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ÉRTEKEZÉSEK

TELEPÜLÉSI ÉS SZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK DÉLZALAI
KÓ'OLAJMEZKÖX

SZALÁNCZY GYÖRGY

Délzalai kolajmezink kÖ 2 Ül a budafapusztait és a kiscsehit részletesen meg-
vizsgáltuk. Ezek olajtároló kzete alsó-pannóniai finomszemcsés homok és homok-
k. A hudafapusztai boltozatot felszíni földtani és geofizikai mérésekkel mutat-
ták ki, a fúrások alapján pedig Barnabás K. ésKertai Gy. szelvényei,

rétegtérképei tüntették fel szerkezeti viszonyait. Azóta — további, srbb fú-

rások alapján — a nagyszerkezeti formán kívül, aprószerkezeti szabálytalanságo-
kat is észleltünk. Régebben heves vitában kellett bizonygatni, — hogy a dunán-
túli új harmadidszaki üledékekben boltozatok vannak, hogy itt a hajlítás, azaz
a rétegmegszakítás nélküli mozgás a helyi szerkezeti emelkedések helyes magya-
rázata. Régibb leírásaink hangoztatták, hogy :

1. a délzalai olajtároló szerkezetek aránylag egyszer, szabályos boltoza-

tok;
2. kialakításukban töréseknek nincsen szerepük;
3. a szerkezetet kialakító mozgások nem egy vagy egy-két „gyrdési

szakasz!’ idejére szorítkoztak, hanem folyamatosak voltak, legalább is az egész
pannón folyamán tartottak ;

4. neogén rétegsoraink, legalább is a tortonaitól a dáciai emeletig bezárólag
folyamatosak, ülepedés-megszakítások és határozott diszkordancia-felületek

nélkül.

V e c s e y G y.-gyel és K o r i m K.-nal közös vizsgálataink általánosságban
igazolták is a felsorolt megállapításokat. Ritkaságszámbamen, elterjedés tekin-

tetében kivételnek nevezhet eltéréseket mégis valamennyivel szemben talál-

tunk. Megállapítottunk diszkordanciákat, megrajzolhattuk a boltozatok apró
szabálytalanságait, kimutattunk töréseket. Ez természetes is ; alig képzelhet
el olyan gyrt szerkezet, amelyen belül ne volna törés, vagy olyan töréses szer-

kezet, amelyen belül ne volna gyrdés. Az apró szabálytalanságok a kevésbbé
gyrt kiscsehi olajmezn — sokkal inkább szembeszökek, mint a hudafapusztai
szerkezet ersebben hajlított formáin.

A hudafapusztai boltozat D-i szárnyán az alsó-pannón fels szintjének
rétegdlése 3— 5°, É-i szárnyán pedig 7—10°. A mélyebb rétegek valamivel erseb-
ben hajlók, mint a magasabban fekvk. A felszíni fels-pannóniai (dáciai) rétegek
3— 4°-osnál nagyobb kimozdulást nem szenvedtek. A kiscsehi szerkezet jóval
laposabb a budafainál. Csupán É felé észlelhet aránylag ersebb dlés (legfel-

jebb 5°) ; a termel kutak környékén azonban csak 1— 3°-os dlésüek a rétegek.
budafai szerkezeten a kolajfelhalmozódást lényegében a nagy szerkezeti forma

szabja meg, s azon belül a szerkezeti szabálytalanságok a gáz-olaj-víz elhelyez-

kedését csak helyileg befolyásolják. Kiscsehiben ellenben fleg az alább tárgya-
landó, viszonylag kisméret „szabálytalanságok” dönt fontosságúak a kolaj-
felhalmozódás szempontjából.

A mellékelt ábrák az egyes fúrások egymástól függetlenül fölvett földtani
és elektromos szelvényei alapján készültek. Az így nyert felszínalatti alakzatok
realitását az biztosítja, hogy az egymástól 150 m távol/ágra fekv kutak rétege

sorát viszonylag jól azonosíthatjuk.

lU-lO
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Tökéletesebb lenne a települési és szerkezeti viszonyok kiértékelése, ha az
egész üledéksorról a felszíntl legalább az üledékgyüjt medence valószín
triász fenekéig teljes szelvényünk volna. A szóbanforgó két olajmez átlago-

san 1200—1250 m mélység kútjai azonban csak a pannóniai üledékeket harán-
tolták, Mindössze egy kutat mélyítettünk 2502 m mélységig. Ezzel a pannóniai
üledéksor alatt aránylag vékony, gyér szervesmaradványú szarmatát találtunk,

és mediterrán slirben álltunk meg. így a következkben csak a pannóniai rétegek
települési sajátságait tárgyalhatjuk. Kifejldési és- technikai okok miatt ezen belül

is csupán az alsó-pannóniai középs és alsó szintjében tudtuk megfigyelni és rögzí-

teni a tárgyalásra kerül jelenségeket. ‘ «

Az alsó-pannóniai középs és alsó szintje azért volt alkalmas vizsgálatainkra,

mert uralkodó agyagmárga rétegei közé vékonyabb-vastagabb homok- és homok-
kösszletek települnek. Az ilyen rétegsor kedvez a kolajfelhalmozódásra s

a települési és szerkezeti viszonyok pontos megfigyelésére.

A fels-pannóniai 500— 700 m vastagságú, mindinkább kiédesed és homo-
kosodó rétegsorában oly srn változnak az agyag- és homokpadok, hogy ezeket

nem tudjuk azonosítani. Fokozza a bizonytalanságot, hogy a fels-pannóniai lágy,,

agyagos-homokos üledékeit oly gyorsan fúrják keresztül, hogy pontos földtani

rétegsort nem lehet róluk készíteni.

Késbb, a mélyszintek feltárása fényt deríthet majd arra, hogy 1250 m alatt

is folyt^tódnak-e az alsó-pannóniai alsó és középs részében felismert jelenségek.

Á felszín felé nem lehet ugyan a szerkezeti jelenségeket jól követni, a rendelkezésre

álló adatokból mégis arra következtethetünk, hogy a fiatalabb rétegek szerkezete

mind nyugodtai)bá válik, egyre kevesebb a mozgás nyoma bennük.

I. Lencspstelepülés

A vizsgált kolajmezk egyik legjellegzetesebb és leggyakoribb szabály

talansága a homok- és homokkrétegek ersen lencsés kifejldése. Nincs olyan

alsó vagy középs szintbeli alsó-pannóniai homokrétegünk, ami egy egész mez
területén, az összes kutakban végig követhet lenne. A lencsesség miatt csak

nehezen tudjuk elkészíteni kolajmezink rétegtérképeit. A lencsésség a kolaj-
akkumulációra nézve nagyfontosságú. Az enyhelejtés kiscsehi olajmezben a

kolajfelhalmozódás inkább apró üledékképzdési eltérések függvénye. Az olaj-

tartó homokok lencsés kifejldése miatt a termelés is egyenletlen.

A lencsésség üledékképzdési sajátság'. Tehát nem a mozgások, hanem a

beöml folyóvizek szakasz-jellege és irányváltozása befolyásolja. Nem jelent

tehát a lencsésség különböz foka mélységváltozást, ill. nem lehet a homokosság-
ból mélységváltozásra következtetni, mert nerh általánosítható, hogy a homoko-
sabb képzdmények partközeliek lennének, vagy kiemelt részek tetején képzd-
hettek volna. A szóbanforgó alsó-pannóniai üledéksor lencsés települése alapján
nem lehet az üledékgyüjt medence j)artvonalát megrajzolni, sem kiemelkedésrl
beszélni. A tárgyalt területünket egyenletesen borította el a pannóniai tenger.

a) A budafapusztai boltozat középs ré.szén, az alsó-pannónban a k-
olajos szint alsó részén meglehetsen egyöntet, vastagabb márga közé kisebb-

nagyobb kiterjedés, vékonyabb-vastagabb homoklencsék települnek. Mivel az
egyes lencsék egymással sehol sem érintkeznek, gáz- és folyadéktartalmuk is lezárt.

Ezen a szinten a gáz, olaj és víz nem is rendezdik el a boltozatokban szokásos
módon

;
itt sohasem biztos, hogy a gáz magasabban van, mint a víz. Ugyanilyen

lencsék gyakoriak az alsó-pannón fels részén, az olajsorozat fölött is, azonban
csaknem mindegyikük víztartalmú.

A lencsésségnek ezt a lezárt, elkülönült formáját valódi lencsésségnek nevezhet-
jük. Az esetek többségébep azonban egy-egy homokréteg bizonyos irányban vagy
irányokban messze terjed és esetleg szétágazva kapcsolódik más homokréteghez.

b) Tágabb értelemben a lencsésség fogalomkörébe tartozik egyes, majdnem
az egész szerkezet területén meglév és összefügg homokösszletek vastagodása,
ill. kivékonyodása, majd teljes eltnése.
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A budafai kolajmez egy részének egyik kolajtartó sorozata ersen (kb.

48 m-re) megvastagszik, majd 5—600 m-en belül elvékonyodik, odébb ismét tekin-

télyes vastagságot ér el. Egy másik magasabb kolajos szint, amely a boltozat

Xy-i szárnyán és középs részén vastag homokokból áll; a K-i szárnyon teljesen

kiékeldik, vagy márgásodik és eltnik.
Említést érdemelnek a boltozat széle körül kezdd és a termel terület-

részeken kívül folytatódó homoklencsék is, amelyek a mez többi homokjaival
nem függenek össze. A kolajkiitatás .szempontjából ezeknek a homoklencséknek
az a különösségük, hogy egyenkénti elszigeteltségük miatt nem vonatkoztathatók
rájuk az egész szerkezeten érvényes gáz-, olaj- és vízhatárok. Kizárt dglog ugyan,
hogy — éppen szükebb körülzártságuk miatt — ezek olajkincse a mezk egészén

elterjedt fbb tárolórétegekkel versenyezne, mégis megfúrásuk a ma általános

érvénynek feltételezett olaj-vízhatáron kívül jogosult lehet, ha a boltozat aránylag
meredek dléssel lezárt peremeinél kezddnek és ott gázt tartalmaznak.

II. Eltér település

Területünkön az eltér településnek nincs nagy jelentsége ; így érdemleges
diszkordancia-felületekrl nem is beszélhetünk. Délzalát u. i. a pannónban víz

borította el, nem vált szárazulattá. Mégis egymástól 150 m távolságra lév kutak
esetében is a megbízhatóan párhuzamosítható rétegek olyan különböz vastag-
ságúak lehetnek, hogy a rétegek tet- és talpi részét összeköt felületek a disz-

kordancia-felületekre emlékeztetnek. Olajmezinken majdnem mindegyik homok-
réteg tartalmát ismerjük. Bármennyire csábító lenne tehát metszeteinken
diszkordancia-felületeket rajzolni, legtöbb helyen az ismert rétegtartalom nem
engedi ezt meg.

Felismerésüket egyébként nagyban nehezíti a lencsésség. Mikrodiszkordan-
ciák azonban vannak és szerencsés esetekben fel is ismerhetk. Minthogy azonban
ezek a mikrodiszkordanciák sem idben, sem térben nem halmozódtak, valamilyen
,, szerkezetileg érzékenyebb” tájat megállapítani nem lehet.

III. Vetdés

A fent említett üledékképzdésbeli szabálytalanságokon kívül vannak
kétségkívül szerkezeti rétegzavarok is. A budafapusztai boltozat ÉNy-i szárnyát
egy, a boltozattengely csapásirányára merleges, kb. 60 m-es függleges elmozdu-
lást jelz vetdés metszi el (1. szelvény). Az itteni rétegfolytonosság-megszakítás
u. i. másképpen nem magyarázható.

Ezen a részen még meglehetsen ritka kúthálózatunk miatt nem lehet el-

dönteni és pontosan látni, milyen távolságig lesz követhet ez a vetdés. Mégis

úgy látszik, hogy csak helyi jelleg lehet, mert 3—400 m távolságra lefúrt kutak-
nál ugyanilyen rétegzavarodásokat nem tapasztaltunk. A vetdés kiterjedése
sem a fekv, sem pedig a fed felé nem rögzíthet. A fekv felé azért nem, mert a
fúrásaink nem elég mélyek, a fed felé pedig a már említett kifejldési és technikai
akadályok miatt. Mégis valószínnek látszik, hogy a fels-pannónban már
fokozatosan elsimul ez a vet.

Rétegtérképeink .szerkesztésénél is elfordul olyan sáv, ahol a rétegvonalak
hirtelen beöblösödése, vagy kiugrása els pillanatra a vetdés gondolatát kelti,

azonban ezeken a területeken egj'elre a fúrások ritkább volta miatt a rétegza-
varokat biztosan megállapítani nem tudjuk.

IV. Árkos vetdés

A budafai szerkezet ÉK-i szárnyán igen jellegzetes, árkos vetdés állapít-

hátó meg (2. szelvény). Ez ugyancsak keresztezi a redcsapást. A lezökkénés jóval
kisebb méret, mint az elzleg tárgyalt vet esetében. Tovább követni sem a fekv,
sem pedig a fed felé nem tudjuk. A vetsík mentén történt függleges elmozdulás

I
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alul 12 m, felfelé fokozatosan 3— 4 in-re csökken. A felszínen sincsen semmi nyoma.
A két széls kút közötti távolság, amelyen belül a lezökkenés történt; .300 m.
Amíg tehát .srbb kúthálózat nem volt, sejteni sem lehetett. Csupán a srít-
fúrásokkal kapcsolatban a két kút közé 1.50 m távolságra telepített fúrás réteg-

sorának feldolgozásakor bontakozott ki ez a szerkezeti forma.
Az árkos vetdés É— D-i irányú : valószínleg az egész boltozat K-i szár-

nyán végighúzódik. D-i irányban való követését a késbbi hálózatsrítés teszi

majd lehetvé.

V. Vízalatti suvadás

Délzalában még ki nem mutatott települési zavart találunk a ki.scsehi

kolajmezben. Ennek K-i részén az alsó-pannón középs szintjének egy vastag
homokrétegében észleltünk (3. szelvény) rétegmegszakadást, amely fölött és alatt

zavartalan település rétegsor helyezkedik el. Ezt á formát az üledékké})zdés-
közbeni vízalatti suvadással, csúszással magyarázhatjuk.

Ezt a jelenséget bizonyítja az innen nyert 4,2 m-es fúrómag is, amelynek
kzetany^ga szürke és világosszürke, változó homoktartalmú agyagmárga, vé-
kony, 1—3 mm vastagságú, elmosódott határfelület, világo-sszürke, ersen homo-
kos ag^’agmárgacsíkokkal. A mag fels 2 m-ében apró fekv redkbl álló folyásos

gyredezettség látható. Ez alatt a homokos, világosszürke csíkok a mag tengelyé-
hez viszonyítva 17— 20°-os dlések ; a dlésszög lejjebb haladva egyre laposabb
lesz, az alján pedig már teljesen vízszintes. A mag alsó szakaszán egy 4 cm vastag
világosszürke, meszes kötanyagú homokkcsík is vízszintes település. Az egészen
enyhe dlés kiscsehi szerkezeten csak É felé találunk aránylag meredekebb lejtt.
Valószín tehát, hog>' ez a kolajsorozat homokrétegei feletti, aránylag jó szint-

jelz, egységes, 20— 25 m vastag agyagmárgapad, a fölötte lerakódott vastag
homokösszlettel együtt, nem sokkal leülepedése után megcsúszott, lesuvadt.
A lezökkenés függleges irányban 6— 10 m-t tehet ki.

Ez a folyamat csak víz alatt történhetett, mert területünkön folyamatos
üledékképzdés volt. Nem volt ^azonkívül még a kzet sem megszilárdulva, mert
ez a mozgás csak képlékeny kzet esetén volna megmagyarázható. A mozgás csak
az agyagos és homokos sávok váltakozása révén volt észrevehet. Fényes csúszási
felületeket, amilyenek megmerevedett, már kzetté vált üledékben képzdhetnek
törések, zökkenések mentén, itt nem lehetett látni.

A jelenség aránylag kisméret ; így ezt a formát is csak a kúthálózat srí-
tésekor észleltük. A 3. szelvény szerint az A és B kutak egv-mástóli távolsága 280 m.
Rétegeik párhuzamosításakor még nem láttunk semmi rétegmegszakadást.
A suvadás a két kút közé telepített C fúrás rétegsorában mutatkozott.

Ez a suvadásos rész a kiscsehi kolajmez K-i szélén, a szerkezet csapás-
irányára merleges 800— 900 m-es szakaszon végignyomozható. A szerkezet D-i
vízszintes település részén a suvadás megsznik. Tehát feltétlenül kellett valami
enyhe lejtésnek lennie, hogy az említett forma létrejöjjön. A mez 150 m-es kút-
hálózata alapján pontosan lehet rögzíteni a vízalatti suvadás helyét s a fekv- és

fedrétegek zavartalanságát.
Ez a jelenség különleges ritkaság. Sokak szerint a flisben és az ,,argille scag-

liose”-ban gyakoriak az ilyen vízalatti cíuszamlások. Ha mégis valaki túlzásnak
minsítené, hogy mélybeli, csak fúrások által feltárt elfordulásból merünk követ-
keztetni erre a jelenségre, arra hivatkozhatunk, hogy hasonló jelenség a pannóniai
üledék felszíni feltárásában is kitünen tanulmányozható.

A keszthelyi kastélykert Ny-i szélén É— D-i irányban haladó út Ny-i olda-
lán egy vízlevezet árok tárja fel a fels-pannóniai rétegeket, többszáz m hosszú-
ságban, 3—4 m vastagságban. Alsó rétegük sárga, rétegzetten, finom homokos

i a fels vékonypados fakó homokk. Néhol a két képzdmény, mint
íekü és fed, szabályos réteghatáron érintkezik egymással. Másutt azonban
a homokknek kisebb-nagyobb (araszostul több méteresig) rögei mintegy úsznak
az agyagban, nem koptatott, hanem szögletes, szaggatott határlapokkal. iMásutt
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az agyagnak hasonló elszakadt darabjai vannak a homokkbe ékeldve. A fel-
tárás egy pontján kitnen látszik eg\' ívelt, a legmeredekebb részén kb 30°-os lej-
té^s csiiszáslap az agyag és a homokk között

; a csúszási lap metszi a homok-knek enyhén D-nek dl rétegzettséget.

I OLAJTARTALMÚ HOMOK EZ3 6AZTARTALMU HOMOK

IS3 víz homok Í I AGYAGMÁR6A

3. szelvény

A közettéalakulás itt már bizonyos fokig elrehaladt, a homokk padossága
már kialakulhatott, amikor a fek és fed „összekeveredése” megtörtént. Az agyag
képlékenysége azonban még nem sznt meg, annyira „kendésszeren” fogadták
be egyinásnak törmelékeit a kevered rétegek. Ilyen viszonyokat csak víz alatt,
a pannóniai tó fenekén képzelhetünk el. A két jelenség hasonlóságát az is alá-
támasztja, hogy az általános rétegdlés mindkét helyen igen kicsiny (1 —3°).

C a a a H mi r b.

:

TeKTOHHMecKHe HaöjnoACHHH B SaflyHaHCKoíi ojiacTH

Ha neiJiTeHOCHbix panonOB SaflyHancKOií oö.iacTH MecTopojKaenHá cc. Byaaij) a
nycTa u Kumaexii 6biau noflpoÖHO iiccjieflOBanbi c TeKTOuimecKOfl romai apemia. CoBpe-
MemibiH Meroa Meiibiuero paccroanHa h rycTHOii cerii öypoBbix CKBaiKiiH AenaiorjBoa-
MO)KHbiAi TOMHee naöaioAeHiie CTpyKTypubix ycaoBiifí neijiTeHOciioro panoua. ycraiiOB-
aeno, qro KpoMe MaKpocrpyKrypHOíí (jiopMui, luvieioTca ii MUKpocrpvKTvPHbie iienpa-
Bn.TbHOCTlI.

HyiKHO öbiao AOKaaarb panbuie, mto b neoreiiOBbix oraoiKeiiiiax aaAyHaiicKOíí
oo.TacTii naxoAarca Kynoabi, y Koropbix nariiö BoamiKaer b peay.ibTare Anc.roKaumi,
nocacAOBaBiueíí paBHOAiepnyio ceAiiMenTamiio.
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riOHHTHO, MTO paHMiie oruicaHiifl noímepKuy.Tii cjieaywupie rio.TO>Ke:::i.q ;

1. npiipoflubie peaepByapbi 113 iojkhoíí qacTii KOMUTara 3aaa «b;iíik)tc>! othoch-
TCJibHO npocTbiAiii, B paBii-TbMbiMii Kyno.ia.Mn. •

2. B Hx paaBiiTiiii xpemmibi ne lírpanii miKaKOH po.nii.

3. XlBimeHiiH, (J)opMiipyK)m»e peaepByapbi, ne orpamimiBaioTCfl na riepiioa o/uioíí

iiJiM necKOiibKO „CKJiaflMaTbix ^aa", a onn öbt.iii SecnpepuBiibi 11 npoflo.iMoaiicb no Menb-
uieíí Aiepe b TeMeiiiie Bcero nannonCKOro nepno^a.

4. Hamu CBiiTbi nBanioTcn öecnpepbiBubiMii b iieorene, a b AienbmeH Aiepe c ToproH-
CKOro ;io aamiíícKoro BpeMCHH BKaiomiTeabHO öea npeKpaineHiiíí b OTao>KeHiiflx n 6e3
pemiireJibHbix necoraaciibix ropii30nTOB. Hamu TeKTommecKiie naöaiofleHiiH noaTBep>K-
flaan Booöme npaBnabnocxb BbimeyKaaaitnbix cxpyKxypnbix npii3naK0B. OflnaKO Ami

iicnbiXbiBaan HeoöbiKnoBeuHbie, c xomkii apeniin pacnpocxpaneHiiH xai< naabiBae.vibie

„iicK.xiomixeabHbie oxKaoHemin" ox Bcex o6mnx npiinminnaabnbix onpeAeaenníí.
HaRaenbi öbi.nn Hecoraacnn, napiicoBanbi Aia.xeiibKne iieripaBiijXbHOcxn Kyno.xa,

noKaaanbi xpemunbi. 3xn nenpaBiiabiiocxn ropaaao öo.xee xapaKxepimie a-xh Aieifeee

CKaaAxaxbix xeppnxopun, nanpiiMep A-x« He(J)xeHOCnoro pafíona c. KnmMexn, mcai a-xb

cnabnee iiaomyxbix (})opM, nanpnAiep a-xa netJJxeHOCHoro panona c. ByAat})a.

TorAa KaK b peaepByape c. ByAa^a HetJixeHaKon.xenne xapai<xepH3yexcH b cym-
Hocxn oörniipnoíí cxpyKXypHOH $opAioíí n'BHyxpH nee xeKXOHimecKiie nenpaBnabHOcxii
xoAbKO jXOKaAbHO BAHHK)x Ha pacno-xoKeHue ra3a-He(J)xn-BOAbi — b c. Kumnexii omi
HBAHioxcH pemnxe.xbHbiAiH c xoMKH apeniin Me^xenaKOnAennn.

3x11 xeKxommecKiie ycxaMOB.xeHHH hbahioxch AeHcxBnxe.xbnbiAiii 11 a-xa cbiixu

HiDKiienanHOHCKoro Boapacxa. B BepxHenamiOHCKOM npnpoAnbiH peaepByap HB.xHexcn
öoaee baockiiai n -xiimenHbiM AncaoKamni. CxpyKxypimie 3.xe.Menxbi Biiyxpii Kynoaa
CjxeAyiomne : Hecor.xaciiH, cöpocbi h oÖBa-xbi naacxoB. 3namixe.xbHbix Hecoraacubix
ropnaOHxoB Hex, cymecxByiox xo.xbKO AiHKpoHecoraaciiH. OAnaKO omi ne KOHueHxpiipo-
'Ba.xiicb HH BO BpeAiemi, un no n.xomaAn, c.ieAOBaxe.Xbno ne-Xban ycxaiiOBiiXb oöjxacxb
„xeKXOHimecKM qyBCXBHxe.xbHee".

Cöpocbi 11 oÖBa.xbi n.xacxoB — Heöo.xbmnx paaAiepoB. XtiicaoKamiH BAO.xb Bepxii-

Ka.xbHOH naocKOCXii cpoca b 5— 15 ai, b oahoai Aiecxe b 60 ai. HaííöoAee xapauxepHan
HenpaBiiabHOcxb oöonx He$xenocHbix paiíOHOB cocxonx b ;iiih30bom paaBHXim necna-
HHCXbix naacxoB ; npiimiHa .xiih30biiahocxii — ne xeKXOHiiKii, a nepaBiiOAiepHOcxb
ceAHMenxauHii.

Observations teeloniques en Transdaniibie

pár G. SZALÁNCZY

Farmi les champs pétroliféres de la Transdanubie nous avons étudié en
détail les champs de Budafapuszta et de Kiscsehi au point de vue de la tectonique.
L’emplacement plus serré des puits de sondage nous a permis d’ohtenir des ren-

rseignements plus détaillés concernant les conditions tectoniques des champs
pétroliféres. Nous avons pu étahlir que, hors les grandes formes de la tectonique,
il y a aussi des disturhations mineures.

Auparavant il a fallu démontrer qu’il y a des voütes dans les sédiments néo-
génes de la Transdanuhie, que dans cette région l’explication juste des souléve-
ments tectoniques locaux consiste dans le déplacement des couches advenu sans
interruptions. II est donc évident que les descriptions antérieures ont accentué :

1. que les structures pétroliféres du sud du comitat de Zala sont des votes
relativement simples, réguliéres ;

2. que les failles n’o nt eu aucun róle dans leur formation ;

3. que les mouvements tectoniques n’ont pás été restreints á une ou deux
,,phases de plissement, mais qu’ils ont été continus et ont duré au moins pendant
l’époque pannonienne entiére ;

4. que nos séries de couches sont continues pendant l’époque néogéne, ou
au moins du Tortonien au Dacien, sans interruptions dans la sédimentation et

sans surfaces de discordances nettes.

,Nos recherches tectoniques justifient la valeur générale des traits tectoni-

ques mentionnés. Pourtant on ohserve parfois des divergences pár rapports á



122 Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953. 4—6. sz.

toiites les constatations principielles mentionnées, qu’on peut considérer comme
„exceptions“. Xous avons trouvé des discordances, nous avons pu noter les petites

irrégularités des voútes, nous avons rencontré des failles. Sur le terrain moins
plissé — p. ex. le champs pétrolifére de Kiscsehi — ces irrégularités sont plus

prononcées, que sur les formes plus recourbées, p. ex. dans le systéme de Budafa.
Tandis que dans le systéme de Budafa l’accumulation de l’huile est déterminée
essentiellement pár les grandes formes de la structure et les irrégularités tectoni-

ques n’ont qu’une influence locale sur l’emplacement du gaz — huile — eau, á
Kiscsehi ce sont ces derniéres dönt l’influence est déciskve au point de vue de
raccumulation de l’huile.

Ces observations tectoniques sont vhlables pour la série des couches d’áge

pannonién inférieur. Dans le Pannonién supérieur la structure est plus aplatie et

semble étre exempt de dislocations.

Les éléments structurales á l’intérieur des voútes sont des discordances,

des failles et des subsidences de strates. II n’y a pás de surfaces de discordances
majeures, on n'observe que des petites discordances. Mais celles-ci ne se sont pás
concentrées ni en temps ni en espace, ainsi on ne peut pás délimiter des régions

,,plus susceptibles tectoniquement“. Les failles et les subsidences sont de petites

dimensions. Le déplacement en sens vertical est de 5 á 15 m, en un endroit 60 ml
L’irrégularité la plus caractéristique des deux champs pétroliféres c’est la disposi-

tibn lenticulaire des couches de grés ; mais la cause de cette disposition n’est pás
d’ordre tectonique mais réside dans les inégalités de la sédimentation.


