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BEVEZETÉS

Az OKGT megbízásából az ELGI 1969-től 1973 végéig 
komplex geofizikai kutatásokat végzett a Nyírségben.

A kutatási terület földtanáról rendkivül kevés 
mélyfúrási adatunk van. A preausztriai medencealjzaton fek
vő paleogén összlet vastagsága, elterjedése és sok esetben 
még a megléte is bizonytalan. A miocén a terület egészén 
megvan, elsősorban a helyenként rendkívüli vastagságú vul
káni eruptivum jellemző rá. (A. geofizikai mérések problé
máját éppen ezek a vulkáni tömegek okozzák.) A. miocént az 
Alföld egyéb részeiről ismert pannon ás pleisztocén üledé
kek takarják.

A kutatások feladata az volt, hogy a korábbi fel
színi geofizikai méréseket elsősorban szeizmikus ás geo-

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1976. szept. 27-i ülésén
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elektromos mérésekkel kiegészítve, együttesen értékelje. A 
komplex kiértékeléstől azt vártuk, hogy átnézetes képet ad
jon a neogén medence szerkezetéről, az eruptív kőzetek ár- 
nyékolási problémáiról és a neogénnél idősebb kőzetek szer
kezeti viszonyairól a preausztriai aljzatig bezárólag.

A. gyakorlati cél a terület CH perspektivitásának 
vizsgálata volt.

A. geofizikai mérések együttese a négy legfontosabb 
felszíni geofizikai kutatómódszert, a gravitációs, a föld- 
mágneses, a geoelektromos ás a szeizmikus méréseket ölelte 
fel. A főhangsulyt a szeizmikus mérések kapták, amelyek ép
pen a nyírségi kutatások éveiben rendkívüli fejlődésen men
tek át.. Igen fontos szerep jutott még a geoelektromos mód
szereknek, amelyek a Nyírségben jelentős módszertani ered
ményeket értek el.

1 . A. GEOFIZIKAI KUTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE

1 s 1 Gravitációs mérések

A. Nyirség területén 1922 óta voltak gravitációs mé
rések, kezdetben Eötvös_ingával, később gravimáterre1.A te
rület jelenlegi gravitációs felmértsége általában 1:100 000 
pontosságú.

Végeredményként bemutatjuk a terület Bou.gu.er anomália 
(1^_ábra) és egy gravitációs maradékanomália térképét (2k_áb~ 
ra).

A gravitációs térképek maximumai általában a paleo- 
mezozocs aljzat kiemelkedéseit, minimumai pedig ennek mélye
déseit jelzik. (Ezt az értelmezést megzavarhatják mind az 
aljzatban, mind az üledékben előforduló horizontális sürüség- 
inhomogenitások.) A fenti egyszerű értelmezés azonban az Al
földön sokszor nem helytálló. Általában minél mélyebb az
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aljzat (2— 3000 m-nél mélyebb aljzat esetén), annál kevés
bé tükrözi a gravitációs kép annak morfológiáját. De még 
ilyenkor is kimutathatók az aljzatmélység relatív változá
sai, amelyeket a maradékanomália térkép mutat® Ez kiemelhet 
az aljzat felett jelenlévő sűrűség inhomogenitást is, pl® 
a kisebb sűrűségű üledékbe nyomult nagyobb sűrűségű vulkáni 
anyagot.

1 *2 Földmágneses mérések

A Nyírségben 1952——53~ban végezték a földmágneses 
tér vertikális komponensének mérését® A mérés eredményed
ként 1:200 OOO méretarányú térképlap sorozat készült (3^ 
ábra). Később szelvénymenti részletező mérésekre és 1966= 
bán kísérleti légimágneses mérésekre is sor került.

Leggyakrabban a függőleges térerősség változását 
ábrázoló Z anomália térképet szokás elkészíteni. Ezen ott 
jelentkeznek anomáliák, ahol ferromágneses anyagokat tar
talmazó kőzetek fordulnak elő, és amelyekben képződésükkor 
az elemi mágneses kristályoknak lehetőségük volt valamilyen 
irányba rendeződni® (Pl® bázikus effuzivumok esetén a kiörn- 
lést követő lehűlésig és megszilárdulásig a mágneses dipó
lok beállhattak a Föld mágneses É-B irányának megfelelően®) 

A. nyírségi A Z anomáliák összetett hatásokat tük
röznek: a mélyebb hatókra utaló párhuzamos izcvonalak sza
bályos menetét kisebb kiterjedésű hatások zavarják meg.
Ezek kisebb mélységű hatóktól származnak,

A földmágneses mérések alapján több eljárással vé
geztek mágneses hatószámitásokat» A hatószámitásokból kö
zelitő adatokat kaphatunk, a ható mélységére, kiterjedésé
re és szuszceptibilitására® (Ez utóbbi számadat pl, annál 
nagyobb, minél bázikusabb egy effuziv kőzet,) a 4^_átrán 

^ bemutatjuk POSGAX K. 1967-ben publikált 1:500 000 méret
arányú il§^ótjrké£én_ek' a kutatási területre eső részét,
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A mágneses térképek alapján a nyirségi anomáliák a 
miocén korú vulkanizmussal szoros kapcsolatba hozhatók, bár 
idősebb kőzetektől származó hatást is tükröznek. Mivel a sa
vanyú (pl. riolitos) kőzetek nem okoznak mágneses anomáliát, 
a mágneses térkép nem azonositható egyszerűen az euruptivu- 
mok elterjedési térképével.

1 .3 Geoelektromos mérések

A Nyirség területén először 1961-ben a miskolci Ne
hézipari Műszaki Egyetem végzett tellurikusméréseket^ Az 
ELGI 1967-ben kezdett módgzertani geoelektromos méréseket 
részben OKGT megrendelésre, részben állami költségvetésből. 
Ezek a módszertani mérések, amelyek tellurikus_máráseketi 
S§££SáiZS9£’ö_elektromos__szondázásokati_ma£net ot ellurikus 
méréseket és elektromos térbeállás módszerrel végzett kuta
tásokat foglaltak magukba, értékes földtani eredményeket 
hoztak.

A mélyszerkezetkutató geoelektromos komplexus fel
adata az Alföld más területén a nagy fajlagos ellenállású 
—  általában preausztriai —  aljzat morfológiájának és mély
ségének kutatása volt. A tellurikus módszer nagymélységü 
vertikális elektromos szondázásokkal kombinálva alkalmas er
re a feladatra. Nyirségi kutatásainkat is e kát módszerrel 
kezdve, az Alföldön máshol nem tapasztalt problémákkal ta
lálkoztunk. A tellurikus térkép (^i_|bra) anomáliái mégis 
mindenekelőtt a jólvezető üledékes kőzeték vastagságának és 
fajlagos ellenállásának változásait tükrözik. A gravitációs 
Bougueranomália képpel összevetve, első látásra alig találunk 
hasonlóságot, de a kisebb helyi maximumok a maradékanomáliák 
maximumai és a mágneses Az maximumok egyezése szembetűnő,
Ez azt sejteti, hogy a miocén eruptivumok lényegesek az 
elektromos mérések szempontjából.
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A nagymélységü dipól ekvatoriális szondázások ered- 
menyeivel korrigáltuk a tellurikus térképet, igy anomáliái 
már függetlenek az üledékes összlet fajlagos ellenállásának 
horizontális változásaitól, csak a relatív vastagság-válto
zásokat tükrözik. Az igy nyert térképtől szerkesztettük az 
u.n. felső nagyellenállású szint mélységtérképét (§^_ábra), 
amely sajnos nem azonosítható egy adott földtani szinttel,
A szeizmikus refrakciós mérésekkel összevetve azt a lénye
ges megállapítást tehetjük, hogy a mágneses anomáliák terü
letén és ezek környezetében, ahol a fúrások is andezit-féle 
összletet találtak, ezen andezitek tetejének közelében hú
zódó 4000— 4200 m/sec sebességű szeizmikus szinttel egyezik 
az elektromos mélység. Más, mágneses anomáliáktól mentes 
területen a nagysebességű (5500— 6000 m/sec) szeizmikus 
szinttel, azaz a preausztriai aljzattal azonosítható. így 
§_H§£Z£liiílÉiI§®ti_®^iHt_ílihol_az_erugtiv_t etői_máshol_a 
E22§222fc2Í2Í_§l22§2 i-s lehet.

Lényegesen több információt hoztak a magnetotel- 
lurikus mérések ás az elektromos térbeállás módszerrel vég
zett kutatások. Ezek a nagyobb felbontóképességű, nagymély- 
ségü módszerek felhívták a figyelmet arra, hogy £_Nyirség

sorolható.
(7^._ábra)

1 , tipus: A f* szint miocén vulkáni anyag, amely alatt
nincsenek kisellenállásu üledékes képződmények,
A miocénnél idősebb képződmények egyformán nagy- 
ellenállásuak, és elektromosan nem bonthatók.

2, tipus; A. szint feltehetően a preausztriai aljzat.

3. tipus: A. felső nagyellenállásu szint valószinüleg miocén
eruptivumokbó1 áll, de ezek nem közvetlenül a 
nagy fajlagos ellenállású aljzatra, hanem kis 
fajlagos ellenállású üledékekre települtek.
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• A lefedett (elektromos szempontból árnyékolt) mio
cén és miocénnél idősebb kisellenállásu összlet elterjedő” 
sével és vastagságával arányos vezetőképességet térképez
hetjük. Ezzel mód nyilt arra, hogy a 3̂  típusa területeken 
is térképezhessük a nagyellenállásu idősebb —  valószinüleg 
preausztriai —  aljzatot, így készült el a preausztriai alj
zat közelitő mélység térképe a Szamos medencéről (8_*_ábra).

1 *4 Szeizmikus mérések

eket 1949* óta végeztek a
kutatási terület egyes pontjain, fotoregisztrációs felvéte- 
lezési technikával.

1958, és 1962* között az OKGT Geofizikai Kutatási 
üzeme az egész Nyírséget átfogó szeizmikus_refrakciós_méré- 
seket végzett (BoE jelű vonalak)* Ezeknek a refrakciós méré
seknek az eredményei ma is értékes alapaadatok. E refrakciós 
vonalakhoz kapcsolódva 1969-ben az ELGI reflexiós szeizmikus 
méréseket kezdett mágneses jelrögzitésü analóg, majd digitá
lis berendezésekkel.

Öt éven át végzett szeizmikus kutatásaink során a 
terület BNy-i részén egységes, öt-nyolc km bálóküzü reflexiós 
hálózat alakult ki (9«, ábra). Ehhez csatlakoznak azpk a fel
derítő jellegű vonalak, ameíyek a refrakciós mérések nyomvo
nalát követve az egész kutatási területet átfogják.

A szeizmikus reflexiós mérések alapján készült első 
térkép, a pannonjai, medence aljzatának időtérképe 0lOi__ábra). 
(Az időszintek mélységének közelitő^meghatárözásához nyujt 
segítséget a 11 ábrán bemutatott diagram.)

Az értelmezést két tényező nehezítette meg, A terü
leten rendkívül kevés a mélyfúrás. Ezeket is kiemelt terüle
tekre telepítették, igy az elmélyülő medencerészek felé még 
a jól reflektáló szeizmikus szintek korrelációja is bizony
talan a kiemelkedések szárnyain történő kiékelődések miatt.
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A pannóniai medence belső szerkezetének kutatásá
ban a reflexiós szeizmikus eredmények nagyon jók, A pannó
niai medence aljzata általában jól reflektáló szint, A pa- 
nóniai medencét kitöltő üledékösszlet belső szerkezetét a 
medencealjzat domborzatát követő sima lefutású szintek, kis 
dőlésszögü települt szerkezetek jellemzik, Vastagsága a te
rület nagyrészén 800— -l^OO m. Ennél nagyobb üsszletvastagsá- 
got csak Mátészalka és Ófehértó körzetében (1500— 2000 m), 
valamint a Demecsertől (1800— 2200 m), illetve Nyírpilistől 
B-re (1500— 2000 m) találunk, Kiemelt részt találunk Záhony
nál (4-00——5OO m), ahol záródó maximum is valószínűsíthet;ő> 
Ugyancsak záródó szerkezet az említett kiemelkedéstől DNy-ra 
jelentkező kisvárdai maximum tetővidéke (700— 900 m). Deme
csertől Ny-ra. (No-23) és a nyirlugosi mélyfúrás környékén 
szintén a pannóniai medencealjzat kiemelkedésére utalnak 
adataink, de ritka szelvényhálózatunk nem teszi lehetővé ezen 
szerkezetek méreteinek és formájának pontos meghatározását,

A pannóniai medencealjzat kisebb záródó szerkezeteit 
mutattuk ki, illetve valószinüsithetjük Baktalórándházánál, 
Nyirkátánál, Nagyecsednél és Mérktől ÉK-re.

A pannóniai medence aljzata alatt egy második szin
tet is térképeztünk. Ez a legmélyebben húzódó, még jól kö
vethető reflexiós szint, tehát nem földtanilag' egységes 
szint. A belőle készített térkép segítségével inkább a jó 
jel-zaj viszonnyal jelentkező szeizmikus energia 1 ehat olásáé
nak mélységéről igyekeztünk területi képet adni (12^ ábra). 
(Ettől a felfogástól a terület D-i rászán némileg'élt értünk 
a szint végigkövetésével, amely itt valószínűleg egy miocén 
üledékes összletben futó szinttel azonosítható. Ezért itt az 
említett szint alatt még egy mélyebb szintet is bejelöltünk 
és térképeztünk, amelyet a 12, ábra bal. alsó sarkában muta
tunk be.)

3099



12

Ez a tárkép tehát egy szeizmikus "területtipus” tér- 
képnek tekinthető. Ezért feltüntettük rajta az u.n. "diffrak
ciós zónák" területi elhelyezkedését is, különbözőképpen je~ 
leölve a miocén üledékek alatti ás a közvetlenül a pannóniai 
rétegek alatti diffrakciós zónákat,

Diffrakciós zónákon a reflexiós időszelvény olyan 
jellegzetes szakaszait értjük, ahol bizonyos mélységtől 
kezdve a nagy energiájú és tömegesen fellépő diffrakciós be
érkezések minden más beérkezést elnyomnak,

A diffrakciós zónák területén a szeizmikus reflexiós 
mérések a diffrakciók alól csak hiányos, esetenként semmi
lyen információt sem szolgáltattak.

A zónák területén kivül a modern digitális jelrögzi- 
tésü és digitálisan feldolgozott reflexiós szelvények még a 
málymedencék területén is képesek lehatolni a refrakciós 
aljzatig,

A térkép szintjei valószinüleg a miocén összletben 
futó szintek. Ez a kutatási terület egészén megtalálható. 
Részben a miocén szigettenger üledékeiből, részben az igen 
intenziv miocén vulkánosság eruptivumaiból áll.

A diffrakciós zónák földtani magyarázatát a miocén 
vulkanizmusban kell keressük,

A terület CH perspektivitása szempontjából alapvető, 
hogy az er.uptivumok közvetlenül a preausztriai medence alj
zatra települtek-e, avagy alattuk még idősebb miocén, eset
leg felső kréta-paleogén üledékek települnek, vagyis, hogy 
az előzőekben megfogalmazott kettő, vagy négyréteges eset
tel állunk~e szemben.

Feltehető, hogy a kitörési centrumok környezetében 
kétréteges felépités van, viszont a diffrakciós zónákon 
kivül jelentkező mély szintek és a preausztriai aljzat re
frakciós mérésekből ismert mélysége valószínűvé teszik az 
eruptivumok alatt is folytatódó vastagabb üledékösszlet je
lenlétét .

3039



13

A kérdésre az eru.ptivumokhoz kapcsolódó diffrakciós 
zónákon kapott szeizmikus eredmények szegényessége miatt, 
csak az egyéb geofizikai módszerek eredményeit is figyelem
bevevő komplex értelmezés adhat választ.

Ennek alapján kit őrési_közgont oknak tartjuk a Nagy- 
ecsed, Mérk, Nyírbátor, Nyirbogát vonalában húzódó nagy mág
neses anomáliavonulat területét, a geoelektromos térképek 
által a Szamoson túl jelzett kétréteges területrészeket (7. 
ábra') a hodászi* baktalórándházi, napkori, kisvárdai mágne
ses hatók területét, a No-23 vonalon, valamint a No-22 320- 
340-es pontja között jelentkező diffrakciós zónák területét.

Azonban amig a kutatási terület peremrészein jelent
kező kitörési központoknál (Mérk, Nyirbogát, Szamosontuliak, 
kisvárdai, No-22 és No-23 vonal) a területet kétrétegesnek 
tételezzük fel, tehát a vulkánitokat közvetlenül az aljzaton 
fekvőnek, addig a_kutatási_terület_központjában_fekvő_kitö-

(Baktalórándháza és valószinüleg Napkor is) 
feltételezésünk szerint a_vulkanizmus_vastagabbi_800=3 l_P00_m ' 
Z§§í.§£_£iI^2_^í!Ét§zE§I®2£á2_2§§2.i§í.£t_tört_át, és ennek fel
színére települnek a vulkánitok.

2 . a nyírség földtani képe a. geofizikai mérések adatai
ALAPJÁN

A geofizikai mérések alapján a kutatási területet a 
következő részterületekre bonthatjuk (I3i_ábra):

1 . a mérk-nyirbogáti mágneses anomália vonulattól délre eső 
terület

2. a mérk-nyirbogáti mágneses anomália vonulat kerülete
3. a mátészalkai mélymedence
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4. a belsőnyirségi melymedence
5. ÉNy-nyirsági emelt aljzata terület
6. ÉK-nyirségi emelt aljzata terület
7. ® a záhonyi, kiemelt aljzata terület
8. a Szamoson tali terület,

A felsorolt területrészek közül csapán az első három 
felmártségi foka tekinthető elegendőnek egy átnézetes föld- 
tani-geofizikai kép kialakításához, A ritka felmértság a te
rületrészeknek a következőkben megkísérelt jellemzését ter
mészetesen bizonytalanabbá teszi,

2,1 A mérk-nyirbogáti mágneses anomália vonulattól délre eső 
t erületrész

A mérések eredményességét korlátozó árnyékolási prob
lémák itt egyik módszernél sem léptek fel. A területrész ÉK-i 
részén (Ombolynál) —  a preausztriai medencealjzat mind a 
szeizmikus, mind a geoelektromos adatok szerint nagy mélység
ben, 35OO m-nél mélyebben van, A mélymedencét Ny felé a nyir- 
lugosi, D felé a penészleki kiemelkedés határolja. Az időtér
képek fő irányai alapján elképzelhető, hogy az ömbölyi mély
medence a határ túloldalán ismert nagykárolyi törés É-i ol
dalán jelentkező mélymedence Ny-i vége, a penészleki kiemel
kedés pedig a törés D-i oldalán jelentkező emelt helyzetű 
medencealjzat hazánkba átnyaló része lehet.

így Ömbölynél a geofizikai eredményekkel egybehangzóan 
vastag (feltehetően 1000 m-t meghaladó) felső kréta-paleogén 
összletre számíthatunk a valószínűleg néhány 100 m-es miocén 
összlet alatt, Dél felé és Ny felé a penészleki és nyirlugo- 
si kiemelkedések tetővidéke irányában mind a paleogén, mind a 
miocén összlet jelentősen elvékonyodik. A két kiemelkedést egy
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az ömbölyi mélymedencéből induló ás BNy-i irányban futó árok 
választja el. Az emlitett árkot harántoló No-12 jelű ref1ex- 
iós szelvényt ábránkon mutatjuk be.*.

2.2 A mérk-nyirbogáti mágneses anomália vonulat területe

Egy közel K-Ny-i irányban hosszan elnyúlt kitörési 
zóna alkotja, mely az aljzat egy valószínűsíthető törése men
tén jött létre. A területet nagyvastagságú összefüggő miocén 
vulkanit-összlet borítja., legnagyobb vastagságát a gravitá
ciós maradékanomáliák alapján valószínüleg Nyírbogát-Nyirbál 
tor környékén ás Nagyecsednél —  itt meghaladja a 3000 m-t —  
éri el. A vulkánitok felszíne alól kapott adataink rendkívül 
hiányosak vagy bizonytalanok,

2.3 A mátészalkai mélymedence

A. mérések itt jelzik az egész kutatási terület leg
nagyobb aljzatmélységét, amely meghaladja az 5OOO m-t is. 
Kitűnő reflexiós szintek jelentkeznek 3000 m alatti mélysé
gig, de még a refrakciós aljzat mélységéből is kapunk korre
lálható szinteket. A terület nagyrészén a geoelektromos méré
sek sem találtak árnyékoló réteget, és mélységadataik jól 
megfelelnek a szeizmikus adatoknak. A medence pontos terüle
ti kiterjedését a geoelektromos mérések alapján ismerjük. 
Fúrási adatok hiányában csak valószínűsit hét j ük., hogy a me
denceüledék legalsó tagja egy I3OO-— 2000 m vastag paleogén 
összlet, amelyet 800— 1200 m vastag, feltehetően üledákes- 
tufás miocén összlet borit. A. 1 $.» és 161_átrán bemutatott 
No-19 reflexiós szelvény és az ezt folytató No - 2.2 s z e Ív é ny 
D-i'szakasza teljes~kerésztmetszetét adják É-D-i iráhytan'a 
mátészalkai mélymedencének.
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2.4 A belsőnyirségi mélymedence

A szeizmikus adatok tanúsága szerint a kutatási te
rület központi részén is egy mély medence húzódik. Határai
ra a rendkivül ritka szeizmikus hálózat miatt inkább csak a 
Bouguer-anomáliák alapján következtethetünk. A medence te
rületén a preausztriai aljzat mélysége mindenütt meghaladja 
a 4000 m-t. A medence üledék legalsó tagját egy legalább 
800— 1000 m vastag, felsőkréta-paleogénnek valószinüsithető 
összlet alkotja. A medencét Baktalorándháza - Napkor vonalá
ban a felső kréta-paleogént áttörő és annak felszínére tele
pülő miocén vulkánosság egy É-i és egy D-i medencerészre 
osztja. Az É-i medencerész jól kutatható egészen az aljzatig 
A D-i medencerészen a miocén felszíne alól jövő reflexiók 
jellegtelenebbek, földtani következtetések levonására nem al 
kalmasak, A medencét közel É-D-i irányban haránt ólja a No-17 
jelű reflexiós szelvény, ennek baktalórándházi szakaszát mu
tatja be 17^_ábránkil_

2.5 Az ÉNy-nyirségi emelt aljzatú területrész

A preausztriai aljzat a belsőnyirségi medencétől Ny 
felé valószinüleg lassan, É felé gyorsabban emelkedik. A. 
belsőnyirségi medencében feltételezett vastag felső kréta™ 
paleogén Ny-ra elvékonyodik, É-on pedig valószinüleg kiéke
lődik, és a reflexiós anyagból itt ismert vulkánitok már a 
preausztriai aljzaton fekszenek,

2.5 Az ÉK nyirségi emelt aljzatú terület

A területérszt JD~en a mátészalkai mélymedencétől egy 
mind a reflexiós, mind pedig a refrakciós anyagból jól fel
ismerhető törés választja el (l§i_ábra), A területen a pre-
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ausztriai medence aljzatának mélysége sehol sem haladja meg 
a 3700 m-t. ÉK-i, K-i irányban emelkedik, és az u.n. kisvár- 
dai maximumon nem éri el a 2000 m-t sem. A felső kréta-pa- 
leogén összlet jelenléte csak Dombrád és Kisvárda között egy 
a belsőnyirségi medencéből felnyúló keskeny sávban valószi- 
nüsithető. Ez látszik a 18. ábrán bemutatott No-21 jelű 
reflexiós szelvényben,

A kisvárdai maximumot és a területrészt D-ről hatá
roló törés környékét kitörési centrumnak tartjuk, ahol a 
vulkánitok közvetlenül az aljzaton fekszenek. A vulkánitok 
vastagsága a kisvárdai maximumon kb. 1000 m, a törés környé
kén pedig elérheti a 2000 m-t is.

2.7 A záhonyi kiemelt aljzatú terület

A kisvárdai maximumtól ÉK-re egy 2— 4 km széles, 
nagyjából K-Ny-i irányban húzódó árok van. Az árok területén 
a preausztriai aljzat mélysége a reflexiós anyag alapján, 
amelyben egész az aljzat mélységéig jelentkeznek a jól ref
lektáló szintek, kb. 2500— 2700 m. Az árkot kitöltő üledák- 
összlet korára vonatkozóan semmilyen adatunk nincs, de való- 
szinü, hogy miocén üledékek ás tufák alkotják.

Az árok É-i peremén a reflexiós anyagban világosan 
jelentkező kétlépcsős törés mentán, amelyet valószínűleg 
kisebb mérvű vulkanizmus kisér, az aljzat kiemelkedik. A 
No-24 vonal O00 pontja körül, közvetlenül az országhatárnál, 
a gravitációs maradékanomália térkép további aljzat emelke
dést jelez.

2.8 A Szamoson túli területrész

A területen kevés szeizmikus mérést végeztek a geo- 
elektromos mérésekhez képest. Ezért elsősorban a geoelektro-
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mos eredményekre kell támaszkodnunk. A terület K-i részén, 
a tisztabereki fúrás környékén az aljzat kiemelt helyzetben 
van, mélysége itt alig haladja meg a 2000 m-t. A. terület D-i 
részén ismét nagyobb, 3000 m-t meghaladó aljzatmélységet je
lez a geoelektrika. Feltehető, hogy itt a szatmári fúrásból 
ismert 1000 m-t is meghaladó vastagságú felső kréta-paleogén 
összlet átnyúlik a magyar területre is. A terület É-i részén, 
a Tisza mentén ismét vastagabb vulkáni összletre számitha- 
kunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ELGI nyirségi kutatásainak öt éve alatt felgyűlt 
eredményei alapján a kutatási terület D-i felén átnézetes,
É-i felén inkább csak felderitő jelleggel kialakult a Nyír
ség földtani-geofizikai képe. Bebizonyosodott, hogy a terü
let jelentős részét mélymedencék alkotják, amelyek a ma már 
rendelkezésre álló legmodernebb eszközökkel geofizikailag jól 
kutathatók ás szénhidrogén kutatás szempontjából is perspek
tivikusak lehetnek. A szénhidrogén kutatás szempontjából ked
vezőtlenebb vulkáni kitörési zónák, illetve nagyvastagságu 
vulkánit okkal borit ott területrészek geofizikai módszerekkel 
egyértelműen lehatárolhatok.

A kutatások jelen szakaszában az alapvető probléma 
a felgyűlt eredmények földtani értelmezése. Megfelelő fúrási 
adatok hiányában az értelmezés csak feltevésekre szorítkoz
hat. Ezért a kutatások félt át lenül ,szükséges következő lépé
sének a földtani alapfurások mélyítését tartjuk. A fúrási 
adatok birtokában az anyag újraértelmezhető, és a további 
geofizikai kutatások iránya kijelölhető lesz.

Köszönétnyilvánít ás
A. szerzők köszönet ükét fejezik ki az OKGT és az ELGI 

vezetőségének, hogy hozzájárultak e cikk megjelentetéséhez.
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RESULTS OE COMPLEX GEOPHYSICAL SURVEYING IN THE NYÍRSÉG AREA,
NE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

by

T, Bődoki, J, Jánvéri, L, Nemesi, I, Polcz and Mrs. Gy,
Szeidovitz

ABSTRACT

The primary aim of the work done in the years 1969“
-1973 was to examine the hydrocarbon prospects of the area 

< and to locate the sites fór further detailed geophysical 
prospecting.

E'arlier gravimetric and geomagnetic data have been 
compiled, reinterpreted and completed with new seismic and 
geoelectric (telluric and resistivity) measurements.

Eight sectors could be distinghished, Deep troughs 
are considered to be perspective fór hydrocarbons, while 
areas covered by mighty volcanogenic sequences are less 
f avorable.

On the seismic reflection sections, interpreted with 
the help of (scarce) drilling evidence, a Preaustrian base- 
ment, Paleogene formations, Miocéné seidments, Miocéné vol— 
canites, Pliocene and younger sedimentary formations could 
be di.scerned and delimited,

The results are graphically presented on Eigs, 1-18,

Address of the authors;
T, Bodoki et alt,
H-1445 Budapest ,
Golumbus-u. 17* M.AEIG1
(Hungárián Institute of Geophysics)
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INSCRIPTIQNS FIGURE'S

Fig.1, Gravity Bouguer anomaly map
1 borehole
2 Bouguer anomaly contour lines
3 area of positive anomalies
4 area of negative anomalies

Gravity residual anomaly ma.p
1 b or e h o 1 e
2 residual anomaly lines
3 area of positive residual anomalies of high 

amplitude
4 area of negative residual anomalies of high 

amplitude

A z  anomaly map
1 borehofe
2 isoanom^ly contour lines
3 area of positive anomalies
4 area of negative anomalies

Fig.4. Position and susceptibility of the bodies causing 
magnetic anomalies (after Posgay)
1 Palaeozoic and pre-Cambrian bodies
2 Miocéné bodies
3 bodies of unknown age
4 computed depth less than 1 km
3 the calaulated susceptibility of the causing 

bodies (10
6 dip angle of ’boaies
7 axes of groups of causing bodies
8 borehöle

Fig.2,

Figs3.
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Fig.3* Telluric anomaly map
1 borehole
2 isoarea lines
3 elevated area
4 deep area
5 bordér of regions of separated surveys with 

different bases

Fig.6. Topography map of the strairfow high resistivity 
horizon from the integrated geoelectric inter- 
pretation
1 borehole
2 elevated area
3 deep area
4 depth contour lines in m

Fig.7* Distribution of different "geoelectric types" on 
the survey area
1 borehole
2 isolines of conductivity (proportional to the 

thickness of the covered low-resistivity for
mát ion )

3 type 1: f c>o horizon originated from Miocéné
volcanit es

4 type 2: ?<>o horizon originated from the Pre-
austrian basement

5 geoelectrically "four-layer" area

Fig.8. Topography map of the Preaustrian basement in the 
Szamos basin from geoelectric data
1 borehole
2 depth contour lines in m
3 no basement data because of the high resistivi- 

ty Miocéné formations directly overlying the 
basement
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Fig.9

Fig. 1<

Fig,1 ' 

Fig.i;

Fig, 1

2 5
r

4 no basement data becaase of poor results

, Location map of the seismic measurements in the 
Nyir region
1 borehole
2 seismic refraction profiles
3 seismic reflecbion profiles

D. Time map of Pannonian basin floor from seismic 
reflecfcion data
1 borehole
2 isolines (sec)

l. Relation between seismic time and depth values in 
the survey area

l. Comprehensive time map of the deepest reflecting 
horizons of good correlation, and the extension 
and position of the diffraction zones
1 borehole
2 isochron line (sec)
3 correlation step
4 diffraction zone well below the Pannonian basin 

floor
5 diffraction zone directly below the Pannonian 

basin floor

i. Division of the survey area based on the results 
of geophysical measurements 
1 borehole

2-3 Miocéné volcanites observed in seismic sections
4 areas of deep basins
5 areas of relatively elevated basement
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Fig.14. Reflection time section No-12b and its geological 
interpretation
1 Pliocene and younger sedimentary formations
2 Miocéné sedimentary formations
3 Paleogene formations

Fig.13. Part of reflection time section No-19 and its geo
logical interpretation
1 Pliocene and younger sedimentary formations
2 Miocéné sedimentary formations
3 Preaustrian basement

Fig.16. Part of reflection time section No-22 and its geo
logical interpretation
1 Pliocene and younger sedimentary formations
2 Miocéné sedimentary formations
3 Miocéné volcanites
4 Preaustrian basement

Fig.1 7 e Part of reflection time section No-17 and its 
geological interpretation
1 Pliocene and younger sedimentary formations
2 Miocéné sedimentary formations
3 Paleogene formations
4 Miocéné volcanites
5 Preaustrian basement

Fig.18. Reflection time section No~21 and its geological 
int erpretat ion
1 Pliocene and younger sedimentary formations
2 Miocéné sedimentary formations
3 Paleogene formations
4 Miocéné volcanites
5 Preaustrian basement
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BOUGUER ANOMÁLIA TÉRKÉP

1. ábra
A kutatási terület gravitációs Bouguer

anomália térképe
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GRAVITÁCIÓS MARADÉKANOMÁLIA TÉRKÉP

2. ábra
A kutatási terület gravitációs maradék-

anomália térképe
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A FÖLDMÁGNESES TÉRERŐSSÉG AZ TÉRKÉPÉ

3. ábra
A földmágneses tér vertikális összetevőjének 

anomália térképe a kutatási területen
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Mágneses hatótérkép
(Posgay 1966)

V

Jelmagyarázat

1 paleozóos és pre kambriumi ható

2  |: : •: • .;| miocén ható

3. | | meghatározatlan korú ható

4 ’ ^ \  a h°fé Ikm-nél kisebb mélységeben varhato

5 600 a ható közelítő ( számított)
szuszceptibili fása (K fS)

6 ható dőlésszöge
7 . ---------- a hatócsoport tengelye
8 o Ü~1 mélyfúrás

A abra

A. ábra
A mágneses anomáliákat okozó ható testek térbeli 

helyzete és szuszceptibilitása a kutatási 
terül'eten (Posgay nyomán)
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TELLURIKUS IZOAREA TÉRKÉP

A kutatási terület tellurikus anomália térképe
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4  GEOELEKTROMOS FELSÓ NAGYELLENÁLLÁSÚ SZÍNT MÉLYSÉGTÉRKÉPÉ

A geoelektromos mérések "felső nagyellenállásu" szintjének
mélységi érképe
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GEOELEKTROMOS TERÜLETTIPUS TÉRKÉP

f  ^ " \  Zafion/ ! 
y + /

/ ohI - i m élyfúrás

2  '  's a vezetoképessép izovonalai (aranyosa
lefedett kisellenallású ősziét vastagsá 
gával)

első típus' o 9 oo szint feltehetően 
miocén vulkáni anyag

• második típus a $ oo szint feltehetően 
*  1:1 .• ;:M p reausz tria i a ljz a t

5 | j geoelektromosan négyréteges terület

7•ábra
A kutatási terület geoelektromos Mterülettipus" térképe
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/■Rt AUSZTRIA/ ALJZAT MÉLYSÉGTÉRKÉPÉ GEOtLEKTROMOS MÉRÉSEK ALAPJAN

^^N /ir lu go i 

•  N y í l -  t
) ;
t

f )  N y i r o t t i *  P e n r tt l* *  /

,, o

Je l m agyarázat

1 »m í-/ m élyfúrás (m )

2  '  N izohipsza vonalak

/
/\/

Az a ljz a tra  közvetlenül települő nagy- 
ellenállású  miocén képződmények m iatt 
az a ljz a t nem kutatható  
Az a ljza t elvileg ku ta tha tó  a m érési 
anyag m inősége azonban kvantita tív  
ada tszo lgá lta tást nem (esz lehetove

8. ábra
A preausztriai aljzat közelitő mélységtérképe a Számos- 

medencében a geoelektromos mérések alapján .
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n y ír s é g i s z e iz m ik u s  m e r e s e k  h e l y s z in r a j z a

Jelmagyorazat 

7. *M»-í m élyfúrás

2 JL??.-’A__szeizmikus re frakc iós vonalak

3 Ju=u /n .m szeizmikus re flex ió s  vonalak

9. ábra
A nyírségi szeizmikus mérések helyszinrajza
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A PANNÓNIA! MEDENCEALJZAT IDŐTÉRKÉPE

S\//

10. ábra
A pannóniai medence aljzatának időtérképe a szeizmikus

reflexiós mérések alapján
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A PANNÓNIA! MEDENCE ALJZATA ALATT KORRELÁLT SZINTEK ÖSSZEFOGLALÓ TÉRKÉPÉ

r i^honf )

«t"-r - 7 V

ü k

• .  • .  . i ; :• • •:: • . * , • : • : : ••.  • .  '  f i : : . . » i ... • vVvCv̂-i?* •. ' : *• V: • *•: • \: v n• F \ • N
, y y• ^

* * * $ ¥ ' J ? '

( & = /'Prnrtrlrk

Jelmagyarazat

1 »m í-i mélyfúrás
2 izokron vonal (secundumban megadva) 
2  i:mu» szintváltás a korrelációnál

. : * I diffrakciós zóna a melyszintekben nem
I*.-'  ‘ • J közvetlenül a pannon fekü a la tt

5 l : diffrakciós zóna közvetlenül a pannon
fekü alatt

12. ábra
A legmélyebben fekvő jól korrelálható reflexiós 
szintek összefoglaló időtérképe a diffrakciós zó
nák elterjedésének és helyzetének feltüntetésével
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A NYÍRSÉG FÖLDTAN! FELOSZTÁSA A GEOFIZIKAI MERESEK ALAPJÁN

^ m ély medencék te rü le te

5 I | I | viszonylagosan emelt a ljza tú  területek

13. ábra
A kutatási terület felosztása a geofizikai 

mérések eredményei alapján
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