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A PANNÓNIAI-MEDENCE NEOGÉN KÉREGFEJLŐDÉSE 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KUNSÁGI 

(PANNÓNIÁI S. STR.) EMELETRE

H o r v á t h  F e r e n c *

Bevezetés

A Kárpátok, a Dinaridák és az Alpok keleti végződése olyan neogén — 
kvártér medencerendszert zár körbe, amelynek fő egysége a Pannóniai-medenoe 
és amelyhez a Stíriai-medence, a Bécsi-medence, a Kárpátaljai-süllyedék és az 
Erdélyi-medence csatlakozik. Célszerű az elsőt centrális, az utóbbi négy me
dencét pedig periferikus medencének nevezni.

A Pannóniai-medence morfológiailag nem egységes: alföldeket (Nagy- és 
Kisalföld, Dráva-medence), dombvidékeket (Zala, D-Dunántúl) és hegysége
ket (Magyar-középhegység, Mecsek) foglal magába. A morfológiai különbségek 
a terület eltérő neogén—k var tér süllyedés történe téré utalnak. A kronosztra- 
tigráfiai egységek kor- és vastagságadatai, őskörnyezeti tényezők, valamint az 
üledékek kompakciója alapján a süllyedés időbeli menete rekonstruálható.

A cikk áttekintést ad arról, hogy milyen geodinamikai folyamatok követ
kezménye a kéregsüllyedés és a medencefejlődés. Elméleti megfontolásainkat 
a Pannóniai-medencére és a periferikus süllyedékekre alkalmazzuk és felvá
zoljuk a területen a kéreg és a litoszféra fejlődésének az utóbbi 20 millió évben 
— ezen belül is elsősorban a kunsági (pannóniai s. str.) emelet során — végbe
ment fő vonásait.

A medencesüllyedés geofizikai modelljei

Széleskörűen igazolt, hogy a Föld egésze és különböző nagyszerkezeti egy
ségei jó közelítéssel izosztatikus egyensúlyi állapotban vannak. A Föld tekto
nikusán legaktívabb részein léteznek azonban olyan szerkezeti elemek (pl. a 
mélytengeri árkok), amelyek erősen eltérnek az izosztatikus egyensúlyi álla
pottól. A nem egyensúlyi tömegeloszlás miatt ezekhez a területekhez jelentős 
izosztatikus gravitációs anomáliák kapcsolódnak. A Föld különböző korú 
medencéit általában kis anomáliák jellemzik. Ez azt mutatja, hogy a medence- 
alakulást létrehozó mélyszerkezeti változások izosztatikusan állandóan jól 
kompenzáltak. Jogos tehát azt feltételezni, hogy a medencefejlődés folyamata 
izosztatikus egyensúlyi állapotokon keresztül valósul meg.

Az izosztázia törvénye szerint a kompenzációs szint felett elhelyezkedő 
kőzetoszlopok talpnyomásának egyenlőnek kell lenni. A kompenzációs szint 
a normálállapotú litoszféra alján (az asztenoszféra tetején) húzódik, amelyet 
általában 125 km-nek vesznek. Általánosságban igaz, hogy egy litoszfératömb 
süllyedése akkor következik be, ha olyan szerkezeti változások történnek,
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amelyek ennek a 125 km vastag tömbnek az átlagsűrűségét (súlyát) meg
növelik. A következőkben az ilyen jellegű szerkezeti változások közül hármat 
ismertetünk, amelyek a megfigyelések szerint alapmodelleknek tekinthetők 
(Sclater et al. 1980). A modellek lényeges tulajdonsága az, hogy a végbe
menő folyamatok matematikailag leírhatók, így érvényességük elméletileg ellen
őrizhető.

A modellszámítások során a következő egyszerűsítő feltevéseket tesszük 
(1. ábra):

1. A kéreg és a litoszféra kéreg alatti része sűrűség szempontjából homo
gén. A sűrűség változása (csökkenése) a hőmérséklet-növekedés miatt bekövet
kező termikus expanzió következménye.

2. A litoszféra termikus paraméterei nem függnek a mélységtől, a radio
aktív hőtermelés elhanyagolható, tehát az egyensúlyi hőmérséklet— mélység 
függvény lineáris.

3. A  litoszféra egy adott hőmérsékleti küszöb (esetünkben 1333 °C) felett 
asztenoszférává válik, és megfordítva. Az asztenoszféra hőmérséklete, a vizs
gált mélységű tartományban állandó.

1. ábra. Medencealakulást létrehozó litoszféra változások modelljei
Az ábra felső része a normál állapotú litoszféra szerkezetét, hőmérsékletét és sűrűségét mutatja. A litoszféra 
megnyúlása (A), telér intruziók (B) és szubkrusztális kivékonyodás (C) iniciális süllyedéshez (C esetben emelke
déshez és süllyedéshez) vezet, és az ábrán bemutatott módon megemeli a litoszféra hőmérsékletét. Ennek a hő- 
mérsékleti anomáliának hővezetéssel való elenyészése hozza létre a süllyedés második, ún. termikus fázisát

(alsó sor).

Abb. 1. Modelle der für die Beckenbildung hervorrufenden Lithosphären Veränderungen
Der Obere Teil der Abbildung zeigt die Struktur, Temperatur und Dichte der Lithosphäre in normalem Zu
stand. Lithosphärenverlängerung (Fall A), Dike-Intrusionen (Fall B) und subkrustale Verdünnung (Fall C) 
führen zu einer Initialsubsidenz (im Fall C zu einer Emergenz und Subsidenz), und erhöhen die Temperatur 
der Lithosphäre, wie es in der Abbildung zu sehen ist. Das Abklingen dieser Temperaturanomalie mit Wärme

leitung bringt die zweite, sog. thermische Phase (untere lteihe) der Subsidenz zustande
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Megnyúlás. A litoszféra egy darabja horizontális húzófeszültségek hatá
sára feldarabolódik, megnyúlik és eközben arányosan ki vékonyodik, egyúttal a 
forró asztenoszféra felboltozódik („A ” modell). Ehhez a szerkezeti változáshoz 
süllyedés kapcsolódik, ha az eredeti kéregvastagság 18 km-nél nagyobb. 
Vagyis kontinentális területeken a litoszféra megnyúlása mindig kéregsüllye
dést eredményez. Ezt a fázist iniciális süllyedésnek nevezzük. Ennek során a 
litoszféra felső, merev része sík vagy görbült normálvetők mentén feldarabo
lódik. A vetők az iniciális fázis során lerakódó üledékeket is harántolják (szin- 
szedimentációs vetők). Ha a vetősík görbült, akkor az eredetileg vízszintes 
üledékhorizontok a vető mentén dőlésirányba haladva egyre ferdébb helyze
tűek (2. ábra). Az iniciális süllyedést követi egy lassúbb, passzív fázis, amelyet 
termikus süllyedésnek hívunk. Az ekkor lerakodó üledékek nem tektonizáltak 
és általában nagyobb területi elterjedésűek. A termikus süllyedés oka az, hogy 
a megnyúlás során létrejött termikus anomália hővezetés útján elenyészik, 
azaz a felboltozódott forró asztenoszféra fokozatosan sűrűbb litoszférává hűl. 
Lévén a hővezetés igen lassú folyamat, ez a süllyedés hosszú ideig tart, első 
10—20 millió éves periódusa közel lineáris.

A litoszféra megnyúlása általában árkos beszakadásokhoz (rift) kapcso
lódik, amelyek a normál vetők csapása irányában több száz, esetleg ezer kilo
méter hosszúságot is elérnek (Rajnai-árok, Kelet-afrikai árokrendszer stb.). 
Az észak-amerikai Basin and Range provincia területén, ahol jelenleg is folyik 
a litoszféra megnyúlása, nincsenek ilyen hosszú árkok, hanem nagyobb terü
leten számos rövidebb vető található. Ezeket transzkuiTens vetők kötik össze 
(,,en echelon” normál vető rendszer).

A megnyúlásos litoszféraalakulás harmadik formája transzkurrens vetők
höz kapcsolódik és általában kisebb területekre terjed ki. A valóságban egy 
transzkurrens vető sohasem egyetlen sík felület, hanem görbült, hajladozó, szét
ágazó, illetve megszakadó felületeket alkot. Amennyiben egy transzkurrens vető 
a 2. ábra felső részén látható módon megszakad, akkor a két vető között litosz
féra megnyúlással ún. széthúzásos medence jön létre. Transzkurrens vetőrend
szerek érdekes sajátossága, hogy a vetők menti elmozdulás irányától és a vetők 
térbeli helyétől függően nemcsak húzásos, hanem egyidejű torlódásos (gyűrt) 
szerkezetek is kialakulhatnak (Cromwell 1974).

Köjpenyeredetű telérbenyomulások. A litoszféra horizontális húzófeszültsé
gek hatására megreped és köpenyanyag nyomul be, telérek formájában, a 
litoszférába. A szerkezeti változás megnöveli a litoszféra átlagsűrűségét és 
megemeli hőmérsékletét (1. ábra, B modell). Ez esetben is van egy iniciális 
süllyedési fázis, amely a telérek benyomulásához kapcsolódik. Ezt követi a 
termikus süllyedési szakasz, amely a megemelt hőmérsékletű litoszféra kon
duktív hűlésének a következménye. Az előző modellel szemben itt a termikus 
süllyedésnek már a korai periódusa sem egyenletes, hanem az idő négyzet
gyökével arányos.

Szubkrusztális kivékonyodás. Ebben az esetben a szerkezeti változás oldal
irányú kiterjedés nélkül zajlik le, a litoszféra alulról való fokozatos elvéko- 
nyodásával. A modell érdekes sajátossága az, hogy mindaddig, amíg a litosz
féra kéregalatti része vékonyodik el (1. ábra, C modell) — az átlagsűrűség 
csökkenése miatt — a litoszféra felszíne emelkedik. A süllyedési szakasz akkor 
indul meg, amikor a kis sűrűségű kéreg kezd el alulról kivékonyodni. Ebben 
az esetben tehát az iniciális fázis összetettebb, emelkedés és süllyedés is tör
ténik, amelyek összege lesz az eredő térszín. Az ezt követő termikus fázis
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2. á&ra. Megnyúlással kialakult medence idealizált vázlata
Megnyúlással létrejövő medentíék gyakran kapcsolódnak transzkurrens vetőrendszerekhez (J. C. Cromwell 
1974). Ha egy ilyen vető valamely területen nem folyamatos, akkor az ábrán látható széthúzásos medence ala
kul ki, amely felülnézetben jellegzetes romboid alakú (felső ábra). Az A— Ä szelvény menti metszeten (alsó 
ábra) látható, hogy a megnyúlás hatására az aljzat feldarabol ódik és az egyes tömbök normál vetők mentén 
lezökkennek. Ha a vetősík görbült, akkor a tektonizált üledékek (1) fokozatosan egyre nagyobb dőlést mutat
nak. Az aljzat feldarabolódásához vulkanizmus kapcsolódhat (2). Az aktív, megnyúlásos fázis után következő 
termális süllyedés során lerakódó üledékek nem tektonizáltak és nagyobb területre terjednek ki (3). A két 

fázis során lerakódó üledékösszlet között gyakran regionális diszkordancia mutatható ki

Abb. 2. Idealisierte Skizze eines Extensionsbeckens
Die Extensionsbecken sind oft an transkurrente Verwerfungssysteme gebunden (Cromwell, 1974). Wenn 
eine solche Falte in einem Gebiet nicht kontinuierlich ist, bildet sich das in der Abbildung dargestellte Pull- 
Apart-Becken, das in Draufsicht eine rhomboidale Form aufweist (obere Abbildung). Auf dem Schnitt längs 
des Profils A— Ä (untere Abbildung) sieht man, dass der Untergrund infolge der Extension zerstückelt wird, 
und die einzelnen Blöcke längs Normalverwerfungen absinken. Wenn die Verwerfungsfläche gekrümmt ist 
(lystrische Verwerfung), weisen die tektonisch gestörten Sedimente immer ein gesteigerts Einfallen auf (1) 
An die Zerstückelung des Untergrundes kann ein Vulkanismus gebunden sein (2). Im Laufe der thermischen 
Absenkung, die der aktiven Extensionsphase folgt, kommen Sedimente zur Ablagerung, die nicht tektonisi- 
ert sind und sich auf einen grösseren Raum verbreiten (3). Zwischen den zwei Fasen abgelagerten Sediment

komplexen kan oft eine regionale Diskordanz nachgewiesen werden
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3. ábra. Tisztán szubkrusztális kivékonyodással kialakult medence szelvényvázlata
A szubkrusztális kivékonyodás folyamata kiemelkedéssel kezdődik, amely a kéregvékonyodás mértékétől 
függően állandósul, kompenzálódik vagy süllyedéssé válik. Az így létrejövő egyenetlen térszín a termikus süly- 
lyedési fázis során alakul nagy kiterjedésű medencévé. A süllyedés sebessége közelítőleg állandó, de helyről 
helyre erősen változó mértékű lehet. A lerakódó üledékek jellegét őskörnyezeti tényezők határozzák meg, a 
kialakult szerkezeti formákat pedig elsősorban a kompakció befolyásolja. Kis elvetési magasságú normál vetők 
helyenként találhatók az aljzatban, de ezek nem, vagy csak kivételes esetben harántolják a medencét kitöltő 
fiatalabb üledékeket. Az asztenoszféra jelentős felboltozódása miatt a medencefejlődés iniciális fázisához jelen

tős vulkanizmus kapcsolódhat

Abb. 3. Idealisierte Profilskizze eines durch subkrustale Verdünnung entstandenen Bek-
kens

Der Vorgang der subkrustalen Verdünnung beginnt mit einer Aushebung, die sich in Abhängigkeit von der 
Grösse der Krustenverdünnung stabilisiert, kompensiert oder zu einer Subsidenz wird. Das so entstehende 
unebene Gelände wandelt sich in der thermischen Subsidenzphase in ein Extensionsbecken von grosser Aus
dehnung um. Die Geschwindigkeit der Subsidenz ist annähernd konstant, doch kann sie stellenweise starken 
Veränderungen untersetzt sein. Den Charakter der entstehenden Sedimente bestimmen paläoökologische Fak
toren, während die entstandenen Strukturformen vor allem durch die Kompaktion beeinflusst sind. Kormal- 
verwerfungen von geringer Sprunghöhe finden sich stellenweise im Untergrund, doch durchqueren diese die 
jüngere Beckenauffüllung entweder nicht oder nur ausnahmsweise. Infolge der beträchtlichen Aufwölbung 

der Asthenosphäre kann sich der Initialphase der Beckenbildung ein kraftvoller Vulkanismus anschlissen.

nyugodt süllyedés (3. ábra), ennek első 10 — 20 millió éves szakasza közel 
egyenletes ütemű.

Hangsúlyozni kell, bogy a vázolt modellek egyszerűsített alapese
tek és nem feltétlenül alternatívák. A valóságban ugyanis ezen modellek 
bármely kombinációja együttesen és (vagy) a tér—idő függvényében válta
kozva működhet. Látható azonban, hogy az egyesj modellek jól különböző 
süllyedéstörténetet és geofizikai (szerkezeti és geotermikus) jellemzőket ered
ményeznek (2. és 3. ábra). Amennyiben tehát egy medence süllyedéstörténetét 
az üledékképződési és szerkezeti ,,dokumentumok’ ’ alapján megbízhatóan meg 
tudjuk határozni, akkor rekonstruálható litoszférájának fejlődése, sőt szám
szerű becslést adhatunk az extenzió és kéregki vékony odás mértékére is.

A Pannóniai- és a periferikus medencék kialakulása

Egy medence süllyedéstörténetének meghatározása a medence üledékfel
halmozódásának történetén alapul. A következő ismeretekre van szükség:

a) Regionálisan alkalmazható krono- és biosztratigráfiai skála, az egyes 
emeletek határainak abszolút korával.

b) A vizsgált medence időhorizontjainak geometriai helyzete, azaz a 
kronosztratigráfiai egységek vastagsága és kora.

c) Az üledékösszlet szerkezete: folyamatos vagy megszakított-e az üle
dékképződés; vannak-e tektonikus deformációk; milyen mértékű az üledékek 
konrpakciója?

d) Az üledékképződés mélysége a mindenkori tengerszinthez viszonyítva.
e) Eusztatikus tengerszintváltozások.
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Ezeket az adatokat sztratigráfiai, szedimentológiai, paleontologiai, szeiz
mikus és mélyfúrási geofizikai vizsgálatok együttesen szolgáltathatják, de 
ismereteink a mégoly részletesen vizsgált Kárpát-medencén belüli pannóniai 
területen is néhol eléggé hiányosak. Az egyik fő probléma az, hogy a medence 
üledékeinek döntő részét alkotó pannóniai (s. 1.) képződmények krono- es 
biosztratigráfiai tagolása a kevés koradat, illetve az endemikus fauna miatt 
nem kellően tisztázott és vitatott. A következő neogen - k  vártér időskálát 
használjuk: kárpáti: 18 -17  millió év, bádeni: 17-14,5 millió ev, szarmata.
14,5 — 11.5 millió év, pannóniai (s. 1.): 11,5 — 1,8 millió ev es kvarter. 1,8 0,0
millió év. A pannóniai (s. 1.) további bontásának kérdésében a következő a szer
ző álláspontja. A magyarországi értelemben használt alsó-pannómai (kunsági) es 
felsőpannóniai (balatoni) egységek kronosztratigráfiai tartalma nem megnyugta
tóan tisztázott; az 5,5 millió éves határt (Balázs et al. 1981) mint kényszerű 
közelítést fogadtuk el. A Bécsi-medencében és Kárpátalján a pannóniai s. str. 
és a pontusi határa 8 millió év körül feltételezhető (Senes 1979). A Pannomai- 
medence neogén üledékei néhány kivételtől eltekintve („Szavai redok öve, 
kiskunhalasi öv) jelentősen nem gyűrtek és az üledékképződes a melyzonak 
területén folyamatosnak látszik. (Vö. B érczi et al., Bardócz et al., Balazs 
E. — N tjsszer A. -  ebben a kötetben). A periferikus medencékben sincs szá
mottevő neogén gyűrődés, de a Bécsi-medencében a kárpáti-bádeni határon 
diszkordancia van. A vizsgálatok szerint azonban ez a diszkordancia nem 
jelent jelentős üledékhiányt (Steininger E. szóbeli közlése).

A jelen becslő számítások során megengedhető, hogy a kompakcio, az 
eusztatikus tengerszint-változások, valamint az üledékképződési me yseg va 
tozásából adódó korrekciókat elhanyagoljuk. Számításainkat a Becsi-medence 
és a Kárpátaljai-süllyedék egy-egy jellegzetes süllyedéstörteneti gór bej ere es 
két-két Pannóniai medencebeli görbére alapoztuk (4. es o. abra) A felhasz
nált matematikai alapösszefüggések megtalálhatók Sclater et al. (1980 mun
kájában. A részletesebb és pontosabb süllyedóstörténeti számításokról mas- 
heíyütt adunk számot (Royden  et al. 1983).

A  periferikus medencék modellje

A periferikus medencék jellegzetessége az igen gyors kárpáti-bádeni és 
sokkal lassabb fiatalabb süllyedés. Ezen túlmenően szerkezetük es alakjuk 
igen közel áll a 2. ábrán látható megnyúlásos medencemodellhez. V aioban, ha 
a kárpáti és bádeni során kétszeres litoszféra megnyúlást tételezünk lel, amely 
egy eredetileg 36 km vastag kérgű területet érintett, akkor a tényleges süllye
déstörténetet jól közelítő elméleti görbét kapunk (4. ábra). A bekovetkezo 
folyamatok végeredménye egy 5,5 km mély medence 24 km-es keregvastag- 
sággal, vagyis 29,5 km-es Moho-mélységgel. Tehát mind a tényleges süllyedés - 
történet, mind a jelenlegi kéregszerkezet jó egyezést mutat az elmeleti modellel.

A  Pannóniai-m edence modellje

A Pannóniai-medence a periferikus medencéknél nagyobb és inhomogé
nebb egvség. A jelen tanulmányban két medencetípusra vonatkozó eredménye
ket tekintjük át. Ezek az 1 -  2 km mélységtartományba eső sekély terű etek es a 
4 - 7  km vastag üledékekkel feltöltött, délalföldi típusu melyzonak (6. abra).
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4. ábra. A periferikus medencék két jellegzetes süllyedés-mélység összefüggése (Bécsi
medence: R . J ir ic e k — Ö. T o m e k  1981, Kárpátaljai süllyedek: R. R u d in e c  et al. 1981) 

és kétszeres litoszféra megnyúlás esetére számolt elméleti süllyedéstörténet
A modellszámozás során az 1. ábra felső részén feltüntetett értékeket használtuk, az eredeti kéregvastagságra

pedig 36 km-t tételeztünk fel.
1. Kárpátaljai süllyedék, 2. Bécsi-medence

Abb. 4. Zwei charakteristische Subsidenz-tiefe-Zusammenhänge der peripherischen 
Becken (Wiener Becken: J ir ic e k  und T o m e k , 1981; Transkarpatische Senke: R u d in e c  
et al., 1981) und eine theoretische, für den Fall einer doppelten Lithosphärenextension

berechnete Absenkungsgeschichte
Bei der Modellberechnung haben wir die im Oberteil der Abb. 1 angeführten Werte benutzt, während für die 
ursprüngliche Krustenmächtigkeit 36 km angenommen wurde. 1. Transkarpatische Zenke, 2. Wiener Becken
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5. ábra. A  Pannóniái-medence jellegzetes üledékvastagság-mélység összefüggései a sekély 
zónákra (1-es görbék) és a délalföldi típusú mélymedencékre (2-es görbék) (Nagymarosy 

A. 1981) és két modellre számolt egyszerű süllyedéstörténeti görbe
A számítások során az 1. ábra felső részén feltüntetett paramétereket és 36 km eredeti kéregvastagságot

használtunk.
1. Biharnagybajom, 2. Szánk 2. sz. fúrás, 3. Derecske I. sz. fúrás, 4. Hódmezővásárhely I. sz. fúrás

Abb. 5. Charakteristische Subsidenz-Tiefe-Abhängigkeiten des Pannon-Beckens (Kurve 1) 
sowie die für die Tiefbecken vom Südalföld-Typus (Kurve 2) (A. N agymarosy, 1981) 

und auf zwei Modelle gerechnete Senkungsgeschichtliche Kurve
Bei den Berechnungen verwendeten wir die auf dem oberen Teil der Abb. 1. vorgeführten Parameter und 36 km

ursprüngliche Krustenmächtigkeit
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Több sekély területen az alsó- és középső-miocén üledékek hiányoz
nak , az üledékképződés a pannóniai s. str. során indul meg. A mély- 
zónákban a süllyedés legkésőbb a bádeniben, sokhelyütt a kárpátiban kezdő
dött. Az egész medencerendszer legmélyebb depressziójába telepített Hód I. 
mélyfúrás 5842,5 méterben bádeni üledékekben állt meg, de a szeizmikus kép 
szerint még legalább 500 m vastagságban feltehetőleg miocén képződmények 
vannak a medencealjzat felett (5. ábra). Néhány kivételtől eltekintve elmond
ható, hogy a szarmata előtti üledékes képződmények vastagsága kisebb, mint 
a pannóniai üledékeké. E kivételek további vizsgálat tárgyát képezik. Szarmata 
üledékek jelenlétét számos alföldi mélyfúrásban a peremi területekről ismert 
faunával nem lehet igazolni, ezért létük sokáig vitatott volt. Űjabb szedimen- 
tológiai vizsgálatok arra utalnak, hogy a mély medencék tengelyzónáiban lera
kodott, gravitációs üledékáramlás típusú üledékek tartalmazzák a szarmatát 
is (Bérczi I. személyes közlése). Annyi ennek ellenére biztosnak látszik, hogy 
a szarmata területi elterjedése és vastagsága kisebb mint a bádenié (Jámbor 
Á. in Balázs E. et al. 1981). A pannóniai s. str. folyamán az egész medencére 
kiterjedő süllyedés indult meg, amely a mélyzónák területén igen gyors volt. 
A süllyedés sebessége a balatoni emeletben (felső-pannóniai) és a kvarterben 
általában kisebb.

A Pannóniai-medence üledékeinek szerkezete különbözik a periferikus 
medencékétől és arra utal, hogy itt a litoszféra megnyúlása mellett a szub- 
krusztális kivékonyodás is jelentős szerepet játszott (3. ábra). Ha eredeti 
kéreg vastagságként ismét 36 km-t veszünk fel, akkor a teljes kéreg alatti 
litoszféra kivékonyodása kb. 1,4 km emelkedéssel jár. Amennyiben a kivéko
nyodás a kérget is érinti, ez a felszín süllyedését eredményezi; 11 km kéreg- 
vékonyodás teljesen kompenzálja az emelkedést. Ha a szerkezet változási 
folyamat ekkor megáll, akkor a süllyedés termikus fázisa következik közel 
140 m/millió év sebességgel. A Pannóniai -medence sekélyzónáinak kialakulását 
véleményünk szerint így magyarázhatjuk. A litoszféra kivékonyodási és meg- 
nyúlási folyamata valószínűleg az ottnangiban kezdődött, a bádeniben kul
minált és a kunsági emelet elején fejeződött be. Ez összhangban van a meden
cebeli riolitos — andezites vulkáni aktivitással és a szerkezeti képpel. A mélyebb 
süllyedékek modellje ettől annyiban különbözik, hogy ezeken a területeken 
nagyobb mértékű volt a kéreg megújulása. További 6,5 km megnyúlás például
4,0 km iniciális süllyedést eredményez, amelyet 160 m/millió év sebességű 
termális süllyedés követ (5. ábra).

Következtetések

A periferikus medencék mélyzónáinak kialakulása jól magyarázható a litosz
féra kétszeres megnyúlásával. Természetesen a medencék sekélyebb részein 
a megnyúlásnak ennél kevesebbnek kellett lennie. A Bécsi-medence és a Kárpát- 
aljai-süllyedék számos hasonlósága mellett azonban van két, genetikai szem
pontból fontos különbség is. A Bécsi-medence hőárama alacsony (átlagosan 
50 m W /m.2) és a medencealakuláshoz nem kapcsolódott vulkanizmus. A Kár
pátalj ai-süllyedék hőárama magas (átlagosan 97 mW/m2) és a medence alaku
lását több fázisban is intenzív vulkanizmus kísérte. Ez arra utal, hogy az 
utóbbi medence kialakulásában telérbenyomulásoknak is szerepük volt. Ezt 
a következtetést a lokális geotermikus és mágneses anomáliák korrelációja
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alátámaszthatja (R. R udinec 1978), bár a magmás testek többlet hője ma 
már nem érezhető. A domináns mechanizmus kétségtelenül itt is a litoszféra 
megnyúlása volt, és a Kárpátaljai-süllyedéket is típusos széthúzódásos meden
cének tekinthetjük (2. ábra).

A kárpáti—bádeni emeletek során lezajló megnyúlás nem független ese
mény volt a két területen, hanem valószínűleg az egész területen uralkodó fe
szültségviszonyok eredménye. R oyden et al. (1982) a medencék geometriáját 
és tektonikáját tanulmányozva arra következtettek, hogy É -  D-i kompresszió 
hatására É K —DNy és ÉNy--Dk irányú, konjugált transzkurrens vetőrendszer 
jött létre, amely az egész területet érintette. Lényeges transzkurrens mozgás 
valószínűsíthető a Dráva- és Száva-árok mentén. A Pannóniai-medence más 
részein is a litoszféra megnyúlását idézték elő a transzkurrens vetőkhöz kap
csolódó normál vetők.

A Pannóniai-medence miocén története meglehetősen eseménydús volt. 
Modellünk szerint az ottnangiban kezdődött a litoszféra kivékonyodása és 
erre a feltehetően korántsem egyenletes folyamatra a bádeni és a szarmata 
során a litoszféra megnyúlása is szuperponálódott. Ezen egyszerű folyamatok 
bonyolult összjátéka hozta létre a Pannóniai-medence aljzatának térben és 
időben erősen változó mobilitását (Balázs et al. 1981).

A kunsági (pannóniai s. str.) emelet második felében általánossá váló üle
dékfelhalmozódást a sekélyzónák területén jól tudjuk magyarázni termális 
süllyedéssel. A mélyzónák területén a kunsági (pannóniai s. str.) emeletben is 
működő további kéregextenziót kell feltételeznünk. Hasonló volt az átmeneti 
zónák története is, csak a kéreg kivékonyodásának mértékében van különb
ség. Ezen modell alapján rekonstruálható a medence üledékeinek hőtörténete. 
Ennek fontos következményei vannak a szervesanyag maturációja szempont
jából.

A vázolt modellek további finomítása szükséges, ami akkor lehetséges, ha 
a mélymedencék süllyedéstörténetét (vagyis a bádeni—pannóniai [s. 1.] kronosz- 
tratigráfiát) pontosabban megismerjük. A Pannóniai-medence több jelleg
zetes süllyedéktípusát (Kisalföld, Dráva-árok, Nyírség stb.) jelen cikkben nem 
vizsgáltuk, de ezek tanulmányozása elengedhetetlen a Pannóniai-medence 
tektogenezisének teljes megértése szempontjából, összefoglalásként a követ
kező általános következtetések tehetők:

1. A Kárpátok íve által határolt területen transzkurrens vetőrendszerhez 
kapcsolódó extenzió hatására a litoszféra megnyúlt a kárpáti és bádeni emelet 
során.

2. A süllyedéstörténet és szerkezeti jellemzők alapján a megnyúlás a peri
ferikus medencékben volt a legnagyobb; a Bécsi-medence és a Kárpátaljai- 
sül lyedék mélyzónáira közel kétszeres megnyúlás számítható.

3. A Pannóniai-medencében is végbement a litoszféra megnyúlása, de 
ehhez jelentős szubkrusztális kivékonyodás is kapcsolódott, mely valószínűleg 
már a korai miocénben elkezdődött. A két mechanizmus együttes hatásával 
tudjuk magyarázni a terület térben és időben változó miocén szerkezetiéjlő- 
dését.

4. A Pannóniai-medence jelenlegi jellegzetes kéregszerkezete, hőanomá
liája és a neogén üledékekben levő primer szervesanyag érettségi foka a vázolt 
folyamatok következménye.
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