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Bevezetés, célkitűzés 

Jelen munka a késő-miocén Pannon-tó két, máig vita tárgyát képező unkonformitására 

fókuszál. Az egyik a miocén-pliocén határon található, a másik pedig az ún. Pa-4 

unkonformitás (VAKARCS et al. 1994). Ez a két felület gyakran összeolvad, különböző 

interpretációknak teret adva (VAN BAAK et al. 2017). A máig fennálló hipotézis szerint a 

Pa-4 az egész Pannon-tó területén korrelálható, és kialakulása a Messinai eseményhez 

köthető (CSATÓ 1993, 2007, 2013). Mások ennek ellentmondva, különböző lokális 

tényezők együttes hatásával magyarázzák azt a Pannon-tó keleti részén (SZTANÓ et al. 

2007). Dolgozatomban a Dráva-medence késő-miocén fejlődéstörténetére fókuszálok, 

mely a Pannon-tó délnyugati részén helyezkedik el, és annak egyik legmélyebb 

részmedencéje. A Dráva-medence központi részén a neogén üledékek vastagsága akár a 

7000 métert is eléri (SAFTIĆ et al. 2003, MALVIC & CVETKOVIC 2013). A medence 

pannóniai üledékeiről az utóbbi években számos tanulmány született mind-mind 

különböző aspektusát vizsgálva a medencekitöltésnek. UHRIN (2011) doktori 

értekezésében lebenyeket térképezett ki, OROSS (2015) a Dráva-medence 

szerkezetfejlődéséről, LUKOVSZKI (2018) a pannóniai homokkövek szedimentológiai 

vizsgálatával és diagenezis-történetével foglalkozott. Az ipar számára is forró terület, 

jelenleg is számos kutatás folyik.  

A medencében a miocén-pliocén határ szeizmikus szelvényeken jól kivehető, ugyanakkor 

a Pa-4 alig észrevehető. Munkám során áttekintem a Pannon-tóval és azon belül a Dráva-

medencével foglalkozó szekvenciarétegtani tanulmányokat, rámutatva azok problémáira, 

ellentmondásaira. Rétegtani modellezés segítségével vizsgálom, hogy a különböző 

hatótényezők hogyan befolyásolják a medencét feltöltő üledékek geometriáját, a 

pannóniai fejlődéstörténet jobb megértése érdekében. Emellett terepi munkára is sor 

kerül, ugyanis a Dráva-medence déli peremén feltárásban is megjelenik egy hasonló 

rétegtani helyzetű szögdiszkordancia. Egyrészt ezek együttes értelmezésével szeretnék 

választ kapni arra, hogy milyen tényezők hatására jöttek létre az előbb említett felszínek, 

másrészt bemutatom a numerikus rétegtani modellezésben rejlő lehetőségeket. 
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Földtani háttér és kutatástörténet 

A Dráva-medence fejlődéstörténete 

A vizsgált terület a Pannon-medence délnyugati részén, a horvát-magyar határ mentén 

helyezkedik el. A medencealjzat a Tiszai-főegység Mecseki-egységének része, ami a 

Közép-magyarországi vonaltól délre található (SZEDERKÉNYI et al. 2012). Mivel a 

dolgozat fókuszában a késő-miocén medencekitöltő üledékek vannak, az aljzat üledékeire 

nem térek ki. 

Neogén fejlődéstörténet 

A Pannon-medence története a kora-miocénben kezdődött. Kialakulása az Alpi-Kárpáti 

orogénnel egyidejűleg zajlott, a szubdukciós zóna folyamatos hátrálásával a 

hegységrendszer ívmögötti medencéjeként nyílt ki (HORVÁTH & ROYDEN 1981, 

HORVÁTH et al. 2015). A szubdukció egészen a középső-miocénig tartott. Az alábukó 

litoszféra hátragördülése („roll-back”) a Keleti-Kárpátokban jelentős kéregnyúlást 

okozott a felső-lemez helyzetű ALCAPA és Tisza-Dácia egységeken. 

A Pannon ív-mögötti medence aktív kéreg- és litoszféra kivékonyodása a dinári peremen 

már a paleogénben megindult, fő fázisa a középső-miocénre tehető, ami az Alföldön csak 

a késő-miocénben fejeződött be (BALÁZS et al. 2016). A medence poszt-rift hűlése a mai 

napig zajlik.  

A Dráva-medence déli oldalán a legidősebb neogén képződmények egri-eggenburgi 

korúak (LUČIĆ et al. 2001, SAFTIĆ et al. 2003), melyek a csak a Dráva-medence 

legnyugatibb részén fordulnak elő, és még a Paleogén medence fejlődésének második, 

feltöltődő fázisához tartoznak. Az ezt fedő, jóval nagyobb kiterjedésű ottnangi üledékek 

folyóvízi, tavi környezetben rakódtak le. A kárpáti transzgresszió során ezek az izolált 

tavak tengerivé váltak. A magyar oldalon az aljzatra ottnangi-kárpáti folyóvízi 

sziliciklasztok települnek, melyben gyakoriak a tufabetelepülések. A kárpátitól a kora-

badeniig tavi üledékképződés zajlott, melynek a badeni transzgresszió vetett véget 

(HÁMOR 2001). A badeni során a nyíltvízben agyagok, aleuritok (Tekeresi F.), márgák 

(Szilágyi F.), míg a sekélyvízben mészkövek (Rákosi F.) és homokkövek (Budafai F.) 

rakódtak le (SAFTIĆ et al. 2003). Ez volt az utolsó normáltengeri időszak a Pannon-



6 

medence életében. A szarmata során a Dráva-medence északi részén sekélytengeri 

üledékek rakódtak le, míg a horvátországi részén vékonyréteges mészmárgák és laminitek 

üledékfolytonosan települnek a badenire (KOVAČIĆ et al. 2017). A Krndija-hegység 

északi lábánál a Nasicecement gyárához tartozó bányában a badenitől a pannóniai 

üledékekig folyamatos a rétegsor. A szarmata-pannóniai határ vizsgálatával már többen 

is foglalkoztak (VASILIEV et al. 2007, KOVAČIĆ et al. 2017). A bánya a dolgozat 

szempontjából azonban azért releváns, mert itt feltárásban is megjelenik egy fiatal intra-

pannóniai szögdiszkordanciafelület. Ez a bánya északi részén, egy viszonylag friss 

bányaudvarban található, ezt a Terepi észlelések fejezetben részletesen bemutatom. A 

Pannon-tavi sorozatra a pleisztocénben folyóvízi, mocsári üledékek és lösz települnek.  

A Pannon-tó fejlődéstörténete 

A Pannon-tó 11,6 millió évvel ezelőtt jött létre (RÖGL 1996), mikor megszűnt a 

kapcsolata a világtengerrel. A lefűződés oka egy relatív vízszintcsökkenés volt, melyet 

egyesek szerint a hegységperem kiemelkedése (HORVÁTH 1995) mások szerint pedig egy 

eusztatikus vízszintesés okozott (VAKARCS et al. 1999). A kapcsolat megszűnését 

őslénytani adatok igazolják, a tengeri élővilágot felváltotta a Pannon-tó jellegzetes 

endemikus élővilága (MÜLLER et al. 1999). A kezdeti kis kiterjedése során jellemzően a 

középső-miocén árkok területe volt vízzel borított, majd egy ezt követő transzgresszió 

során, kb. 9,5-9,8 millió éve már szinte az egész medencét elborította a víz. Legnagyobb 

kiterjedésekor mai viszonylatban a Föld második legnagyobb, és harmadik legmélyebb 

tava lenne (MAGYAR 2010). Kezdetben mindenütt, később a tó délebbi részein 

túlnyomórészt nyílttavi üledékképződés során mészmárga, agyagmárga rakódott le. A 

vízmélységben nagy eltérések mutatkoznak, az ország DK-i részén az 1 kilométert is 

meghaladhatta (BALÁZS et al. 2018), és a Dráva-medencében is hasonló, vagy 

valamelyest kisebb vízmélységet feltételeznek (UHRIN et al. 2009). Néhány kibukkanó 

sziget környékén és a medenceperemeken volt csupán sekélyvízi sziliciklasztos 

üledékképződés. A tó feltöltődése északnyugat és északkelet felől kezdődött meg, a 

medencét körülvevő hegységekből lezúduló folyók által (POGÁCSÁS 1984).  Elsőként a 

Kisalföld töltődött fel, körülbelül 8,7 millió éve (SZTANÓ et al. 2016). A Pannon-tavi 

képződmények különböző környezetekben rakódtak le. A medencében nyíltvízi márgák, 
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mészmárgák, esetleg vékonypados turbiditek (Endrődi F.) rakódtak le. Ahogy közelebb 

került a forrás és nőtt az üledékbehordási ráta, megjelent a turbidites sorozat is (Szolnoki 

F.) (JUHÁSZ 1991, SZTANÓ et al. 2013b). Ennek vastagsága a medence topográfiájától 

függően igen változatos lehet. A selfet a mélymedencével összekötő lejtőn jellemzően 

agyag, aleurit rakódott le (Algyői F.). A sekélyvízi, delta, és folyóvízi környezetet az 

Újfalui F.  változatos üledékei képviselik. Az erre települő, már teljesen folyóvízi 

sorozatot a Zagyvai F.-ba soroljuk (JUHÁSZ 1991). 

A selfperem progradálásával (1. ábra) így a nyílttavi üledékképződést fokozatosan 

váltotta fel a sekélyvízi, deltasíksági, majd folyóvízi környezet. Körülbelül 4,5 millió 

évvel ezelőtt a tó teljesen feltöltődött, maradványát az irodalomban Paludina-tóként 

említik, amely a mai Szerbia és Horvátország területén helyezkedett el a kora-pliocénben. 

Ez a Pannon tó 8-15‰ sótartalmával (KORPÁS-HÓDI 1983, KORECZ 1985) ellentétben 

már teljesen édesvízű volt. (STEVANOVIĆ 1990). 
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1. ábra: A vizsgált terület MAGYAR et al. 2013 ábráján. Az ábrán látszik, hogy a selfperem valamikor 8 és 6,8 millió 
év közötti időszakban ért a terület északi sarkába. 

Szekvenciarétegtani elképzelések fejlődése a Pannon-tóban 

Az egyidős üledékek és események korrelációjára számos tanulmány született, az akkor 

használt biosztratigráfiai módszerek miatt eleinte kevés sikerrel (MAGYAR 2004). A 80-

as években kezdődött a Pannon-tó szekvenciarétegtani modelljének kidolgozása. Ehhez 

azonban szükség volt a tó vízszintváltozásainak minél pontosabb megismerésére. 

MATTICK et al. (1985) volt az első, aki a Békési-medencéről készült szeizmikus 

szelvények klinoformos sorozatában „kötegeket” tudott elkülöníteni, viszont azokat nem 

lehetett nagy távolságban követni. Így arra a következtetésre jutott, hogy a köteghatárok 

sokkal inkább a lejtőépülés egységeihez, mintsem medenceléptékű változásokhoz 

köthetők. Az első szeizmikus rétegtani elemzést az Alföld területéről POGÁCSÁS et al. 

(1989) készítették. A munkában alapvetően egyetértenek Mattick következtetésével, 
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azonban találtak néhány jelentősebb üledékhézagot, melyeket nagyobb távolságban is 

tudtak követni. Magnetosztratigráfiai mérések segítségével (ELSTON et al. 1990, 1994, 

HÁMOR et al. 1992) koradatokat rendeltek a felületekhez, amelyeket a szerzők 

összekapcsoltak az eusztatikus vízszintesésekkel (HAQ et al. 1987). Az utolsó ilyen hézag 

a szerzők szerint a messinai eseményhez (HSÜ et al. 1977) kapcsolódik, melynek kora a 

legfrissebb adatok szerint 5,96±0,02 – 5,33 Ma (KRIJGSMAN et al. 1999). Ebből arra 

következtettek, hogy a Pannon-tó víztömegének – legalább szakaszokban – kapcsolatban 

kellett állnia a világtengerrel. 

POGÁCSÁS et al. (1992) összefoglaló munkájában már a medence számos pontján 

vizsgáltak szeizmikus szelvényeket. A szerzők újfent arra a következtetésre jutottak, hogy 

nagy vízszintesések nyomai láthatók a pannóniai sorozatban, és ezek a hézagok 

megegyeznek a világméretű tengerszintcsökkenések idejével. Azonban ugyanebben az 

évben MÜLLER & MAGYAR (1992) őslénytani adatok alapján vonták kétségbe a közvetlen 

tengeri összeköttetést. Az ellentmondás feloldására több magyarázat is született. Egyesek 

a tengerszintet közvetett módon befolyásoló éghajlatváltozásokban látták a megoldást, 

mások a tóból kiömlő folyók erózióbázisának változásában (TARI et al. 1992). Később 

UHRIN (2011) kimutatta, hogy a tónak só- és vízháztartási modellezés alapján 

valószínűleg nem volt lefolyása az említett korszakban. 

UJSZÁSZI & VAKARCS (1994) négy harmadrendű szekvenciahatárt különített el a Dráva-

medencében. A következő, egész Pannon-medencére kiterjedő szekvenciarétegtani 

munka VAKARCS et al. (1994) és VAKARCS (1997) nevéhez fűződik. Ebben a 

harmadrendű szekvenciahatárok pontosítása mellett negyedrendű szekvenciákat is 

beillesztettek a rendszerbe, melyek eredetét a Milankovic-féle éghajlati ciklusokhoz 

kötötték. A felépített szekvenciarétegtani modellel ugyanakkor nem mindenki értett 

egyet. A negyedrendű ciklusokkal kapcsolatban VAKARCS (1997)-el megegyező 

eredményre jutott JUHÁSZ Gy. et al. (2006, 2007), MAGYAR (2009) viszont csak két 

magas vízállású időszakot kötött az éghajlat változásához.  
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Dunántúli és Duna-Tisza közi fúrási adatok alapján, JUHÁSZ E. et al. (1996) csupán két – 

egy felső-miocén és egy pliocén – harmadrendű ciklust különített el. LEMBERKOVICS 

(2000) csak kisebb léptékű egységeket vélt felfedezni Algyő térségében. 

Új szemléletet hozott a kialakító tényezők szempontjából SACCHI et al. (1999), SACCHI 

(2001), illetve HORVÁTH et al. (2010) akik balatoni nagyfelbontású szeizmikus 

szelvények és UJSZÁSZI & VAKARCS (1994) kompozit szelvényeinek értelmezésével 

szintén négy, millió éves periodicitású szekvenciát írtak le a pannóniai sorozatban. 

Ugyanakkor a legfiatalabb határt nem a messinai eseményhez, hanem a kezdődő 

medenceinverzióhoz kötötték. Erre a felszínre folyóvízi, mocsári üledékek lapolódnak rá, 

amit pliocén-kvarter korúnak tartanak (SAFTIĆ et al. 2003, MAGYAR 2009). A helyzetet 

bonyolítja, hogy SACCHI et al. (1999) a szekvenciarétegtan bevett gyakorlatával szemben, 

a szekvenciák tetején húzták meg a szekvenciahatárokat. Így az ország keleti részén Pa-

4-nek nevezett felület itt a Pa-3 nevet viseli. A dolgozat további részében ezt a felületet 

Pa-4 ként említem, a keleten használt nevezéktannal egyezően. Emellett két elöntési 

felszínt, illetve jelentős kimélyülési fázist is leírtak, melyek az Iharosberény-I fúrás 

magnetosztratigráfiai adatai alapján 9 Ma és 7,4 Ma korúak. 

CSATÓ 1993 az alföldi területen egyetlen nagy diszkordanciát értelmezett, melyet 

magnetosztratigráfiai adatok alapján (BERGGREN et al. 1985) 6,3 millió évesre korolt, és 

a messinai esemény során bekövetkező 200 méteres vízszinteséshez kapcsolt. Ez a mai 

GPTS skálán (HILGEN et al. 2012) 7,05 millió évet jelentene. CSATÓ et al. (2007) és 

CSATÓ et al. (2015) megváltoztatták a szelvények korábbi értelmezését, és feljebb, a 

messinai végén húzták meg az unkonformitást. Modellszámításai alapján finomította 

következtetéseit, a kezdeti 200 m-es eusztatikus vízszinteséshez képest már a tektonika 

és vízszintváltozás együttes hatásával magyarázta a felület kialakulását. Ugyanerre 

szolgáltatott egy másik értelmezést SZTANÓ et al. (2007), mely szerint harmadrendű – 

vízszinteséshez köthető, tehát az egész medencében korrelálható – szekvenciahatárokat a 

pannóniai sorozatban egyáltalán nem lehet kijelölni. A Pa-4 esetén a szeizmikus 

szelvényeken látott geometriát a különböző irányból érkező üledékbehordás és a helyi 

tektonikai viszonyok összjátékához kötötték (MAGYAR & SZTANÓ 2008). 
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Ma a miocén-pliocén határon elhelyezkedő diszkordancia az egyetlen olyan felület, 

melynek léte vitathatatlan, de kapcsolata a messinai eseménnyel máig tisztázatlan. 

Annyi bizonyosan leszűrhető, hogy a szekvenciarétegtan használhatóságáról a Pannon-

medencében máig nincs tudományos konszenzus. Nem tisztázott egyes felületek kora, 

helye és kialakító tényezőik. 

Adatok és módszerek 

A medence magyarországra eső részén 10 db 2D szelvény és egy 3D szeizmikus adattömb 

állt rendelkezésre (2. ábra). A Dráva-medence horvát oldaláról irodalmi adatok alapján 

(SAFTIĆ et al. 2003) és Marko Špelić zágrábi doktorandusz közreműködésével volt 

lehetőségem két horizont és egyéb geometriák megfigyelésére néhány szelvényen. Az 

értelmezést az IHS Kingdom 2018-as verziójában végeztem. A bemenő paraméterekhez 

és későbbi kontrollhoz négy, teljes pannóniai sorozatot harántoló fúrást is felhasználtam. 

A kutak adataira támaszkodva idő-mélység konverziót végeztem. Fontos megjegyezni, 

hogy míg kétutas futási időben a két térképezett felület távolságtartónak látszik, voltaképp 

az üledékvastagság lényegesen nagyobb a medence déli, központi részén, épp a nagyobb 

szeizmikus sebességek és a nagyobb mélységben nagyobb mértékű kompakció miatt. Ezt 

követően egyszerűsített litológiafüggő dekompakciót számoltam a Felsőszentmárton-1 

kút alapján (SZALAY 1982, BALÁZS et al. 2018).  

Terepi munkára egy horvát-magyar bilaterális projekt keretében került sor, melynek 

kitűzött célja a késő-miocén üledékek országok közötti korrelációja. A három 

bányabejárás során  egy több mint 30 méteres részletes rétegsort vettem fel egy friss 

bányaudvarban, mely rétegtanilag KOVAČIĆ et al. (2017) szelvényének felfelé történő 

folytatása. Az üledékszerkezetek észlelése és ősmaradványok gyűjtése mellett 

természetes gamma mérés és Be-izotópos koroláshoz történő mintavétel is történt. 
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2. ábra: A vizsgált terület, és a modellezéshez felhasznált adatok pontos helye 
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Eredmények 

Terepi észlelések 

A nasicei bányában szarmatából indulva a pannóniai legidősebb szakaszában mészmárga 

és mészkőpadok váltakoznak. A mészmárga vastagsága néhány dm-től pár méterig terjed, 

a mészkőrétegek pedig 5-30 cm közé tehetők. Felfelé haladva a mészkőpadok egyre 

ritkábbá válnak, majd el is tűnnek. Az egész sorozat ki van billentve É-i irányba, 

vastagsága kb. 80 m (KOVAČIĆ et al. 2017). Erre a sorozatra szögdiszkordanciával (3. 

ábra) egy jóval fiatalabb (Magyar Imre szóbeli közlése) összlet települ, mely 

sziliciklasztos üledékekből áll. Részletes rétegsor az unkonformitás alatti 5 m-ről és a 

fölötte lévő szakaszról készült, összesen 33 m vastagságban (4. ábra, 5. ábra és 6. ábra). 

 

3. ábra: Az unkonformitást feltáró bányafal és annak helye a bányában. Az idős pannóniai márgákra 
szögdiszkordanciával települnek a fiatal (6 millió évnél fiatalabb) sziliciklasztos üledékek. Az üledékhiányra 

vonatkozóan egyelőre nincs pontos adat, viszont akár 3 millió év is lehet (BOTKA et al. 2019, Magyar Imre szóbeli 
közlése) 
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Fáciesek, fáciesegyüttesek 

Bioturbált mészmárga, agyagmárga 

A szelvényezett pannóniai rétegsor alsó részét változó karbonát és agyagtartalmú 

üledékek alkotják. Rétegpárok figyelhetők meg, melyek szürke, kagylós elválású, teljesen 

bioturbált agyagmárgával kezdődnek, melyben ritkán, de előfordulnak molluszkák. Az 

agyagtartalom felfelé csökken, mészmárgába megy át. A sorozatban gyakoriak a 

világosabb, meszesebb rétegben megjelenő sötét színű, horizontális, 1-2 cm hosszú, 1-3 

mm átmérőjű, agyagos járatkitöltések, melyek a bioturbáció mértékének csökkenését 

jelzik (4. ábra/A). Ezek az alsó 3,5 m-ben végig megtalálhatók, feljebb viszont 

ciklikusság figyelhető meg benne. Ez egyrészt a járatok sűrűségében nyilvánul meg, 

másrészt pedig váltakozóan a sötétebb agyagos kőzetben is megjelennek világos színű 

járatkitöltések, máskor fordítva. Egyéb rétegzésre utaló nyom hiányában a rétegdőlés is 

ezekből lett megállapítva, ami 5 mérést átlagolva 30/28 lett (3. ábra). 

Keményfelszín 

A márga tetején egy egyenetlen felszínű vasas, erősen cementált, járatokkal átszőtt felszín 

található, ami a rétegzést metszi, így azzal szöget zár be. Rétegdőlése 40/12.(4. ábra/B). 

A járatok a felszíntől csupán ujjnyi vastagságban hatolnak le, geometriájuk alapján a 

félkemény aljzat jellegzetes ichnofáciese, a Glossifungites jelenik itt meg. 

Héjtöredékekből álló lumasella 

Közvetlenül a keményfelszínre települve, és fél méterrel fölötte található meg. Mindkét 

réteg kb. 5 cm vastag, szemcsevázú és vörös, kőzetlisztes agyag mátrix van az 

összehalmozott molluszkatörmelék között. A két réteg kis vastagságú, de annál 

fontosabb. A rétegtalpon apró, 3-4 cm széles héjtöredékekkel kitöltött eróziós zsebek 

láthatók (4. ábra/C,D). 

Szerkezetmentes/lemezes kőzetlisztes agyag 

Világosszürke, szürkésbarna, szerkezetmentes üledékek. A rétegsor alsó szakaszán főleg 

agyag, aleuritos agyag, felfelé haladva a szemcseméret fokozatosan tolódik el az aleurit 
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irányába, és egyre gyakoribbá válnak a finomszemcsés homokbetelepülések.  Ahol ezek 

a betelepülések mm vastagságúak, ott az agyag is lemezesnek hat (4. ábra/E). 

Az agyag és aleurolit nyugodt, áramlásmentes vízben rakódott le, a hullámbázis alatt. A 

homokrétegek fenékáramlások eredményei.  

Keresztlemezes/szerkezetmentes finomszemcsés homok 

A feltárás középső szakaszán gyakoriak „hullámos” felszínű finomszemű homokrétegek 

(4. ábra/F). Aleuritos agyagrétegek közé települve fordul elő, jellemzően kevesebb, mint 

5 cm vastagságban. Felfelé haladva egyre gyakoribbá, majd uralkodóvá válik. Az 

üledékben először aszimmetrikus, feljebb szimmetrikus keresztlemezesség figyelhető 

meg. 

A különböző rétegformák áramlási, majd hullámfodrokat jeleznek. Előbbi a csendes 

áramlási tartományban rakódott le, utóbbi már oszcilláló vízmozgást jelez. 

Apró-, középszemcsés homok 

A feltárás felső szakaszában fordulnak elő, akár 3 m-t is elérő vastagságban. Általában 

szerkezetmentes, de 20 cm kötegvastagságú vályús-, majd hasonló méretű táblás 

keresztrétegzés több szakaszon megjelenik. A feküre gyakran éles, eróziós felszínnel 

települ. Képződése a csendes áramlási tartományban történt, az áramló közeg vastagsága 

legalább 1 m volt.  

Szenes tarkaagyag 

A rétegsor legfelső szakaszán, a felső bányaudvaron jelennek meg, 10-20 cm 

vastagságban. Sárgásszürke, sötétszürke, rögös elválású huminites agyag, melyben 

koncentrikus és mm-es vertikális hajladozó elszíneződés, vasas és meszes mintázat 

jelenik meg, melyek valószínűleg gyökerek nyomai. Ősmaradványok nem kerültek elő 

belőle (4. ábra/H). 
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4. ábra: A feltárás jellegzetes fáciesei: A, a fedő réteg világosabb kisebb agyagtartalmú márgájával kitöltött járatok, 
B, az unkonformitás képe, amiben homokkitöltésű vertikális járatok vannak az erősen cementált márgában, valamint 

C, egy közeli kép a keményfelszínre települő lumaselláról, D, molluszkahéj-töredékkekkel kitöltött eróziós zseb, E, 
szerkezetmentes, kőzetlisztes agyag a feltárás alsó harmadából F, keresztlemezes finomszemű homokrétegek, és az 

azokat befedő, áramlásmentes időszakban lerakódó agyagleplek, G, vízkiszökési szerkezet a síklemezes homokban, H, 
gyökérnyomokkal átjárt, huminites tarkaagyag 
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Molluszkák 

A feltárás unkonformitás feletti rétegeiből jóval nagyobb egyedszámú, diverzebb fauna 

képe rajzolódott ki (5. ábra, 1. táblázat), mint alatta. Az unkonformitás feletti fauna 

kivétel nélkül a keményfelszínre települő félméteres szakaszból került elő, változó 

megtartásban. A feltárásban talált teljes faunát leírja STEVANOVIC (1961) egy közeli 

helyszínről, ugyanakkor ő folyamatosnak tekinti a rétegsort. Az alsó rész nála „alsó-

pontusi” (abichi-rétegek), a felső pedig „felső-pontusi” (rhomboidea-rétegek). Mai 

tudásunk szerint az unkonformitás feletti fauna biztosan fiatalabb, mint 6,04 Ma (cf. 

KRIJGSMAN et al. 2010) az alatta lévő fajokról viszont csak azt lehet biztosan tudni, hogy 

9,7 Ma-nál nem idősebb (MAGYAR & GEARY 2012, Magyar Imre szóbeli közlése). Az a 

feltételezés, hogy a nyíltvízi fajok között van, ami 9,4 millió évnél idősebb kort jelez 

(Botka Dániel szóbeli közlése), további bizonyításra vár. A környezetre vonatkozóan az 

alsó részen megjelenő fajok nyíltvíziek, míg az unkonformitás felett megjelenő fajok a 

litorális zónában éltek. 

Unkonformitás alatt Unkonformitás felett 

Paradacna abichi Congeria rhomboidea dilatata 

Dreissenomya digitifera Dreissena sp. 

Provalenciennesia sp. Dreissenomya aperta 

Congeria banatica Lymnocardium petersi 

 Lymnocardium emarginatum 

 Lymnocardium majeri 

 Euxinicardium subodessae 

 Phyllocardium planum 

 Plagiodacna carinata 

 Prosodacnomya vodopici 

 Paradacna aff. retowski 

 Caladacna steindachneri 

 Zagrabica sp. 

1. táblázat: A feltárásból gyűjtött molluszkafauna Magyar Imre szívességéből 
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5. ábra: A nasicei feltárás pannóniai rétegeiből gyűjtött molluszkák. Ezek kivétel nélkül a diszkordancia feletti 1 
méteres szakaszból kerültek elő, és litorális környezetet jeleznek (Katona Lajos gyűjtése). 
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6. ábra: A nasicei feltárás részletes rétegsora. A nyilak a felfele durvuló sorozatokat jelölik, a vastag homok a 
szelvény középső részén pedig egy meder üledéke lehet. 
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Üledékes fáciesek értelmezése 

A feltárásban mély-/nyílt- és sekélyvízi üledékek is előfordulnak. A diszkordancia alatti 

karbonátos üledékek a molluszkák alapján viszonylag mély, profundális és terrigén 

behordástól távol eső vízben rakódtak le. A teljesen bioturbált rétegek időszakosan jól 

szellőzött aljzatra, míg a diszkrét járatok megjelenése kevesebb bentosz élőlényre, s így 

valamilyen stresszkörnyezetre utal. A benne található molluszkák és a litofácies alapján 

ezt a képződményt az Endrődi Márga Formációba soroljuk (cf. MAGYAR et al. 2004). 

A keményfelszín egyben szögdiszkordancia is. A benne látható járatok a már cementált 

felszín megfúrása során alakultak ki, és azok a rátelepülő lumasella anyagával egyező 

homokkal vannak kitöltve. A keményfelszínbe fúródó járatok a Glossifungites 

ichnofáciesbe sorolhatók. Ez a nyomegyüttes viszonylag sekély vízben alakul ki. Mivel 

ezek az Endrődi F. nyíltvízi márgájába fúródtak arra következtethetünk, hogy a 

keményfelszín kialakulása és a márga leülepedése között szerkezeti mozgások és 

véleményem szerint egy ebből eredő relatív vízszintcsökkenés történt, amit a rátelepülő 

molluszkák (kevesebb, mint 6 millió év) poszt-datálnak. Mivel a keményfelszín szöget 

zár be a márga rétegzésével, feltételezhető, hogy a billenés sem a mélyvízi környezetben, 

hanem a kőzet diagenezise után történt. Ezek alapján akár a Papuk kiemelkedésének 

kezdetére is következtethetünk, ami valamivel idősebb, mint 6 millió év, de az sem 

zárható ki, hogy csupán egy lokális szerkezeti mozgás eredményét látjuk.  

 A lumasella alján található bioturbációs zsebek víz alatti erózióra utalnak, és egy 

kimélyüléshez köthetők. Ugyanakkor nem zárható ki, egy ezt megelőző szárazulati erózió 

sem. Viszont ha szárazulati térszínen történt volna az elöntés, akkor nem kagylók, hanem 

pl. a talaj pedogén konkréciói halmozódtak volna át, és töltötték volna ki a zsebeket. Tehát 

a keményfelszínt az elöntés előtt már biztosan elborította egy víztest, amiben ezek a 

kagylók éltek, és aminek az anyagát a transzgresszió átdolgozta. 

Az elöntés több lépésben történhetett, mert a keményfelszín fölött kétszer is megjelenik 

az elöntésre utaló transzgressziós bázistörmelék.  

A felső lumasella fölött települő agyag- és aleuritrétegek a hullámbázis alatt, vízáramlás 

mentes környezetben rakódhattak le. A rétegsor alsó részéhez képest hatalmas különbség 
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a karbonátos iszap hiánya, a terrigén behordás megnövekedése, valamint egy teljesen más 

jellegű molluszkaegyüttes megjelenése. Utóbbi szublitorális faunája legfeljebb 

néhányszor 10 m mély vízben élhetett (Magyar Imre szóbeli közlése). A hullámbázis a 

Pannon-tó esetében csupán néhány méter, a kis üledékciklusok vastagsága alapján 

legfeljebb 10 m lehetett (SZTANÓ et al. 2013a). A finomszemcsés keresztlemezes homok 

betelepülések a nyugodt üledékképződést megzavaró viharok során képződtek, vagy 

nagyobb árvizek hordalékaként, hiperpiknális áramlásokkal érkezhettek. Előbbi a 

viharbázisnál sekélyebb vizet jelez, utóbbi alatta is megjelenhet. A rétegsorban felfelé 

haladva fokozatosan egyre nő a homokbetelepülések aránya, és megjelennek a 

hullámfodrok is, azaz az üledékképződés térszíne közelebb került a hullámbázishoz. 

Ebből a vízmélység csökkenésére, a tó fokozatos sekélyebbé válására következtethetünk. 

A vastag vályús keresztrétegzett homoktesteket egy deltasíkságon futó meder üledékének 

lehet értelmezni. Az első ilyen test nyíltabb vízi üledékekbe vágódik, ezt egy néhány 

méteres relatív vízszintesés okozhatta, amely valószínűleg klimatikus eredetű, de nem 

zárható ki a Papuk dinamikus emelkedésének egy újabb fázisa sem. A rá eróziósan 

települő táblás keresztrétegzett homok egy torkolat körüli zátony lehetett. A rögös 

elválású, szenes agyagok már szárazulati/mocsári környezetben képződtek. A rétegsor 

felső szakaszán előforduló rétegek jellemző sorrendben követik egymást és ismétlődnek. 

Az agyagokra eróziós felszínnel egyre durvuló szemcseméretű homokrétegek, majd ismét 

szenes agyag települ. Ezek alapján a szögdiszkordancia felülete fölött három, felfelé 

durvuló és egyre sekélyebb vízmélységben lerakódó üledékciklust, paraszekvenciát 

láthatunk (6. ábra). Ezek egymásra épülésével a fácieszónák eltolódása egyre kisebb, a 

szárazulati üledékek aránya nő, progradáló sort alkotnak. Ennek kialakulása során a 

terület egyre sekélyebbé vált, végül fel is töltődött. A mocsári üledékekben is látható 

ciklikusság, azonban azok már sokkal kisebb skálán váltakoznak. Mindez jól illeszthető 

a Pannon-tó feltöltődéséhez vezető, üledékbehordás okozta normál regressziós 

folyamataiba. 



22 

Földtani modell 

Megfigyelések 

A dolgozatban a külön jelölt szelvényeket (2. ábra) fogom elemezni a modellezett 

jelenségek ismertetéséhez, és a modellel való összehasonlításhoz. Pontos kort csak két 

felülethez lehetett rendelni, ezek a pannóniai talp (11,6) és pannóniai-pliocén határ (5,3). 

Ezeket az összes, területre eső 2D szelvényen kitérképeztem (7. ábra, 8. ábra). A Pa-4 

horizont korát MAGYAR et al. (2013) és SZTANÓ et al. (2015) alapján vettem 6,8 millió 

évesnek.  

A 7. ábra bemutatott szeizmikus szelvényen ezeken a felületen kívül egyéb jelenségek is 

megfigyelhetőek. A pannóniai alsó szakaszán, a medence viszonylag sekély északi 

peremén csuszamlások láthatók közvetlenül az aljzat felett. 

A lejtőt áldőlésben látjuk (a behordás ÉÉNy-ról DDK felé történt UHRIN 2011), az 

azonban tisztán látszik, hogy a medence felé haladva annak mérete kb. 150 m-ről 300-

400 m-re növekszik, hasonlóan egy közeli párhuzamos szelvényben tapasztaltakhoz  

(SZTANÓ et al. 2015). A fehér pöttyök a self és a lejtő határát jelölik, melyeket összekötve 

kirajzolódik a selfperem trajektória. Ez a szelvény ÉÉK-i részén progradál, majd 

meredeken emelkedni kezd (az emelkedés a deformáció előtti, eredeti állapotra 

vonatkozik). A medence központi részén az aljzatra az Endrődi, majd rálapolódásokkal a 

Szolnoki Formáció üledékei települnek, a perem felé viszont ezek kivékonyodnak, 

eltűnnek és az idősebb miocén aljzatra egyből az Algyői Formáció települ. A szelvény 

közepén, a lejtő felett megjelennek kis – 100 méternél nem magasabb, az átmeneti 

lejtőkhöz hasonló méretű – klinoformok, „nagy” delták is (SZTANÓ et al. 2015). 

Ezen kívül kb. 3 km széles, 3-4 reflexiópárt erodáló kanyon-formák is láthatók, melyek 

nem köthetők csupán egyetlen rétegtani szinthez. JUHÁSZ et al. 2013 a Duna-Tisza közén 

írt le ennél jóval mélyebben bevágódó kanyonokat, melyeket a Pa-4 felülethez kötöttek.  

Szerkezeti elemekből a szelvényen egy normál komponenssel rendelkező eltolódás 

látszik, ami az egész pannóniai sorozatot elveti. 
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7. ábra: A 2. ábrán látható szelvény és annak értelmezése 



24 

Értelmezés 

A szelvényen látott jelenségek és az irodalomban szereplő adatok alapján A Dráva-

medencében a pannóniai korai szakaszában lényegében nem volt sziliciklasztos 

üledékbeszállítás, csak karbonátos üledékek – mészkő, mészmárga (SZTANÓ et al. 2015) 

– rakódtak le. A selfperem a Dráva-medencétől északnyugatra kb. 50 km-re elhelyezkedő 

Zalai-medencébe 8,9-8,8 millió éve érkezett északi irányból (MAGYAR et al. 2013). 

Ugyan a két medencét nem választja el markáns aljzatkiemelkedés (UHRIN & SZTANÓ 

2011), ami a mélyvízi üledékeket csapdázná (TŐKÉS & SZTANÓ 2015), de a medence 

keskenysége miatt a modellben úgy számoltam, hogy csak 8,3 millió évtől kezdve 

jelenjen meg zagyárak által behordott üledék. A modellezett területet a szeizmikus 

szelvények (SZTANÓ et al. 2015) és MAGYAR et al. (2013) térképe alapján kb. 7,5 millió 

éve érte el a progradáló self szegélye, 5,7 millió éve pedig már jóval túlhaladt rajta (UHRIN 

2011). 

A lejtő alapján, annak üledékeit dekompaktálva több, mint 600 m-es vízmélységet 

becsülhetünk (BALÁZS et al. 2018) a selfperem érkezéséig. A selfperem trajektóriát 

figyelve egy emelkedő vízszintű időszak látszik, kora nagyalföldi analógiák (MAGYAR 

2009) és dráva-medencei párhuzamos szelvények (cf. SZTANÓ et al. 2015) alapján 7,4-

7,2 millió év közé tehető. Az aggradáció mértéke SZTANÓ et al. (2015) és a klinoformok 

növekvő mérete alapján a 200 métert is elérhette. Ezt követően emelkedő vízszintű 

időszaknak már nincs nyoma, a selfperem megszakítás nélkül épül előre a medence 

központi része felé, azaz a vízszint stagnált. 

A Pa-4 fölötti nagy delták (7. ábra) megjelenése, az eltolódás és az inverzió kapcsolata 

további kutatások témáját képezhetik. Valószínűleg egy relatív vízszintemelkedés 

eredményei lehetnek, mely során a partvonal hátralépett, majd gyors ütemben előreépülve 

elfoglalta a kitölthető teret. Hogy ezek a delták csak kismértékben vastagodnak a 

medence belseje felé, arra utal, hogy a topográfiai különbség kicsi volt, és egy szeizmikus 

felbontásnál (~30 m) valamivel nagyobb vízszintemelkedés is elég lehetett azok 

kialakulásához. Ugyanakkor a Pa-4-et tekintve semmi olyan geometria nem látszik a 

szelvényen, ami alapján szekvenciahatárnak lehetne nevezni. 
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A kompozit szelvény (8. ábra) rosszabb minőségű, de a kulcshorizontok kivehetők rajta. 

A szelvényen a Mecsek előtere feltehetően már a 6,8 millió éves felszínt megelőzően is 

kiemelt helyzetben volt. A horizontok egészen a Papuk-hegység északi peremvetőjéig jól 

követhetők. 

A Dráva-medence déli részéről a kompozit szelvény mellett egyéb adatok hiányában a 

terepi megfigyelések szolgáltattak információt. A feltárásban észleltek alapján a Papuk 

kiemelkedésének kezdetét 6 millió évre tettem. 

A szelvények egymástól való távolsága miatt a pannóniai talp és miocén-pliocén határ 

kitérképezésével nyert gridek déli része nagyobb bizonytalansággal terhelt. A rácshálók 

pontfelhőként lettek importálva a modellező szoftverbe, amiket ezután egy diffúziós 

egyenlettel simítottam. 
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8. ábra: A nasicei bánya közeléből a Mecsek előteréig átvezetett kompozit szelvény. A kulcshorizontok jól követhetők 
egészen a Papuk peremvetőjéig, ahonnan az értelmezés bizonytalanná válik. 
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A rétegtani modellezés alapjai 

A geológiai modellek realitását és érzékenységét analóg és numerikus módszerekkel lehet 

tesztelni, hogy a különböző befolyásoló tényezők, mint például a tektonikus deformáció, 

süllyedés, kiemelkedés, eusztatikus vízszintváltozás hatásait vizsgáljuk (CSATÓ et al. 

2013, GRANJEON 2014). Véges elemes numerikus modelleket a 70-es évektől kezdve 

fejlesztenek (HIRANO 1975, COLMAN & WATSON 1983, BEGIN 1988), és egyre 

gyakrabban használják különböző földtani kérdések megválaszolására. Ilyen lehet 

például egy medence feltöltődésének szimulációja (GRIFFITHS et al. 2001), a különböző 

üledékes fáciesek lehatárolása (OVEREEM et al. 2005), egy szeizmikus szelvényen látott 

geometria kialakító tényezőinek megértése, eusztatikus görbék tesztelése, vagy pont-

/vonalszerű adatok közötti tér kitöltése. Ebben a dolgozatban a DionisosflowTM 

(GRANJEON & JOSEPH 1999) 3D numerikus rétegtani modellező szoftver használatával 

keresem a választ arra, hogy milyen tényezők játszottak szerepet a fentebb említett 

események kialakulásában. A program geológiai szempontból négy tényezővel számol: 

• eusztatikus vízszintváltozás (esetünkben speciálisan értendő) 

• szerkezeti hatások (süllyedés, kiemelkedés, kompakció) 

• üledékfelhalmozódás, lerakódás (sziliciklasztok, erózió, karbonátprodukció) 

• üledékszállítás (folyóvízi, hullámzás okozta, gravitációs) lsd. alább 

Az üledéktranszport modellezése különböző diffúziós egyenleteken alapul és képes 

különböző üledékosztályok eloszlását medenceléptékben reprodukálni. A program 

matematikai hátterét részleteiben (GRANJEON & JOSEPH 1999, GERVAIS & MASSON 2004) 

tárgyalja. A Dionisos egy vízáramlás és egy gravitáció által vezérelt diffúziós egyenletet 

kombinál. Ez egy lineáris, lejtő által hajtott lassú kúszási, és egy gyorsabb –nem lineáris–  

áramló közeg és lejtő által együttesen vezérelt mozgási egyenletből áll. Ebből írható le az 

alábbi üledéktranszport egyenlet (GRANJEON 2014): 

𝑄𝑠𝑖
= −𝐾𝑠𝑖

𝑆 − 𝐾𝑤𝑖
�̂�𝑤

𝑚𝑆𝑛 , ahol �̂�𝑤 = 𝑄𝑤/𝑄𝑤0
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Ahol 𝑄𝑠𝑖
 az 𝑖-edik üledékosztály fluxusa, (m2s-1), 𝐾𝑠𝑖

 a lejtő által hajtott diffúziós 

együttható, 𝑆 a lejtő gradiense, 𝐾𝑤𝑖
 az áramló közeg által vezérelt diffúziós együttható, 

�̂�𝑤 a lokális vízhozam, 𝑚 és 𝑛 pedig 1 és 2 közé eső együtthatók (BALÁZS et al. 2017). 

A modell felépítéséhez az alábbi bemenő adatokra van szükség: 

• 3D süllyedéstörténet 

• ezzel együtt kezdeti paleo-batimetriai térképek 

• üledékforrások elhelyezkedése, beszállított üledék mennyisége, vízhozam, az 

előbbiek időbeli változása 

• „eusztatikus” görbe 

• üledéktranszport együtthatók 

Kezdeti paraméterek 

Elhelyezkedés 

A modellezett terület a 2D szeizmikus szelvényháló területi lefedettsége alapján lett 

kiválasztva. Területe egy 80x60 km-es téglalap, a DNy-i, 500000;60000 EOV 

koordinátájú sarka körül -30°-al elforgatva. Ez körülbelül megegyezik a medence 

csapásával. A terület 1 km oldalú négyzetekre lett felosztva. A modellben csak 

sziliciklasztos üledékek szerepeltek, aprószemű homok (0,2 mm) és agyag (0,004 mm) 

szemcseméretben. Kompakciós paramétereik a 9. ábrán olvashatók le.  

 

9. ábra: A modellszámításokhoz használt kompakciós értékek a Dionisos program alapján 
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Üledékbehordás és erózió 

A behordás iránya és értéke a földtani modell alapján lett megadva. A 10. ábra Q-val 

jelölt nyilak a paleo-Dunát hivatottak szimulálni (MAGYAR et al. 2013). Az első 

szimulációknál három behordási terület helyett, egyetlen egy volt megadva, de a több, kis 

szélességű forrás sokkal valósabb képet fest. A Mecsek felől nincs megadva behordás, 

lobirányából csak az erodált aljzat reszedimentálódik. A behordott üledék 

szemcseeloszlásának aránya a 2. táblázatban látható.  

 

10. ábra: Az üledékforrások elhelyezkedése a pannóniai talpmélységből képzett aljzat felett. A délnyugati perem a 

Papuk-hegység előtere, ahonnan nincs behordás a pannóniai során. A Q értékek a Paleo-Dunának feleltethetők meg, 
a feltöltés ÉÉNy-i irányból történt (UHRIN 2011, MAGYAR et al. 2013). Q értékekeit minden modellnél külön jelölöm. 

A Mecsek felől nincs megadva behordás, azonban a kiemelkedés során lepusztuló aljzatról származó üledék bekerül a 
medencébe. 

üledék/kor 11,6  8,3 Ma 7,5 Ma 6,8 Ma 5,3 Ma 2,6 Ma 

homok 0,05 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

agyag 0,95 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

2. táblázat: A modelleknél használt üledékarányok 0-1 skálán 
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Relatív vízszintváltozás 

Fontos tisztázni, hogy a modellek azzal az alapfeltevéssel futottak, hogy a Pannon-tónak 

a vizsgált időszakban nem volt összeköttetése a világtengerrel, így az eusztatikus 

vízszintváltozások nincsenek hatással a modellezett terület vízszintjére. Ezért ezt a klíma 

vezérelte görbét a továbbiakban nem eusztatikus, hanem vízszintgörbének fogom 

nevezni. A szimulációk során több, különböző irodalomban és megfigyeléseken alapuló 

vízszintgörbét is kipróbáltam (11. ábra). A kezdeti modelleknél, a többi változó hatásának 

vizsgálatához egy kis frekvenciájú szinuszgörbét használtam, 2 millió éves 

periódusidővel és 10/20 méteres amplitúdóval. A következő lépésben ezt MAGYAR 

(2009) alapján kiegészítettem két magas vízállású időszakkal, melynek csúcsait 9,5 és 7,2 

millió évre tettem, +100 m-es vízszinttel, amit a bükkaljai lignittelepek vastagsága 

alapján becsültem (MAGYAR 2009) B. A C görbén ez kiegészül a CSATÓ et al. (2007) által 

feltételezett 200 m-es vízszinteséssel 6,8 millió évnél. D BÖHME et al. (2008) és E VAN 

DAM (2006) pedig klimatikus görbékből készültek, ahol 0 vízszintnek a 600 mm éves 

csapadékmennyiséget vettem, az amplitúdót pedig szeizmikus adatok alapján becsültem 

(lásd Földtani modell fejezet). 

 

11. ábra: A, kezdeti egyszerű modelleknél használt szinuszgörbe (T=2 Ma, A=10/20) B, az A görbéhez hozzáadott, 

két kitüntetett magas vízállású időszak Magyar (2009) és a 7. ábra szelvényén látható aggradáló selfperem 
trajektória alapján C, B görbére illesztett Csató et al. (2007) által feltételezett 200 m-es vízszintesés 6,8 millió 

évnél.D, Böhme et al. (2008) és E, van Dam (2006) nyomán készített görbe, a csapadékot vízszintre átszámolva, 600 
mm éves csapadékmennyiséget véve 0 m vízszintnek. 

Kezdeti vízszint 

A modellekben egy középső-miocénből átöröklött, kezdeti vízszinttet adtam meg. Ezt a 

nasicei feltárásban látott kőzetek is alátámasztják, ugyanis a szarmata-pannóniai határon 
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üledékfolytonosan, nyíltvízi üledékek rakódnak le (KOVAČIĆ et al. 2017). Mértékére 

vonatkozóan több tesztet is végeztem, magasabb kezdeti vízszinttel később irreális 

vízmélységeket kaptam, kisebbnél pedig a litológiai eloszlások nem egyeztek a 

megfigyeltekkel. Végül a 12. ábrán látható értékeket használtam. 

 

12. ábra: A modell kiindulási állapota 11,6 millió éve. A szarmatából a pannóniaiba érve a terület déli részén akár 
400 m mély víz is előfordult, a Mecsek előtere pedig szárazulat volt. 

Süllyedéstörténet 

A modellhez egy nagyon egyszerű süllyedési görbét definiáltam, melyben a pannóniai 

során a medence központi része erősen, míg a peremek kisebb mértékben süllyedtek (13. 

ábra). A medenceinverzió kezdetét a miocén-pliocén határra tettem a Dráva-medencében 

(BADA et al. 2007), ekkor a központ további süllyedése mellett a peremek erősen 

emelkedni kezdtek. A Mecsek és Papuk területén 500 m emelkedést adtam meg. Ennek 

kezdetét a Mecseknél 5,3 millió évre, míg a Papukban a terepi megfigyelések és irodalmi 

adatok alapján (MATENCO & RADIVOJEVIĆ 2012) 6 millió évre tettem. Fontos 

megjegyezni, hogy süllyedés alatt a tektonikus, termális és üledék súlyából eredő 

süllyedést együttesen értem, hatásaikat a szoftver nem kezeli külön-külön. 
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13. ábra: A modellekhez használt süllyedéstörténeti görbék, és a pannóniai talp (sárga), valamint a miocén-pliocén 
határ (lila) kitérképezett felületei 

Diffúziós együtthatók 

A transzport értékek közvetlenül geológiai folyamatnak nem megfeleltethető, dimenzió 

nélküli számok. A szoftvert használó irodalmakban akár két nagyságrendnyi eltérés is 

előfordul. Ezek értéke a modell felbontása függvényében változik. Saját értékek mellett 

a ZHANG et al. (2018) és HARRIS et al. (2016) által használtakkal dolgoztam. 

A legtöbb numerikus modellben a víz és a szállított üledék mindig a legmeredekebb lejtő 

felé folyik (WILLGOOSE et al. 1991, TUCKER & SLINGERLAND 2004), itt viszont az összes 

alacsonyabban fekvő szomszédos cellába történik áramlás a lejtő gradiensének 

függvényében (GRANJEON 2014). Ez a módszer jobban leképezi a folyórendszerek 

mozgását és a behordási irányok változását. 

Emellett a valós litológiai eloszlás érdekében meg kell adni a vízhozam egy éven belüli 

változékonyságát is, ami a valóságban egy rövid csapadékos (HEST – high-energy short 

term), és egy hosszabb, száraz (LELT – low energy long term) időszakot jelent (BALÁZS 

et al. 2017) Mivel a program regionális léptékben old meg diffúziós egyenleteket, ezért a 

HEST időszakok nem konkrétan a zagyárakat szimulálják (annak egyszerűsített 

leképezése), ugyanakkor a litológiai eloszlást tekintve nagyon hasonló eredményt adnak.  
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Az alábbiakban a lefuttatott 158 modellből csak néhány kerül bemutatásra. A kalibrálás 

során kezdetben 500, majd 100 ezer éves exportálási lépésközt (a modell tízezer éves 

lépésekben számol, az exportálás időköze viszont választható) és lineáris 

transzportegyenletet használtam, HEST mechanizmus nélkül, ugyanis egy-egy 

szimuláció lefutása akár egy órát is igénybe vett. Nem lineáris, HEST-et használó 

modelleknél ez a futási idő érdemben megnőtt (3-10 óra). 

Referenciamodell bemutatása 

A modellezés elsődleges célja a két felszín (6,8, 5,3) kialakulásának megértése volt. A 

rendelkezésre álló adatokkal legjobb egyezést mutató modell-eredményt a 14. ábrán 

látható paraméterekkel kaptam.  

 

14. ábra: A referenciamodellhez használt paraméterek 
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Ezt a modellt a továbbiakban részleteiben tárgyalom. Itt az egyik legfontosabb paraméter 

a vízszintváltozási görbe, melyből VAN DAM (2006) kisemlősökön alapuló görbéjét 

használtam, erről ugyanis feltételezhető, hogy ezt nem befolyásolja a terület süllyedése. 

A görbén látható két csapadékossági maximumot számos adat látszik megerősíteni: az 

első, (kb. 9,7-9,2 millió év közötti) egybeesik a Pannon-tó legnagyobb kiterjedésével, és 

a puhatestű vázakon mért stabilizotóp értékek negatív anomáliájával (MAGYAR 2010). A 

második csúcsra (7,5-7,2 millió év között) szeizmikus és őslénytani bizonyítékok vannak 

(MAGYAR 2010), valamint a Bükkaljai lignittelepek is ekkor képződtek (ERDEI et al. 

2009). A görbe amplitúdóját szeizmikus adatok alapján inkább alulbecsültem. Például a 

második csúcsnál 4 reflexiópárt ugrik a selfperem trajektória, ez kompaktálva körülbelül 

120 méter, míg a vízszintgörbe a 8 millió éves értékhez képest kevesebb, mint 70 métert 

ugrik. 

A vízmélység és a homok (0,063 mm-nél durvább üledékosztály százalékos eloszlása) 

elterjedésének változását a 15. ábra mutatja. Mivel nincs definiálva karbonátprodukció, a 

területen az első ~3 millió évben csak az esetlegesen lepusztuló aljzat halmozódik át. Az 

első turbiditek 8,3-8,1 millió év között rakódnak le (Szolnoki Formáció). Ezek 

homoktartalma a modellben – fúrási adatok figyelembevételével – lokálisan akár a 80%-

ot is elérheti. Ahogy a selfperem egyre közelebb ér, a lejtőlábi homokok is megjelennek 

a szelvényben, a lejtő ugyanakkor agyagos marad (Algyői Formáció), ami szintén egyezik 

a mélyföldtanból jól ismert képpel. 6,8 millió év után a modellezett terület északnyugati 

részén már az Újfalui Formáció deltasíksági üledéke rakódik le. A miocén-pliocén határ 

fölött a Zagyvai Formáció van, és megkezdődik a Papuk, valamint a Mecsek 

kiemelkedése. 
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15. ábra: A referenciamodell vízmélységének és homok/agyag eloszlásának változása az idő során (a negatív 
vízmélység kiemelkedést jelent). A, a területre érő zagyárak homokot szállítanak az éhező medencébe. B, Emelkedő 
selfperem trajektória 7,4-7,2 millió év között, majd progradálás. A selflejtő agyagos, homokok a lejtő lábánál, és 

attól távolabb rakódnak le. C, 5,7 millió éve a selfperem már túlhaladt a modellezett területen. D, 5,3 millió éve 
pedig már teljesen fel is töltődött. A differenciált süllyedés következtében kialakul az E, miocén-pliocén 

unkonformitás. 
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A modell alapján a vízszintgörbén egy 500 ezer év alatt végbemenő ~70 m-es vízszintesés 

7,2 millió éves kezdettel is elég volt ahhoz, hogy kialakítsa a maihoz hasonló geometriát. 

A modell két, egymásra merőleges szeizmikus szelvénnyel összehasonlítva  látható (16. 

ábra és 17. ábra, a modell-szelvények helye megegyezik a szeizmikus szelvényekével). 

A kulcshorizontok (11,6, 6,8, 5,3) lefutása nagyon hasonló. Eltérést okoz, hogy a 

modellben mélység, a szeizmikus szelvényeken pedig idő a függőleges skála. A modell-

szelvényre rajzolt selfperem trajektórián szintén megfigyelhető az aggradáció 7,4-7,2 

millió év között, ami a vízszintgörbén megjelenő második, magas vízállású időszak 

eredménye. Az első, 140 m-es emelkedésnek a szelvényen nem látszik a hatása, hiszen 

ekkor már az egész területen több száz méteres vízmélység volt, sziliciklasztos üledék 

pedig még nem rakódott le. A klinoformok mérete a medence felé egyre nő, dekompaktált 

lejtőszögük is közel áll a megfigyelésekhez (18. ábra, BALÁZS et al. 2018). A litológiai 

eloszlás is megegyezik a földtani modell fejezetben bemutatottakkal. A Szolnoki és 

Endrődi Formáció a medence központi részén rakódik le, ezért a peremeken az Algyői 

Formáció látszólag az aljzatra, illetve a felbontásnál kisebb vastagságú Endrődi Márgára 

települ. A 6,8 és 5,3 millió éves felszín között az Újfalui Formáció, fölötte pedig a 

Zagyvai Formáció települ. A szelvényeken látható, korábban tárgyalt részletek viszont a 

felbontás és a finomhangolás hiányában nem látszanak. 
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16. ábra: A 2. ábrán jelölt szelvény összehasonlítása a referenciamodellel. A szelvény DDNy-i felén akár 1200 m-es 
vízmélység is kialakult, amely valamelyest meghaladja a korábban a területre becsült értéket. Látszik az emelkedő 

selfperem trajektória, majd a gyors progradálás a selfperem érkezésétől (kb. 7,5 millió év) a 6,8 millió éves felszínig. 
Ez a klíma okozta vízszintesés és a behordási irány változás összjátékának eredménye. Erre a felszínre már 

deltasíksági üledékek települnek. A miocén-pliocén határt a kezdődő medenceinverzió önmagában képes volt 

kialakítani. 
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17. ábra: A modell összehasonlítása 2. ábrán jelölt szelvénnyel. A 6,8-as felszín itt sem sokkal különbözik a többi 
klinoformtól, de a geometria nagyon hasonló. 
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18. ábra: A selflejtő legnagyobb dekompaktált dőlésszöge 9°, átlagban 6°. Ez jó egyezést mutat a BALÁZS et al. 
(2018) által leírt 3-8°-os értékkel. 

A 3D modellt a 6,8 és 6,2 millió év közötti időszakon mutatom be. A vízmélység 

változása és a self progradálása a szedimentációs rátával együtt a 19. ábrán látható. Ebben 

a 600 ezer évben a perem körülbelül 40 km-t épült előre. Ekkor még távol jár a nasicei 

feltárás helyétől, ami a molluszkákból vett koradatok alapján szintén beleillik a modellbe. 

Az üledékfelhalmozódás ugyan csak kismértékben, de más-más pontokra koncentrálódik 

a torkolatáthelyeződések következtében. A csapadékos időszakokban megnő a vízhozam 

(20. ábra), aminek eredményeképp a fókuszált áramlások a lejtőtől távolabbra szállítják 

és rakják le a homok frakciójú üledéket. Ugyan a litológiai eloszlást tekintve ez hasonló 

képet mutat a turbiditekhez, viszont fontos megismételni, hogy a program nem képes a 

zagyárak üledékszállító mechanizmusát szimulálni. 
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19. ábra: A referenciamodell batimetria fejlődése a lejtőépüléssel párhuzamosan. Az autociklikus 
torkolatáthelyeződések következtében a változásoknak köszönhetően a selfperemnek mindig más-más része épül előre. 
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20. ábra: A vízhozam értéke a HEST időszakokban. A fókuszált áramlások a lejtőn leérve fokozatosan veszítenek az 
energiájukból, szerteágaznak, és lerakják a szállított üledéküket. Ugyanakkor ezekben a csapadékos időszakokban a 

durvaszemcsés üledékek is képesek a lejtő lábától akár 30-40 km-re is eljutni. 
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Diszkusszió 

Paraméter tesztek 

Kezdetben csak a Dráva-medence északi oldalának modellezésére került sor (21. ábra), a 

medence déli pereméről ugyanis nem állt rendelkezésre szeizmikus adat. Hamar kiderült 

azonban, hogy a szoftver medenceléptékben működik, reális mennyiségeket megadva az 

üledék és víz egyszerűen kifolyik a területről, a medence nem töltődik fel. Néhány 

tanulság azonban már ilyen kis függőleges felbontásnál is leszűrhető volt: 

• A kiemelkedő Mecsek területén az aljzat – ez esetben főleg az idősebb miocén 

sziliciklasztos kőzetek – erősen pusztulnak, 100 m/Ma eróziós rátát feltételezve 

(ennek pontosítása a jövő feladata) 5-6 millió év alatt teljesen el is fogy, így 

vastagabb aljzatra van szükség. A későbbiekben a modellek 1 km-es aljzattal 

futottak 

• Reálisabb, ha egy pontforrású delta helyett több, szélesebb területen eloszló 

üledékforrást adunk meg. Ezért használtam 3 különböző, 5-8 km széles forrást.  

• A klíma vezérelte kis amplitúdójú vízszintváltozásoknak erős hatása van, ami 

partvonal vándorlásán jól követhető 

• A miocén-pliocén unkonformitás csupán a kezdődő medenceinverzióból eredő 

differenciált süllyedéssel is ki tud alakulni. 
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21. ábra: A kezdeti modellekben csak a Dráva-medence északi pereme szerepelt. Jól követhető, hogy a partvonal 

vándorlását önmagában a vízszintgörbe okozza. 5,1 millió évnél (az exportálási lépésköz miatt nem 5,3) 
összesűrűsödnek a felszínek, ami ilyen felbontásban unkonformitásnak értelmezhető 

A következő modellek már 1000 m vastag aljzattal és a déli perem meglétével futottak. 

A vízhozam értékét (Qw) recens példák alapján kalibráltam (22. ábra). A medence 

feltöltődésén látszik, hogy 500 m3/s és 2000 m3/s vízhozamnál nem elég hatékony az 

üledékszállítás, a forráshoz közel rakódik le a behordott anyag jelentős része. A medence 

nem töltődik fel, a forrásokhoz közel pedig hatalmas kiemelkedések születnek (a modell 

10 km-es pereme le lett vágva, hogy kiszűrje ezeket a torzító hatásokat). 5000 m3/s és 

10000 m3/s között már nincs lényegi különbség, a referenciamodellben a selfperem 

megérkezésétől kezdve a Duna mai átlagos vízhozamát használtam (6855 m3/s, NEPPEL 

et al. 1999). Összehasonlításképp, a Dráva éves átlagos vízhozama 670 m3/s, a Nílusé 

2830 m3/s, a Volgáé 8060 m3/s, a Missisipié pedig 16790 m3/s. Az is megfigyelhető még, 

hogy a vízhozam növelésével csökken a selflejtő dőlésszöge, ami a szoftver numerikus 

módszeréből triviálisan adódik. 
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22. ábra: A vízhozam hatása az üledékek geometriájára. A felső két értéknél a medence nem töltődik fel, és a lejtő 
dőlésszöge is meghaladja a 10°-ot. 5000 és 10000 m3/s-nél már nincs lényegi különbség az üledékek eloszlásában. A 

zöld görbe a behordott üledék időbeli eloszlását mutatja. 

A referenciamodellben használt vízszintgörbét a 11. ábra B görbéjével összehasonlítva a 

szelvény északi peremén, a 6,8 millió éves horizontnál látszik jelentős változás (23. ábra). 

Míg a referenciamodell fél millió év alatt lecsengő, 70 méteres vízszintesése egy 

kondenzált felszínt hoz létre az északi peremen, a selfperem trajektórián nem látszik 

hirtelen esés. Az alsó ábrán ezzel szemben még százezer éves exportálási lépésköznél is 

látszik, hogy a selfperem egyre mélyebbre lép, erőltetett regresszió történik. Az ezt 

követő vízszintemelkedés során a partvonal hátralép, majd újra progradálni kezd. 
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23. ábra: Két különböző (11. ábra/C,E) vízszintgörbe tesztelése, annak hatása az üledékek geometriájára. A legfőbb 
különbség a B, ábrán bekarikázott rész, ahol a vízszintesés okozta erőltetett regresszió során a selfperem trajektória 

süllyedni kezd. Ezzel szemben az A, ábránál használt 70 m vízszintesés nem okoz ilyen változást. 
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Az értelmezés és modellezés korlátai 

A bemutatott 3D modellek leginkább az adatok sűrűségére érzékenyek. Ahogy a 2. ábrán 

látható, a szeizmikus szelvények csak a terület töredékét fedik le, így kevés valós 

paraméterrel lehetett csak dolgozni.  Számos feltevéssel kellett élni, és nagyobb tér jutott 

a fantáziának, olyan paraméterek esetén is, ahol több kútadattal és szeizmikus szelvénnyel 

az ezekből adó hibák kiszűrhetők lettek volna. A numerikus koradatok hiánya szintén 

bizonytalanságot okoz, de ezen át lehet azzal lépni, hogy egy-egy jelenség szimulálása 

adott geometriát, vízmélységet, litológiai eloszlást eredményez, ami annak korától 

független. Azaz ha megértjük, hogy mely paraméterek kombinációja közelít egy ismert 

jelenséget a legjobban, akkor feltételezhető, hogy ezek akkor voltak adottak a földtani 

múltban, mikor a tárgyalt jelenség létrejött, függetlenül attól, hogy annak kora mennyire 

pontosan ismert. 

A modell felbontása szintén érzékeny faktor. A számítási kapacitás korlátai miatt az 

összes modell 1x1 km-es cellákra volt felosztva, így számos, a szeizmikus szelvényeken 

látható részlet elveszik. A későbbiekben ezen a téren is várható javulás. Emellett a 

szoftver számos további funkcióját nem használtam ki pl. a karbonátprodukciót. Utóbbi 

hiányában a modellezett területen a turbiditek lerakódásáig egyáltalán nem volt 

üledékképződés, ugyanakkor tudjuk, hogy ez nem fedi a valóságot. Nem került sor 

különböző süllyedés görbék tesztelésére sem, amelyek szintén nagyban befolyásolhatják 

az üledékek geometriáját. Mélyreható vizsgálathoz további érzékenységi vizsgálatok 

szükségesek.  
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Következtetések 

Egy üledékes medence földtani modelljét nem lehet csupán egyetlen kutatási módszerrel 

megalkotni (térképezés/mélyföldtani adatok/modellezés), az adatokat egyben értelmező, 

integrált munkára van szükség. 

A nasicei feltárás számos plusz adattal szolgált mind a modell kezdeti paramétereihez, 

mind a későbbi kontrollhoz. Megerősítést nyert, hogy a területen már a szarmatából a 

pannóniaiba lépve van egy átöröklött vízmélység. A pannóniai kezdeti szakaszán 

lerakódott nyíltvízi üledékek egy része lepusztult, mikor a terület 6 millió évnél valamivel 

korábban kiemelkedett, mielőtt a selfperem a területre ért. A modellek süllyedéstörténete 

ennek figyelembevételével készült. 

A modellezés eredményei alapján a Dráva-medencében nincs bizonyíték arra, hogy a 

messinai eseménynek – mint 100 m feletti vízszintesés – bármilyen, szeizmikus 

szelvényen felismerhető hatása lett volna az üledékképződésre. A modellezés eredménye 

megerősíti SACCHI et al. (1999) hipotézisét, mely szerint a miocén-pliocén határon látható 

felszín a kezdődő medenceinverzió eredményeképp jött létre. A 6,8 millió éves felszín 

(Pa-4) szintén nem köthető a messinaihoz, hisz egyrészt legalább 800 ezer évvel megelőzi 

azt (cf. 5,96±0,02 – 5,33 Ma KRIJGSMAN et al. 1999), másrészt nem látunk a szeizmikus 

felbontóképességnél nagyobb mértékű süllyedést a selfperem trajektórián. A modell 

alapján egy kb. 300 ezer év időtartamú, 200 méteres vízszintesésnél erőltetett regresszió 

történik, ezt pedig nem látjuk a szeizmikus szelvényeken. Egy 70 méteres, lassan 

lecsengő (500 ezer év) csökkenés és a behordási irányok változásának együttes hatásával 

a megfigyelésekhez sokkal közelebb álló geometria alakult ki.  
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Összefoglalás 

Dolgozatom célja két, a Dráva-medence pannóniai rétegsorában ismert és vitatott 

unkonformitás kialakulásának tanulmányozása volt. A problémához kétféle, nagyon 

különböző felbontású módszerrel közelítettem. Terepi munka során egy Dráva-medence 

déli részén, a Papuk-hegység peremi feltárásban is megjelenő, jelentős időt (akár 3 millió 

év) reprezentáló unkonformitást részletesen dokumentáltam a fekü és fedő 

őskörnyezetének rekonstruálása céljából. A bányában az Endrődi Formációra 

szögdiszkordanciával települ az Újfalui Formáció, melynek kora kevesebb, mint 6 millió 

év. Az üledékes jegyekből arra következtettem, hogy a Papuk-hegység már ezt 

megelőzően kellett, hogy kiemelkedjen. Szeizmikus és fúrási adatok felhasználásával a 

Dráva-medence északi oldalán egy kb 1500 km2 területen kitérképeztem a pannóniai-

szarmata, és a miocén-pliocén határt, emellett számos egyéb jelenséget (csuszamlások, 

bevágódó kanyonok, nagy delták) is értelmeztem rajtuk. Idő-mélység konverziót és 

litológiafüggő dekompakciót végeztem, előállítottam az egykori pannóniai talpfelszínt 

közelítő felületet. Ezeket a Dionisos rétegtani véges elemes numerikus modellező 

szoftverbe importálva több, mint 150 szimulációt végeztem a terület fejlődéstörténetére 

nézve. Különböző vízszintváltozási görbék, vízhozamok és üledékbehordási ráták mellett 

az irodalomban található diffúziós együtthatók hatását is teszteltem. A valóságot minél 

jobban leképezendő, csapadékosabb időszakokat is megadtam, melynek következtében a 

durvaszemcsés üledékek a lejtőtől távolabb is szállítódhattak. A rendelkezésre álló 

adatokkal legjobb egyezést mutató referenciamodellnél VAN DAM (2006) vízszintgörbéje 

és a Duna mai átlagos vízhozama mellett HARRIS et al. (2016) diffúziós együtthatóit 

használtam. Ezzel a medencét kitöltő üledékek geometriája, kiváltképp a két 

unkonformitás lefutása jó egyezést mutatott a rendelkezésre álló adatokkal. A paraméter 

tesztek során a különböző tényezők, üledékek geometriájára gyakorolt hatását tárgyalom. 

A vízhozam növelésével csökkent a selflejtő szöge. Ha 200 métert esik a vízszint, a 

selfperem mélyebbre lép, erőltetett regresszió történik, amit nem látunk a szeizmikus 

szelvényeken. Az adatok együttes értelmezésével arra a következtetésre jutottam, hogy a 

Dráva-medencében nincs bizonyíték arra, hogy a messinai eseménynek bármilyen hatása 

lett volna az üledékképződésre. A modellezés alapján egy idősebb (7,2 millió évnél 

kezdődő), 70 méteres, 500 ezer év alatt lecsengő klimatikus okokra visszavezethető 
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vízszintesés létre tudja hozni a 6,8 millió évesnek becsült látszólagos unkonformitást. A 

rálapolódásokkal kijelölhető miocén-pliocén határ pedig csupán a kezdődő 

medenceinverzió hatására is kialakul. A szoftvernek számos funkciója nem került 

kihasználásra, mely a továbblépés lehetőségét kínálja. A nasicei feltárás új adatokkal 

szolgált a terület fejlődéstörténetére nézve, az őskörnyezeti rekonstrukció és koradatok 

plusz kontrollt jelentettek a modellezés során. 

Első modelleredményeim rámutatnak, hogy a további, nagyobb területet érintő rétegtani 

modellezés nagyban hozzá tudna járulni a Pannon-medence üledékes 

fejlődéstörténetének pontosabb megértéséhez. 
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Abstract 

This study focuses on the appearance of two debated unconformities in the Drava Trough. 

In the Late Neogene lacustrine succession of the Pannonian Basin (PB) the so-called Pa-

4 or “intra-Messinian” and the Miocene-Pliocene unconformities were recognized where 

gently folded lacustrine strata or steep portion of clinoforms are overlain by onlap 

surfaces. These two surfaces are often amalgamated which provides room for different 

interpretations. According to a group of researchers the Pa-4 unconformity can be 

correlated basin-wide and is inferred to be linked with the major lake-level drop 

connected to the Messinian Salinity Crisis (MSC) or its triggers. On the contrary others 

argue that in the eastern part of the PB this geometry is a result of local interplay between 

structural inversion and the superposition of two different sediment feeder systems. 

Furthermore, these events are older than the MSC. There is still no consensus about the 

nature and age of this surface. In the Drava Trough the succession covers the time interval 

of the MSC. The Miocene-Pliocene unconformity is well visible, the Pa-4, however, is 

indiscernible. Features connected to base-level rise on the contrary are clearly imaged. 

My main goal is to analyze forcing factors controlling stratal geometries and to 

understand the rapid changes of the depositional environments. To this end, 3D numerical 

simulations have been performed by the DionisosFlow stratigraphic modeling software 

constrained by seismic and well data interpretation between the Mecsek mts (SW 

Hungary) and the Krndija mts (N Croatia). 

In the reference model I was able to reconstruct the geometry of the basin-fill, in particular 

both of the above mentioned unconformities. Based on the model results the MSC had no 

direct effect on the sedimentation. The Miocene-Pliocene unconformity was formed as a 

result of differential subsidence and the Pa-4 (6,8) unconformity is not connected to the 

MSC either. First of all, it formed 800 ky prior to the MSC and second, a sudden 200 m 

lake-level drop results in drastic changes in the geometry which cannot be seen in the 

available seismic sections. On the contrary, a slower (500 ky duration) 70 m amplitude 

lake-level drop results in a geometry comformable with the observations. 

Model results are compared and validated by field observations from the margin of the 

Krndija mts. A pronounced angular unconformity could be studied in detail within the 

https://www.synonyms.com/synonym/indiscernible
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Late Miocene lacustrine succession, between profundal calcareous marls and shallow 

water deltaic clay and sand beds. The unconformity is a hardground, below an age of <9,7 

Ma and above younger than 6 Ma is indicated by mollusk shell-beds. Based on the 

sedimentological and paleontological interpretation, the uplift of the Papuk mts. started 

before 6 Ma. 

This study yields new insights in quantifying the tectonic and climatic controls on the 

effects of the MSC in the Pannonian Basin. 
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