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Az Erdélyi-medence és peremvidéki orogénjeinek új 
aljzattakarós szerkezeti modellje. 

Lehetséges szénhidrogén- és érckutatási hozadékok.
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Integrált tomografikus szelvényértelmezés 
- sekély szelvény: <50 km (Ren et al., 2013)  
- mély szelvény: >200 km  (Wortel és Spakman, 2000)

A vráncsai földrengések
földtani helyzete és mechanikája

Európa földrengés epicentrumai
 és stressz gócpontjai

Páring-hegység Háromszéki-havasok A Csalhó és Torockói-hegység

Szénhidrogénkutatás

Érckutatás

Destruktív lemezszegélyek: 
 vs.  obdukciószubdukció oldaleltolódásos

Székelyföld mélyföldtani szerkezete

A fenti szelvény esettanulmányként szolgál a 2015-ben közölt új 
globális lemeztektonikai modell számára, amelyet a Globális 
Oldaleltolódásos Szerkezetföldtani modell névvel illetünk 
(GSST-Global Strike-Slip Tectonics). A Béli-hegységtől az Erdélyi-
medencén át a Keleti-Kárpátok előteréig húzódó földtani 
szelvényben az Erdélyi-medence és környező oregénjeinek 
szerkezetét helyeztük új megvilágításba első sorban földrengés 
adatok, domborzati modellek és kis és nagyfelbontású 
tomografikus szelvények felhasználásával, valamint publikált 
szeizmikus szelvények újraértelmezése illetve integrációja 
által. A modell kalibrációjához jelentős számú felszíni feltárást is 
megvizsgáltunk.

Elméleti háttér

Az új globális lemeztektonikai modell hajtóművét a planetáris 
erőkben jelöljük meg, amelyek a Föld forgása és precessziója 
révén a lemeztöredékekre egyenként hatnak. 

Innen adódik a lemeztektonika új definíciója:

a kéreglemeztöredékek planetáris newtoni erőkre adott térmenedzsment 
jellegű  válasza, amelyben a kéreglemezek köpenyi csatolódása 
kinetikakorlátozó tényezőként jelenik meg. 

Az oldaleltolódásos lemeztektonika legfőbb vonásai: 

1)a lemeztöredékek különböző hierarchiájú kinetikus 
láncokba rendeződnek, elsődlegesen  az Egyenlítővel 
párhuzamosan, 2) a zonális lineamensű orogének esetében a 
kéregrövidülés oldaleltolódásos obdukcióval történik, míg a 
meridionális orogének esetében akár szubdukció is 
előfordulhat, 3) az oldaleltolódásos obdukció estében az 
alábuktatott lemez üledéke [vizes fázis] nem jut be az 
asztenoszférába, 4) a meridionális lineamensek esetében a 
kéregrövidülés erőteljesebb, és érinti a litoszferikus köpenyt is, 
míg az oldaleltolódásos obdukció esetében a rövidülést 
kéregszeletelés előzi meg és az abból származó kéregékek 
vertikális izosztatikus mozgást végeznek.

Globális Oldaleltolódásos Szerkezetföldtani modell (Kovács, 2015)

Az Anatóliai-félsziget amellett, hogy az oldaleltolódásos tektonika egyik legjobban tanulmányozott 
színhelye, a világ egyik legaktívabb és ugyanakkor műszeresen legjobban bemért  földrengés- 
provinciája. Ez a szerencsés egybeesés tette lehetővé a Vráncsa-típusú stressz gócpontok, valamint 
az oldaleltolódásos mestervetők közti genetikus kapcsolat feltárását, epicentrum eloszlási 
mintázatok alapján. A Google Earth és SRTM domborzati terepmodellek, valamint a globális 
földrengés adatok összevetése révén a mikrolemezeket további kisebb hierarchiájú (nanolemez, 
pikolemez) elemekre bonthatjuk.

A stressz gócpontokkal egyidejűleg a σ3 feszültségvektorra merőlegesen olyan extenziós 
repedésrendszerek is megjelenhetnek, amelyek a köpenyben parciális olvadékképződést és ennek 
folyamodványaként magmaképződést is indukálhatnak. Ezért a magmás tevékenységek központjait 
tulajdonképpen tágulási csomópontoknak tekinthetjük, és mint tektonikai markereket kezeltük.

Rumpler és Horváth munkásságának köszönhetően  a Pannon-medence oldaleltolódásos vetőit már 
a kilencvenes évek eleje óta ismerjük. Már az ábráikból kitűnik, de saját munkatapasztalatainkkal is 
bőven alátámaszthatjuk, hogy a Pannon-medence neogén alegységeiben a medence-nukleáció 
mindig oldaleltolódásos mechanizmushoz kapcsolódik, sőt, már a paleogénben is. Lisztrikus 
normálvetők csupán a medencefejlődés  medencenövekedési szakaszában jellenek meg, akkor is 
többnyire gravitációs összeomláshoz, valamint üledékkompakcióhoz köthetően.

Az Erdélyi-medencében  és a környező orogénekben is két nagyobb oldaleltolódásos vetőrendszert 
tudunk kimutatni. A meridionális rendszer emelte ki többek közt a Csalhó- és Torockói-hegységeket, 
míg a zonális rendszer a Déli-Kárpátok, a Petrozsényi-medence születéséért, valamint a 
máramarosi vulkanizmusért felelős. A szelvényezett terület a Balkán Mikrolemez Észak Pannon 
Nanolemeze és a Szkíta Nanolemez határa felett ível át. A térség geodinamikai képének teljessége 
érdekében az is megjegyzendő, hogy a bánsági aljzattérképek vetőrendszerei az ún. Tisza-Dácia 
lemez beforgását a Kárpát-kanyarba nem teszik lehetővé.

A neotektonikus- és ősfeszültségterek, valamint deformációs stílusaik feltárása több szempontból is nagy fontossággal bír a szénhidrogénipar számára, ugyanis az 
idősebb tárolók természetes repedezettségének előrejelezhetősége akár kritikus jelentőségű is lehet a szénhidrogén felfedezések gazdaságos kitermelhetősége 
szempontjából, másrészt a már termelés alatt levő mezők esetében a feszültségterek pontosabb behatárolása a kőolaj- és földgáz kihozatal növeléséhez is 
hozzájárulhat. Tágabb perspektívából tekintve, a GSST megközelítés az aktív szénhidrogén migrációs útvonalak, valamint a regionális szénhidrogén 
felhalmozódások helyének előrejelzésében segít. Mivel a Keleti-Kárpátok szénhidrogén provinciái többnyire  a sekély – közepesen mély domíniumban kerültek 
megkutatásra, a mélyfúrásokból származó információink a Kréta elemekkel bezáródnak, amivel a szerkezeti modellekben egyfajta torzítást (i.e. bias) eredményeztek, a 
szerkezeti modellekből többnyire hiányoznak vagy nem megfelelő súllyal vannak jelen, a Krétánál idősebb üledékek. Az általunk felvázolt új modell jellegzetesége, hogy 1) 
a Székelyföldi Terrénumot kristályos aljzatával együtt erőteljesebb vertikális komponenssel tolja fel a Csángó Terrénumra, 2) a Tarkő-takaró alatt egy további 
invertált Perm – Jura üledékgyűjtőt feltételezünk (v.ö. Küküllő-medence, Nagyhagymás-hegység üledéksora), 3) így összességében kevesebb szerkezeti 
duplexre van szükség az orogén felépítéséhez, 4) ami azt jelenti, hogy az orogén üledékeinek horizontális tektonikai szállítása kisebb mint az előző modellekben max. 50 
- 100km (v.ö. fentebb mutattuk, hogy modellünkben az ún. Tisza-Dácia tömb nem végez jelentősebb beforgást, így nincs is ahova a Keleti-Kárpátok üledékeit 200-300 
km-t visszataszítani. A tanulmányban fellelhető szerkezeti elemek amellett, hogy a már felfedezett és termelt mezőket is magyarázzák, arra is lehetőséget teremtettek, 
hogy Székelyföld további kutatásra érdemes területeit kijelöljük és még továbbmenően a kutatásra váró készletekről rizikó-faktorral súlyozott becslést adjunk.

Az Északi-Erdélyi vetőkhöz kötődő máramarosi vulkanizmus ércesedéseitől kezdve, az Erdélyi-Szigethegység Aranynégyszögéig, a 
Dognácska ércesedéseitől el egészen a Kenyérdomb shoshonitjaiig mind oldaleltolódásos vetőrendszerekkel hozhatók összefüggésbe, 
nemcsak a magmakeletkezési folyamatok okán, de a fertilis, azaz ércképző, metaszomatizáló fluidumok utánpótlása okán is. 

Nyilvánvalóan, Székelyföld esetében is az újabb érctelepek feltárásához elsőlépésben a fertilis fluidumok csatornáit kell megtalálnunk. 
Ebben a tanulmányban csupán annyit ellenőriztünk le, hogy miféleképpen kapcsolódnak az ismert, termelt, avagy a kutatási fázisban 
elrekedt érctelepek, az általunk felvázolt tektonikai modellhez és az eredmény meglepően kedvező.

Amint a regionális földtani szelvényből is kitűnik a székelyföldi magmatizmusok sora genetikai, pontosabban terrénum kinetikai, 

összefüggésbe hozható, kezdve a ditrói alkáli szienit masszívum triászkorbeli 
képződésével, valamint neogén idejű hidrotemális alterációjával, a pliocén KGH 
vulkanizmussal, el egészen a Persányi bazaltos magmatizmusig. Leegyszerűsítve, 
önmagában a Székelyföldi Terrénum felkúszása a főbb vetőrendszerek és egyben 
magmacsatornák nyugatirányú transzlációjához vezet. A magmatípusok geokémiai 
változatosságát elsősorban a magmaképzésbe bevont terrénumok primér 
összetételével, valamint a beolvasztott üledékek és fluidumaik kontaminációjával 
magyarázzuk.
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