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EOGEH-ÖLIGÓCEK HATARSZELVENYEK 
A KÜLSŐ-KÁRPÁTI P1I3TAKARÓKBAN /CSEHSZLOVÁKIA/

yIván Cicha

A Külső-Kárpátok harmadidőszaki szerkezeti egységének 
tektonikai fejlődéstörténete a kréta-paleogén határon kezdődött 
és a koramiocén végéig tartott. A Kárpátok ENy szegélyétől s z á 
m ít v a a flisöv a Krosno- és a Magura-sorosat bél, valamint a 
Szirtövből áll. A dél-morvaországi tipusterületen a külső, 
Krosno-sorozatban felsőkréta-középsőeoeén üledékek csak a Zdá- 
nice-egységben találhatók. A Pouzdrany /Pausram/-egységben a 
legidősebb üledékek felsőeocén korúak. Autochton felsőeocén ás 
oligocén található még a neogén üledékekkel kitöltött el©mélye
dés és a flistakarók alatt.v'

A Zddnice-egységben a nagyobbrészt alsóoligocén globigeri- 
nás márgát meszes agyag és márga,képviseli, legfelső képződmé
nye a szubmenilites rétegek. Hanzlíková /1981/ két plankton 
zónát különített el: az idősebb Pseudohastigerina nicra .és a 
fiatalabb Globüe ü na sellli zónát. Erhovsky /1931./ az KP 22-es 
zónába tartozó nannoflórát irt le. A I.íenilit Formáció fiatalabb 
oligocén litosztratigráfiái egység: a tüzköves rétegek, a 
Dynówi Márga és a Sitboricei Tagozat alkotják /Stráník, .1931/,
A tüzköves rétegek nannoplanktonja az KP 22 zóna fiatalabb ré
szébe tartozik. A Dynówi Márga neritikus-szublitorális ichthyo- 
faunát tartalmaz /Brzobohaty és Kalabis, 1978/, valamint nan- 
noplanktont /pl. Reticulofenestra ornata/.

}/ ̂ y ^A Sitboricei Tagozat agyag és aleurolit. Jurásóvá az 
KP 23-NP 24 zónákba tartozó nannoplanktont mutatott ki belőle.
A tagozat alsóbb része a Globigerina ampliapertura plankton 
foraminifera-zónába tartozik. A fedő Zdánicei-IIustopecei For
máció szegényes faunája alapján az egri emeletbe tartozik 
/felsőoligocén-alsómiocén/.
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A Pouzdrany-egység peremi helyzetű takaró, amely Stracho- 
txntól Ujezd u Brna-ig terjed. A feisőeocén-eggenburgi réteg
sort a Pouzdrany Formáció /felsőeocén-oligocén: Pouzdrany
Hárga, diatornit, Dynówi Márga, mészmentes pélit/, a Boudky
Márga /f'elsőeocén-alsómiocén/, a Krepicei Tagozat /nagyobb-

✓
részt eggenburgi/ és a Sakvicei Márga /eggenburgi/ alkotja 
/Cicha, 1965, Stráník és Molcxková, 1981/.

A leirt ősmaradvány-együttesek alapjan a Pouzdrany Marga 
átfedi az eocén-oligocén határt. A Turborotalia cerroazulensis'
szel jellemzett alsó része a felsőeocénbe, a Globigerira arsgi- 
poroides-szel, Pseud ohast ige rína naguvrlohiensis-szel és nagyon 
gazdag otolith-faunával jellemzett felső rész pedig az alsóoli-

✓ v'gocénbe. A Pouzdrany Márga tipuslelőhelyének /Pouzdrany, bor
pincék/ korát nannoplanktonnal korrelált foraminiferák alapján 
állapították meg /IIP 21 és IIP 22 zóna/. A fedő diatornit ok 
gazdag tengeri diatomaflórát tartalmaznak /Reháková, 1982/, 
Melosira' archite ctura 11 s-sza 1,

Krhovsky /1982/ meghatározta a meszes diatorait és a Dy
nówi Márga nannoplankton együttesét 
Coccolithus pelagicus, Reticulofenes

és a következőket találta: 
G.ra Cj.. ornaoa, s>/o. nzek

az HP 23 zónába tartoznak. A Boudky Márga a mészmentes péntekre 
települ. A Boudky Márga monoton pélites sorozata felsőegixi -
- ?eggenburgi korú,

A globigerinás és a Pouzdrany Márga /Zdánice és Pouzdrany 
egységek/ nyilttengeri bathypelágikus üledék. Az oligocén ma
gasabb része /az IIP 23 zónával együtt/ csak korlátozott össze
köttetéssel rendelkezett a nyilt tenger felé;

A Boudky Márga pelágikus üledék /felsőbatiális a belső 
selfen vagy esetleg a kontinentális lejtőn/.

A Pouzdrany Márga fiatalabb része, a globigerinás márga</
/a Pseudohastigerina micra zóna/, a Menilit Tagozat, a Sitbo- 
rice Tagozat, a diatornit /IIP 23/, stb. nyilvánvalóan az 
alsó és középsőoligocénnek felelnek meg, vagyis az uj regioná
lis emeletnek, a kiscellinek.
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