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Általános Földtani Szemle-Géneral Geological Review 4. (1973)

Az üledékképződés törvényszerűségei a Kárpátokat, Dinaridákat és a Bal
kán-hegységet övező pliocénkori medencékben

Jaskó Sándor

Mostanáig különböző szerzőktől igen nagyszámú részlettanulmány 
jelent meg a földtani irodalomban a Kárpátokat, Dinaridákat és a Balkán- 
hegységet övező neogén üledékgyüjtő medencék egyes részeiről. Ezek azon
ban csak egy-egy kisebb kiterjedésű területrész üledékképződését tárgyal
ják. Ebben a dolgozatomban - a különböző irodalmi adatok összegezése alap
ján - egységes, áttekintő képet kivánok adni a pliocénkori Paratethys nyuga

ti részének és környezetének üledékképződési viszonyairól.
A Paratethys három izodiasztrófikus fő régióra oszlik a pliocén korban, 

az epirogén mozgások időrendje alapján. Ezeknek az izodiasztrófikus régi
óknak a határvonalait, valamint az egyes üledékfáciesek elterjedését a csa
tolt térképen láthatjuk (l .s z . ábra), Az erősen elnagyolt térképvázlaton min
denütt csak a leginkább uralkodó fáciest tüntettem fel. Meg kell azért emlitenem, 
hogy ahol marin üledékeket jelez a térkép, ott különösen a peremi részeken, he
lyenként csökkentsósvizi és szárazföldi fáciesü kőzetpadok is beiktatódnak a 
rétegsorba. Ahol a térképen oligohalin és mezohalin fáciesü rétegek vannak 
ábrázolva, ott helyenként - alárendeltebb mennyiségben - fluviatilis és limni- 
kus lerakódások is társulnak, de tipikus marin lerakodások már nem találha
tók, Végezetül ott, ahol terresztrikus-fluviatilis lerakodásokat jelöl térképünk, 
a szárazföldi málladéktalajok folyami kavicshordalékokkal és édesvizi tavi le 
rakódásokkal váltakoznak, de sem csökkentsósvizi, sem sósvizi üledékek nin
csenek. Mint e felsorolásból is látható, a legváltozatosabb (széles skálájú) 
fáciesü rétegsorok főleg a tengerpartok mentén, a legegyszerűbb (szűk ská
lájú) fáciesü rétegsorok a lapos felszinü szárazulatokon, illetve a vízmeden
cék belsejében jöttek létre.

*E1 őadta a MFT Általános Földtani.Szakosztályának 1972. november 20-i 
szakülésén.
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A részletek elhagyásával - erősen összevonva és leegyszerüsitve - 
a csatolt három rétegoszlop rajz mutatja be az egyes izodiasztrófikus ré 
giók iiledékfácieseit. Megjegyzendő, hogy e rétegoszlopokon csak a fáci- 
esjelleg, de nem a rétegvastagságok tükröződnek (2,sz, ábra),

A rétegoszlopokon kockákkal jelöltük a marin (tehát korralokat, 
Echinodermatákat, gazdag foraminifer faunát tartalmazó) üledékeket, A 

vízszintes vonalkázás a csökkentsósvizi jellegű, mactrás, modiolás, üle
dékeket mutatja. A káspi-brak fáciesü congeriás, limnocardiumos üledé
kek jelzése függőleges csikozás. A karikákkal ábrázolt lerakódásokban az 
ősmaradványok ritkák, ősgerinces csontokon kivul szárazföldi, édesvizi 
tavi mocsári és folyami puhatestűek (PlanorÖis, Helix, Radix, Unió) talál
hatók bennük.

Az első régió a Dobrudzsa-Besszarábiai-küszöbtől nyugatra eső rész, 
amely a Dáciái-, Erdélyi-, Pannon és Bécsi-medencéket foglalja magában.
Itt a neogén rétegsorokban - alulról felfelé haladva - fokozatos kiédesülést 
látunk a tengeritől a csökkentsósvizin keresztül, a folyami és szárazföldi 
lerakódásokig, A viz fokozatos kiédesedése a beltengernek az óceántól való 
elszakadásának a következménye volt, ami azonban - paradox módon - ele
inte nem járt együtt a medence kisekélyesedésével. Sőt ellenkezőleg, az a l
só pannon kezdetétől mind nagyobb és nagyobb területeket önt el a Paratet- 
hys vize. A vizmedence a felső pannon elején volt a legnagyobb kiterjedésű, 
de az óceánnal való összeköttetés akkor sem tudott helyreállni s igy az oligo- 
halin fáciesjelleg változatlan maradt. A felső pannon második felében megfor-

+ A pliocénkori nagy vízmedencék nagyságukat és üledékkázjettani jellegüket 
tekintve nem sokba különböznek az óceánokkal kapcsolatban álló sósvizü 
beltengerektől. Éppen ezért, bár faunájuk nem marin, hanem káspi-brak 
jellegű, a külföldi szakirodalom gyakran tengermedencének nevezi őket, 
megkülönböztetésül a kiskiterjedésü és teljesen édevizü tavaktól.
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dúl a folyamat, megkezdődik a medence feltöltődése és kiszáradása. Az 
egyes részmedencék mozgása között volt ugyan némi fácieseltolódás, de 

a szárazulattá válás folyamata mindenütt azonos irányzatot követett.
A második régió a Dobrudzsa-Besszarábiai-küszöbtől a Káspi-ten- 

ger keleti partvidékéig tart. Itt többnyire megfigyelhető az Uledéksor kö
zepe táján fellépő regressziós irányzat. Erre vall a felső pontusi teljes 
hiánya a Fekete-tenger ENy-i partján, továbbá a fluviatilis fácies ü "pro - 
duktiv" sorozat Baku környékén. Ezután a felső pliocénben ismét transz- 
gresszió következik mezohalin fáciesU úgynevezett "akcsagil" faunával 
(Macira, Cardium, Potamides, stb.)

A harmadik izodiasztrófikus régió a Káspi-tengertől messze észak

ra felnyúló hatalmas tengerág volt. Itt a miocén, alsó pliocén és középső 

pliocén korszakokban völgyekkel szabdalt kiemelkedő szárazulat volt. A 
terület egyöntetű megsüllyedését követően csak a felső pliocénkori akcsa
gil transzgresszióval indul meg az üledékképződés.

Természetesen nincs éles határ a három izodiasztrófikus régió között. 
Például a Káspi-tenger ÉK-i oldala mintegy átmenetnek tekinthető a második 
és harmadik régió között. Ugyanigy kivételnek számit a Thráciai-medence 
is. Ez ugyanis földrajzi fekvését tekintve az I.sz. diasztrófikus régió kör
zetébe tartozna, rétegsora azonban eltér a Dáciái- és Pannon-medencékétől, 
mert itt egyedül csak a középső és felső pliocénben volt Uledékképződés. Ezért 
a Thráciai-medence fejlődéstörténete inkább a III. izodiasztrófikus régió fe j
lődéstörténetéhez hasonlatos.

A pliocénkori Paratethysnek a Bécsi-medencétől a Dobrudzsa-Besszará- 
biai-küszöbig terjedő része kétségtelenül idősebb a Káspi-tengernek É-i és 
K-i partjainál lévő végződésénél. Rétegsoraik a korrelációs táblázaton nem 
egymás mellé, hanem úgyszólván szinte már egymás tetejébe lennének illeszt
hetők. Ilyenmódon a pliocénnek Közép-Európában használt korbeosztása más

/
alapon nyugsák, mint az Ázsiával határos területrészeken. Az epirogén las
sú besüllyedés és kiemelkedés pulzációja tehát még a Paratethys területére 
sem ad egységes alapot a földtani kor exakt lehatárolására.
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Ennek ellenére a földtörténet külön fejezetének kell tekintenünk a 
pliocén kort, mert az jelentősen eltér mind a megelőző, mind a reákövet
kező időktől. Bécstől Bakuig, sőt azon túl is, a belső-ázsiai Ashabadig 

húzódó halobien beltenger dús Congeria faunájával olyan jelenség, amely 
csakis a pliocénben létezett. Való az, hogy már a harmadidőszak egyes 

régebbi szintjeiben is találunk Congeria tartalmú kőzetpadokat. Ezek azon
ban mind az Uledékvastagságot, mind a horizontális elterjedést illetően igen 
eltörpülő méretűek a pliocén Paratethyshez mérten. Ez a beltenger a pilo 
nén kor végén megszűnt, kiszáradt s nagyjából egyidejűleg megszűnt az ad 

dig intenziv vulkáni tevékenység is a Kárpátokban, a Kaukázusban és Kis- 
ázsiában.

Mint az elmondottakból kitűnik, a pliocénkori Paratethys Ny-i része
/

jól elkülönül a környezetétől. Északi irányban a Cseh-masszivum és a Kár

pátok fokozatosan mindinkább kiemelkedő hegytömege elzárta az Északi-ten
ger és a Poznani-tó felé. Déli irányban pedig a Dinaridák és a Rhodope ma
gaslatain végighúzódó vizválasztó vonal választotta el a mai Földközi-tenger 
tájékán elterülő hajdani Tethys tengertől.

A Paratethys egyes részmedencéi összeköttetésben álltak egymással 
hosszabb vagy rövidebb ideig a pliocén korban, Ezeknek a hajdani összeköt
tetéseknek, tengerszorosoknak helyeit a csatolt térkép feltünteti. A pliocén 
kor végén hegytömegek emelkedtek ki a medencék közötti részeken és a kie
melt részek tetejéről a negyedkor folyamán javarészt lepusztultak a pliocén 
üledékek. Csak kevés helyen maradt meg kis foltokban maradványuk. így 
például a mai Vaskaputól délre 1000-1300 m magas hegytetők közé besüllyedt 
kis katlanszerü mélyedésekben fellelhetők a congeriás pannon rétegeknek az 
eróziótól megkímélt kis foszlányai (Popovic 1960), A hajdani összeköttetése
ket az is bizonyítja, hogy a részmedencék pliocén Uledéksorai bio- és litoszt- 
ratigráfiailag nagymértékben megegyeznek egymással,

A pliocénkori Paratethys Ny-i és középső részének medencéi tulajdonkép
pen az alpi tipusu orogén öv szegélymélységei. Ezekben a szegélyméLységek- 
ben jóval vastagabb üledéksorok keletkeztek ugyanazon időtartam alatt, mint
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a környező területek epikontinentális Uledékgyüjtőiben. Ilyen pliocén- 
kori epikontinentális üledékgyüjtők: az Északi-tenger partvidéke, a Poznani- 
tó medencéje, a Dobrudzsa-Besszarábiai-küszöb, a Volga-Káma folyók 

környéke.
Az Uledékvastagságok számtani átlagait elosztva az illető kor éveinek 

számával, megkapjuk az egy-egy évben keletkezett üledék vastagságát, A 
Paratethys medencéiről és környezetükről igen nagymennyiségű rétegvas
tagság adatot gyűjtöttem össze. Ezeknek az adatoknak összesitése alapján 
a következő áta légért ékekhez jutunk;

Földtani Időtartam Évente képződött rétegvastagság
kor millió év mm-ben

orogén sze- epikontinentális
gélymélységben üledékgyüjtőben

Negyedkor 1 0,23 0,06

Pliocén 11 0,16 0,02

Miocén 14 0,14 0,01

Összesen, ill.
átlag; 26 0, 15 0,02

A táblázat szerint mind az orogén szegélymélységekben, mind az epikon
tinentális üledékgyüjtőkben a negyedkorban jóval nagyobb volt az üledékképződés 
évi átlaga, mint a pliocénben vagy a miocénben.

A csatolt térképen (3. sz, ábra) a Paratethys Ny-i részében lerakodott 
pliocénkori üledékek vastagságvonalai láthatók, 1000 méterekben megadva, 
Abból a célból, hogy a pliocén üledékek elterjedése és a fiatal gyűrt hegyrend
szer vonulatok közötti összefüggéseket szemléltessem, a lánchegységek csa
pásirányát és vergenciáját is vázlatosan feltüntettem a rajzon, Hangsúlyozni 
kivánom azonban, hogy ez a térkép a pliocén üledékek vastagságát mutatja 
be és nem kivánja részletekbe menően ábrázolni a hegyvonulatok régebbi föld- 
történeti időkben kialakult redőszerkezetét. A Bécsi-medence és a Pannon
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medence az alp-kárpáti gyűrt és pikkelyeződött hegytömeg belsejében utólag 
keletkezett, úgynevezett közti besüllyedések. Magánaka hegységnek pikkelye
ket és takarőredőket létrehozó orogenezise már befejeződött, amikor a hegy
tömeg en block kiemelkedésével egyidejűleg megtörtént a Bécsi- és Pannon- 
medencék peremtörések menték végbemenő besüllyedése. Ezért tehát a ne- 
ogén üledékek térbeli elrendeződését itt nem befolyásolja a medencealjzat 
különböző kőzetekből való f elépi te tts égé (3. sz. ábra).

A Bécsi-medence, a Pannon-medence és a Dáciái-medence pliocénjé- 

nek bio - és litosztratigráfiája meglehetősen hasonló mégis van különbség a 
három medence üledékfeltöltődése között és ez elsősorban az üledékek térbe
li elrendeződésében nyilvánul meg, A Dáciái-medencében a molasz öv - s 
igy a pliocén üledékösszlet is - mindenütt a flisöv külső szegélyét követi. 
Legnagyobb vastagságát a flisöv közelében éri el. Ezzel szemben a Bécsi- 
és Pannon-medence pliocénje a medencekeret legkülönbözőbb korú és szer
kezetű részeivel kerül közvetlen szomszédságba. A Pannon-medence pliocén 
Uledéktömegének legvastagabb felhalmozódásai szabálytalan körvonaluak és 
ezek a fiatal süllyedékek ÉÉK-DDNy csapásirányba redőződve, szögben metszik az 

alaphegység eredeti csapásirányát,
A jelenlegi Adriai-tenger helyén a pliocénben egy hosszan megnyúlt 

üledékgyüjtő medence, az Appenninek előmélysége húzódott. Az utóbbi év
tized geofizikai mérései és a tenger alá mélyitett kutatófúrások eredménye
ként itt már elég jóL ismerjük az itteni rétegsorokat is . (Hark-Schöneich 1971)
Az Adria alatt a pliocén rétegek ENy-DK csapásu vonulatokban rendeződtek.

/

Általában tekintve, vastagságuk a Balkán-félszigettől az Appennini-félsziget 
felé haladva nő, az utóbbi helyen 3-4000 métert is meghalad. Jelentős elté
rés azonban az, hogy amig a Pannon- és Dáciái-medencék üledékei congeriás 
faunáju oligohalin fáciesüek, addig az Adriai-tenger fenekén rejtőző pliocén 
üledéksor tisztán marin faunáju, vagyis brachihalin tengervízből keletkezett,
Csak az Appenninek hegyvonulatának lábánál találunk kis foltokban partmenti 
mocsári és folyami üledékeket, ezek a pliocénkori partszegély mentén rakód
tak le.
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A kőzetféleségek térbeli elterjedéséről a következőket mondhatjuk:
Agyag és homok. Mind a Pannon-, mind a Dáciái-medence pliocén üle

dékeinek alsó felét sok helyen agyag- és homokrétegek sürü váltakozása épiti 

fel, olykor többszáz méteres rétegösszleten keresztül. Ezek a rétegek át
menet nélkül, egymástól éles réteglappal elválasztva követik egymást. Egy- 
egy homokréteg vagy agyagréteg vastagsága a decimétertől a néhány méterig 

terjedhet. Tulajdonképpen ez nem tekinthető kőzetritmusnak, mivel az egyes 

rétegek vastagsága nem egyforma, hanem szeszélyesen váltakozik. Az igazi 
ritmusnál pedig az egymást követő rétegeknek egyforma vastagságuaknak kell 
lenniük, képződésük egyenlő ütemben váltakozó hatás eredménye. Ha az éven

te lerakódó Uledékvastagságot csak 1 mm-nek, vagy még ennél is kevesebbnek 
vesszük, akkor az egy méter vastag iszapréteg képződése ezer évig, vagy még 
ennél tovább is eltartana. Az emlitett rétegváltozások okát tehát nem kereshet
jük egyetlen naptári év csapadékos vagy száraz évszakainak változásaiban. Va
lószínűbb, hogy a medencét elboritő víztömegben aránylag nyugodtabb és áram- 
lásosabb per iódusok váltogatták egymást, olykor néhány száz vagy néhány ezer 
évenként. Ezek rakták le a homok és agyag váltakozó rétegösszletét. A homok- 
és agyagrétegeknek ez a sorozatos váltakozása a vizzel boritott medence belső 
részeire jellemző s nem azonos jelenség a medenceperem mocsári és folyami 
lerakódásaiban kimutatható kis ciklusokkal (ciklotémákkal).

Lignit. A Bécsi-, Pannon-, Dáciái - és Thráciai- medencék kiterjedt, la
pos felszínét nagyjából egy ugyan-azon időpontban, a felső pannonban, illetve - 
a romániai irodalom kifejezésével élve - a dácienben boritottác el a lignittelepe
ket létrehozó lápok.

A pliocén "közti telep" jellegű telepösszletek átlagosan 20-40 m vastagságú 
kis ciklusok (ciklotémák) sorozatos megismétlődéséből tevődnek össze. Egy-egy 

ilyen ciklotéma ideális sorrendje: homok, homokos-agyag, agyag, lignit, agyag, 
homokos-agyag, homok. A gyakorlatban azonban csak ritkán tapasztalható ilyen 
folyamatos sorrend. Gyakoribb az a helyzet, hogy a lignit közvetlen fedőjében 
nem agyagréteg, hanem mindjárt agyagos-homok vagy homok következik. A pli
océn telepösszletek ciklotémái azonban csakis finomszemü üledékekre szőrit - 
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koznak. A lignittelepeket kisérő meddőrétegekből mindenütt hiányzik a 
durvahomok és a kavics. A pliocén lignitösszletek ugyanis akkor jöttek 
létre, amikora medencék már annyira kisekélyesedtek, hogy a mocsá

ri vegetáció mindenütt elterjedhetett, de amikor a folyóhálózat még nem 
alakult ki, hogy durva kavicstörmeléket szétteríthessen a felszínen.

A toscanai és balkáni hegyvidék völgyeiben, valamint a Vihorlát- 
Gutin-hegységben egymástól elszigetelten kifejlődött kisebb telepek nem 

egyidőben keletkeztek, hanem a pliocén legkülönbözőbb szintjeit képvise - 
lik. Ezek limnikus - terresztrikus jellegű alaptelepek, többnyire egyetlen 
szénréteg alkotja őket, meddőközbetelepülés nélkül.

Mint az 1, sz. ábrán is látható, a pliocén lignitek elterjedése Közép- 
és Délkelet- Európára szorítkozik. Ezenkívül mindössze egyetlen egy kis 
kiterjedésű lígnitelőfordulás ismeretes Kujbisevtől mintegy 300 km-re, a 
Káma folyó völgyében. A Moldva-Besszarábiai- küszöb tehát ebben a vonat
kozásban is ősföldrajzi határt alkot. A Pannon-, Dáciái- és Thráciai-meden
cék területén olyan nagymértékben elterjedt lignitképződés helyett - ugyan
ezen korban - a Krim-félszigeten és a Kaukázustól északra laterites mál
lásból származó üledékes vasérctelepek rakódtak le.

Karbonátos kőzetek.  ̂ A pliocén Paratethys nyugati részében karboná
tos kőzetek a hajdani partszegélyek mentén fordulnak elő, különböző réteg - 
tani szintekben, de mindenütt csak kis mennyiségben. Nagyobb tömegben 
egyedül csak a Pannon-medence DNy-i részében fordul elő az alsó pliocén- 
ben az úgynevezett fehér márga és mészkő sorozat. Ez a fehér márga és 
mészkő sorozat nemcsak Jugoszláviában van elterjedve, de több helyen elő
fordul Magyarország területén is, a Mecsek-hegység tövében, sőt a Balaton- 
tó déli partján is. A Dáciái-medence déli peremén nem fejlődött ki összefüggő 
mészkővonulat a pliocén korban. A Dáciái-medence pliocén Uledéksora ebben 
is különbözik a Paratethys keletebbre fekvő részeitől. Ugyanis Besszarábiá- 
tól kezdve Odessza, Krim, Rosztov vonalán, azután a Mangislak-félszigeten 
és az Usztjurton át, egészen az Arai-tóig végig követhetők az oligohalin fau- 
náju pontusi mészkő lerakódásai. Úgy látszik, hogy amig a gyűrt lánchegy- 
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ségek (Krim, Kaukázus) szegélymélységeinek belsejében agyag és homok 
halmozódott össze, addig a szegélymélység külső peremén - már a kra- 
togén eló'térre ülepedve - epikontinentális lerakódás gyanánt mészkő kelet
kezett (4.sz. ábra).

Tarka agyag, _ A Pannon-medence közepe tájára jellemző a felső 
pliocén korú kövületmentes tarka agyag elterjedése, Ennek átlagvastag
sága 300-400 m, de van olyan hely is, ahol eléri a 750 métert. Ez a kép

ződmény megfelel a lengyelországi poznani tarka agyagnak, (Aren 1959)
Kavics és homok. Mind a Pannon-, mind a Dáciai-medencében a plio 

cén rétegsor legfelső része és a negyedkori üledékek zöme fluviatilis ere
detű, keresztrétegzett kavicsból és kavicsos homokból áll. A Pannon-me
dencében ezekben az Uledéksorokban is kimutathatók 30-40 m vastag kis 

ciklusok (ciklotémák). Az egymás fölött következő ciklotémák száma 5-6,
A ciklotémák durva kaviccsal kezdődnek, A kavics fölött először homok, 
majd homokos-agyag, azután légiéiül agyag következik. Ezután eróziós 

diszkordanciával települ a következő kavicsszint, mint a fedőben lévő uj 
ciklotéma kezdő tagja (Miháltz 1955) A medenceszegély fluviatilis -limni- 
kus -tavi pliocén Uledéksorainak kis ciklusait Bartha (1959) tektonikus okok
ra vezeti vissza. Szádeczky (1971) a ciklusok keletkezését a medencesüllye
dés az üledékfelhelmozódás egymáshoz viszonyított arányának váltakozásával 
magyarázza.

Vulkáni termékek. A Pannon- és Erdélyi-medencék EK-i és K-i széle
in működött vulkánok hamuszórásai nagy távolságokra elterjedve, megtalál
hatók a medencéüledékek közé települt vulkáni tufarétegek formájában, Ezek 
a tufaszintek az Erdélyi-medencében és a Nagybányai-öbölben kitűnő réteg- 
tani vezérszintül szolgálnak. A Pannon-medence pliocén üledékei közé tele
pülő vulkáni hamuszórás-nyomok rétegtani szintjelző szerepét mostanáig nem 
sikerült kimutatni.

Az, hogy az Erdélyi- és Pannóniái-medencékben számos nyoma van a 
pliocénkori vulkánosságnak, a Dáciái-medencében viszont sehol sincsen, 
szintén jellegzetes elkülönítő bélyeg az előmélység és közti mélység típu
sok között.
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A pliocén korban keletkezett vulkáni eredeti! kőzetek döntő többsége 
a finális stádium bázikus jellegi! lávaömléseinek a terméke. Ilyenek pél
dául a balatonfelvidéki és Salgótarján környéki bazaltok; de ide sorolhatók 
a Földközi-tenger keleti partjait elboritó hatalmas kiterjedésű bazalttaka
rók is. Ezek a bazaltok úgyszólván kivétel nélkül mind uj helyeken törtek 
fel, vagyis ahol a miocénben még nem volt vulkáni működés. Néhány helyen 
másutt, ahol az orogenetikus folyamatok legtovább folytatódtak, még a pli- 
océnben is tovább tartottak a szubszekvens vulkanizmus savanyu és inter
medier jellegű lávaömlései. Ez utóbbiak azonban csakis olyan helyeken tör
téntek, ahol a vulkáni tevékenység már a miocénben is intenziv hatású volt 
és a pliocénbe többnyire csak átnyúlik a vulkáni tevékenység befejező része. 
Főleg dácitből és andezitből, alárendeltebben riolitból álló pliocén vulkáni 
képződmények találhatók a Keleti- Kárpátok belső oldalán a Vihorlát-Gutin- 

ban és a Hargitában, továbbá Kis-Ázsiában Ankarától keletre.
Az alábbi táblázatban összefoglalva tüntettem fel a pliocén korban kelet

kezett üledékek mennyiségét és százalékos megoszlását területenként és kőzet
fajták szerint. Meg kell jegyezni, hogy ebben a táblázatban csak a jelenlegi 
szárazulatok kőzetei szerepelnek, mert a jelenlegi tengerek mélyén lévőkről 
töbhnyire csak kevés furásadatunk van.

A táblázatban feltüntetett értékek pontossága nem egyforma. Vannak 
olyan sűrűn felfurt területek - mint pl. a Pannon-medence- vagy a Szovjet
unió egyes részei, ahol megbízható számításokat lehetett végezni. Más helyek
ről, például egy olyan vulkáni hegység esetében, ahol a vulkáni tevékenység 
a miocéntől kezdve a negyedkorig újra és újra megújult, legfeljebb becsülhető 
volt, hogy az egész kőzettömeg hányadrésze sorolható á pliocén korba. Ennek 
ellenére táblázatunk elfogadható tájékoztató jellegű adatközlésnek. Tudomá
som szerint a földtani szakirodalomban ez az első kisérlet egy teljes földtani 
kor különböző kőzeteinek, kontinensi kiterjedésű területen való mennyiségi 
felmérésére. A kőzeteket négy csoportba foglaltam össze; a / vegyi üledékek; 
mészkő, mészmárga, dolomit, üledékes vasérc; b / pelites és pszamitos 
kőzetek; agyagmárga, agyag, aleurolit, homok, lignit; c /  pszefites kőzetek; 
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durvahomokkaviccsal, kavics, konglomerát, breccsa; d/vulkáni képződ
mények; különböző lávakőzetek, piroklasztikumok, tufák.

Összes Vegyi Pelites és Ps zefites Vulkáni

Hel y
kőzet üledékek pszamitos

kőzetek
kőzetek kőzetek

1000 1000 1000 1000 1000
. 3 km km3 km3 * u 3 %km , 3 % km

Paratethys Ny-i 
része (I. diaszt-
rőfikus régió) 293 11 4 261 89 14 5 7 2
Paratehys K-i 
része (II. diaszt- 
rőfikus régió) 564 14 3 509 90 34 6 7 1
Paratethys É -i 
része (III. diaszt- 
rőfikus régió) 149 x/ 148 99 1 1
Tethys és part
vidéke 140 1 1 121 86 11 8 7 5
Északi-tenger és 
Poznani-tő kör
nyéke 11 8 73 3 27 V
Kisázsia 21 x/ - 6 29 3 14 12 57
x/= Az előfordulások mennyisége nem éri el az 1 %-ot.

A táblázatból kitűnik, hogy a pliocén korban a vizsgálat tárgyává tett 
területen nem voltak kedvező körülmények karbonátos kőzetek keletkezésére. 
Még a Paratethys erősen kiédesedett vizeiből is jóval több mészkő rakódott le, 
mint a Thetys tengervizéből. A Paratethys nyugati és keleti részein lerakódott 
összes pliocénkori üledékeknek mintegy 3-4 százalékát teszi ki a mészmárga, 
mészkő és dolomit, Ezzel szemben a Tethysből lerakódott pliocén üledékek
nek alig 1 százaléka a mészkő. Az Északi-tenger partjain pedig egyáltalán 
semmi mészkő nem keletkezett a pliocénben.
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Закономерности о с адко накопления б плиог.еноьых бассейнах 
окружающих Карпаты, Линариды и Бабанские горы

Д-р Ш. Яшко

В плиоценовое время Паратетис делился на три 

изодиастрофически региона. Их расположение показано 

цифрами 1 -1 II  рис. I .  Упрощенные стратиграфические 

колонки этих регионов показаны на рис. 2 . Как видно 

из стратиграфических колонок, отложения западной 

части плиоценового Паратетиса ( I )  древнее чем т$ща 

( I I I )  областей,сопредельных с Азией. Средний регион 

представляет собою как бы переход ( I I )  между нимис

На основании обобщения большого количества 

частичных данных автор настоящей работы расчитал сред

ние мощности отложений, сформировавшихся в течение 

одного года. В орогенических передовых прогибах 

степень осадконакопления на один порядок больше 

чем в эпиконтинентальных осадочных бассейнах. Интен- 

сисность седиментации беспрерывно увеличивается 

начиная с миоцена и кончая четвертичным периодом 

(таблица I ) .

Автором были произведены ориентировочные 

расчеты относительно количества различных пород, 

сформировавшихся в плиоценовое время ( таблица 2 ) .

Из таблицы вытекает, что в плиоцене образовалось 

лишь весьма небольшое количество химических осадков.
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К а к  п р а в и л о , п р е о б л а д а ю т  п е л и то в ы е  и псам м итовы е п о 

р о д ы . П сеф и то в ы е породы  о б р а з о в а л и с ь  у  п о д н о ж ь я  мо

лод ы х г о р н ы х  с о о р у ж е н и й . О бъ ем  в у л к а н и т о в  з н а ч и т е 

л е н  т о л ь к о  лишь н а  т е р р и т о р и и  М алой А з и и .


