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Általános Földtani Szemle N °ll, p, 5 "J4 
Budapest, 1978.

A KÁRPÁTMEDENCE KIALAKULÁSÁNAK VÁZLATA 

X Wein György

Mots-clés BRGM CNRS tárgyszavak Tectogénése, tectonioue-de-plaque, 
pointde-vue tectonique, lineament, nappe, orogénie alpine; Hongrie, 
Bassin-carpathique, — 5 ill.

BEVEZETÉS

A dolgozat lényegét a szerző a Kárpát- Balkán Geológiai Asszociáció munkaérte
kezletén, Herceg-Noviban /Jugoszlávia/ adta elő, 1975 márciusában, MAHEL M, 

/Pozsony/ és SANDULESCU M, /Bukarest/erős kritikával illette. Ez érthető, 
mert a külföldiek nem ismerik az újabb magyar kutatások, főleg a számos /mint 
egy 6000/ mélyfúrás eredményeit, az ezekből kiértékelhető képet. A zóta még 
több adat alapján sikerült az ismertetett felfogást biztosabb alapokra helyezni,

1, TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarország és az egész Kárpátmedence földtani szerkezetét tárgyaló sok 
munka közül azokat említem meg, amelyek a dinamikus megoldások valamelyi 
kéhez kapcsolódnak és azokhoz fontos adatokat szolgáltatnak.

x Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Álatlános Földtani Szakosztá
lyának 1976 n.ov, 22 i ülésén,

MEGJEGYZÉS: Ez a dolgozat a szerző termékeny életének utolsó munká 
ja, A szöveg leírásában már megakadályozta a hirtelen halál. A Szakosz 
tály vezetőségének felkérésére szovegeztem meg a munkát, az előadás 
kéziratos vázlata, az előadáson készített saját jegyzeteim, az uj Kárpát 
Balkán tektonikai térkép készítésével kapcsolatos sok baráti beszélgetés és 
néhány töredékesen fennmaradt munka alapján, így ez a dolgozat korántsem 
lehet olyan tökéletes, mintha maga a szerző irta volna meg, de olyan alap
vető gondolatokat tartalmaz, amelyeket megörökíteni -  még az általam be
vitt esetleges hibákkal is -  szükséges.

Dr. Körössy László
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PETERS K. /1863/ és id. LÓCZY L. megállapitásai szerint a Mecsek Vil 
lányi kifejlődések boreálisak és a bánsági kifejlődésekhez hasonlíthatok.

UHLIG V. /1907/ a Magyar Középhegységet allochtonnak tekintette. Ezt ké 
sőbb elvetették, de újabban ez a felfogás ismét tért nyer. TELEGDI ROTH K. 

1938 bán készült ősföldrajzi térképén a gresteni, mecseki, bánsági, erdélyi 
érchegységi és a Vardar-övi mezozoikumot párhuzamositotta.

SCHMIDT E.R. /1947/ szerint a Magyar medence neogénjének aljzata DNY-ÉK 
irányú pásztás elrendeződésü. SZENTES F. /1949/ megállapította, hogy a Kár
pátok különböző szegmentumokból épülnek fel és a Nyugati Kárpátok a Hennád - 
vonalnál végződnek. SZALAI T. /1958/ elkülönítette a Pelsói hátat, a Lóczy- 
küszöböt és a Balaton-vonalat, KORÖSSY' L. /1956, 1959/ leírta az alföldi flis 
előfordulást, /1963/ az ország akkor ismert szerkezetegységeit és diszlokációs 
öveit/aRába, Balaton, Szolnok-Ebes, Tiszakürt Körösladány, Pusztamérges- 
Nagykőrös vonalakat/.

BALOGH K. /1964/ szerint a Bükk-hegység délalpi kifejlődésü. WEIN GY.
/1967, 1969/ a Balaton vonalat és a Zágráb* Kulcs vonalat elkülönítette egymás
tól és közöttük az 'fIgal-Bükki eugeoszinklinálist" irta le, A Zágráb Kulcs vo
nal választja el a Pannonikum Északnyugati Szegmentumát /Igal-Bükk zóna, 

Magyar Középhegység/ a Délkeleti Szegmentumtól /Mecsek-Villány, Délkelet 
Alföld/. NAGY E. /1968/megállapította, hogy a mecseki triász átmeneti ger
mán alpi kifejlődésü; a lehordási terület északon volt,

SZÁDECZKY KARDOSS E. /1971, 1972/ a köpenydiapir-elmélet, később a le
meztektonika alapján magyarázta a Kárpátmedence szerkezetét. A Balaton^Dar- 

nó vonalat északról délfelé irányuló szubkdukciónak tekintette. GÉCZY B, /1972, 
1973/ a jura faunaprovinciák mai helyzete alapján feltételezi, hogy ezek ma meg
fordított /inverziós/ helyzetben vannak. A déli, karbonátos self kifejlődésü Ma
gyar Középhegységi és az északi kontinentális szegély kifejlődésü Mecsek-Vil
lányi jura képződmények a mikrokontinensek elmozdulásával kerültek mai hely

zetükbe.
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LAUBSCHER H. /1971/ szerint a Déli Alpok, Keleti Alpok /Ausztroalpin takarók/ 

és a Nyugati Kárpátok egyaránt a Tethys déli kifejlődései és az északafrikai /se lf 
hez/ tartoznak. Ezek több mint 100 km-rel reátolódtak a Tethys óceáni kifejlődésü 
/ofiolitos/ középső övére, a Penninikumra. Ettől az övtől északra a Tethys északi 
eurázsiai kontinentális szegély-képződménye,a boreális elemeket tartalmazó Hel- 
vétikum következik. A Nyugati- és Keleti Kárpátok között a mezozoikumban ősföld

rajzi határt tételez fel, kristályos aljzatú mezozoikummal. A Dinaridák ofiolit öve 
/DNY-i vergenciáju takaró/ a külső dinári egységekre tolódott, és a Belgrád felé 
folytatódó Periadriai lineamentum /Száva vonal/ mentén tolódott a Déli Alpokhoz 
nyugat felé minteg 300 km-rel /PETKOVTC 1958, SIKOSEK MEDWENITSCH 
1965/. Ezzel meg lehet magyarázni az Alpok és Dinaridák mai helyzetét, azonban 
a Kárpátmedencéét nem.

PATRULIUS D. /1971/ a Nyugati Kárpátok, nyugati Dacidák és a Villányi, Mecsek 
hegységek között 300 km-es vízszintes eltolódást tételez fel. A Tátridák északi 

fáciesét az Erdélyi Középhegységivel párhuzamositja, ellentétben SANDULESCU M, 
és más román geológusok felfogásával, akik az Erdélyi Középhegységben a szub- 
tátrai takaró folytatását tételezik fel. PATRULIUS D, az 1975 évi munkájában job
ban kidolgozta ezt a tételt. RADULESCU, D. P. SANDULESCU M. /1973/ valamint 
HERZ, N. , és SAVU H. /1974/ a Keleti Kárpátok és Erdély területével foglalkozik 
lemeztektonikai alapon. Az első munka a Nyugati Kárpátokat az Erdélyi Középhegy

séggel párhuzamositja. A második a Dinaridákat hozza kapcsolatba az Erdélyi Kö- 
zéphegységgel és a Vardar övét nem köti össze az Erdélyi Erchegységgel.

HADZI E. és munkatársai /1974/ földtani és paleomágneses adatok alapján transz
kurrens törések mentén nagyszabású elmozdulásokat tételeznek fel. Az elmozduló 
sokat akárcsak LAUBSCHER, oligocén véginek tekintik. Északi- és déli pannoniai 
lemezeket különböztetnek meg és azokat a Zágráb-Kulcs szerkezeti vonal mentén 
különitik el. A mai Alp-Kárpát-Mediterrán térség kialakulását a keletről nyugatra 
mozgó mikrokontinensekkel és az óceáni kéreg nagyfokú fölemésztődésével magya 

rázzák.
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SZEPESHÁZY K„ /1974, 1975/ A Tethys térségét három részre osztja, / l /  Az, 
északi szárny a Ile!vétikum és Penniníkum ; a kulsökárpáti fi is , a szirtov, a 
Zemplénidák, Alföldidák és Transzilvanidák tartoznak ide, /2 /  A középső zónába 
a Keletalpi takaró rend szer, a Nyugati Kárpátok, és a Bakonyidák- végül a /3 /  déli 
szárny, ahová a Bükkidák, Délalpok, Appeninek és Dináridák tartoznak, A Zágráb 
Kulcs vonalat Középmagyarországi szerkezeti vonalnak nevezi, Megállapította, 
hogy az ettől a vonaltól ENY ra és DK-re eső területek alapvetően különböznek. 
Föltételezi, hogy a két különböző felépítésű területrész tektonikai mozgásokkal ke- 
rűlt egymás mellé, az ÉNY-i résznek ékszerü ÉK re tolódásával,

WEIN GY, /1975/ hercegnovi előadásában a Zágráb Kulcsí szerkezeti vonalat olyan 
transzkurrens törésövnek fogja fel, amely mentén a Tethys északi selfje /Mecsek- 
Villányi hegység. Délkelet Alföld, Erdélyi Középhegység tömbje/ a déli /afrikai/ 
self mellé /az Igái Bükki, Magyar Középhegységi területegységek m ellé/ tolódott. 

Végül HORVÁTH F, /1974, 1976/ a Tethysnek a jurában keletre való kinyitását, 
későbbi záródását és a mikrokontinens lemezek vízszintes mozgásait tételezi fel.

2, A KÁRPÁTMEDENCE HELYZETE AZ ÓALP> ÉS MEZOALPI TEKTONO- 
CIKLUSOK UTÁN

Az O - és Mező alpi tektonociklusok utáni, vagyis a felsooligocén utáni helyzet lé 
nyegileg azonos a maival, Ebből időben visszafelé kell mennünk ahhoz, hogy a föld
tani szerkezeti fejlődést rekonstruálhassuk, A szerkezeti egységek mai elrendező
dése a következő,

A Magyar medence belsejében Zágráb Kulcs Hernád -vonal két nagyszerkezeti egy
séget különít eL A szerkezeti vonaltól északnyugatra a Pannon lemez Nyugati Szeg 
mentumának, délkeletre pedig a Pannon lemez Déli Szegmentumának területe külön 
böztethető meg,

2, A A Nyugati Szegmentum deli kífejlődésü mezozoikuma az afrikai kontinens 
északi sdfjén a Téthysben képződött karbonátos üledékek észak-északkeletre tolódott 
kéreglemeze, A vastag karbonátos képződmények paleozoos és prekambriumí aljza
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tűk egyes részleteivel együtt reá tolódtak a Tethys óceáni kérgére /a  Penniníkum 
ra/, részben a Tethys északi; eurázsiai partszegélyi képződményeire, a Helve 
tikumra is. A Tethys északafrikai selfjén képződtek a Délalpi, Ausztroalpin, Szub 

tátrai gömöri takarórendszerek, valamint a felépitésük szerint ezekhez tartozó 
Iga! •Bükki és Magyar Középhegységi képződmények,

2,1, A Zágráb Kulcs Hernád vonal

A Kárpát iv és a Kárpátmedence kialakulásában a Zágráb-Kulcs-Hernád vonalnak 
alapvető szerepe van, Földtani fejlődéstörténetében két teljesen különböző területet; 
választ el;; eredetileg egymástól távol kifejlődött területrész került szomszédságba 
e vonal menten, WEIN GY, /1967 1973/, Ez a szerkezeti vonal a Medvedmca hegy 
ség? a Kálnik E i szegélye, az inkei szerkezet, a Kapós völgye és Tamási Kulcs 
vonalában Jászberénytől délre húzódva a Hernád vonalhoz kapcsolódikj régebben 
a Szamos vonallal is összeköttetésben volt,

A Zágráb Kulcs Hernádvonaltól északnyugatra levő Nyugati Szegmentum részei a 

következők,

2, 2. Az  Iga! Bükki teknő

A Kulcs Hernádvonaltól közvetlenül északnyugatra következik az Igal-Bükki teknő 
/WEIN GY, 1969/, A Rozsnyói vonalig követhető, Délalpi kifejlődésü paleo me 
zozóos üldedékeket tartalmaz, A Délalpok, Dél Karavankák, Juli Alpok, Száva 
hegység, Ivancs Icától fúrás adatok alapján a Mura-Dráva köze, Délzala, Karád 
Buzsák, Bugyi területén át egészen a Bükk hegységen túlra követhető,

Néhány jellemző földtani adata a következő, A Szendrői hegység kövületekkel iga 
zolt félig kristályos devon rétegsora /JÁMBOR A, 1961, KOSÁRY ZS, 1976/, Az 
Upponyi hegység kérdéses devon vagy alsókarbon anchimetamorf képződményei, 
melyeket a felső Keletalpi, Északi Karavankák, grázi paleozoikum kifejlődése] 
vei párhuzamositanak /FLÜGEL K, 1964/, A Bükk hegység felsőkarbon, tengeri 
perm triász rétegsora, a középső triász savanyu és bázisos vulkanizmus, amely 
délalpi illetve dinári kifejlődésü /SCHRETER Z, BALOGH K. 1964/, A bugyi furá
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sok bükki tipusu triász-felsőperm képződményei /KORÖSSY 1953, SIDO M. et al 
1974/ az idetartozást bizonyítják. A Kőszárhegy alsókarbonja, az igali valószinü- 
leg felsőkarbon mészkő, végül a karádi fúrások schwagerinás-fuzulinás tengeri 
karbon előfordulásai /MAJZON L. 1956/ stb. is az idetartozásra vonatkozó adatok.

A bükki -délalpi tipusu képződmények délre vannak a Balaton-Darnó vonaltól, amely 
a Periadriai lineamentum folytatása és a déli Alpok északi lehatárolója. Hazánk te
rületén a Balaton-Darnó vonal választja el az ^al-Bükki és a Magyar Középhegységi 

szerkezeti egységeket.

Az Igal-Bükki vályú üledékei az északafrikai self legidősebb, ujpaleozóos-triász 

üledékgyüjtőjében keletkeztek a kifejlődő Tethysben. A tenger első, triász közepi 
kinyílását követő savanyu és bázisos magmatizmus nyomai megvannak a Dél-Kara- 
vankákban és a Bükk hegységben. Azonban csak a geoszinklinális teljes kifejlődésé
vel, a jurában-alsókrétában nyilt ki az óceán annyira, hogy megjelenhettek a felső 
köpeny eredetű ultrabázitok, amelyek elsősorban a Tethys óceáni kéreggé alakult 

pennini kifejlődését jellemzik.

Az Igái- Bükki sáv mai szélessége 30-40 km. TRÜMPY R. /1973/ szerint az Al
pok kéregrövidülése 400-500 km, igy szélességük mintegy háromszorosa volt a 
mainak, A Délalpokkal azonosítható Igal-Bükki geoszinklinális ág legalább 100 km 
széles lehetett. Kérdés, mennyi óceáni kéregrész emésztődött föl a Zágráb-Kulcs- 
Hernádvonal mentén. Az óceáni kéregrész maradványai lehetnek a Medvednica 
északnyugati részének kréta ultrabázitjai és vulkanitjai /CRNKOVIC B. 1963/.

2.3, Balaton Darnó Vonal

A Balaton-Darnó vonal a Periadriai Lineamentum, illetve ennek keleti része, a 
Gail-völgyi törés folytatása. ÉK-felé a Rozsnyói vonalig nyomozható. Északi és dé
li oldalán nagyon különböznek, főként a felsőkarbon és perm képződmények a Kara- 
vankákban és Magyarországon is. Nagy vízszintes szerkezeti mozgások feltételezhe
tők e vonal mentén: A paleozoikum végén és a mezozoikumban az északi terület ke
leti-északkelet, a déli oldal délnyugat-nyugat felé tolódhatott el ./DE BDER J. 1963, 
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1965/ GANSSER A. 1968, LENSCH G. 1968, RITSEMA A, R, 1969, LAUBSCHER H. 
1973/, Ez a mozgás a permben lehetett a legerőteljesebb, A mezozoikumban is fel- 
ujult, a harmadidőszakban már lényegesen gyengébb volt, de a haránt elmozduláso

kat okozó Adriai-tüske benyomulásával még ma is tart,

A Periadriai vonalat régebben az Ausztroalpin takarórendszer gyökér zónájának te 
kintették, Újabban /VAN BEMMELEN, NIEUWENKAMP 1967/mélytörésnek minősi
tik,, amely mentén a köpeny anyaga felnjomiit Ehhez kapcsolódnak a variszkuszi gra™ 
nitoidok, bázitok,az Inszubrikus vonal bázitjai, az alpi tonlitok, szubszekvens vulká

nitok,

A Periadriai lineamentumnak a Balaton-Darnó vonal mentén való kelet-északkeleti 
folytatását a délalpi fáciesegység helyzetén kivül a Bacher-hegységihez hasonló alpi 
gránitok /Pusztamagyaród, Buzsák/ és a paleogén andezitek láncolata bizonyltja, a 
Gömör -Szepesi Érchegységig, Ezek között vannak a tóalmási fúrások és Recsk- 
Szarvaskő diabázai, ultrabázitjai, SZEPESHÁZY K, vizsgálatai szerint a diabáz 
közé települt Pythonellás márga és a radiológiai kormeghatározások /90-120 mill. 
év / a kréta kort bizonyítják, A perkupái és Bódva-völgyi szerpentint és diabázt újab
ban szintén kréta koruaknak tekintik és a Balaton- Darnó vonallal hozzák kapcsolat
ba, Régebbi leiróik /PANTc/ G, KAMENICKY J. /1957/, KÁNTOR J. /Í957/ még a 
triászba sorolták; most a mélytörés mentén a köpenyből felnyomult magmatitoknak 
tartják e képződményeket,

A paleogén andezitek, a zalai mélyfúrások, a Velencei hegység, Budai hegység,
Bugyi, Recsk láncolata révén Rudabányán át szintén követhetők egészen a Gömör- 
Szepesi Érchegység keleti széléig, /SZALAI T, 1938/.

A Bnlaton-Darnó vonal mentén többször megújuló mozgások /TELEGDI ROTH K,
1951, SCHRÉTER Z. 1943, PANTc/G, BALOGH K. ZELENKA T. /1973/ történtek, 
WEIN GY~. /1974/ szerint délkelet irányú feltolódások /Budai takaró/ is végbemen
tek, SZÁDECZKY" KARDOSS E. /1971, 1972/ szerint a paleogén magmatizmus alap
ján itt szubdukció is történt.
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Megállapítható, hogy a délalpi kifejlődésü Igái-Bükki eugeoszinklinális északi sze
gélyén húzódó Balaton-Darnó-vonal a Periadriai lineamentum folytatása.

2,4, A Magyar Középhegységi vályú

A Balaton - Darnó vonaltól északnyugatra következnek a Magyar Középhegység 
paleo- mezozóos képződményei. Ezek párhuzamosithatók a gráci paleozoikum és 
az ausztroalpin takarórendszer képződményeivel; kifejlődésük hasonló. Északkele
ten az ugyanezen a csoporthoz tartozó Gölnici, Gömöri és Szubtátrai képződmé
nyek a Hernád vonalig követhetők, de még a Homonnai-hegységben is megvan a 
Nyugati Kárpátok Krizsna-i kifejlődése /MAHEL M. 1971/.
Azonban a Kárpátalján mélyült fúrások a neogén aljzatban már a délkeleti szegmen
tumhoz tartozó /északi se lf/ rétegsorokat tárták fel. A Bihari Autochton egyes fá 
zisai magastátrai északi kifejlődésre utalnak; úgyszintén a Kodru takarórendszer 
Kárpáti keuper és gresteni fáciesei is.

A Déli- és Keleti Alpok, Nyugati Kárpátok vonulatai tehát nem követhetők a Zág 
ráb Kulcs-Hernádvonaltól keletre,

LAUBSCHER H, szerint az Ausztroalpin takarórendszer, a Szubtátrikum és ki
fejlődése alapján a Magyar Középtaegység is idetartozik. Mindez szerinte az 
afrikai /d é li/ self képződménye volt és teljes egészében rátolódott a Tethys óceá
ni kérgét képviselő Penninikumra.

Ezt a tektonikai helyzetet a Tethysre jellemző faunaképen kívül elsősorban a déli 
self kifejlődések alatt elhelyezkedő és ablakokban felszínre bukkanó Pennini kép
ződmények bizonyítják.

Az előbbiek alapján a Magyar Középhegység alatt föl kell tételezni az egykori 
Tethys ó c e á n i  térségének képződményeit, a Penninikumot, Hogy ez valóban 
igy van, arra ma még kevés a bizonyíték. De pl. ÁDÁM A. /1974/ magnetotelluri- 
kus mérésekkel jól vezető réteget mutatott ki a Bakony alatt, mely a Moho-val 
együtt süllyed és délkeletre emelkedik. Ezt grafitos palák előfordulásával magya
rázza. A vezetőképesség növekvése összefügghet a Penninikummal, ahol grafitos
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palák és ultrabázitok szerepelhetnek. Ultrabázitos zárványok gyakoriak a neogén 
effuziv kőzetekben, amelyek esetleg a Pennini képződmények ultrabázitjaiből. ke 

rültek felszínre /EMBEY ISZTIN A. 1976/. ÁDÁM O. vizsgálatai szerint a Bakony 
alatt nagyobb sűrűségű tömeg van, amely a Moho negatív anomáliáját kiegyenlíti, 

Gondolhatunk a paleo-mezozóos allochton takaró alatti bázisos magmatitokban gaz 
dag Pennini képződményekre is.

2. B. Pennini képződmények

A Tethys középső óceáni területeihez tartoznak a Nyugati Alpok Pennini fáciesü kép 
ződményei, amelyek -  a Keletalpi takarók alól ablakokban a felszínre kerülnek, 
/Engadin, Tauern, Wechsel és Maltern ablakok/. Magyarországon a Kőszegi hegy 
ség epimetamorf kőzeteiről nemrégen mutatták ki, hogy krétakoruak és a Pennini 
kumhoz tartoznak, amely a reátolódott Alsó-keletalpi durva-gneisz takaró alatt idá 
ig folytatódik, /SCHMIDTW.J. 1956, PAHR A. 1960, SCHÖNLAUB H, 1973/,

A pennini képződmények keleti folytatását Magyarország területén egyenlőre nem 
ismerjük. A Kisalföld neogén képződményei alatt a fúrások keletalpi kifejlődésü 
szilur, devon képződményeket mutattak ki/KORÖSSY L. 1958, BALÁZSÉ. 1971, 
1975/. Az Ikervári területen anchimetamorf agyagpala, homokkő, konglomerátum 
összletből valószínűleg felsőjura alsókréta mikrofauna került elő /KOVÁRY J , / ,  
Eszerint itt is a Pennini képződmények folytatását véljük felismerni. A soproni al 
só-keletalpi takaró alatt is Penninikumot lehet feltételezni. Esetleg még a Mellétéi 
/Meliata/ sorozat mélytengeri radioláriás, csökkent vastagságú triász képződmé 

nyeit lehet ide sorolni, amely talán Rudabálya-Recsk környékén is megvan, A Zág 
ráb-Kulcs-Hernád vonaltól keletre nem ismerünk Pennini kifejlődéseket,

Lehetséges, hogy a Balaton-Darnó vonal menti krétakori diabázok és ultrabázi 
tok szintén az óceáni Pennini képződményekhez tartoznak.
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205-f, Helvétikum képződményei

A Tethys óceán északi szélén, az eurázsiai kontinens párkányán a Nyugati Alpok

ban megismert helvét fácies alakult ki, amely az északi szárazulat közelségének 
jeleit viseli magán, mind az élővilágban, mind a lepusztulási anyagban. Üledékei 
az északi szárazulatról származnak. A felsőkarbon az északeurópai produktiv fel
sőkarbonhoz hasonlóan tavi, folyami üledék, a felsőtriász: keuper, a liász pedig: 
gresteni fáciesü. Ezek tehát kontinens peremi üledékek; ősmaradványaik pedig 
északi rokonságra utalnak.

A Helvétikum képződményei a Nyugati Alpokban elkeskenyednek, reájuk tolódtak 
a Penninikum és az Ausztroalpin takarók. A Nyugati Kárpátokban feltételesen ide 
sorolják a Pienini szirtövet /TOLLMANN A, 1967, ANDRUSOV D. 1968/, de má
sok a penninikumhoz is csatolják/GWINNER M. 1971, RICHTER D, 1974/.

Lényeges, hogy északról délfelé, távolodva az eurázsiai szárazulattól, a mezozoi
kumban csökken a törmelékes üledékanyag mennyisége és az élővilág északi jelle
ge, Uralomra jut a nyilttengeri üledék és megjelennek az ofiolitok, Egészen délen 
/Ausztroalpin, Délalpok/ vastag nyilttengeri, meleg-sekélyvizi zátonymészkövek 

uralkodnak amelyek már az afrikai szárazulat kontinetális párkányához tartoznak 
Az északi és déli jelleg nem mindenütt különül el, keveredik is,

2. C» Keleti Szegmentum

A Kelet-Pannon Szegnemtum a Hernád Kucs-Zágráb vonaltól délkeletre van. Kifej
lődése a Tethys északi partszegélyére, a Helvétkumra utal.

A Zágráb-Kulcs-hernádvonaltól délkeletre olyan hirtelen váltják fel a délalpi ki
fej lődésü Igái - Bükki geoszinklinális képződményeit a Tethys északi partszegélyé - 
re utaló kifejlődések, hogy ennek a fordított helyzetnek a transzkurrens törés men
tén való eltolódással történő magyarázata magától adódik. A Pieniny szirtöv a 
Terec völgyénél, illetve Batizánál hirtelen végetér, amit a Zágráb-Kulcsi vonal 
egyik folytatása, a Szamos vonal menti eltolódás okozhat.
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A Kelet-Pannon Szegmentum kifejlődését felszini és mélyfúrási adatokból ismerjük, 
utóbbiakat főként KÉMÉNCZY R. , KORÖSSY L ., SZEPESHÁZY K. , VÖLGYI GY', 

munkáiból. A kifejlődések jellegzetesen a Tethys északi partszegélyére utalnak, A 

lehordás északról délre történt. ( / -  és mezoalpi szerkezetegységeket lehet megkü 
lönbö ztetni.

A Zágráb-Kulcsi szerkezeti vonaltól közvetlenül délre a Lóczy -  küszöb /SZALAI 
T . /  kristályos képződményeit találjuk. Ez felelhet meg a Sziléziai hátságnak. Az 

ettől délre levő szerkezeti egységek a következők.

1. A Kurdi övezet az előbbitől délkeletre van. Párhuzamositható a horvátországi 
Sleme ofiolitos képződményeivel. A kurdi ofiolitok kora SZEPESHÁZY' K. szerint 
felsőjura-alsókréta. Északkeleti folytatása feltételezhető a Szamos vonalig, az 
ebesi és beregszászi fúrások jura ofiolitjai mentén, illetve azoktól északra és ta

lán a Máramaros Rahói zónájának felel meg, amire SZÁDECZKY' KARDISS E, , 

VJALOV O.SZ. , GLUSKO, SZVIRIDENKO /1973/ és KRUGLOV munkái is utalnak,

2. A Kaposfő mágocsi kristályos hát olyan terület, amellyel legfeljebb vékony 
perm és mezozoikum van kapcsolatban.

3. A Mecsek-kiskőrösi vályú, Gyorsan süllyedő,felsőkarbon, perm triász, jura, 

alsókréta /cenománig/ üledékösszletet tartalmazó árok, alkáli diabáz vulkánitok
kal, Északkelet felé Kiskőrösön Bugacon át Ebesig vannak fúrási adataink a mécsé 

ki tipusu mezozoikumról és alkáli vulkánitokról. Talán a Pieninekkel hozható kap
csolatba,

*
4. A Mórágyi kristályos hát,

5. A Villányi kifejlődés öve, Vastag felsőkarbon, perm, triász üledékekkel, csök
kent vastagságú hézagos jurával, zátonykifejlődésü alsókrétával, bauxittelepekkeL 
A bogádmind szenti tipusu felsőkarbon a Zempléni Szigethegységig követhető, a sá
rospataki fúrásokban villányi tipusu maim mészkő van /NAGY' I. kézirat/.

6. A Déli kristályos hát,
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7, A Vajdasági mezozóos öv, karbonátos kxfejlödésü triásszal,

A Tethys északi partszegélyére utaló néhány adat távolabbi területekről a követ 

kezőo

A bihari autochton üledékeiben északi üledékszállitás és részben északi /germán/ 
jellegű mezozoikum,, gresteni fáciesü liász található, A Gétikum és Danubikum 
É európai jellegű produktív felsőkarbont, gresteni fáciesü liászt tartalmaz, A 

Danubikumban a mecsekihez hasonló alkáli diabázok vannak, A teljes vastagságú 
és a csökkent- hézagos mezozóos rétegek párhuzamosan váltakoznak más északi 

területekkel, A Szörényi /Severin/ szerkezetegység krétakori alkáli vulkanitjai, 
ofiolitjai a mecsekivel rokonvonásuak, a Resicai öv is hasonló,

3, TEKTOGENETIKAI ÖSSZEFOGLALÁS

A térség tektonikus mozgásai már a permben megindultak, aminek nyomait pl. 
az Igái Bükki vályú tengeri perm képződményei vagy a Kocs takaró perm alsótci -
ász meiafirsorozata jelzi,

Az I, óalpi /triász / tektonociklus idején megindult a Tethys óceáni szétnyílása, 
mélytörések keletkezésével és alkáli rift vulkánizmussál, melynek nyomai pl, a 
Períadriai Balaton Darnó vonal bázisos magmatitjai. Kifejlődött a déli part

szegéi yi és északi partszegélyi /Helvét/ fácies,

A II, óalpi /jura és alsókréta /tektonociklus idején teljesen kinyílt a Neotethys
óceán. kb. 2500 3000 km szélességre, Kialakult az óceáni kéreg, ofiolitos ultra-
bázitokkal, tholeítes vulkánitokkal, a kontinentális talapzathoz közeli kinyiló árkok-

*bán alkalidiabáz vulkanizmussal, mélytengeri és bündeni-aspid üledékformációkkal 
/Penninikum/, A Periadriai vonal mentén nagy vízszintes elmozdulások kezdődtek.

A III. óalpi tektonociklus /alsó-felsőkréta , ausztriai és mediterrán öregén perió
dusok /  folyamán kialakult az Ausztroalpin, Szubtátrai, Dacida takarórendszer, 
miközben a Periadriai Balaton -Darnó vonal mentén is megélénkültek a vizszintes 
és helyenként szubdukciós mozgások, A Balaton- Darnó vonalon délfelől megkezdő
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dött az I, szubdukciós mozgási szakasz, a Rába vonal mentén pedig az összetör
lódás, Kialakultak a Tátra, Csertovica, Gömöri, Rozsnyói szerkezeti vonalak és

«
megindult a II, szubdukciós mozgás észak felől, A Zágráb ^Kulcs^Szamos vonal 
mentén egymás mellé tolódott a Nyugati- és Keleti Szegmentum, A késői iniciális 
magmatevékenység befejeződött és a Szupragéta és Géta takarók közötti lineamen 
tűm mentén a Vardar ov felől óceáni kéreg- emésztődött fel a III, szubdukciós moz 
gások folytán,

A IV, mezoalpi tektonociklus folyamán(felsőkréta-oligocén) folytatódott a Tethys 
összeszűkülésének folyamata, A Balaton Darnó és Zágráb Kulcs-Hernád vonal 
mentén tovább fol ytatódott a Nyugati - és Keleti Szegmentum egymás mell etti el 
lentétes mozgása, Kialakult a Hernád Szamos sarok, A Száva vonaltól délnyugat 
ra levő Dinaridák az észak felé nyomuló Adriai tüske felé tolódtak. A Moesiai 
tömb erőteljesen Ny felé mozgott, kialakult a Géta takarórendszer. Létrejött a 
Pienninek ive mögötti elomélység és a Podhalei medencék, létrejött a fi is míogeo- 
szinklimális, Kialakult az Alföldi flisvályu és össze is préselődött a Keleti Szeg 
mentum ÉNY irányú mozgása következtében. Lényegileg létrejött a Pienninek 
Csahló /Ceahláu/ -  Szörényi /Severin/ egységek által egybefogott Kárpát térség,

A szerkezeti vonalak mentén szubszekvens magmamüködés folyt, így a felsőkre 
ta kori gömöri gránitok valószinüen a Tátrai-lineamentumhoz tartoznak, A felső 
kréta-eocén bánátit magmás működés a Vardar vonaltól keletre szubdukciós vo 
nalhoz, vagy a Szupergéta -Géta közti lineamentumhoz kapcsolódik, A paleogén to 
nalit-andezit kitörések termékei a Periadriai Balaton-Darnó vonal mentén felszín 

re került mészalkáli kőzetek,

A lineamentumok menti spiíitek az újabb vizsgálatok alapján az egymás mellett el 
csúszó lemezek mentén kialakuló magas hő és nyomás hatására keletkeztek a felsó 
köpenyből felemelkedő bázisos magmából, A spilitesedést megtaláljuk a mecseki, 
medvednicai, kurdi, tóalmás! és bükki krétakori bázitokban, A mozgások alatt az 
óceáni kéreg is nagyrészt folemésztődött /penninikum/, úgy, hogy két főszerkeze 
ti vonal mentén nem csak egymás mellé tolódott a Nyugati- és Keleti Szegmentum 
hanem szubdukció is végbemehetett, Szubdukcióra, vagyis az óceáni, esetleg kon
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tinentális kéreg főlemésztődésére az alacsony hőfokú és magas nyomású metamor 
fózis utal, amit a Bódva felső folyása mentén kimutatott glaukofanitok jeleznek 
/KAMENICKYJ. 1957, KANTOR J. 1955, 1956/. De erre utal az emlitett eocén 
szubszekvens magmatizmus összefüggő vonala is, A Nyugati Szegmentumban há- 
rom helyen is ismerjük az egykori Tethys jurakori ofiolitos óceáni kérgének való- 
szinü maradványait: a Pennin ablakban /Kőszeg/, a Tóalmás-~Recsk-Perkupa--Bód 
va mentén és a Medvednicában,

Az V, neoalpi tektonociklus /neogén/idején jöttek létre a flis geoszinklinális taka
rói, reátolódva a molsasszra és az eurázsiai tábla részeire /Cseh masszívum, 

Ukrán -pajzs s tb ,/ A Kárpátok szigetive tovább fejlődött; ez még ma is tart pl. Mol- 
dovában. Mögötte süllyedő neogén medencék keletkeztek: Bécsi medence, Kisal -  

föld, Pannon medence, Kárpátaljai süllyedők /Técsői medence/ Erdélyi medence. 
Az Adriai tüske tovább nyomult É-ra és a Dinaridák alá, amelyek É-ÉNY-felé 
mozognak ma is.

Az iv mögötti neogén medencékben szubszekvens neutrális-bázisos magmás műkö
dés folyt a középső miocéntói a negyedkorig.

A SZÁDECZKY KARDOSS E, és STEGENA L, "geotumor" és "kopenydiapir" e l
méletei az utolsó neogén szubdukcióhoz tartozó kéreg elvékonyodást, hőáram-ano
máliát és fiatal vulkánizmust magyarázzák, Figyelembe véve a harmadidőszaki 
vulkáni övék elterjedését, a mélységi magmazónák nagyrészt mégis már korábbi, 
az óalpi mezoalpi szubdukciók alatt keletkezhettek, amikor a Tethys óceáni kér
ge nagymértékben konszumálódott a Periadriai- Balaton Darnó vonal mentén. Eset
leg a Zágráb Kulcs -Hernád-vonal is beleszólt ebbe. A neogén vulkáni anyag fel 
emelkedése mindenképpen a felujuló egykori fő szerkezeti vonalak mentén történ
hetett. Igen figyelemre méltó a Selmecbányái Hegység -  Börzsöny -  Dunazug hegy
ség elterjedésének egybeesése a RdTH Z, által megállapított Északeurázsiai tömb 
előreugró és csaknem a Mátráig benyomuló lemezével. Ebben az értelemben a 
Vihorlát -Gutin Kelemen-Hargita hegységek vulkánjainál valóban az Eurázsiai táb
la szubdukciójára gondolhatunk, De a Tokaji hegységi -  nyirségi vulkánitok, az 
alföldi -  somogyi neogén vulkáni övezet keletkezésénél kézenfekvő a Zágráb-Kulcs- 
Hernád-vonal hatására gondolni.
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Összefoglalás

1. A Zágráb-Kulcs-Hernád-vonallal elválasztott Nyugati- és Keleti Szegmentu
mok az afrikai, illetve az európai kontinentális selfhez tartoznak, a Penninikum 
pedig a kinyilt Tethys óceáni képződménye.

2. A Zágráb-Kulcs-Hernád-vonal mentén ismeretlen távolságról, /de legalább 
500-1000 km/ inverz helyzetben egymás mellé sodródott a két szegmentum.

3. A mozgás elsősorban az ausztriai-mediterrán fázisok alatt /alsó-felsőkréta/ 
ment végbe és lényegileg a paleogén végéig befejeződött. Létrejöttek az Ausztro- 
alpin, Szubtátrai, Gömöri takarók és Dacidák.

4. Az egymás mellé sodródás közben három szubdukciós övezet alakult ki. / l /  
Periadriai lineamentum - Balaton-Darnó vonal mentén az óceáni kéreg fölemész- 
tődésével /esetleg a Zágráb-Kulcs-Hernádvonal mentén is történt alátolódás/.
/ 2 /  A Vardar-övezet kelet-, illetve akkor még észak felé tolódott, a Szerb-Ma- 
cedon tömeg alá. /3 /  Tátrai- vagy Pienin lineamentum mentén kezdett az eurá- 
zsiai tömb a szubtátrai takarórendszer alá tolódni.

5. A szubdukciók illetve mély törések hatására felsőkréta-paleogén mészalkali 

magmatizmus jött létre.

6. A Neogén szigetiv alakult ki /II. szubdukció/ az iv mögötti mészalkáli vulká
ni zmussal.

Megoldandó kérdések

1. Az ofiolitok kora és tektonikai jelentésük kérdése.

2. A Periadriai-Balaton-Darnó vonal menti mozgás, szubdukció és a vele kap
csolatos magmatizmus és ércesedés.

3. A Zágráb-Kulcs-Hernádvonal mentén történt-e a vízszintes mozgás mellett 

szubdukció.
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4„ A ”Mellétei sorozat” és a vele kapcsolatos ultrabázitok és ofiolitok kérdése,

5, A bánátitok tektonikai jellege és magyarországi előfordulásai.

6, A kurdi ofiolitok hovátartozása,

7, A neogén vulkanizmus és a Zágráb-Kulcs-Hernád vonal összefüggése.

8, A Kárpátaljai /T é c ső i / aljzat medence korának és tektonikájának pontosabb meg 
állapítása,

I
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OUT LINES OF THE DE VELŐ PMENT OF THE CARPATHIAN BASIN

By
Gy. Wein

ABSTRACT

Widely divergíng opinions have been published on the development. of the Carpathian 
Basin, Several authors ínterpreted the present -day iuxtaposition of North- and 
South Alpine formation types, near-shore and off -shore facies types, by large -scale 

horizontal d is piac ements of lithospheric plates, This approach is supported and 
documented by the present paper, too.

LAUBSCHER /1971/ assumed that the Mesozoic seouences of the South - and 
Austro- Alpine, West Carpathian and Hungárián Central Mountains areas originate 
from the Southern region of the Tethys sea, L e, írom the North African Continental 
shelf, These formations of Southern facies have been overthrusted onto the ophioli- 
tic Central beit of the Tehys, the Penninicum, and even onto the Helveticum 
characterized by boreal elements and features of the Eurasian Continental shelf.

In Hungary, the occurrem as of Mesozoic formations of Austro-Alpine type are 
limited towards the South by the Balaton Darnó üneament, the South-Alpine ones 

of the Igái Bükk beit by the Zágreb Kulcs -Hernád lineament /=  Central Hungárián 
Lineament/o Below these the presence of the Penninicum is suspected =

SE of the Central Hungárián Lineament or structural zone, formations characte- 
ristic of the HelvetL um /= Northern shelf of the Tehys/ crop (ut in SE • Trans 
danubia and have been discíosed by drilling in the basement of the Great Hungárián 
Piain,

This situation can be explained by assuming the transcurrént fault character of the 
Balaton Darnó and the Centit al Hungárián iineaments,

The West- Pannonian plate /Western Segment/ situated NW of the transcurrent fault 
moved towards NE, while the East-Pannonian plate /Eastern Segment/ drifted

2343
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towards SW, In this way the Mecsek Mountains area of northern facies is found 
now South of the Bakony area of Southern facies,

It has been established that the Balaton-Darnó lineament is a prolongation of the 

Periadriatic Lineament along which evidence of horizontal displacements has 
already been known.

The horizontal movements in the Carpathian area as reconstructcd by the author

are illustrated on five sketch maps The principal oncs arc assignocl to the /.uslrian 
and Meditcrrancan orogcnic phases and havo been finishcd till the cnd of the 
Paleogenc

The opinion of the writer is based on the analysis of the magmatic activity, a 

very big number of earlier and up-to-date geophysical records, thousands of 
borehole documentation3 and the published works of numerous scientists,

NOTE

Dr.Gy, WEIN, after having delivered this lecture on Nov, 22nd, 1976 to the
Geological Society, deceased in December of the same year. The present paper 
was edited, relying on the author’ s fragmentary manuscripts, by Dr, L,KORÖSSV
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A TETHYS KÁRPÁT-MEDENCEI TERÜLETEINEK NAGYSZERKEZETI FEJLŐDÉSE
/ELVI VÁZLAT/

GEOTECTONIC EVOLUTION OF THE TETHYAN AREAS IN THE CARPATHIAN BASIN

P - T Paleolelhys időszak.
A tenger előrenyomulása.
Kezdődő korai iniciális magmatizmue.
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Általános Földtani Szemle N °ll, p. 35-46 
Budapest 1978

ÉSZAKMAGYARORSZÁG FOTOTEKTONIKAI VÁZLATA 

Oravecz János *

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Instrumentation, satéllite-artificiel, 
ÉRTS, carte-photogéologique, carte-tectonioue, Budapest, Collines-NE- 

Hongrie. —2 ill.

BEVEZETÉS

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt megbizásából az ELTE Földtani Tanszéke 
elkészitette az északmagyarországi paleogén medence oligocén képződményeinek 
szénhidrogén-prognosztikáját.

A terület krono- és litosztratigráfiai elemzéséhez közel elégségesnek bizonyultak 
a felszini, hegységperemi kibúvások megfigyelései és a lemélyült fúrások rétegso

rának adatai.

Ennek a viszonylag nagy, jórészt fiatal üledékekkel fedett zónának eddig ismert 
tektonikai vonalai annyira hiányosak és eltérő részletességüek, hogy a szóbanfor- 
gó képződmények szerkezeti elrendeződését belőlük aligha oldhattuk volna meg.

A kis lefedésü, hagyományos légifelvételek használatától azok nagy száma, vala
mint a szükséges tónuskiegyenlités miatt bekövetkező, csökkent értékelési lehető

ség miatt el kellett tekintenünk.

A tektonikai értelmezéshez a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Tér
képezési Főosztálya szivességéből rendelkezésünkre bocsátott, a teljes területet 
egyetlen expozicióval lefedő, 1973 okt. 31-én készült NASA ERTS-1 MSS 4-5-7- 

hullámsávokon készült felvételeket használtuk fel.

A mintegy 180x180 km területű ismert szelvényű felvétel 1: 300 000, 1: 200 000-es 
léptékűre nagyitott fekete-fehér papirmásolatain az alábbi helységek összekötővo-

x Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Álalános Földtani Szakosztályának 
1977, jan .19—i ülésén.
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nalával határolt felületet értékeltük: És zakón: Almásfüzitő -  Esztergom - Tésa -  
Balassagyarmat -  Bélapátfalva; Kelet felé . Mezőkeresztes -  Nagykáta; Délen: 
Nagykáta -  a Vértes és a Gerecsehegység peremi letörése,,

Az orbitális felvételeket Magyarország 1 200 000-es fedetlen földtani térképsoro
zatának, a Tatabánya -  Budapest ~ Eger -- Salgótarján -  Miskolc jelű térképlapjai
val egyeztettük, amelyeket szükség szerint kiégészitettünk az egyes területekről 
rendelkezésünkre álló részletesebb földtani térképekkel.

Fóti (tektonikai vázlatunkon a földi felvételekkel egyezetetett paleozoós és mezozoós 
alaphegységnek és az effuzivumaink felszíni kibúvásainak kontúrjait tüntettük fel.
Az alábbiakban e terület szerkezeti vonalait mutatjuk be.

Először a különböző részletességű és a térképeken szereplő, helyszíni méréssel 
rögzített, tehát a valós tektonikai síkok felszíni metszés vonalait azonosítottuk.
Ahol erre mód volt, a röviden jelölt vonalak Összefüggését, a felvételek adta mor- 
fotektonikai elemzéssel kerestük meg,

Megbizonyosodtunk, hogy a jelentős szerkezeti síkok a felvételeken morfológiailag, 
a képződmények helyszíni ismeretében - tónus, textúra változások és az 

árnyékhatás figyelembevételével jól követhetők, A lineáris eróziós pályák nagy 
része ugyancsak: a törésvonalakat jelzi, kivéve a nagyobb, jórészt agyagos-homo
kos oligo/miocén foltok dendrikus rajzolatú eróziós lefolyáshálózatát.

Térképünkön csak a világosan kijelölhető szerkezeti síkok vonalszakaszai jelöltük. 
A Vértes hegységtől a Bükkig terjedő és a hozzá csatlakozó alföldti területen vizs
gált szerkezeti vonalakat a geofizikai mérésekkel is megpróbáltuk egyeztetni.

KIÉRTÉKELÉS

A meghúzott, szerkezeti síkoknak minősített fénykép! vonalakból, a területre vo
natkozóan az alábbi eredmények születtek:

1/ A klasszikus földtani felvételezés során észlelhető és a térképen rögzített 
szerkezeti vonalak száma jelentősen, -  vulkánitokká!.,és az egészen fiatal üledékek

kel borított területeken -  egy nagyságrenddel növekedett,
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2 / A dunántúli területek kiemelt triász sasbércei közé besüllyedt, paleogén ne 

ogén árkok peremét határoló rövid szakaszon megfigyelt törésvonalakat összeköt 
ve, azoknak hosszan, 100 km-re is követhető tektonikai zónáját áüapit.ottuk meg,

3 / Természetes, hogy a képződmények elrendeződését figyelembevéve a tulaj 
donképpeni morfológiai elemzés elsősorban a 1 egfiatal abb mozgások nyomát rög 

ziti, Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, ami rétegtanilag is bizonyított, 
hogy egyesek már a varisztikumban is élő, működő szerkezeti vonalak megújulásai 

/Darnó-vonal/.

Mindezek figyelembevételével uj eredménynek tartjuk, hogy a kirajzolt uj vonal 
rendszer szerint, az eddig különállónak tekintett területek összetartozóságát egy 
séges szerkezetfejlődését tudtuk megállapítani, valamint azt, hogy az egész y 
gált területet a törésvonalak tapasztalt irányváltozásai szerint zónákra lehet t «i. 
niteni.

A fotolineációk iránygyakoriságának eltéréséből és az. ezekhez tartozó . intenzi
tást jelző-vonalhosszúságok értékelése alapján, Ny-ról K-felé haladva a következő 
területegységek rajzolódnak ki

A/ A Vértes és a Gerecse-hegység tömege sűrűn jelentkező, konzekvensen
320°-140° irányú ''haránttörésekkel" és két irányra bomló, -  a mezozoós re 
tegek ismétlődését létrehozó -  közel "csapásmenti" szerkezeti vonalakkal jel 

lemezhető,

A magas triász rögök közé ékelődő, kőszéntelepeket, ill. bauxitlencséket tar 
talmazó süllyedekek K-felé, a Pastovce-Esztergom - Torbágyot

összekötő és geofizikai mérésekkel is jól követhető vonallal határolódnak,

B / Az említett szerkezeti vonal nyugati oldalán levő, és a felszínre bukkanó, vul 
káni és üledékes képződmények elkülönülése miatt részleteire bontott Börzsöny 
Dunazug -  Pilis és Budai-hegységet az itt jelentkező közös, folyamatosan k ö 
vethető törésvonalhálózata miatt egy szerkezeti_egységnek tartjuk,
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Kelet felöl az előbbivel párhuzamosan a Lökös-patak vonalában futó, vagy 

a rövidebben meghúzható Galgavölgyi törés zárja a területet.

C / A Galga-völgy, Nógrádsipek, Püspökhatvan irányú vonal határolja nyugat felől 
az andezittellérrajok kitöltötte háromszöget. Megemlithető, hogy ezzel párhu
zamos, valószinüleg a berajzoltnál sűrűbben jelentkező szerkezeti siksor zár
ja DNy-felől a Soroksárig követhető oligoeén, miocén képződmények felszini 

kibúvásait is.
A Zagyva vonala vehető keleti határául ennek az É-felé szűkülő, megsüllyedt 
területnek, melyre az eddigiektől eltérő 20-210° és 160-340°-os irányú tö
résrendszer jellemző.

D / A salgótarjáni mélymüvelés során részletesen ismert törésvonalak irány
szerint továbbkö vethetők a Kelet- és Nyugat-Mátra andezittömegében. Alig
ha kétséges, hogy a Mátt a déli hegylábi törmelékén induló patakvölgyek ezek 

továbbiolytatódásainak tekinthetők.

A terület földfejlődési szempontból legjelentősebb szerkezeti eleme a "Darnó-vonal".
A földtani térképeken jelzett sikokon kivül, vele párhuzamosan futók Parád-Verpe- 

lét törésvonaláig világosan követhetők. Ez utóbbiak mintegy kettévágják_a_Mátrát 
K-i és Ny-i kifejlődési területekre különitik. Az ózdi területen is e vonal mentén 
érintkeznek tektonikusán az oligoeén és miocén képződmények.

Azonos irányú öv különiti el a Bükkhegységet, követve annak felsőkarbon átbukó 
antiklinálisát.

E / A Landsat felvételen még meglevő Ny-Biikki részen a Mátrára jellemző "ha
ránt'' törésirányok ritkábbak, de még kirajzolódnak. A sűrűn jelentkező, je l
legzetes törésirány: 160-340°.

A fent megkülönböztetett zónákat nem tekintjük különálló tektonikai egységnek, mi
vel teljes lehatárolásuk csatlakozó felvételek hiján még nem történt meg.

Magyarország nagyszerkezeti tagolását eddigi ismereteink szerint É^-DNy_irányu 
lineamensek adják, két oldalukon eltérő geofáciesü képződményekkel.

A vizsgált területen a "Darnó-vonalak:, a "Balaton-vonalhoz" kapcsolódó, hosszan kö
vethető "lemezperemi" lefutását a felvételekről interpretálható szakaszokon bejelöltük.
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Lényegében ebbe a tektonikai pásztába tartozó tömegek felismert "haránttagoló- 
dását" kívántuk ismertetni. Felhasználtuk az űrfelvételek nagy lefedéséből szár
mazó áttekinthetőségének lehetőségét és bizonyitottuk a felbontásból adódó nagy 
pontosságot. A térképen jelölt szerkezeti vonalak túlnyomó része az ismert föld
tani szelvények tanúsága szerint dilatációs jellegű. Ezzel szemben a határzónák, 
-  amelyeken belül eltérő irányitottságot találunk, -  megfigyeléseink szerint el
húzott, gyűrt pikkelyes formaelemeket mutató kompressziós sávok.

E szerkezeti síkokként jelölt fototektonikai vonalak, különösen az itt jelzett újak, 
a továbbiakban részletes földtani megfigyelést, földtani kontrolt igényelnek, első
sorban a mozgások időrendi bontása miatt.

Folytatni kivánt munkánk jelenlegi szakaszában az adatszolgáltató jelleget tar
tottuk szem előtt. A teljes terület kiértékeléséig éppen ezért eltekintettünk a kár
páti és a környező területek szerkezeti elemeivel való egyeztetéstől,

Az űrfelvételek olyan viszonylag kicsi, régóta ismert, igen jó megkutatottságu 
szinten álló területen, mint Magyarország, az eddigi véleményekkel ellentétben 
nemcsak nagyvonalú tájékozódásra, összefüggés vizsgálatra, hanem részletes 
mennyiségi elemzésre is felhasználhatók. A különböző módon és időben készült 
űrfelvételek mással nem helyettesíthető interpretálási lehetőséget adnak hazánk 
földtani megismeréséhez.
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A PHOTOTECTONIC SKETCH OF NORTHERN HUNGARY

B y

J. Oravecz

ABSTRACT

NASA ERTS-1 satellite photographs /taken on the 13^ October 1973/ have been 
used. The 1: 200 000 scale black-white copies were compared with the relevant 
same~scale sheets of the geological map series of Hungary, and they were evalua- 
ted in several steps,

A lót of new structural lines have been detected, Others could be prolongated 
and/or interconnected. Several structural zones could be distinguished and 

tectonically characterized.

A / Vértes and Gerecse Mountains 
B / Börzsöny, Dunazug, Pilis and Buda Mountains 
C / The Cserhát andesite dyke triangle
D / The W and E Mátra Mountains cut in two by a tectonic line parallel 

to the Darnó lineament 

E / Bükk Mountains

Within these zones or sectors, dilatation tectonics of varying orientation could be 
established /Figs, 1 and 2 /. The interzonal boundary stripes are characterized 
mostly by compression phenomena.

Address of the author ■
Dr. Oravecz János 
1886 Budapest 
Muzeum krt 4 /a 
ELTE-TTK
Department of Geology 
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Ábraaláirások -  Captions :

1 / ábra:

2 / ábra:

Fig. 1.■

Fig. 2.
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Északmagyarország fototektonikai vonalai
1. paleo-mezozoós képződmények a felszínen
2. felszíni vulkánitok

Északmagyarország "harántirányu" tagolódása a fototektonikai vo
nalak iránygyakorisága szerint.
A -  B -  C -  D. = A harántirányokkal osztott, eltérő irányú törésekkel 

jellemezhető zónák.

Phototectonic lineations in North Hungary
1 -  Paleo- and Mesozoic outcrops
2 -  Outcropping volcanites

Transversal "zonation" of North Hungary based on the orientation 

freouencies of phototectonic lineations 
A,  B, C, D: zones /sectors/characterized by different 
orientations
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Általános Földtani Szemle, N °ll, p. 47-72, 
Budapest 1978

A LENGYELORSZÁGI SZENTKERESZT-HEGYSÉG FÖLDTANÁNAK
VÁZLATA

Szepesházy Kálmán

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Tectogénése, tectonique-historioue, 
orogénie-antecambrienne, orogénie-calédonienne, orogénie-hercynienne, 
orogénie-alpine, accident-tectonique; Sainte-Croix, Plaine-polonaise-du- 
Nord-Est, Carpates-Pologne.----4 ül.

BEVEZETÉS

Lengyelország három nagyszerkezeti egységből áll:

1. A Varsó alatt kb. ÉNY-DK irányban húzódó Teisseyre-Torngui_st-vonaltól ÉK- 
re fekvő terület: epiproterozóos tábla. Itt a gyűrt, kristályos proterozóos képződ
ményeket nyugodt településű, gyüretlen paleo-, mező- és kainozóos képződmények

ből álló üledékburok fedi.

2. Az országnak a Teisseyre-Tornouist-vonaltól Ny-ra levő része, amely a 
Mazóvia-lublini sikság, Pomorze /Pomeránia/, a Nagy Lengyel Sikság, a Szent
kereszt-hegység, Alsó- és Felső-Szilézia, továbbá a Szudéták területét foglalja 
magában: epipaleozóos tábla. Itt a paleozóos és annál idősebb, gyűrt, de nem min
dig métámorfizált képződményekből álló aljzatot nyugodt településű, legfeljebb csak 
igen lapos redőkbe gyűrt és vetődésekkel szabdalt mező- és kainozóos képződmé
nyekből álló üledékburok fedi. Ez csak a Szudéták paleo- és proterozóos, valamint 
a Szentkeres zt-hegység paleozóos képződményei felett hiányzik.

Az apipaleozóos tábla paleozóos, /ordovicium-szilur-devon és karbon/ képződmé
nyeit régebben egyetlen, a variszkuszi orogén tartozékainak tekintették. /A perm 

képződmények már az alpi, a kambriumiak pedig még egy idősebb, főleg prekamb-

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályá
nak 1977 febr. 23~i ülésén.
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riumi kőzetekből álló orogén tartományhoz csatlakoznak. /  Újabban azonban ki
derült, hogy a karbon időszakban lezajlott variszkuszi orogén fázisok /szudétai, 

érchegységi és azsturiai/ mellett, bizonyos övékben egyenrangú szerepet játszot
tak a szilur időszakban lezajlott kaledóniai orogén fázisok /takoni, krakkói, arden- 
ni és érié i/ is.

H. STÍLLÉ-nek /1924/ Európa tektonikai taglalását ábrázoló térképe szerint Len
gyelország területén Európa minden nagytektonikai egysége megtalálható. tér
kép/

Északról délfelé haladva egyre fiatalabb tagok követik egymást. Az epiproterozó- 
os-tábla Ureurópa része; azt D-felé Paleoeurópa, illetve Mezoeurópa legkeletibb 
nyúlványa szegélyezi, majd legdélebbre Neoeurópa széles övezete következik.

A legutóbbi 50 év alatt végzett földtani kutatások, elsősorban a mélyfúrások adatai, 
a STÍLLÉ-féle tektonikai képet némileg módositották. Kiderült, hogy a Keleteuró- 
pai-tábla Dánia és Északnémetország területén mélyen benyulik Nyugateurópába, 
s a táblát délkeleten övező paleoeurópai sávnak csupán Ny-i irányban, Nagybritan- 
nia felé van folytatása, a Skandináv íesziget felé nincs. Lengyelország területén 
mind a paleoeurópai /Kaledonidák/, mind a mezoeurópai egység /Variszcidák/ je 
lenléte nemcsak egy-egy, hanem több övben kimutatható. A Kaledonidák egyik öve 
a Keleteurópai-táblát szegélyezi, kb. Rügen szigete és Lublin között. Ettől D-re, 
Berlin és a Szentkereszt-hegység északi része /Lysogóry/ közötti sávban csak a 
variszkuszi gyűrődés nyomai mutathatók ki. Még tovább délre, a Nyugati-Szudéták 
és a Szentkereszt-hegység déli /k ie lce i/ része közötti övét a kaledóniai és a varisz
kuszi orogén fázisok egyaránt meggyürtek. Egy ugyanilyen öv jelenléte mutatható 
ki a Külsőkárpátok aljzatában is. A két utóbbi között, a Keleti-Szudéták és Szilézia 
területén, valamint Krakó környékén ismét egy csupán variszkuszi mozgásokkal 
megzavart terület helyezkedik el. /2_._térkép. /

3. Lengyelország legdélibb része a fiatal Alp-kárpáti orogén terület tartozéka.
Itt nemcsak a paleozóos és prepaleozóos, hanem a mező- és kainozóos képződmé
nyek is erősen tektonizáltak. A kárpáti terület szerkezeti egységei délről észak fe
lé a következők:

a. /  Központi Kárpátok /Magas Tátra/
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b . /  Belsőkárpáti flisöv /Podhalei flis /
c .  /  Szirtöv /Pienini szirtek öve/

d . /  Külsőkárpáti flisöv
e . /  Kárpáti előmélység

A Külsőkárpáti flisövben még a legfiatalabb, neogén képződmények is takarókba, 
pikkelyekbe torlódtak,

A kárpáti orogén terület kaino- és mezozóos képződményei alatt az epipaleozóos 
tábla paleozóos aljzata folytatódik D-felé, természetesen a kaledóniai és varisz- 
kuszi orogén fázisokon kivül az alpi fázisokkal is megzavarva, feltehetően egészen 
a Szirtövig. Az aljzatot a kárpáti előmélység területén és a flisöv külső részében 

több mélyfúrás elérte.

A Keleteurópai-tábla a proterozóikum végén tökéletesen konszolidálódott, igazi 
kraton; az Alpok és Kárpátok területe pedig típusos geoszinklinálisos-mobilis öve
zet, amely a földtörténet folyamán több esetben volt egymással párhuzamosan le
zajló üledékképződési, tektonikai, metamorf és magmás ciklusoknak a szintere,
Az epipaleozóos táblának azonban nemcsak az elhelyezkedése, hanem a tektoniká
ja is átmeneti, Ez a terület a paleozoikum folyamán kaledóniai és variszkuszí öre
gén ciklussal megzavart geoszinklinálisos-mobilis övezet volt ugyan, azonban az 
orogén fázisok nagyszabású takaróképződést seholsem okoztak, s számottevő me
tamorfózis és magmás tevékenység csupán a terület DNy-i részén, a Szudétákban 
volt. A paleozoikum végén a terület konszolidálódott ugyan, azonban a mezozoikum 
folyamán az üledékképződés szinte geoszinklinális-méreteket öltött, s a felhalmo
zódott üledékek a kréta időszak végn /larámi fázis/ enyhe redőkbe is gyürődtek, Az 
alpi tektonikának a legszembetűnőbb nagyszerkezeti alakulata az apipaleozóos tábla 
hossztengelyében ÉNy-DK-i irányban húzódó Pomerániai-kujawyi antiklinórium.
Ezt délnyugaton Szczecini- és a Mogilno-lodzi-  medence, illetve a Preszudéta-mo 
noklináis, északkeleten pedig a Mazóvia-lublini-medence övezi. A tábla 2-3000 
m-t is meghaladó vastagságú üledékburka felsőperm, triász, jura és kréta üledé

kekből áll. Ezek az antiklinórium és az attól DNy- ra lévő medencék belsejében szá 
mos kisebb, germán tipusu, 10-15°-ot sehol meg nem haladó dőlésű redőt és dómot
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tartalmaznak. A paraantiklinórium és a DNy-i medencék határán nagyon gyakori
ak a flexurák és az 1-2 km ugrómagasságot is elérő vetők. A szerkezetet itt a só
tektonika is bonyolította. /A felsőpermi /Zechstein/ üledékekben lévő hatalmas só

tömegek a redők magvaiban és a vetődések kereszteződési zónáiban rendkívül hajla
mosak a plasztikus helyváltoztatásokra. /  Az északkeleti, Mazóvia-lublini-meden- 
cében a szerkezet sokkal egyszerűbb, és sótektonika-mentes. Itt különösen nagy 
szerepe van a dániai üledékeknek, melyek az antiklinórium és a délnyugati meden
cék területén nincsenek meg.

A SZENTKERESZT-HEGYSÉG RÉTEGTANI ÉS NAGYSZERKEZETI VÁZLATA 
/4, térkép/

A Pomerániai-kujawyi-antiklinórium délkeleti részén, a Visztula nagy kanyarula
tában, egy kb. 40x100 km-es, NyÉNy-KÉK-i irányú foltban a mezozóos üledékbu
rok hiányzik. A maximálisan 612 m magas dombvidék alakjában felszínre bukkanó 
gyűrt paleozóos táblaaljzatot nevezik Szentkereszt-hegységnek. /A hegység nevét 
arról az arany kettőskeresztről kapta, amelyet annak idején Szent István király 
küldött fiával, Imre herceggel a szandomiri fejedelemnek ajándékba, amelyet ma 
is ereklyeként őriznek a hegység tetején épült kolostor kápolnájában./

A Szentkereszt~hegységet egy hosszanti, NyÉNy-KDK-i irányú nagyszerkezeti vo
nal, a variszkuszi un. "Lysogóryi rátolódás” vonala két nagyszerkezeti egységre, 
a déli Kielcei és az északi Lysogórai egységre osztja. E két egység, a paleozóos 
képződmények tektonikai fejlődését, rétegtani felépítését és litológiai viszonyait 
tekintve, lényegesen különbözik egymástól. Az alsóordoviciuminál idősebb képződ
ményekből álló aljzatuk még egységes. Ennek a legfelső, kb. 3000 m vastagságú 
része kambriumi rétegekből áll, amelyek lefelé diszkordancia és különösebb kő
zettani változások nélkül prekambriumi rétegekbe mennek át. A geofizikai méré
sek szerint ezek vastagsága a 6000 m-t is eléri. Az idős képződmények kőzettani
i g  nagyon egyhangúak, néhol flis jellegűek: uralkodóig homokkő, aleurit és 
anyagkő, helyenként kvarcit-, esetleg mészkő- közbetelepülésekkel. Kezdetleges 
növénymaradványokon kívül más ősmaradványokat még nem tartalmaznak. A kamb
riumi rendszer azonban, elég gazdag Paradoxides-, Trilobita- és Brachiopoda-tar- 
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talma alapján szakaszokra, emeletekre, alemeletekre és szintekre is jól tagolha
tó. Az  alsóordovicium tremadoci és arenigi korszakának határán a szandomiri 
orogén fázis hatására aprekambriumi és kambriumi rétegek, megközelitőleg hosz- 
szanti /NyÉNy-KDK-i/ irányú, meredek izoklinális erdőkbe gyürődtek és kiemel
kedtek. Az igy kialakult gyűrt hegység, az un, Szandomiridák, az ordovicium kez
detén igen erősen lepusztult. Déli részén a lepusztulás nagyobb volt, igy az ordo- 
viciumi transzgressziós üledékek, dél felé egyre idősebb képződményekre települ
nek. A Szentkereszt-hegység déli részén, Szydlow-tól ÉK-re, Kotusów közelében a 
prekambriumi pala és homokkő, kis területen, a felszínen is megtalálható. A 

kambriumi képződmények felszíni elterjedése, mind a kielcei, mind a lasogórai 
egységben általános. A hegység legmagasabb csúcsai /Lysica_612_m^_tysa Gora 
595 m / is kambriumi homokkőrétegekből állnak. A meredekebb lejtőket hatalmas 
kőtömbökből álló kőtenger borítja. /A hegycsúcs neve is innen származik; iy sa  
Gora = Kopasz hegy. /

A prekambriumi és kambriumi rétegek nagy mélységbe süllyedve EK-felé is to
vább folytatódnak; a Keleteurópai-táblán, vízszintes településben, gyüretlenül, 
fokozatosan kivékonyodnak és kiékelődnek. A Szentkereszt-hegységtől DNy-ra, a 
Kárpáti-előmélység területén, csak a prekambriumi rétegek vannak jelen. Kamb
riumi képződményeket a mélyfúrások csak a Külsőkárpáti flis öv aljzatában talál
tak. Érdekes, hogy a Szentkereszt-hegység prekambriumi és kambriumi kőzetei, 
annak ellenére, hogy a szandomiri orogén fázisáén kívül a kaledóniai és a herciniai 
orogén fázisok tektonikai hatását is elszenvedték, csak igen enyhe anchimetamor- 
fózist szenvedtek. D-felé a metamorfózis foka növekszik, s a kárpáti térségben 

már a zöldpala fáciest /f i llit / is eléri.

Az  ordoviciumi transzgresszió után, a paleozoikum folyamán, különösen a devon
tól kezdve, a Szentkereszt-hegység kielcei és lysogórai egységének földtani fej
lődéstörténete különvált. Mig a kielcei egység paleozóos képződményei két üledék 
képződési ciklusban, az ordovicium-szilur alatti kaledóniai és a devon-alsókarbon 
alatti variszkuszi ciklusban halmozódtak fel és két orogén ciklus fázisainak hatásá
ra gyürődtek, addig a-iysogórai egység paleozóos képződményei csupán egyetlen, 
az ordoviciumtól az alsókarbonig tartó üledékképződési cilusnak a tartozékai, s 
csak a variszkuszi orogén fázisok hatására gyürődtek.
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A./ A kielcei egység területén a transzgredáló ordoviciumi üledékek és az idő
sebb aljzat között díszkordancia van; üledékhézag /a  terület Ny-i részén az ordo™ 

vicium alsó, termadóci emelete hiányzik/ és dölésszög-eltérés /maximálisan 60°/,
A kb. 200 m Összvastagságu ordoviciumi rétegek sok Graptolitát és Brachiopódát 
tartalmaznak, melyek alapján jól szintezhetek. Kőzetanyaguk uralkodólag agyag 
aleurít, homokkő, bentonitsávokkal, helyenkint mészkő, dolomitos mészkő és kong
lomerátum.

A szilur képződmények összvastagsága mindössze 300 m. Az  alsó rész főleg sö
tét graptolitos agyagpala helyenként vékony mészkő-, lidit— és honiokkobeágyazások
kal. A felsőszilur /felsőludiowi emelet/ kőzetei: grauwacke, homokkő és konglome
rátum /kvarc™, diabáz- és homokkő-anyagú kavicsokkal.

A kielcei egység üledékei a szilur végén, a kaledóniai orogén fázisok hatására a 
kielcei geoantiklinálissá gyürődtek és kiemelkedtek.

A devon transzgresszió az alsódevon végén, az emsi korszakban kezdődött meg.
Az aljzat és a devon rétegek közötti szögdiszkordancia 30°. Az  alsó-devon "Old 
Red” fáciesü: barna aleurit- és pala-beágyazásokat tartalmazó placodermás kvar- 
citos -homokkő-rétegekből áll. Összvastagsága kb. 200 m. A Kielce környékén né
mi diszkordaneiával és üledékhiánnyal következő középső-devon 600-900 m vastag 

s főleg karbonátos üledékekből, mészkő™ és dolomit- rétegekből áll: bőven tartal
maz Tetracorall” , Brachiopoda- Trilobita- és Ostracoda maradványokat. A felső

devon Összvastagsága 200-300 m, s ugyancsak karbonátos kifejlődésü; mészkő- 
és dolomit rétegekből áll, legfelül agyagpala- közbetelepülésekkel. Főleg a közép
ső-devont helyenként, feltehetően variszkuszi lamprofirteiérek törik át.

A karbon rendszert az egész Szentkereszt-hegységben csak az alsókarbon_ képvi
seli, mégpedig a kielcei egységben karbonátos, a-tysogóryi egységben kulm fáci- 
esben.

A kielcei egységben az alsókarbon-rétegek a terület Ny-i részén. Lagow és Kielce 
környékén bukkannak a felszinre, kisebb foltokban. A tournai-i emelet. /250 m./ 
tarka palával kezdődik, feljebb a pala mészkő- és tufit- betelepüléseket is tártál-
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talmaz, A viséi emelet /100-700 m / főleg korallos és crinoideás mészkő-, to 
vábbá agyag-, aleurolit, homokkő- és tufa- rétegekből áll,

A variszkuszi orogén fázisok hatására /a  vízéi korszak és a felsőperm között a 
Szentkereszt-hegység egész területének a képződményei hosszanti, NyENyKDK i 
csapásu, D-i vergenciáju antiklinálisokba és szinklinálisokba gyürődtek. Ez a csa
pásirány a szandomiritól 15-20°-kal eltér.

A felsőpermben kezdődő alpi ciklus az egész Szentkereszthegységben a transz™ 
gressziós zechstein-konglomerátum lerakódásával indult meg.

B , /  A lysogóra-i egység területén, az ordoviciumtól az alsókarbonig bezárólag, 
az egész paleozoikum egyetlen nagy ciklushoz tartozik. A rétegtani hézag és szög 
diszkordancia nélkül felhalmozódott paleozóos üledékeket csupán a variszkuszi 
hegységképződés fázisai zavarták meg* Szembetűnőbb szögdiszkordancia azonban a 
kambriumi és ordoviciumi képződmények között sem figyelhető meg. A paleozóos 
összlet vastagsága itt nagyobb, mint a kielcei egységben. A litológiai különbségek 
a két egység között különösen a devontól kezdve nagyobbak.

Az ordovicium aiysogórai egységben is főleg fekete és szürke graptolitos palából 
és homokkőből áll; az összvastagság itt jóval nagyobb, közel 2000 m.

A szilur időszakban a hysogórai egység területe a kaledóniai orogén fázisok hatása - 
ra meggyőrődött és kiemelkedett kielcei egység előmélysége volt, Az előmélység- 
ben felhalmozódott üledékek is főleg graptolitos pala, meszes pala, legfelül homok
kő- és konglomerátum-betelepülésekkel, de összvastagságuk jóval nagyobb, mint a 
kielcei egységben; a 2500 m-t is meghaladja,

A szilurra üledékfolytonossággal települő alsó-devon üledékek a fysogórai egység
ben trilobitás agyagkővel kezdődnek, s feljebb placodermás, brachiopodás homok 
kővel folytatódnak; az összvastagság kb. 900 m, A középső-devon itt is erősen kar 
bonátos kifejlődésü, összvastagsága 600-900 m„ Az uralkodó kőzetek: alul homok 
kő, agyagpala, márgapala, feljebb brachiopodás pala, dolomit és mészkő, legfelül 
dolomit, mészkő, agyagpala, Tetrakorallókkal, Tabulatákkal, Stromatoporákkal
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és Ostracodákkal. A felső-devon összvastagsága kb. 200 m, s főleg rétegzett 

mészkőből, zátonymészkőből, továbbá agyag- és márga-palából áll, sok Cono- 
dontával és Tentaculitesszel. A karbont itt is csupán az alsókarbon képviseli, A 

felszinen nem fordul elő, mélyfúrások tárták fel. Teljes vastagsága még nem 
ismert. A karbonátos kielcei egység alsókarbonjával szemben a íysogórai karbon 

kulm fáciesü; főleg grauwackéből és aleuritból áll.

A vizéi korszak után és a zechstein előtt a lysogórai egység paleozóos képződmé
nyei is felgyürődtek, a variszkuszi orogén fázisok hatására.

Bár a Szentkereszt-hegység területén a paleozoikum folyamán három tektonikai 
ciklus fejtette ki hatását, paleozóos magmás tevékenység csak jelentéktelen nyo
mokban mutatkozik. A Lengyelország délebbi részében jelentősebb kambriumi szi- 
lur és devon iniciális magmatizmus távoli megnyilvánulásai azok a telérek, ame
lyek elszórtan a Szentkereszt-hegység D-i részében fordulnak elő. Lamprofirtehs- 
rek ismeretesek Daleszice, Sierakow, Iwaniska és Klimontow közelében. Diabáz- 
telérek találhatók Bardo, Sierakow és Swi^ta Katarzyna környékén. Legvalószinübb, 
hogy a telérek variszkusziak; ugyanis a lamprofir-felérek helyenként még az alsó- 
devon képződményeket is átharántolják. Máshol viszont csak az alsókambriumi ré
tegekhez kapcsolódnak. így koruk egyelőre nincs véglegesen tisztázva.

A felsőpermben kezdődő alpi ciklus képződményei nemcsak a Kárpáti-orogén terü
leten játszanak uralkodó szerepet, hanem az egész epiproterozóos táblát s az epi- 
paleozóos tábla legnagyobb részét is beborítják; Csak a Szentkereszt-hegység, 
Szilézia és a Szudeták területének bizonyos részein hiányoznak,

A perm rendszer a Szentkereszt -hegység területén a törmelékes, zechstein fáciesü 
felsőpermmel kezdődik, /Egyesek szerint a hegység Ny-i részében, kisebb konglo
merátum- előfordulások alakjában, az alsóperm legfelső része is kimutatható. /  A 

felsőpermet durva polimikt konglomerátum vezeti be; kavicsai devon mészkő- és 
dolomit-rétegekből, a kvarcanyaguak prekambriumi kristályos kőzetekből származ
nak. Feljebb vegyi eredetű dolomit- és mészkő-, valamint sötét márgarétegek, 
majd legfelül vörös homokkő és durva konglomerátumrétegek következnek. Kielcé- 
től DNy-ra, a Czerwona Góra-ban a tisztán karbonátos anyagú felsőpermi konglo- 
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merátumot mint kitűnő diszitőkövet /"zygmuntowka"/, nagymennyiségben fejtik.
Itt a felsőperm kősót még nem tartalmaz, legfeljebb anhidritet vagy gipszet. /Nyu
gat- és Északnyugat-Lengyelország területén a felsőpermhez óriási kősótelepek 

kapcsolódnak./

A triász üledékeknek a permiektől való éles elhatárolása nehéz, mert az átmenet 

fokozatos.

A karbonátos felsőpermi konglomerátumtól eltérően a triász alján lévő konglome
rátum kavicsai kizárólag idős kristályos kőzetek lepusztulásából származnak,

A triász képződmények is egy Ny-felől benyomuló tenger üledékei. így a 2 000, 
sőt 4 000 m összvastagságot is meghaladó triász rendszer germán-tipusu: a brakk- 
vizi alsó- és felső-triász üledékek homokkő-márga, a sós-tengeri középső-triász 

üledékek pedig mésző-dolomit kifejlődésüek. Az  anhidrit- és gipsz-képződés a tri

ászban is gyakori volt.

A triász időszak végén általános regresszió következett be. Az 1000 m vastagsá
got is elérő alsójura üledékek az ország egyész területén kontinentális kifejlődésü
ek: szürke, zöld és fekete pala, homokkő, kisebb széntelepekkel. A középső jurá
ban az ország legnagyobb része tenger alá került, A homokos üledékeket fokozato 
s an karbonátos rétegek váltották fel. A 200 m-nél vékonyabb középső jura felső 
része már majdnem kizárólag mészkőrétegekből áll. A transzgredáló középső-jura 
rétegek a Szentkereszt-hegységtől DNy-ra helyenként közvetlenül devon, sőt pre- 
kambriumi képződményekre települnek. A 600 m-t is elérő felsőjura ugyancsak 

mészkő, márga kifejlődésü.

A kréta időszakban általános regresszió következett be. Tetőpontját a barremi-ap- 
ti korszakban érte el. Ekkor a Kárpátok kivételével Lengyelország egész területe 
szárazulattá vált. Az albai korszakban viszont a tenger minden idők legnagyobb tér
hódítása következett be. A szenonban a Szudeták és a Szentkeres zt-hegys ég kivéte

lével Lengyelország egész területét tenger borította, amelyben globotruncanás, 
inoceramusos márga- és mészkőrétegek rakódtak le.
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A harmadidőszaki üledékek csak a Kárpátokban és az ország északi részében ját
szanak fontosabb szerepet, A Szentkereszthegység területén a harmadidoszakót a 

hegység DK~-i részén lévő helvéciai, tortónai és szármáciai homokkő-, márga- 
mészmárga - és anhidrit rétegek képviselik.

Az alpi orogén fázisok /főleg a larámi fázis/ az epipaleozóos tábla területén is 
éreztették hatásukat: a peleozóos szerkezeteket bonyolultabbakká tették, a mezó- 
és kainozóos képződményeket pedig germán tipusu lapos redőkké gyűrték és vető 

désekkel szabdalták. Ekkor jött létre ÉNy-DK-i irányú Pomerániai-kujewyi- anti- 
klinórium, amelynek a kaino- és mezozóos üledékekkel le nem fedett része a Szent
kereszt hegység. Az antiklinórium tengelyövében a kréta üledékek utólag lepusz
tultak. Az alpi redők és boltozatok függetlenek az idős aljzat morfológiájától.

. A LENGYELORSZÁGI EPIPALEOZOOS TÁBLA ÉS AZ ALP-KÁRPÁTI 
OROGÉN TARTOMÁNY RÉTEGTANI ÉS TEKTONIKAI KAPCSOLATAI A 
PREKAMBRIUMTOL A KAINOZOIKUMIG

Lengyelország EK-i része az epiproterozóos Keleteurópai-tábla /Ureurópa/, kö
zépső és Ny- i része egy epipaleozóos tábla ,/Paleo- és mezoeurópa/, legdélibb 
része pedig az Alp kárpáti fiatal orogén tartomány /Neoeurópa/ tartozéka. A 
táblás előtér és a diatal orogén terület egymáshoz kapcsolódásáról csak nagyon ke
veset tudunk, A két terület közötti, tektonikailag erősen zavart átmeneti övét ugyan
is teljesen befedik a Külső Kárpátok flis-övezetének a pikkelyei és takarói, továbbá 
a kárpáti élőméiység rendkívül vastag neogén molassz üledékei.

A Belső Kárpátok egységei közül az epipaleozóos táblához legközelebb a Nyugati- 
Kárpátok helyezkednek el. Ennek ellenére a Veporidák és Gömöridák, valamint a 
Magyar--Középhegység /Bakonyidák, Bükkidák/ mező- és paleozóos képződményei
nek a rétegtani kifejlődése lényegesen eltér az előtér megfelelő képződményeinek 
a kifejlődésétől. Legfeljebb csak a Tatridákhoz mutatkozik némi rétegtani analó

gia,

Az epipaleozóos táblának DK-felé, a főcsapásirányban való továbbnyomozását meg- 
nehetiti, hogy az Északkel éti-Kárpótolnak nincs felszíni kristályos -mezozóos belső 

öve. A szirtövön belül közvetlenül a Kárpátaljai belső molassz medence van.
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Az alp-kárpáti mobilis övezet és az északi táblás előtér kapcsolatának tisztázását 
a belsőkárpáti medenceterületeken lemélyitett fúrásoknak az adatai vitték némileg 
előbbre. Kiderült, hogy a kárpáti térség DK i része, az alföldi mélyföldtani ada 

tok felhasználásával, sokkal inkább kapcsolatba hozható az északi előtérrel, mint 
a kárpáti térség ÉNy-i része.

Feltételezhető, hogy az ÉNy-i rész mező- és paleozóos képződményei /a  Kelet _A1 
pok, Veporidák, Gömöridák takarói, valamint a Bakonyidák a Bükkidák/ eredetileg 
a Tethys geoszinklinális rendszer jóval távolabbi, délebbi részeiben helyezkedtek 
el, és az alpi fő orogén fázisok hatására kerültek jelenlegi helyükre. Tehát a]Inch 
tón helyzetben vannak, és tektonikailag érintkeznek a lengyelországi epipaleozóos 
táblával. Ezzel szemben a kárpáti térség DK-i része /Alföldidák, Zemplénidák, 
Transzilvanidák/, a Nyugati-Alpok Penninikumához és Helvétikumához hasonlóan, 
eredetileg is a Tethys É-i szárnyának volt a tartozéka és jelenleg is az, így tekto
nikailag erősen megzavarva ugyan, de tulajdonképpen közvetlenül csatlakozik az 

északi táblás előtérhez.

Az alp-kárpáti mobilis övezet és az északabbra lévő táblás területek földtani fej
lődéstörténetének és rétegtani felépitésének leginkább hasonló és leginkább eltérő 

sajátságait az alábbiakban lehet röviden jellemezni. t

1. Az epipaleozóos táblánál a földkéreg a normálisnál seholsem vékonyabb, s a 
tábla gyűrt aljzatának felépítésében igen idős, alsóproterozóos, sőt archai képződ 
mények is részt vesznek. Ezek helyenként, pl. a Szudétákban, a felszinre is elő

bukkannak.

Az alp-kárpáti mobilis övezet földtani fejlődéstörténete, a kéreg megnyílásával, a 
proterozóikumban indult meg; az itt található legidősebb képződmények azok a me - 
tamorfitok, amelyek felsőproterozóos terrigén üledékekből és magmatitokból ke 
letkeztek /Jarabá- és Mureij sorozat/ egy preasszinti orogenezis metamorfizáló 

hatására.

2. Az epipaleozóos tábla területén a paleozoikum folyamán, több ciklusban, nagy
arányú üledékfelhalmozódás ment végbe. A többnyire epikontinentális kifejlődésü 

2343
57



üledékeket több paleozóos orogén ciklus /szandomiri, kaledóniai, variszkuszi/ fá
zisai is megzavarták. Nagyobb arányú tektonika /p l. takaróképződés/, továbbá je 
lentősebb metamorf és magmás tevékenység azonban csupán a tábla D-i peremén 

volt /Szudeták/.

Az alp-kárpáti övezet az egész paleozoikum folyamán mobilis terület volt. Itt három 
paleozóos orogén ciklus váltotta egymást: az asszinti /bajkáli/, a kaledóniai és a 
variszkuszi /herciniai/. Az asszinti ciklus képződményeinek az elterjedése eléggé 
általános. Erre a rendkivül nagyarányú iniciális magmás tevékenység jellemző. A 

kaledóniai és variszkuszi ciklus folyamán azonban inkább csak a mobilis övezet kö
zépső és déli részében zajlott nagyobb arányú üledékképződés és magmás tevékeny
ség. Az E-i szárny területének legnagyobb része, a Franko-podóliai hátság része
ként, szárazulat volt. Itt a kaledóniai orogén maradványai jelenleg jóformán ki sem 

mutathatók; a variszkuszi üledékes és magmás képződmények pedig csak kisebb-na- 
gyobb elnyúlt övékben vannak jelen. Ennek a paleozóos hátságnak az E-i előterében 
alakultak ki azok a molassz képződményekkel kitöltött variszkuszi /felsőkarbon/ 
előmélyedések, amelyek Belgiumtól Lengyelországig a közismert paralikus kőszén
telepeket tartalmazzák. Az É-i szárny belsejében ugyanakkor csak kisebb posztoro- 
gén medencék jöttek létre. Ezek pszammitos felsőkarbon üledékei legfeljebb csak 
szenesedett növénytöredékeket, s esetleg kisebb kőszéntelepeket tartalmaznak 
/Zempléni-s zigethegys ég, Déli-Kárpátok/.

3. A paleozoikum végén Lengyelország és Németország egész területe, és az alp- 
kárpáti mobilis övezet egész északi szárnya szárazulattá vált. A felsőpermben 
meginduló alpi-ciklust itt mindenütt germán fáciesü, terresztrikus felsőpermi kép
ződmények vezetik be, sok helyen evaporitokkal. Ekkor jöttek létre, beszáradó ten
ger maradványaként, a Lengyel-német sikság alatti hatalmas kősótelepek. A Pale- 
otethys a mai Földközi-tengerhez hasonlóan, a D~i, afrikai előtér közelében nagyon 
szűk területre szorult össze. A felsőpermben csupán a mobilis üvezet D-i szárnyá
ban volt tengeri üledékképződés.

A variszkuszi szubszekvens vulkáni tevékenység időben északról dél felé tolódott 
el. A variszkuszi kvarcporfirok, porfiritek és diabázok északon alsópermi /Szudé- 
ták/, a Tethys északi és középső részében középső- és felsőpermi, a déli szárny
ban pedig középsőtriász korúak.
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4. Az alpi orogén ciklus megindulásával megkezdődött a tenger térhódítása, A 

keskeny övre szűkült Paleotethysből kifejlődő Neotethys, folyamatosan terjeszked 
ve, a triász időszakban nemcsak az alp-kárpáti mobilis övezet legnagyobb részét, 

hanem a lengyelországi epipaleozóos tábla területét is elborította.

Az alpi orogén ciklus bevezető, evolúciós szakaszában lerakodott triász, jura és 
alsókréta korú üledékek általában mindenütt epikontinentális jellegűek.

A Tethys centrális része és déli szárnya ekkor egyenletesen, lassan süllyedő ten
germedence volt, ahol uralkodólag, gyakran igen tekintélyes vastagságot elérő, 

sekélytengeri, terrigén törmeléket alig tartalmazó, karbonátos üledékek halmo
zódtak fel.

A lengyelországi-epipaleozóos tábla epikontinentális triász, jura és alsókréta korú 
rétegsorai ugyancsak többezer méter vastagok, de bőségesen tartalmaznak terri
gén törmelékes kőzeteket is. Az alsó- és felsőtriász, valamint a jura és az alsó
kréta erősen homokos, agyagos kifejlődésü.

A Tethys É-i szárnyának a triász, jura és alsókréta korú üledékei a két előbbi 
terület közötti átmeneti kifejlődésüek, de inkább az északi táblás előtér képződ 
ményeihez hasonlítanak. Az alsó- és a felsőtriász többnyire homokos, agyagos ki
fejlődésü /keuper fácies/, az alsójura is homokos /gresteni fácies/, az alsókréta 
szintén /preflis/. A perm-alsókréta képződmények Összvastagsága zonban sehol 
sem olyan nagy, mint az előbbi két területen, A legszembetűnőbb és leglényegesebb 
sajátsága a Tethys É-i szárnyának, hogy bizonyos övékben, nagy mennyiségben tar
talmaz mélytöréseket jelző, jura-alsókréta korú, iniciális, ofiolitos magmatitokat. 
Tehát az É-i szárny az alpi ciklus folyamán eugeoszinklinális volt. Iniciális mag
matitok sem a lengyelorsz ági epipaleozóos táblának, sem a Tethys centrális ré 
szének a jura-alsókréta üledékeihez nem kapcsolódnak.

5. Mig az epipaleozóos tábla területén az epikontinentális üledékképződés a felső 
kréta és a kainozóikum során is tovább tartott, az alp-kárpáti geoszinklinális öve
zet területén a kréta időszak közepén alapvető tektonikai folyamatok /inverzió/ zaj- 
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lottak le. Egyidejűleg fellépő É D-i, valamint K-Ny-i irányú kompressziós hatá
sok bonyolult térszükülést, torlódást eredményeztek. A D-i szárny és a centrális 
rész kisebb nagyobb kéregrészei észak felé mozogva az E-i szárny kéregrészei 
közé ékelődtek, illetve nagykiterjedésü rátolódások, takarók alakjában boritották 
be azokat. így jöttek létre az Alpokban a Keletalpi-takarórendszerek, az ugyan
csak összetorlódott Penninikum és Helvétikum felett, valamint a Nyugati-Kárpá
tokban a Szubtátrai takarórendszerek, a Tatridák felett, s igy kerültek jelenlegi 
helyükre a Bakonyidák és Bükkidák is, részben esetleg ugyancsak takarók, ráto- 
lódások formájában. Keletebbre és északi szárny szomszédos kéregrészei kerül
tek egymás fölé. így jöttek létre a Déli- és a Keleti-Kárpátok, az Erdélyi Közép- 
hegység, valamint az Alföldidák takarói és rátolódásai. A legmobilisabb övék jelleg
zetes szinorogén formációja a flis,

6. Mialatt az alpi fő-orogén fázisok hatására a kréta időszakban a kárpáti térség 

belsőbb részeiben magasra emelkedő szárazulatok jöttek létre /pl. a Déli-Kárpá
tok, az Erdélyi Középhegység és az Alföld területén/, addig az északi táblás elő
tér területén bekövetkezett a mezozoikum legnagyobb transzgressziója, A felső

kréta tenger nemcsak a Lengyel német sikság, hanem a Cseh -más szivum és az 
Orosz-tábla területét is elborította.

Tehát a_kárpáti mobilig területnek és a lengyel epipaleozóos táblának a permtől az 
alsókrétáig lényegében^hasonló földtani fejlődése a középső-krétában eltérő irányt
vett,

7, Mig a táblás előtér területén a kainozoikumban nyugodt körülmények között 
csak mérsékelt arányú üledékképződés volt, addig a kárpáti térségben az alpi cik
lus legmozgalmasabb szakasza következett be. A Külső-Kárpátok helyén lévő ten- 
gervályukban felhalmozódott kréta-paleogén flisképződmények a neogén fázisok ha
tására összetorlódtak, s részben az előtérre is rátolódtak. A kárpáti térség leg
külső övében a kéreg ki vastagodott, ami az egész öv kiemelkedését eredményezte: 
létrejött a Kárpátok hegykoszoruja, A kiemelkedő területek lepusztulási termékei, 
nagyvastagságu molassz-üledékek formájában az élőméiyedések és a belső süllye- 

dékek területén halmozódtak fel. Ez utóbbi helyen az üledékképződést nagy szub- 
szekvens vulkáni tevékenység kis érte.
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BEFEJEZÉS

A Szentkereszt-hegység, illetve általában Lengyelország földtani felépítésének 
megismerésére minden olyan magyar geológusnak szüksége van, aki harmadidő 
szakinál idősebb képződményekkel foglalkozik. A harmadidőszak előtt ugyanis a 
Kárpátok vonulata még nem létezett. A Magyarország DK-i, alföldi részen és 

Lengyelország területén lévő mezozóos képződményeknek a közvetlen és szoros 
ősföldrajzi kapcsolatai nyilvánvalóak. A paleozóos és a prekambriumi képződmé
nyekkel foglalkozó geológusok számára ugyancsak nélkülözhetetlen Lengyelország 

földtanának ismerete. Ugyanis a magyarországi, az alpi és a paleozóos orogén fá
zisokkal erősen tektonizált, préselt és metamorfizált paleozóos és annál idősebb 
képződmények a Szentkereszt-hegység területén, csupán mérsékelten tektonizált, 
és csak a legalacsonyabb fokon metamorfizált állapotban, kitűnő feltárásokban 
vizsgálhatók.
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OUTLINES OF THE GEOLOGY OF THE HOLY CROSS MOUNTAINS,
POLAND

by
K. Szepesházy

ABSTRACT

The territory of Poland consists of threej3S_sentially_different megatectonic units, 
The NE part of the country belongs to the epiproterozoic East European Platform 

/"Ureuropa"/, the eentral and W part is an epipaleozoic Platform /Paleo- and 
Mesoeuropa/, including the Holy Cross Mountains, while the southernmost area 
is a sector of the Alpine-Carpathian orogenic beit /Neoeuropa/.

The stratigraphic subdivison and the lithologic sequences of the Holy Cross 
Mountains are briefly sketched.

The tectonically highly disturbed intermediary zone situated between the platform 
areas and the young orogen is completely covered by the thrust-sheets and nappes 
of the Outer Carpathian Flysch Beit and by the mighty Neogene molasse series of 
the Carpathian Foredeep. Fór this reason the interconnexion between their respec- 

tive Precainozoic formations is practically unknown.

Among the units of the Inner Carpathians, it is that of the W-Carpathians which is 
situated nearest to the epipaleozoic platform. However, the stratigraphic sequences 
and facies patterns of the Veporides and Gömörides as well as of the Hungárián 
Central Mountains /Bükkides, Bakonyides/differ considerably from those of the 
foreland. A slight stratigraphic analogy may be recognized with the Tatrides.

The fact that there is no outcropping crystalline zone in the NE-Carpathians makes 
even more difficult to trace the prolongation of the epipaleozoic platform. Beyond 
the Klippen Beit lies immediately a Neogene molasse basin, the so-called 

Subcarpathian Inner Depression.
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New evidence has been produced by hydrocarbon drilling in the latter area. It turnéd 

out, e.g. , that the Permian to Lower Cretaceous formations of the Holy Cross 
Mountains show a striking affinity with the equivalent formations hit by drilling 
under the Great Hungárián Piain. In both areas the Upper Permian is germano- 
type; the Lower and Upper Triassic series are psammitic-pelitic, and so is the 
Lower Jurassic /o f Gresten facies/. An important difference is, however, that 
in somé sectors of the Great Hungárián Piain ophiolite-type rnafic initial magmatites 
occur associated with the Mesozoic sedimentary formations.

The geological history of the two areas reveals somé marked similarities during 
the first, evolutionary stage of the Alpine-Carpathian orogenic cycle. In the Midd le 
cretaceous. however, their development started to diverge. On the platform area of 

the foreland the quiet epiContinental sedímentation went on, while in the Carpathian 
area the very movemented main stage of the Alpine orogeny set in, with large-scale 
crustal movements, Flysch dcposition, and subsequent volcanic activity.

Address of the author:

Dr. Szepesházy Kálmán 

H-1112 Budapest 
Népstadion ut 14 
Hungárián Geological Institute
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1. térkép. Fig. 1.
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1. térkép. Európa tektonikai taglalása 
/H. Stille, 1924./

a / Az Alpidák vezérvonala

b / Az arktogén és merldiogén gyűrődés határa

Fig. 1. Tectonlc Sketch of Europe
/by H. Stille 1924/

a / Main strike line of the Alpides
b /  Boundary of the arctogenlc and meridiogenic folding
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2. térkép Fig.2

2. térkép A Lene vei-Német Síkság tektonikai vázlata

Fia. 2.

/J . Znosko és H. Kölbel, 1964./

Tectonic Sketch of the German-Polish Lowland

/by J. Znosko and H. Kölbel, 1954/

Legend
1 East European Platform

2 Caledonlan Folding

3 Variscian Folding

4 Caledonlan and Variscian Folding combined

5 Variscian Folding
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3. térkép. Lengyelország tektonikai egységei

/J . Znosko, 1968/

Epiproterozőos tábla /1 -6 /

Kaledonldák és Hercinidák a felszínen Epipaleozóos tábla
’ /7 -16 /

Paleozóos hegyközi medencék J

Alpi előmélység y

Alpidák
■ Alpi orogén tartomány 

/17-18/

1. Leba eleváció
2. Peribalti szinekliza
3. Suwalki-Mazury antekliza

4. Podlasie depresszió
5. Slawatycze eleváció /Lublin-Podlasie horszt/

6. Búg depresszió
7. Marginális szinklinórium /Mazóvia-lublini medence/

8. Középlengyel antiklinórium /Pomerániai-kujawyi antiklinórium/
9. Szczeczin-íŐdz-Miechów szinklinórium
10. Preszudéta és Szilézia-Kraków monoklinális
11. Szentkereszt-hegység /Góry Swietokrzyskie/

12. Keleti-Szudéták
13. Nyugati-Szudéták és preszudéta tömb
14. Észak-szudétai belső medence
15. Dél-szudétai belső medence
16. Felső-sziléziai /Szilézia-Krakow/ medence
17. Kárpáti-előmélység

18. Kárpátok
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Fij

A /

B /

C /

D /

E /

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

Tectonic Units of Poland /by  J. Znosko 1968/

Epiproterozoic Table /p latform / / 1 - 6 /  

Caledonides and Herynides at the surface 

Paleozoic intramontane basins 

Alpine foredeep j

Alpides (
Alpine orogen /17

j Epipaleozoic platform 

J /7 -1 6 /

18 /

The Leba Elevation 

Peribaltian Syneclise 

Suwalki-Mazury Anteclise 

Podlasie Depression

Slawatyczne elevation /Lublin-Podlasie H orst/

Búg Depression

Marginal Synclinorium /Mazovia-Lublin Basin/

Central Polish Anticlinorium of Pomerania and Kujawy 

Szczeczyn-Eódz -Miechów Synclinorium 

Presudetic and Silesia-Kraków Monocline 

Holy Cross Mountains /Góry Swiptokrzyskie/

Eastern Sudetes
Western Sudetes and the Pre-sudetic Mass

North-sudetic Inner Basin

South-sudetic Inner Basin

Upper Silesian /Silesia-Kraków / Basin

Carpathian Foredeep

Carpathians
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4. térkép 

Fig. 4.

A Szentkereszt-hegység földtani térképvázlata 

/J . Samsonowicz, 1965/

Geological Sketch Map of the Holy Cross Mountains

/by J. Samsonowicz, 1965/

Tercier

Kréta
Tertiary

Cretaceous

Jura
Jurassic

Triász
Triassic

Perm
Permian

Karbon
Carboniferous

Devon
Devonian

Szilur
Silurian

Kambrium
Cambrian

Prekambrium
Precambrian

Szerkezeti vonal Structural 
/vető, rátolódás/ line /fault, 

overthrust/
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Általános Földtani Szemle N °ll, p., 73-108 
Budapest, 1978

A KŐSZÉN- ÉS KŐSOKÉPZŐDÉS INTENZITÁSVÁLTOZÁSAI
A NEOGÉNBEN

Jaskó Sándor

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Charbon, évaporite, sédimentation, 
paléoclimat, paléomorphologie, Néogene; Europe, Moyen-Orient. — 3 ill.

Az utóbbi évtized geofizikai mérései és mélyfúrásai a Földközi-tenger medencealj
zatában igen elterjedt, miocén gipsz- és kősó-képződményeket mutattak ki. A mio- 
c én evaporitok keletkezésével számosán foglalkoztak, igyHSUK. J. /1972/, 

RYANW. B. , CITA M .B ./1972/, NESTEROFF W. et al /1972/, CITA M .B ./1972/, 
KONRADG. /1973/, SONNENFELD P. /1974, 1975/, BENSŐN R. , RUGGIERI G. 
/1974/, MALOVITSKY Ya. P. et al. /1975/, DROOGERC.W. /1975/. Ősföldrajzi 
hipotézisek javarészt csak a Földközi-tenger medencéjére vonatkoznak. Nem vizs
gálták meg, hogy az uj feltevések milyen mértékben felelnek meg az európai szá
razulat kősó- és barnakőszéntelepeket tartalmazó neogénjére már régebben kiala
kult általános rétegtani felfogásnak.

Az evaporitok egyes földtani időszakokhoz kötött voltát már régebben is vizsgálta 
SZÁDECZKY-KARDOSS E. /1930/, SZENTES F. /1947 /és LOTZE F. /1938, 
1965/. A kőszénképződés legkedvezőbb feltételeit STRAKHOVN.M. /1967/, 
TIMOFEEV P. P. /1968/ és LÜTTIG G. /1971/ állapította meg.

Hiányzott azonban az európai neogén egyes emeleteinek ilyenirányú részletes vizs
gálata. Ezért jelen dolgozatomban megkíséreltem a hatalmas mennyiségű adat rend-

x Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályá
nak 1977. nov. 16-i ülésén.

XX Az alábbiakban az un. beszáradási kémiai üledékekre /anhidrit, gipsz, 
kősó, kálisó/ a rövidség kedvéért az evaporitok elnevezést fogjuk hasz
nálni, SZÁDECZKY-KARDOSS E. /1930/ alapján.

2343

73



szerezésével és kritikai vizsgálatával egységes képet nyerni a közép- és dél-euró

pai, valamint közelkeleti neogén kifejlődésének ilyen vonatkozásairól.

A kősótartalmu rétegek igen jellegzetes, száraz éghajlathoz kötött képződmények.

A sóképződés lényege, hogy a csapadékszegény vidékeken a telitett oldatok vize 

elpárolog. A szénképződmények létrejöttéhez viszont állandó bő csapadékot igény

lő, dús növényzet szükséges, Ezért nem képződhetnek az evaporitokkal_egy időben 

és egy helyen,

A miocén éghajlati övék, továbbá a szénképződmények és evaporitok térbeli elter

jedését szemlélteti az l ,s z ,  ábra.

Három nagyjából K-Ny csapásu övezet alakult ki. Ezek északról dél felé:

A /  Humid klimaöv kőszénképződményekkel, evaporitok nélkül.

B / Szemiarid klimaöv helyenként szénképződményekkel, másutt evaporitok-

kal,

C / Arid klimaöv evaporitokkal, szénképződmények nélkül.

Délről észak felé az evaporitok mennyisége általában fokozatosan csökken, a szén

képződményeké pedig fokozatosan nő.

Az A és B övezetekben a humid jelleg nyugatról kelet felé is csökken. A kőszén

előfordulások nyugaton gyakoriak, mig keleten már csupán a hajdani hegységek 

tövében találhatók. Feltűnő, hogy a 28-30 hosszúsági fokok közötti sávban, észak

déli irányban mintegy 5-6 szélességi fok távolságra eltolódott az átmeneti-klima- 

öv fekvése. Európában ugyanis jóval északabbra húzódik a miocén evaporitok el

terjedése, mint Kisázsiában. Érvényesül ez a különbség a kőszéntelepek elterje

désében is. Európában csak ritka kivételként találhatók miocén barnakőszéntele

pek a 43. szélességi foktól D -re. Ezzel szemben Kisázsiában gyakoriak még a 

37. szélességi fok tájékán is. Valószinü, hogy az átmeneti klimaöv eredetileg vál

tozatlanul húzódott nyugatról kelet felé, de a nagyarányú miocén-utáni kéregmoz

gások utóbb eltolták az európai szárazulatot Kisázsiához képest észak felé.

Emellett szól az is, hogy a miocén tengerpart ugyanigy elkanyarodik dél felé a 

Visztula és Dnyeszter folyók mentén, nagyjából Varsó, Lvov /L em berg / és 

Vinnyica tájékán.
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Részletezve a következőket mondhatjuk.

Hollandiától kelet felé a Német-Lengyel-sikságon /~A / ,  valamint a Német Közép- 

hegység, Érchegység és Szudéták északi tövében számos helyen tártak fel jelentős 

barnakőszén-előfordulásokat. A legkeletibb szénnyomokat a Búg folyó keleti part

járól, Breszt közeléből MANÜKIN S. S. et al. /1 9 6 8 /ir ta  le.

A Német-Lengyel-sikságon a miocén kövületszegény szárazföldi fáciesü. Csak 

Alsó-Szászországban és Schleswig-Holsteinben északnyugat felől /HINSCH W. -  

ORTLAM D. 1974/, ill. Sziléziában déli irányból /LUCZKOWSKA E. -DYOR St. 

1971/ csatlakoznak ősmaradványokkal igazolhatóan tengeri üledékek. Ezért az 

észak-német és lengyel széntelepes rétegsorok általában nem párhuzamosithatók 

pontosan a Paratethys tengeri és elegyesvizi, ősmaradványdus rétegsoraival. Üle

dékkőzettani és pollan-sp_ra vizsgálatokkal mindössze annyit sikerült kimutatni, 

hogy a terület neogén szárazföldi rétegsora hosszabb földtani dőn át rakódott le. 

Ezért ugyanazon szénelőfordulás legalsó telepeit a felsőoligocénbe, középső- és 

felső telepeit pedig az a lsó -, középső-, sőt esetleg a felsőmiocénbe sorolják a 

különböző szakemberek. DYOR St. /1 9 7 0 /, CIUK E. /1 9 7 0 /, CIUK E. /1 9 7 0 /,  

ZIEMBINSKA M. -  NIKLEWSKII. /1 9 6 6 /, AHRENS H. -LOTSCH D. -  

TZSCHOPPE E. /1 9 6 8 /, HUNGER R. /1 9 5 3 /, HOLUB V. -  SKOCEK V. /1 9 6 8 /.

A Fekete-tengertől és Káspi-tengertől északra lévő sikságról [A  /  sehonnan sem 

emlit az irodalom neogén barnakőszén- és lignittelepeket. Csak a Dél-Urai tövé

ben /A  /  van egy kisebb szénmedence /MOKRINSZKU V. V. 1962/439-443.0 . ésö
M A TV E E V A .K . 1960/421. o . / .

A Paratethys nyugati részén, vagyis az Alpok és Kárpátok neogén szegélymély

ségeiben / B j / ,  valamint a Rajna-árokban és Észak-Olaszországban a kőszénkép

ződmények és az evaporitok tengeri faunákkal részletesen tagolható üledéksorok

ba közbetelepülve találhatók, ezért pontos földtani koruk általában jól megállapít

ható /JASKcZ S. 1973 és 1975, MORETTI A. 1962, NASCIMBEN P. 1970, 

RAILEANU G. -  GRIGORAS N. 1963, SUF J. 1952, ZAPFE H. 1956, s t b ./ .

x A szögletes zárójelbe tett betűk és számok az l^sz. ábrán azonos jelzéssel 
feltüntetett földtani körzeteket jelölik.
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Kisázsiában /B ^ / számos egymástól különálló neogén medence van. /A z erősen 
sematizált l .s z . ábra csupán a legnagyobbakat tünteti fel. E medencék neogén ré 
tegsorai részben tengeri, részben szárazföldi üledékes és vulkáni képződmények
ből állnak. Korrelációs nehészségek miatt mindössze annyi mondható, hogy itt a 
barnakőszén- és lignittelepek az egyes medencékben egymástól függetlenül jöttek 
létre, a miocén és pliocén legkülönbözőbb szintjeiben. /BECKER-PLATEN J.D. 

1974, STAESCHE U. 1972./

Kisázsia keleti felében a tengeri rétegsorokban gyakoriak a gipszrétegek; helyen
ként kősó is található. Az evaporitok pontos földtani kora vitás. NEBERT K./1956/ 

szerint a középső- és felsőmiocénbe, IRRLITZ W. /1970/ szerint a miocén alsó 
részébe tartoznak.

A Kaukázus és Kiskaukázus környékén /B  J  csak gyeng'e szénképződés történt aó
felsőoligocénben, felsőmiocénben és pliocénben /MOKRINSZKIJ V. V. 1962/ ten
geri. Itt a középső- és felsőmiocénben \astag tengeri üledéksor jött létre, amely

ben jelentős gipsz- és kősótelepek találhatók /GABRIELJAN A. A. 1962/,
A LIZÁDÉ K. A. 1972/.

A Káspi-tenger és az Aral-tó közötti területen /B  /  a tengeri miocén üledékekben 
gyakoriak a gipszpadok, helyenként kősó is található /SZMOLKO-SZMIRNOV- 
POPOV 1972/, SLYGIN E. et al. 1971/.

Az utóbbi évtizedben több kutatófúrást mélyítettek a Földközi-tenger medencealj
zatának kutatására. így nyugaton a Lyoni-öbölben /CRAVATTE et al. 1974/, a 
tengermedence középső részén /C ^ / a Tirréni- és Jón-tengerekben /C „ /  
NESTEROFF W, et al. 1972./, valamint keleten Izrael partjainak közelében /C ^ / 
/DERIN B.-REISS Z. 1973/. Számos kőolajkutató fúrás mélyült az Adriai-tenger
ben is ,/HARK H.U, -SCHÖNEICH H. 1971/. Ezek valamint a geofizikai mérések 
több helyen kimutatták az evaporitos ”messiniano,f rétegeket a medencealjzatban 
a jelenleg tengerrel borított helyeken is. A Földközi-tengertől kelet Libanonban, 
Izraelben és Jordániában nincsenek miocén üledékek. Csupán a Jordán-árok tekto
nikus süllyedékét tölti ki jelentős kősótelepeket is tartalmazó miocén rétegsor 

,/BENDER F. 1968/.
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Szíria keleti részétől a Perzsa-öbölig hatalmas, összefüggő területen találhatók 
gipsz- és kősótartalmu lerakódások /C^7. Ezek főleg a középsőmiocénbe sorol
ható ' fAlsó~fars,f rétegsorban, kisebb mennyiségben pedig az alsómiocén ,rDíbbane!í 

rétegekben találhatók/WOLFART R. 1967, NAQUIB K. 1967, METWALLI M.H. 
et aL. 1974, WETZEL R. 1974/. Iránban az evaporitokban gazdag rétegeket, ame- 
lyek valószínűleg az 'rAlsó-fars” ~sal egykoruak, egyes szerzők "Gachsaran-for- 

máció” névvel jelölik /GILL W.D.-ALA M.A. 1972, JAMES G. -  WYND J. 1965, 

FALCON N.J. 1974/.

Észak Iránban, a Káspi-tengertől délre húzódó hegyláncok molassz-öveiben / C /o
felsőoligocén és miocén üledéksorban -  "Qom-formáció”  - a gipszpadok gyakoriak. 
Helyenként jelentős konyhasó- és kálisó telepek is képződtek. Az egymástól elszi 
getelt medencék neogén rétegsorai nem párhuzamosithatók sem a kaukázusi, sem a 
Perzsa-öböl környéki rétegsorokkal, STÖCKLIN J. 1974/, ALAVI M. 1972/.

Az evaporit-képződési és kőszénképződési korszakok váltakozásait a neogén folya
mán jól tanulmányozhatjuk a Paratethys középső és nyugati részében, valamint az 
azzal szomszédos területek fauhákkal részletesen tagolható üledéksoraiban. Itt jó 
lehetőség van az egyes telepek pontos földtani korának megállapítására.

A Paratethys nyugati és középső részein, valamint az azokkal szomszédos terüle
teken létrejött tengeri, elegyvizi és édesvízi rétegssorok vastagsága a fiatal lánc
hegységek szegélymélységeiben az 5-6000 m-t is eléri. Ugyanezen idő alatt a kör
nyező masszívumok csak kevéssé süllyedő felszínén jóval vékonyabb üledéksorok 
keltkeztek /jASKc/ S. 1972. és 1974/, A középsőmiocén tengeri üledéksorokban he
lyenként gipsz- és kősótartalmu tagozatok vannak. Limnikus szénképződmények 
gyakran találhatók a neogén üledéksorok kezdő- és zárótagjaiként, paralikus tele 
pék ritkábbak, ezek a medenceszegélyeken vannak.

Vizsgáljuk meg az itteni evaporitok és kőszénképződmények tér-időbeli elterjedé
sét.

A 2.sz. ábrán a pontozott helyeken csupán szárazföldi /limnikus, tavi és folyóví
z i/ üledékek találhatók. A csíkozott részeken a rétegsor zöme tengeri, de evapo ■ 
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rítok nem képződtek. A keresztekkel jelölt helyeken gipsz- és anhidritpadok for

dulnak elő a tengeri üledékek között A kősó- és kálisó-előfrodulásokat külön jel

zés mutatja.

A 2 .s z . ábrán a miocénkoru barnakőszén-és lignitelőfordulásokat szénvagyonuk 

nagysága alapján háromféle különböző jelzés ábrázolja / >  50 millió to, 50-500 m il

lió to, <  500 millió to /, A térképen a ma már felhagyott bányahelyek is láthatók.

A térkép ugyanis nem a jelenlegi gazdaság-földrajzi helyzetképet mutatja, hanem a 

hajdani szénképződés térbeli elterjedését és a földtani-teleptani körzetek határait 

kívánja szemléltetni. A készletekre vonatkozó főbb adatok a következő szerzők ki

nyomtatott müveiben találhatók meg:

Ausztria: PETRASCHEK W. /1 9 2 1 -1 9 2 2 /, KIRNBAUER F. /1 9 6 7 /

Magyarország: VITÁLIS I. /1 9 3 9 /, BARTKc/L, -  HEGEDŰS Gy. -  

K dK A YJ. /1 9 6 3 /

Jugoszlávia: MILOJEVIC R. -  CICIC S. /1 9 7 1 /, SIMlÓ V. /1 9 5 8 /

Románia: RAILEAND G. et al. /1 9 6 3 /, PROTESCU O. /1 9 3 2 /

Bulgária: JOVCSEVI.S. /1 9 6 0 /

Olaszország: PILOTTI C. -  DE CASTRO C. /1 9 3 3 /, CASTALDO G. -  

STAMPANONIG. /1 9 7 5 /

Európa több országát is egybefoglaló kimutatásokat készítettek: BISCHOFF G .-  

GOCHTW. /1 9 7 0 /, GO RSZKUK.I. et al, /1 9 7 2 /, SCZWAHN M. /1 9 5 8 /,

HAVLENA V. /1 9 6 4 /, MAKSZAKOVSZKIJ V. P. /1 9 6 8 / és FRIEDENSBURG F.

/1 9 6 5 /.

Bár a felhasznált készlet-adatokat különböző szerzők különböző időpontokban és 

nem azonos elvek szerint állították össze, összesítésük mégis felhasználható tá

jékoztató adatközlésre. Ennek alapján készült a 2. sz. térkép, valamint a 3. sz. 

ábra grafikonja, A felsorolt 97 barnakőszén-előfordulás közül 58 /6 0  % /  50 m il

lió tonnánál kevesebb szénvagyonu, 26 előfordulás /2 7  % / szénvagyona 50-500  

millió tonna között van. Csak 13 olyan előfordulás van /13  % /, amelynek szénva

gyona több mint 500 millió tonna.
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A miocén barnakőszén- és lignitelőfordulások a következők, /a  2 .s z . ábrán is 

alkalmazott sorszámozással megegyezően/:

I. Az Alsó-Rajna-völgy és az Északi-tenger partvidéke

I. Limburg, 2. Alsórajnai-öböl, 3. Hamburg, 4. Kiél, 5. Jüttland, 6.

6. Westerwald, 7, Nordhessen

I/a , Az Északnémet-és Lengyel-síkság, valamint a Német Középhegység, Érc

hegység, Szudéták északi lába, 8. Wittenberg, 9= Bornhausen, 10. Thön-hegy- 

ség, 11, Lipcse, 12, Nyugat-Lausitz, 13, Kelet-Lausitz /L u satia /, 14. Legnica- 

Scinava, 15, Danzig, 16. Trzcianka, 17. Zlocsev, 18. Konin /O ch le /,

19. Belchatov, 20. Rogozno, 21, Skierniewic, 22. Morysin, 23. Adamov,

24. Breszt, 25. Sziléziai-medence, 26, Turow, 27. Chomutov /Komotau/,

28, Sokolov /Falkenau/, 29, Cheb /E g e r /

II, Mainzi-medence és Rajna-árok, 30, Mainzi-medence, 31. Rajna-árok

in. Az Alpok északi előmélysége és a Bécsi-medence környéke.

32. Thurgau, 33. Wirtatobel, 34. Nördlingen, 35. Wackersdorf, 36. Budejovica- 

Trebon, 37. Trimmelkam, 38. Amstetten, 39. Geras /Langau/, 40, Wartborg, 

41. Gloggnitz-Pitten

IV, Az Északnyugati-Kárpátok előmélysége /em lítésre érdemes kőszénképződ

mények nem ism eretesek/.

V. A Pannóniair-medence északi széle, 42. Herend, 43. Várpalota, 44. Handlova- 

Nováki /Nyitrabánya/, 45. Modry-Kámen /K ü rtös/, 46. Salgótarján, 47. Nagy- 

bátony, 48. c/zd, 49. Borsod, 50, Edelény, 51. Vihorlát

Az I-X . jelzésű csoportok adataiból szerkesztettem a 3, sz. ábrán I-X . számmal 
jelzett grafikonokat. Az I/a , EX/a és X /a  csoport előfordulásait -  korrelációs ne
hézségek miatt -  nem vettem tekintetbe a grafikonok szerkesztésénél.
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VL Erdély. 52. Brád, 53. Almásvölgy, 54. Petrosani-Lupeni /Zsilvölgy/, 
55. Mehádia, 56. Brozovici.

VII. A Keleti-Kárpátok elömélysége. 57. Lvov, 58. Csernovci /Csernovic/,
59. Falticeni, 60, Baia, 61. Comanesti, 62. Reni--Vulcanesti.

VIII. A Déli-Kárpátok elömélysége és a Morava-árok.

63. Mladenovác, 64. Zajecar, 65. Kucaj, 66. Petrovac, 67. Despotovac,
68, Arandljelovac

IX. A Pannóniai-medence délnyugati része, valamint az ahhoz csatlakozó meden
cekeret süllyedékei. 69. Keutschaeh, 70. Lavanttal, 71. Knittelfeld, 72. Tauchen, 
73. Brennberg, 74. Köflach-Voitsberg, 75. Feldbach, 76. Eibiswald, 77. Poljance 
/Pöltschach/, 78, Radoboj, 79. Petrinja, 80. Hidas, 81. Pécsvárad, 82. Kamen- 
grad, 83. Kotorvaros /Banja-Luka/, 84. Teslic, 85. Ugljevik, 86. Banovici

IX/a, A Dinaridák hegytömegébe besüllyedt kisebb neogén medencék.

87. Livno, 88. Bugojno, 89. Közép-boszniai-medence, 90. Mostar, 91. Dubno,
92, Jankova-Klisura, 93. Aleksinac

X/a. Az Alpok déli szegélye. 94. Valsugana

X. Az Északi-Appennineket kisérő süllyedékek. 95. ValD ’ Elsa, 96. Cecina,
97. Ombrione-Grosetto.

A 2,sz. ábrán I-X. sorszámmal jelölt területeken előforduló telepek földtani ko

ra a következő:

I, Az Északi-tenger menti miocénkoru paralikus szénelőfordulások Hollandiá
tól kezdve, az Alsó-Rajna völgyén át /HINTSCH W. -  ORTLAM D. 1974 és 
TEICHMÜLLER R. 1958/ észak-kelet felé haladva egészen Dániáig végig követ
hetők. Ezeken a területeken az úgynevezett "Braunkohlensande" képződmények 
mindenütt villásan beékelődnek a "Reinbek" és "Hemmoor", ősmaradványdus ten
geri rétegsorba, Az Észak-tenger menti miocén rétegsorban evaporitok nem isme

retesek,
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II. A Mainzi-medencét és a Rajna-árkot kitöltő neogén rétegsorban négy réteg- 
tani szintben is mutattak ki gyenge barnakőszén-képződést: a katti Cyrena-márgá- 
bán, .az akvitáni Cerithiumos rétegben, valamint a középső-, ill. felsőpliocénben. 

Az akvitáni Corbiculás rétegekben a mélyfúrások anhidrit- és kősórétegekre talál
tak, ,/WENZ W. 1921, WAGNER W. 1953, SCHAD A, 1964/

III. Az Alpok északi előmélysége és a Bécsi-medence
Gyenge szénnyomok vannak a felsőoligocén-alsómiocén molasszíétegekben a felső- 
bajorországi Lech és Inn folyók völgyeiben. A trimmelkami felsőtelepek koré 

szarmata /ZAPFE H. 1956/72.0./. Elterjedtebbek a középmiocén széntelepek. 
Utóbbiak közül a legjelentékenyebb a Budejovice-szénmedence /HAVLENA V. 1964/
345.0./.A  Bécsi-medencéből felsőpannon korú jelentős szénelőfordulások ismere
tesek Zillingsdorf-Neufeld, valamint Dubnany környékén.

Az Alpok északi oldalán végighúzódó molassz-ö-vből evaporitok nem ismeretesek. 
Egyedül a Bécsi-medence északi végében, a karpatien-badenien réteghatáron van
nak gyenge anhidrit-nyomok /JANÁCEK I. 1974/81.0./.

IV. Az Északi-Kárpátok mól assz övéből barnakőszén-, vagy lignitelőfordulá sok nem 
ismeretesek. Ez feltűnő, hiszen északabbra a Lengyel-sikságon, valamint délebb -

 ̂ i
re az Északi-Kárpátok déli tövében egyaránt jelentős miocén széntelepek találha

telepek. A fiatalabbak a középső tortonaiba, az idősebbek az alsóburdigálaiba tar-
i

toznak, /LOTZE F. 1957/620. o. , BÖHM-BEM B. 1943/8.0., KWIATOWSKY S. 

1974/341.0./

dés volt Szápáron és az Esztergomi-medencében Szarkásbányán. Az alsómiocén -

alsó telepei/HAVLENA V. 1964/364.0./. A középsőmiocénben számos szénelő fór - 
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Az Északi-Kárpátok molasszöv&)en,két szintben is fordulnak elő gipsz- és kősó

V. A Pannóniai-medence északi felében az oligocén legvégén gyenge szénképző

be sorolható a Borsodi-s-sodi-szénmedence legalsó telepe Jákfalván S. 1959/458.
1960/52. o . / .  Ugyancsak az alsómiocénbe tartoznak Modry-Kamen
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dulás jött létre. Ezek közül a tortonienbe sorolják Handlovát. Ezzel szemben 

Modry-Kámen felső telepeit, Salgótarjánt és Borsod felső telepeit a helvétienbe 

sorolják. /VITÁLIS I. 19 3 9 /2 5 7 .0 ., SCHRÉTER Z. 1929/105. o . , BARTK(/ L. 

1 9 6 1 /1 4 5 .0 ./

Felsőmiocén /szarm ata / lignittelepek csak a terület ÉK-i részén fordulnak elő: 

Edelényben/BALOGH K. 1 9 4 9 /2 7 2 .0 ./, valamint a Vihorlát-hegységben 

/HAVLENA V. 19 6 4 /3 6 9 .0 ., BRODNAN M. et al. 1 9 5 9 /2 4 .0 ./. Az alsópannon

ba soroljuk a rudabányai lignitelőfordulást, a felsőpannonba a nagykiterjedésü 

Mátra-bükkaljai lignitösszletet /JASKc/  S. 1966/317.0, és 1 9 7 5 /4 5 7 .0 ./. A Pan- 

nóniai-medence nyugati részében a felsőpliocén korú Unió wetzleris rétegekben 

is találhatók lignitelőfordulások Jákon és Egerváron /jA S K c/ S. 1 9 7 6 /4 5 6 .0 ./.

A Pannóniái medence északkeleti szegélye mentén több jelentős, badenien-koru, 

kősóelőfordulás található: Mihályi /M ihalovce/, Aknaszlatina /Szolotvino/, 

Aknasugatag/Ocna ^ugatag/. Egyesül a sóvári /Solivar/ előfordulás kora kárpá

tién/JANÁCEK I, 1 9 7 4 /7 9 .0 ./,  A Pannóniái-medencében szarmata anhidrit- 

nyomokat mutattak ki egy Budapesttől nyugatra mélyitett fúrásban /JÁMBOR Á. 

1974/301. o . / .

VI. Erdélyben a felsőoligocén és legalsó-miocén /akvitáni rétegek között talá

lunk széntelepeket az Almásvölgyben /MOISESCU V. 1975/ és a Zsilvölgyben.

A brádi előfordulás alsó telepei középsőmiocén, felső telepei szarmata korúak 

/RAILEANU-G, et al. 1 9 6 3 /2 3 2 .0 ./. A középsőpliocén lignitképződést csak né

hány kis, jelertéktelen előfordulás képviseli; igy B orszék /B örsec / és Bárót 

/B arao lt/ /RAILEANU G. 1963/245. o, / ,

Az Erdélyi-medencében igen jelentős kősóképződés volt a tortonienben /NAGY  

L, 1958/341. és 3 4 6 .o ,, CIUPAGEA D, et al. 1970/246. o ,/ .

VII. A Keleti-Kárpátok neogén előmélysége_., A Keleti-Kárpátok előmélységé- 

ben csak gyenge lignitképződés volt a törtön, szarmata és középsőpliocén folya

mán/IONESI B. 19 6 8 /1 7 8 ,0 ,, EDELSTEJNO. J. 1 9 5 8 /9 7 .0 ,/. A Keleti-Kárpá
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tok külső szegélyét Lvovtól kezdve összefüggő vonulatban kisérő evaporitos képződ
mények különböző korúak. Alsó szintjüket az akvitániba helyezik, középső szintjük 
helvét, legfelső szintjük pedig tortonai korú. /STOICA C. 1961/252.0.,
PARASCHIVD. 1975/41.0., VTNOVGRADOV A. P, 1975/102. o. /

Vin. A Déli-Kárpátok előmélys égének nyugati szegélyén, valamint_a_Morava- 
völyben számos szénelőfordulás található, amelyek kisebb része az alsómiocénbe, 

nagyobb része a középső-miocénbe sorolható. A Morava-völgy legjelentősebb lig
nitelőfordulása, a Petrovaci szarmata /? /k o r u . /RAILEANU G. et al. 1963/225. 
o „ , SIMIC 1958/212. és 234. o. /  Igen jelentékeny az a középpliocén korú lignitvo
nulat is, amely Motrul és Ti^manától kezdve egészen Ojasca és Cepturáig végig kö
vethető a Déli-Kárpátok tövében. /RAILEANU G. et al. 1963/251-275.0./

A középsőmiocén kősótelepek mindenütt megtalálhatók a Déli-Kárpátok lábánál is 

/NAGY L. 1958/221. és 247.0 ./. A Duna vonalától kezdve, a Dáciai-medence nyu
gati és délnyugati peremén a kősó már hiányzik, de gipsz- és anhidrit rétegekre 
akadtak a fúrások Bulgáriában a tortonien korú üledékekben /JOVCSEV I. S. 1960/61. o. / .

IX. A Pannóniai-medence délnyugati részét és a Gráci-öblöt, valamint az alaphegy
ség-keretbe mélyülő kisebb süllyedékeket kitöltő rétegsorok egymáshoz hasonló ki- 
fejlődésüek. HÁMOR G, 1970- ben ezeket egy közös ősföldrajzi egységnek tekintette, 

a Pannóniai-medence északi részeitől elkülönitve.

Itt a legidősebb /alsómiocén korú/ telepek a délnyugati részen találhatók: Ugljevik 
és Banovici. Számos telep viszont kétségtelenül a tortonienbe tartozik; igy a Gráci- 
öbölben Tauchen, továbbá a Mecsek-hegység peremén Hidas. /ZAPFE H. 1956/76.
o. , HÁMOR G. 1971/62, 214, 223, stb. o. , HÁMOR G. -  JÁMBOR Á. 1971/97.0./

Szarmata lignitterületek végigkövethetek a medence nyugati peremén: Feldbach,

Poljance /Pöltschach/, Petrinja, Kamengrad. Az alsópannonból csak kisebb előfor
dulásokat ismerünk a Gráci-öbölben. A legjelentősebb lignitelőfordulások a Szom

bathely meletti Torony és a jugoszláviai Tuzla felsőpannon korúak /jASKtZS. /1966.
319.o., STEVANOVIC P.M. 1959/5. o /.
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-A középsőmiocén sóformációt mostanáig egyesül a Tuzlai-medence mélyében mu

tatták ki fúrások /SOKLIÓ 1961/73.0./. A szarmatából csupán gyenge anhidrit- 
nyomok ismeretesek a tengelici fúrásból /JÁMBOR Á. 1974/304. o . / .

X. Az^olas_zországi_ lignittelepek két szintben fordulnak elő. Az idősebbek közép
miocén korúak. Ezek feküjében tengeri faunával jellemzőt "Elveziano" rétegek; fe
dőjében pedig a "Messiniano" üledéksor települ /NASCIMBEN P. 1970/7. o . / .

A fiatalabb lignitek pliocén korúak. Az ezeket kisérő kőzetekből Dreissena, Méla- 

nopsis, valamint a magyarországi pannonból ismert Ostracoda fajok kerültek elő 
/DEVOTOG. 1969/21.0./.

Többen reámutattak arra, hogy az olasz lignittelepes rétegsorok nem párhuzamo- 
sithatók pontosan a Paratethys rétegsoraival /LÜTTIG G. 1959/353.0./.

Az Appennini-félsziget és Szicilia elterjedt neogén rétegsoraiban mindenütt ugyanazon 
rétegtani szintben, a felsőmiocén Messinianoban vannak a gipsz- és kősótelepek 
/OGNIBEN L. 1973/243.0., LENTINI F. 1962/6.0., SCHREIBER Ch. -FRIEDMAN
C.M. 1976/255.0., CASTALDO G. -STAMPANONI G. 1975/XXII. és XXIX. o . / .

A kőszén-és evaporitképződés intenzitásváltozásait a neogén folyamán a 3. sz_.ábra_ 
grafikonjai szemléltetik. Az I-X. sz. oszlopok megfelelnek az előzőekben azonos sor

számozással tárgyalt, illetve a 2._szL ábrán körvonalazott területeknek. A különböző 
területek korrelációjának megkönnyitése, illetve a szemléletesség érdekében egyes 
korszakokat egybevonva tüntet fel az ábra, így az akvitánit és burdigálit /eggenbur- 
gian/ mint alsómiocént, a helvétet és tortonait /Karpatian és Badenian/ mint közép
ső miocént vontam össze. A szarmata és buglovi a felsőmiocén, a meotiszi és alsó
pannon /pannon s.str. /  az alsópliocén, a felsőpannon /pontusi s .s tr* / és dáciai a 
középsőpliocén, végül pedig a romániai és levantei képződmények a felsőpliocén 
rovatban szerepelnek,
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A grafikonok baloldalán a pontozott részek a koszén-, a jobboldalon pedig a ferdén 
kockázott rész az evaporitképződmények mennyiségét jelöli. A pontozott és koc
kázott részek szélessége arányos az illető területen található mostanáig már le
termelt és még meglévő készletek összmennyiségével.

A grafikonokon látható, hogy barnakőszén- és lignit a neogén minden korszakában 
képződhetett, területenként eltérő intenzitással, Feltűnő, hogy a miocén végén és 
az alsópliocénben mindenütt csökkent, helyenként pedig teljesem megszakadt a lig
nitképződés. A középsőpliocénben viszont ismét jelentős lignitképződés ment vég

be a Bécsi-, Pannóniái-, Dáciái- és Thráciai-medencék területén. Úgy látszik, 
hogy a felsőmiocén-alsópliocén korszakot kivéve, a teljes neogén alatt a szénkép
ződésnek megfelelő éghajlat volt Európa középső részén. Elsősorban a helyi üle
dékképződési sajátosságoktól függött, hogy mikor és hol keletkezett több vagy ke
vesebb szénképződmény.

Az evaporitképződés a Kárpátok külső szegélymélységében, valamint az Erdélyi
medencében és a Pannóniai-medencében főleg a középsőmiocénben -  ezen belül 
is a tortonaiban -  ment végbe. Jóval kevesebb itt az alsómiocénben, illetve felső

miocénben keletkezett evaporit mennyisége. Az európai pliocén rétegsorokban pe
dig már nyomát sem találjuk gipsznek vagy kősónak.

Igen valószinü, hogy az evaporitképződés tortonaiba eső legnagyobb intenzitása, 
majd a szarmatában és alsópannonban a kőszénképződés átmeneti lecsökkenése 
ugyanazon okra, vagyis Európa éghajlatának megváltozására vezethető vissza, A 
különböző országokban végzett ősnövénytaní vizsgálatok szerint az alsó- és kö
zépmiocénben általában humid, a felsőmiocénben arid, majd a pliocénben ismét 
humid éghajlat volt. /ANIC 1958/191, o ., BERGER W. 1953/232.0., NAGY E. 
1967/98.0. és 101. o. , SCHWARZBACH M. 1966/60. o. és 1974/209. o. , 
PLANDEROVÁ E. 1975/386,0,, BENDA L, -SICKENBERG O. 1975/383.0,/,

A grafikonokén a sóképződés intenzitását a keletkezett telepek mennyisége és 
nem a minősége szerint értelmezem, Itt tehát Szádeczky-Kardoss E. felfo
gását követem, Lotze F. értelmezési módjától eltérve.
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Ez természetesen nem mindenütt éreztette egyformán a hatását, mert a mikro

klímát a helyi adottságok is befolyásolták.

Elfogadva a klímaváltozások döntő hatását a barnakőszén- és evaporitképződés in- 

tenzitására, úgy kérdés, hogy ez egyidejűleg hatott-e nemcsak az európai szára

zulaton, hanem a mai Földközi-tenger medencéjében is.

IXcbbi helyen a neogén evaporitok képződése egyedül a Messinianora korlátozódik. 

A Messiniano viszont -  általános felfogás szerint -  fiatalabb a közép-európai tor- 

tonai /Badenien/ korszaknál. Egyesek szerint egykorú a szarmatával és alsópan

nonnal, /COCHA I. 1970/25. o. , CICHA I.-SENES I. 1971 /211 .0 ., GILLET S. -  

FAUGERES L. 1 9 7 4 /1 1 7 8 .0 ./ Mások szerint a Messiniano nem a szarmatával, 

hanem az alsó- és felsőpannonnal egyidejű /SELLI R. 1970/58. o . , BARTHA F. 

1 9 7 1 /2 1 .0 ., BENDA L. -  MEULENKAMP I. E. 1972 /562 .0 ., BERGGREN W. A. 

et al. 1974 /93 .0 . , JIRICEK R. 1974/160. o. , GIVULESCU R. -  ANDRESCU I. 

1976/1024. o . / .  A Paratethys területén a szarmatában már csak igen elvétve, a 

pannonban pedig sehol sincs evaporit. A badeniennel egykorúnak vehető olaszor

szági tengeri üledékekben viszont nincsenek sem gipsz-, sem kősórétegek. Eze

ket a korrelációs nehézségeket tükrözi a 3. sz, ábrán a X . oszlopnak a többi osz

loptól való különbsége.

Ennek a látszólagos ellentmondásnak kétféle megoldása lehet:

a /  Az első: változtatni kell az eddigi korreláción úgy, hogy a Messinianot ne 

a pannonnal, hanem a badeniennel vegyük egykorúnak. így az evaporitképződés 

egyidejűnek volna vehető mind a Paratethysben, mind a Tethysben. Ennek azonban 

nincsenek biosztratigráfiai alapjai s ezért mostanáig egyedül SONNENFELD P. 

vetette fel /1974 /1143. o, / .

b /  A második: megmaradunk az eddigi korrelációnál és feltételezzük, hogy 

a kiima a Földközi-tenger vidékén később változott meg, mint Közép-Európában.

Az utóbbi változat mérlegelésénél tekintetbe kell vennünk, hogy az evaporit-kivá

lást helyi tényezők is befolyásolták.
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A beltengerek sorsát az az arány szabja meg, amely a belőlük elpárolgó vizmeny- 
nyiség, a lehulló csapadék, továbbá a beléjük ömlő folyók vizbősége, végül pedig 
az óceánnal összekötő tengerszoros áramlatainak nagysága és iránya között fenn

áll, Ha az elpárolgás nagyobb az utánpótlásnál, a medence kiszárad, Ha az elpá
rolgásnál nagyobb az édesviz utánpótlódása /csapadék és folyóvizhozam/, a meden
ce vize fokozatosan kiédesedik, a vizfölösleg pedig utat keres magának az óceánok 

felé, Ha viszont az édesviz utánpótlódás aránylag csekély, de megvan a lehetőség 
az óceánból való folyamatos vizbeáramlásra, úgy a medencében evaporitok fognak 
kicsapódni, Szemiarid éghajlaton az idő és tér függvényében különböző mértékben 
nyilvánulnak meg ezek a hatások, így a középsőmiocén Paratethys zártabb öbleiben 
és tengercsatornáiban jöttek létre anhidrit- és kősótelepek ugyanakkor más meden
cerészekben nem, A középsőmiocénben itt még nem volt nagyobb folyóhálózat, A 

mai Német Középhegység, Érchegység, Szudéták és Podoliai-hátság irányvonalá
ban lapos vízválasztó hátság húzódott, amelytől északra lévő folyók nem a Paratet- 
hyst táplálták, Csak a miocén vége felé, illetve a pliocénben kezd kialakulni a mai 
vízhálózat őse, amikor megszakad az összeköttetés az óceánnal, a Paratethys egyes 
részmedencéi egymás után kiédesednek és feltöltődnek, A Földközi-tenger környé
kén és a Közel-Keleten viszont továbbtartott a tenger uralma.

A humid és arid klimasávok között fekvő átmeneti övben a barnakőszéntelepeket lét
rehozó növényzet elterjedését is befolyásolták az ősföldrajzi viszonyok, A hegyvo- - 
nulatokon több csapadék hullott, és ezért ezek lábainál akkor is lehetett erdőtakaró 
és mocsár, amikor a félsivatagos síkságokon legfeljebb szteppe-növényzet tudott 

megélni. Az átmeneti klimaövben minden ki imaingadozás éreztette a hatását. Ezért 
az európai középsőmiocén rétegsorokból jól kiolvashatók az üledékképződést befo

lyásoló tényezők földtörténeti változásai,

A térképmellékletek egybefoglalva ábrázolják a miocén egész időtartama alatt ke
letkezett kőszénképződményeket és evaporitokat, Külön-külön megrajzolva az alsó
középső- és felsőmiocén üledékföldtani térképeit, szemléltetni lehetett volna az 
egyes emeletek közötti különbségeket is, Ilyen részletes tanulmányhoz azonban még 
további vizsgálatokra lenne szükség és számos párhuzamositási problémát kellene 

tisztázni,
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Egyelőre meg kell elégednünk azzal a megállapítással, hogy a miocén kor máso
dik felében aránylag rövid idejű, de nagy területeken megnyilvánuló jelenség az 
evaporitképzodés, Nem fogadhatók el azok az elméletek, amelyek ezt a jelen

séget egyedül a Földközi-tenger medencéjének helyi jellegű, epirogenetikus szint
változásaival kivánják magyarázni. Közép-Európában a Badenien, a Földközi-ten
ger környékén a Messiniano, a Közép-Keleten pedig a Gachsaran, illetve az Alsó- 
fars rétegekben nagymemyyiségü kősó- és anhidrit-lerakódások jelentkeznek, hosz- 
szu távolságokon végigkövethető, összefüggő kőzetrétegtani szintet alkotva. Való
színű, hogy ezek a képződmények az abszolút időskálának nem teljesen ugyanazon 
pontján jöttek létre. Keletkezésük azonban az emlitett területek fejlődésének egy
ugyanazon, jellegzetes mozzanata, amely jól elhatárolható mind az azt megelőző, 
mind a követő idők földtörténeti eseményeitől. Egy másik jellegzetes epizód volt 

a Bécsi-, Pannóniái-, Dáciái- és Thráciai-medencék pliocénkori feltöltődésének 
végén a lignittelepek létrejötte, ez azonban jóval kisebb területen nyilvánult meg, 
mint a miocén evaporitképzodés.

Az evaporitképződési szakaszt megelőzően szénképződésre alkalmas időszak volt 
az oligocén végi általános regresszió és a középsőmiocén transzgressziók között 
is. Az ekkori telepek azonban nem észlelhetők feltűnő formában a 3̂ sz_. ábra raj
zain. Ennek az lehet az oka, hogy az utóbbi széntelepek -  a helyi adottságoktól 
függően -  némely helyen még az oligocén végi regresszió zárótagjaként /délerdé
lyi Zsilvölgy/, másutt meg a miodén rétegsor, helyenként eltérő szintekben transz- 
gredáló kezdőtagjaként jöttek létre /pl. Salgótarján, dzd, Borsod/.

Aránylag ritkább,-pl a Várpalotai-szénmedencében -  hogy a kőszénképződés a kö
zépsőmiocén tengeri rétegsort lezáró regressziós folyamathoz kapcsolódott.

Már LOTZE F. felállította az "egyidejűség-szabályt” , amely szerint a kősóképző
dés egymástól távolfekvő vidékeken is azonos időpontokban éri el legnagyobb inten

zitását. Szerinte ugyanez vonatkozik a kőszénképződésre is /LOTZE F. 1957, 1938/.

A mondottak alapján ez az európai és közel-keleti neogénre is érvényes. Egészen 
merev alkalmazása azonban legfeljebb csak egy-egy izodiasztrófikus régión belül 
lehetséges, mert az egymástól eltérő fejlődésmenetü területek között fáziseltoló
dások jelentkeznek.
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CHANGES IN INTENSITY OF SALT AND COAL FORMATION
IN THE NEOGENE

By

S. Jaskó

In Europe and in the Near-East three climate zones determine the spatial extension 
of the Neogene brown coal and salt beds /F ig. 1 ./ . These climate zones from north 
southwards are as follows:

a / Humid to semi-arid climate zone with coal formations bút without 
evaporites.

b / Semi-arid transitional climate zone, locally with coal formations, 

elsewhere with evaporites.

c /  Arid climate zone with evaporites and without coal formations.

This arrangement of the zones is based on the fact that when moving northwards 
the quantity of evaporites graduaily decreases in generál, while that of the coal 
formation is graduaily increasing.

It is remarkable that in the zone between the longitudes of 28 to 30 degrees the 
location of the transitional climate zone has been displaced northward by a distance 
of 5 to 6 degrees latitude. This displacement was probably caused by large-scale 
Post-Miocéné crustal movements.

The sequence of the consecutive periods of evaporite and coal formations can be 
exactly recognized in the Central and western parts of the Paratethys as well as 
in the neighbouring areas /Fig. 2 ./ .  At these places Neogene sedimentary 
sequences rich in fossils and being classifiable in detail were formed. This pro- 
vides good opportunity to the exact determination of the geological age of each 
brown coal and salt bed. The graphs of Fig. _3. are deduced from the data of the 
areas marked by Román numbers in Fig. 2. From these graphs it can be stated
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that in the Central and western part of the Paratethiys /areas No. III-IX/ the 
temporal sequence of the formation of brown coal and salt deposits is_rougMy the 

same everywhere. The intensity of evaporite formation being assigned to the 
Tortonian /Badenian/, further the transitional decrease of coal formation in the 

Sarmatian and Lower Pannonian are attributed to the generál change of climate.

In the other areas the geological events followed each other by smaller or greater 
delays. It can be stated, in generál, that in the second part of the Miocéné the 
formation of evaporites was a uniform phenomenon. Large quantites of salt deposits 
and anhydrite beds were formed in Central Europe in the Badenian, in the 
Mediterranean in the Messinian and in the Middle East in the Gachsaran resp. in 
the Lower Fars and these from a uniform elongated lithostratigraphic horizon.

Address of Che author:

Dr. Jaskó Sándor 
H-112 Budapest
Hetényi köz 4.
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1 .sz. ábra

.A miocénkori éghajlati övék elterjedése

1. Miocén üledékek nélküli terület
2. Miocén szárazföldi, mocsári, tavi és folyami lerakódások
3. Miocén tengeri üledékek /evaporitok nélkül/
4. Miocén tengeri üledékek gipsz-, anhidrit- és kos ótelepekkel
5. Barnakőszénelőfordulás
A humid övezet
B szemi-arid övezet
C arid-övezet

Fig. 1. Miocéné Climate Zones 

Legend_

1 -  Area with no Miocéné sediments
2 -  Miocéné terrestric, palustrine, limnic and fluviatile sediments
3 -  Miocéné marine sediments /without evaporites/
4 -  Miocéné marine sediments with gypsum, anhydrite and rock salt

deposits
5 - Brown coal occurrence
A Humid zone
B Semi-arid zone
C Arid zone
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2, sz, ábra

A miocénkori szentel.epek és evaporitok elterjedése Európa középső fis délkeleti 
részein

1, Miocén nélküli terület

2. Miocén szárazföldi, mocsári, tavi és folyami lerakódások
3, Miocén tengeri üledékek /evaporitok nélkül/
4. Gipsz és anhidrit

5 Kősó
6S Kálisó

7. Barnakőszén kis mennyiségű előfordulása /kevesebb 50 millió to-nál./
8. Barnakőszén közepes mennyiségű előfordulása /50-500 millió to /
9. Barnakőszén nagy mennyiségű előfordulása /több mint 500 millió to /
10. Előfordulási körzetek határa és sorszámai

Fíg, 2 The Dístributlon of Miocéné Brown Coal Deposits and Evaporites 
In Central and South-Eastern Europe

Legend

1 -  A reá without Miocéné sediments
2 -  Miocéné terrestric, palustrine, limnic and fluviatile sediments
3 -  Miocéné marine sediments /without evaporites/
4 -  Gypsum and anhydriíe
5 -  Rock salt
6 -  Potassium salts
7 ~ Small brown coal deposits /reserves less than 50 millión metric tons/
8 -  Medium-size brown coal deposits /reserves ranging from 50 to 500 mullion

metric tons/
9 -  Big brown coal deposits /over 500 millión metric tons/
10 -  Boundaries and numbers of the occurrence areas
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3 .sz . ábra

A szén- és evaporit-képződmények gyakorisága területi és rétegtani szintek sze
rinti bontásban /Erősen sematizált grafikonok/

I. AlsóRajna-völgy és az Északi-tenger partvidéke
II. Mainzi-medence és Rajna-árok
ül. Az Alpok északi elomélysége és a Bécsi-medence
IV. Az Északnyugati-Kárpátok elomélysége

V. A Pannóniai-medence északi része

VI. Erdély
Vn. A Keleti-Kárpátok elomélysége
Vin. A Déli-Kárpátok elomélysége és a Morava-árok
IX. A Pannóniai-medence délnyugati része, valamint az ahhoz csatlakozó 

medencekeret süllyedékei
X. Az Északi-Appennineket kisérő süllyedékek

1. Szénképződmények kis mennyiségben
2. Szénképződmények közepes mennyiségben

3. Szénképződmények nagy mennyiségben
4. Evaporitok kis mennyiségben
5. Evaporitok közepes mennyiségben
6. Evaporitok nagy mennyiségben
7. A badenien evaporit-képződmények bázisvonala
8. A felsőpannon-dácien lignitképződmények bázis vonala

O Felsőoligocén, M Alsómiocén, M Középsőmiocén, M Felsőmiocén
ó  JL U  ó

PL Alsópliocén, Pl Középsőpliocén, Pl Felsőpliocén.
1 Z o
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Fig. 3. Régiónál and Stratigraphic Freouency of Evaporites and Coals

/Strongly idealized sketches/

I. Lower Iíine Valley and the shore of the North Sea
II. Mainz Basin and Rhine Graben
III. Northern Foredeep of the Alps and Vienna Basin
IV. Foredeep of the NW-Carpathians
V. Northern part of the Pannonian Basin
VT. Transylvania
VII. Foredeep of the E-Carpathians
Vni. Foredeep of the S-Carpathians and the Morava Graben
IX. SW part of the Pannonian Basin and the adjacent depressions
X. Depressions aligned along the N-Appennines

1. Small amounts of coal
2. Médium quantities of coal
3. Big reserves of ccal
4. Small amounts of evaporites

5. Médium quantities of evaporites
6. Big reserves of evaporites

7. Base line of the Badenien evaporite formations
8. Base line of the Upper Pannonian -  Dácián lignité formations

O Upper Oligocene, M. Lower Miocéné, M Middle Miocéné, M Upper
o 1 2 o

Miocéné, Pl Lower Pliocene, Pl Middle Pliocene, Pl Upper Pliocene.2i ö
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Általános Földtani Szemle N °ll, p, 109-138. 
Budapest, 1978,

A NAGYALFÖLD MEZOZOOS KÉPZŐDMÉNYEI 

Szalay Árpád, Szentgyörgyi Károly, Szots András

Mots -elés BRGM CNRS tárgyszavak: Stratigraphie, Trias, Jurassique, 
Crétacé, sondage, coupe-géologique; Grande-plaine-Hongrie. — 3 ill.

BEVEZETÉS

A szénhidrogénkutatás az elmúlt három évtizedben egj^edülálló fontosságú volt az 
Alföld mélyföldtani megismerése szempontjából. A jelen dolgozat e kutatásnak a 

mezozóos képződményekre vonatkozó fontosabb rétegtaní eredményeit tárgyalja, 
1967-1977 között végzett saját és részben az olajipar különböző földtani vizsgálati 
helyeiről /TKFF, OGIL/ származó adatok alapján.

A tájékozódást vázlatos észlelési térképekkel és összevont, idealizált rétegsorok
kal igyekszünk megkönnyiteni. A képződményeket nem vontuk össze ősföldrajzi vagy 
fáeies-térképekké, mert az adatsürüség és a tektonikai viszonyok ismerete egyelő
re jelentősen elmarad az ilyen értelmezés kívánalmaitól.

Nincsenek adataink a N yírség  területéről, ahol a feltárt legidősebb képződmény pale- 

ogén korú. Bemutatjuk ellenben a medence déli és délkeleti szegélyén, az országha
táron túl mélyített fúrások adatait.

A szerzők munkájukat Dr, WEIN György emlékének ajánlják, akinek önzetlen szak
mai segítségnyújtása messzemenően hozzájárult a tanulmány elkészítéséhez.

a Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi 
Szakcsoportjának 1975 márciusi ülésén. Az átdolgozott kézirat beérkezett 
1978, januáriában.
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1. A MEZOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK MEGISMERÉSÉNEK TÖRTÉNETE A 
NAGYALFÖLDÖN

Az  Alföld mélyföldtani viszonyainak ismerete hosszú időn keresztül a legfiatalabb 

pliocén képződményekre korlátozódott. Számottevő mélységű fúrások csak az el-
?

ső világháború után mélyültek kincstári megbízásból. Az uj energiaforrások idősze
rűvé vált feltárása céljából mélyitett fúrások kezdetben a pliocén képződményeket 
sem harántolták teljesen. A 30-as évek végén néhány fúrás ugyan túljutott miocén 
képződményeken, azonban ezek feküjében megütött képződmények rétegtani hely
zetére vonatkozó nézetek gyakran ellentmondóak voltak /SCHMIDT E.R. , 1939/.
A mélyföldtani adatok hiánya mutatkozott meg PÁVAI VÁJNÁ F. /1931/ szerkeze
ti elképzeléseiben is, aki a Kárpátok szerkezeti vonásait igyekezett továbbvezetni 
az Alföld medencealjzatába. Bár felfogását későbbi adatok nem bizonyitották, né
zetei tagadhatatlanul hozzájárultak a későbbi, tényszerübb szerkezeti kép kialaku
lásához /BALOGH K. , 1972/.

A felszabadulás után a szénhidrogénkutatás ipari méretűvé vált az Alföldön. Terv
szerű szerkezetkutatás nyomán az 50-es évek elejétől egyre több területen tártak 
fel fúrások mezozóos képződményeket. A mélyföldtani megismerés fontos táma

sza lett a geofizika, melynek egyre fejlődő mérési és értelmezési lehetőségei sok 
vonatkozásban kiégészitették a közvetlen /magfúrásból szerzett/ földtani informá
ciókat. A szakaszos mintavétel nem kedvez a rétegtani kutatásnak, de ezt megfele
lő minőségű kutgeofizikai információ bizonyos mértékig ellensúlyozhatja,

A mezozóos képződmények elterjedését és rétegtani helyzetét számos tanulmány is
mertette, amelyek rendszerint a vizsgálódást a medence egy részére összpontosi- 
tották/BÉRCZI I . , 1971, BÉRCZINÉ MAKK A ., 1971, 1974, CSIKY G, , 1963.
DANKV. , 1962, 1965, JUHÁSZA., 1964, KORÖSSY L. , 1953, 1956, 1957, 1959, 
SIDO M. , 1969, SZEPESHÁZY K. , 1962, 1964, 1967, 1971, T.KOVÁCSG,, 1967, 
VÖLGYI L . , 1959/. Sok rétegtani szempontból is hasznos adatot tartalmazó kéz
iratos jelentés készült az elmúlt évtizedekben az olajipar nagyalföldi üzemében és 
az OGIL-ban. A mezozóos képződmények legrészletesebb áttekintését a MÁFI 
1:200 000-es térképmagyarázói tartalmazzák.
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Az alföldi mezozóos képződmények közvetlen folytatását a jugoszláviai és romá
niai mélyfúrások is feltárták. Értékes adatokat közöl CANOVIC, M. -  KEMENCI, R. 
/1972, 1974/. NIKOLIC, D. -  KEMENCI, R. , /1962/ a Vajdaság területén, 
ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. /1967-1968/ a nagyváradi-szatmárnémeti meden
cében harántolt képződményekről.

A felszini g eofizikai mérések eredményeinek a mélyföldtani viszonyok tisztázásá
ra való alkalmazása eredményeként néhány regionális geofizikai áttekintés is szü

letett/GROHOLY T . , 1966, POSGAYK. , 1967, SCHEFFER V. , 1963/.

Nagymértékben felhasználták a felszini geofizikai mérések adatait a mélyfúrási in
formációk mellett azok a szerkezeti-ősföldrajzi rekonstrukciók, amelyek az alföl
di mezozóos képződményeket a környező nagyszerkezeti keretbe igyekeztek illeszte
ni /BALOGH K. , 1972, BODZAY I. 1976. , DANK V. , 1962, DANK V. -  BODZAY I. , 

1971, KÖRÖSSYL. , 1963, SCHMIDT E, H, , 1961, STEGENA L. , 1972, SZÁDECZKY- 

KARDOSSE. , 1972. SZEPESHÁZY K. , 1975, VADÁSZÉ., 1953-1955, WEIN GY". , 
1969/. Ezek számos nézőpontból tárgyalták a mezozóoikumot. Ennek ellenére az 
alföldi mezozoikum szerkezeti "stilusa" és ősföldrajzi kapcsolatai lényegében nyi
tott problémakör. Megnyugtató tisztázása a gyakorlati szénhidrogénkutatás szem
pontjából is elsőrendűen fontos.

2. AZ ALFÖLDI MEZOZÓOS KÉPZŐDMÉNYEK

2. 1. Triász rendszer

2. 1. 1. Alsótriász_sorozat

Alsótriász képződmények az Alföld számos területéről ismertek, de az előfordulá
sok egyelőre ősföldrajzilag elég bizonytalanul kapcsolhatók össze a bonyolult szer

kezeti helyzet miatt.

Az alsótriász képződmények mindenütt transzgressziósan települnek leggyakrab
ban ópaleozóos / ?  /  kristályos képződményeken, ritkábban kvarcporfiron /Szeged/. 
Az alsótriász üledékeket ritkán fúrták át, ahol kijutottak belőlük, ott -  a délalföldi 
előfordulásddban -  100-400 m vastagságúnak bizonyultak. A Bükk-hegységtől D-re 
általában néhány méter, kivételesen max. 250 m vastag alsótriász üledékeket tár

tak fel / l .  ábra/.
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A szeizi emelet alsó rétegeit apró- és durvaszemü kvarchomokkő és aieurolit al
kotja/BÉRC ZI I. 1971/. A kőzetek jellegzetesen vörös szintiek, alacsony karbo- 
náttartalmuak. A repedezett, rétegzetten, rosszul osztályozott üledékek tömött 
szövetűek, kovás kötőanyaguk miatt igen kemények. A törmelékanyag kvarc-por- 
fir és gránit lepusztulásából származik, a kötőanyag vékony szericit- és muszko- 
vit-lemezes, és rendszerint részben átkristályosodott kova.

Az alsótriász bázisrétegek lassan süllyedő üledékgyüjtőben rakódtak le. A szeizi 
fiatalabb rétegei túlnyomórészt vörös, hematitos aleurolitok. Gyakran zöldfolto

sak, breccsásodottak. Többnyire önálló lemezek v agy - ritkábban szennyezés 
formájában dolomitot is tartalmaznak. Ősmaradvány a szeizi képződményekből ed

dig nem került elő.

Az emelet képződményei az ásotthalmi, érsekcsanádi, kunbajai, bácsmadarasi, 
kiskunhalasi, nagykőrösi, öttömösi, tabdi, szegedi, csanádapácai, dombegyházi 
/ ? / ,  pusztaszöllősi, tótkomlósi, gyomai, biharugrai és pándi kutatási területek 
fúrásaiból ismertek. A jászberényi fúrásból előkerült mészkő és agyagpala esetleg 
még a szeizi emeletbe sorolható kőzettani analógia alapján.

Az ásotthalmi, öttömösi, tabdi, kiskunhalasi, sándorfalvi, szegedi, makóri, csa
nádapácai, és tótkomlósi fúrásokban -  többnyire szeizi képződmények felett kon- 

kordánsan -  a kampili emeletbe tartozó üledékek települnek. Az emelet képződményei 
az Alföld területén két kifejlődésben ismertek.
A Nagykőrös -kálmánhegyi kifejlődés sötétszürke, anhidrites, préselt, rétegzetben, 
dolomitos márga, amelyből üledékmegszakadás jele nélkül fejlődik ki az anizuszi 
emelet üledéksora /BÉRCZINÉ, MAKK A. , 1974/. Lényegében ezzel egyező, de 
anhidritmentes a tápiószentmártoni, abonyi, jászberényi és pándi fúrások által fel

tárt kampili képződmények kifejlődése.

A Duna-Tisza köze D-i részén és a Délalföldön lemezes, zöldesszürke, vékonyré

tegzett, néhány cm vastag dolomitlemezeket tartalmazó dolomitmárga képviseli a 
kampilit. Dolomitból, kaolinitből és kloritból áll. Ásotthalom és Öttömös környékén a 
a kőzetek dolomitmentesek vagy csekély dolomittartalmuak. Ősmaradványokat eddig 
a kampili üledékekből sem sikerült kimutatni.
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Az alsótriász transzgresszió partszegélyi és lagunaiiledékeket hozott létre, ame

lyek különösebb nehécsig nélkül párhuzamosithatók a mecseki, balatoniéividéki 
ill. /az ÉNY-alföldi előfordulások/ a gömöri kifejlődéssel.

A délalföldi werfeni sorozat lényegében azonos közetkifejlődésben az észak-bácskai 
és észak-bánáti fúrásokban is követhető. E képződményekből itt viszonylag gazdag 

meandrospirás fauna is előkerült. /ÍANOVIC, M.-KEMENCI, R ., 1972/.

A délkelettiszántuli, rendszerint erősen csonkult alsótriász képződmények a nagy
váradi medencerészben nagyobb vastagságban és összefüggően nyomozhatok 

/ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. 1967-1968/. A szeizi emelet kvarchomokkő, mik- 
rokonglomerátum, tarka agyagpala és anhidrit üledékeit a Oradea /Nagyvárad/, 
Toboliu /Vizesgyán/ és Bors környéki fúrások 150-200 m vastagságban tárták fel.
Az  alsókampili képződmények folyamatosan fejlődnek ki a szeiziből. Az 50-150 m. 
vastag, vörös agyagpalából és dolomitból álló rétessorokra 20-250 m vastag sö
tétszürke mészkő és vöröses-sárga márga váltakozásával Myophoria sp. és 
Gervilleia sp. tartalmú felsőkampili rétegek következnek. A STntandrei-i /Bihar- 

szentandrás/ fúrásban a felső szint fekete mészkő és márgapala.

2.1 .2 . Középsőtriász sorozat

Az  alsó- és középsőtriász között -  ahol magfúrás feltárta -  üledékfolytonosság ' 
van, Dolomitos mészkő és dolomit váltakozása jellemzi a határt /Abony, Asottha- 
lom, Szeged/. A sorozatot mészkő, dolomit, ritkábban dolomitos márga, mész- 
márga képviseli az anizuszi emeletben; a ladinit szerieites agyagpala, radioláriás 
mészmárga, szivacstüs mészkő és kivitelesen előforduló diabáztufa / ? /  jellemzi. 
Az  anizuszi és ladini emeletek elhatárolása egyelőre bizonytalan az Alföldön. Az 
anizuszi végén a karbonátos üledékekben megnő apelittartaJom; a ladni emelet alján 
már a szerieites agyagpala a mértékadó kőzetkifejlődés. A középsőtriász sorozat 
feltárt vastagsága 20-350 m. Eddig Ásotthalom, Jánoshalma, Kiskőrös, Öttömös, 
Rém, Sükösd, Tompa, Páhi, Csikéria, Nagykőrös, Felgyő, Szeged, Makó, Bugyi, 
Kömlő, Tóalmás Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Kerecsend, Bogács, Cserépváralja, 
Csanádapáca, Csanádalberti, Sajóhidvég, Gyoma, Endrőd, Makó, Tótkomlós, Pusz

taföldvár térségéber? ismertek anazuszi-ladini üledékek.
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Az anizuszi emelet legidősebb tagjának a NagykőrösKálmánhegyi sötétszürke mész
követ és a felette települt -  és az Alföld déli részén regionálisan elterjedt -  sötét

szürke, többnyire breecsásodott, dasycladaceás, dolomitot tartjuk, A kőzet rossz 
megtartású algamaradványokon /Dasycladaceae?/ kivül egyéb ősmaradványt nem 
tartlamaz, de települési helyzete -  ti. fokozatosan fejlődik ki a kampili dolomitmár- 
gából /Szeged, Ásotthalom/ -  vitathatatlanná teszi az anizuszi emeletbe tartozását.
A breecsásodott dolomit felett barnásszürke, agyagos mészkő rétegekkel váltakozó 
dolomitos márga következik, amelyből Cornuspira sp ., Glomospira s p ,, Frondicu- 

laria sp ,, brachiopodák, ostracodák és igen gyakran szivacstük kerültek elő 
/KOVÁRY J, meghatározása/.

A Kerecsené, Bogács, Cserépváralja, Mezőkövesd, Sajóhidvég térségében mélyí
tett fúrások a Bükk-hegységi anizuszi dolomittal és mészkővel azonos kifejlődést 
tártak fel. Alul rendszerint dolomit, feljebb sárgásfehér, tömött, agyagos betele
püléseket tartalmazó mészkő következik. A bükki anizuszi vulkáni termékek eddig 
ezekből a rétegsorokból nem kerültek elő, ennek azonban esetleg technikai oka le
het.

Sötétszürke dolomitot és mészkövet a Bugyi, Kömlő, Cserépváralja, Mezőkeresz
tes környéki fúrások, a mészköves tagozatot Bogács, Cserépváralja, Kerecsené és 
Sajóhidvég környéki szénhidrogénkutató fúrások tárták fel.

Sötétszürke dolomit ismert az ásotthalmi, tompái, öttömösi, szegedi, makói, csa- 
nádalberti, csanádapácai, medgyesbodzási, pusztaföldvári, kaszaperi, tótkomlósi, 
endrődi és gyomai kutatási területek mélyfúrásaiból. Feltehetően ugyancsak anizuszi 
lehet a biharugrai alapfurásban szeizi képződmények felett 50 m-rel harántolt sötét
szürke, ősmaradványmentes dolomit, és nem kizárt, hogy a kettő között -  egyelőre 
feltáratlanul -  jelen van a kampili emelet üledéksora is.

A ladini emelet idősebb litosztratigráfiai tagozata szericites agyagpala, amit már
ga és mészmárga is helyettesíthet. Ez utóbbiak feljebb uralkodóvá válnak. Ősma
radványtársaságuk radioláriákból, echinodermata vázelemekből és mollusca-/Dao- 

nella lommeli Mont. /  ill. brachiopoda héjmaradványokból áll. Különleges a kiskő
rösi előfordulás, amelynek márgája kizárólag radioláriákat tartalmaz..
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A ladini végén az üledékgyüjtő egy részében regresszió kezdődött; az emelet záró
tagja osztályozott, vékony agyagrétegekkel tagolt, finom- és aprószemii homokkő 

/Nagykőrös/. Az emelet legidősebb, szericites agyagpala tagozatát a csanádapá- 
cai, a pusztaszöllősi fúrások némelyikéből, a márgamészmárga tagazatot Rém, 

Kiskőrös és Pusztaszollős környékéről ismerjük.

Legvalószinübben ladini korú a környezetében elszigetelt felgyői előfordulás. A 

megütött legidősebb képződmény brecssásodott dolomitos márgapala /kam pili?/, 
felette /60 m-es hiátussal vett mag/ fekete palás, szericites, breccsásodott ho
mokkő következik. Erre vékony diabáztufa/?/ rétegekkel tagolt, diabáztufás/?/ 
márga települ, amelyből Glomospira sp, , echinodermata vázelemek és radioláriá- 
kat lehetett meghatározni. A tufás kőzetekre rétegzetten, préselt, breccsásodott 
márga és mészmárga települ. A rétegsor tektonikusán erősen igénybevett,

Porfiros, radioláriás kifejlődésü ladini képződmények ismertek Kömlő környéké

ről is.

Hiányoznak a ladini rétegek a Duna-Tisza közén Jánoshalmától D-re. A Tiszántúl 
D-i részén viszont daonellás márga és radioláriás mészmárga kifejlődésben elter
jedtek Pusztaföldvár, Kaszaper és Tótkomlós körzetében. DK-Tiszántulon eddig 
mindössze Komádi környékéről ismert egyetlen előfordulás, amelynek szálbanál- 
1 ósága azonban kétséges.

Az  anizuszi korszak során a Vajdaság területén változatos mélységviszonyokat 

tükröző képződmények rakódtak le. A Szerémség D-i és a Bánát középső részén 
dasycladacaeás mészkövek képviselik az emeletet. Bácska és Bánát E-i részén self 
tipusu, mikrites, foraminiferás mészkövek és -  alárendelt mennyiségben -  dolomit 
képződött. Tüzköves radiolarit és agyagpala, ősmaradványmentes mészkő képezi 
az emelet felső tagozatát /CANOVTC, M. -  KEMENCI, R. , 1972/. Ladini üledékek 
csak Észak-Bácskában /Velebit/ mutathatók ki dasycladacaeás zátonymészkő és do
lomit kifejlődésben.

A nagyváradi medencerészben az anizuszi emelet képződményeit fúrásokban nem 
sikerült tökéletesen elkülöníteni. A ladini üledéksor alsó tagozata fehér dolomit és
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dolomitos mészkő /Qradea, Toboliu/. A felső szint márgás sorozat, amelybe né
hány hófehér mészkőpad rétegződik /Oradea/. A vizesgyáni /Toboliu/ fúrásban 
ennek a szintnek vörös aleurolitpala és fehér, zöld gipszrétegek felelnek meg; a 
triász rétegsor lagunakifejlődéssel zárul. Az itt feltárt triász rendszer kőzetei a 
germán fáciessel mutatnak rokonságot /ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. , 1967- 
1968/, mig az alföldi és vajdasági képződmények inkább alpi fáciesiiek.

2. 1. 3. Felsőtriász sorozat

A felsőtriász négy területileg elkülöníthető kifejlődésben ismert az Alföldön. Ré- 
tegtanilag mindhárom emelet képviselt ugyan a rétegsorokban, azonban egy szel
vényben sehol nem tanulmányozhatók.

A kari emeletet homokkő, márga és mészkő rétegek váltakozása jellemzi.

A nóri emeletben dachsteini mészkő és a fődolomit képződöttjaz utóbbi esetleg a 
raeti emeletet is részben vagy egészben kitöltheti. A felsőtriász sorozat megbíz

ható tagolása a mélyfúrási rétegsorokban még megoldatlan.

A felsőtriász sorozat észlelt vastagsága 14-120 m, helyenként azonban ennél több 

/Nagykáta: 512 m, Kerecsend: 204 m /.

A Duna-Tisza köze középső részén/Kiskőrös, Páhi, Orgovány?, Kerekegyháza, 
Nagykőrös/ a felsőtriász üledéksor pelites, ritkán pszammitos közbetelepülések
kel tagolt. Az  ősmaradványtársaság szegényes; Frondicularia sp. , ostracodák, 
echinodermata váztörmelék és radiolariák alkotják. Ez a kifejlődés DNY-i irány
ban, a Mecsek felé követhető, ahol a ladini regressziós rétegekből pelites-pszam- 
mitos felsőtriász fejlődik ki. Lényegében ezt tükrözik a nagykőrösi felsőtriász ré
tegek is /BÉRCZINÉ MAKK A. 1974/.

Göd, Gödöllő és Túra térségében a sorozat dolomit- és mészkő kifejlődésü. A 

túrái dachsteini mészkő és a gödi, gödöllői fődolomit a Dunántúli Középsőhegység 
triász képződményeinek folytatódását valószínűsíti az Északnyugat-Alfóldön.
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Bükki tipusu felsőtriász került elő a nagykátai, szihalomi, kerecsendi, ostorosi, 
és demjéni fúrásokból. Az itt feltárt algás, crinoideás mészkő a Bükk-hegység 

nóri mészkövének felel meg.

Az Alföld DK-i részén, Pusztaföldvár, Pusztaszöllős/?/, Kaszaper és Tótkomlós 
térségében feltárt világosszürke, ősmaradványmentes dolomitot rétegtani meggon
dolás alapján helyezzük a felsőtriászba.

Észak “-Bácskában sekélyvizi, mikrites szövetű, involutinás mészkő rakódott le a 
karni emeletben. A nóriban egyveretü, mikrites szövetű, foraminiferás-dasyclada- 

ceás mészkő képződött/CANOVIC, M.-KEMENCI, R ., 1972/.

A felsőtriász képződmények észlelt elterjedése minden bizonnyal számottevően 
kisebb az egykori elterjedésnél. A szenon, paleogén/eocén/ és miocén konglome
rátumokban nem ritka a felsőtriász kőzetanyag. E kőzetek valószinü lepusztulási 
területeit illetően azonban emlitésre méltó adatokkal egyelőre nem rendelkezünk.

2. 2. Jura rendszer 

2. 2. 1. Liász sorozat

Alsójura képződményeket Cegléd-Tiszagyenda-Ebes vonaltól D-re ismerünk. A 
liász sorozat észlelt vastagsága 20-460 m.

A Duna-Tisza közén Madaras, Öttömös, Pusztamérges, Eresztő, Szánk, Kiskő
rös, T abd i/?/, Páhi, Orgovány, Jakabszállás, Bugac és Cegléd környékén mdyi- 

tett fúrások tártak fel alsójura üledékeket.

A Tiszántúlon a liász sorozat elszigetelt előfordulásai, Endrőd, Ebes, Hajdúszo

boszló, Biharugra ill. Pusztaföldvár, Pusztaszöllős, és Tótkomlós térségéből is
mertek /2 . ábra/.

Az alsóliász /hettangi-sinemuri emeletek/ képződmények transzgressziósan tele
pülnek. Az üledéksort rendszerint homokkő és konglomerátum nyitja meg /Mada
ras, Öttömös, Jakabszállás, Páhi, Szánk, Cegléd, Ebes, Endrőd, Pusztaföldvár/.
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A homokkő világosszürke, durvaszemü és minden esetben tartalmaz legalább né
hány cm-es kőszénzsinórokat. Ritkábban a diszperz szenes anyag nagy mérték
ben feldúsul és a kőzet fekete szinüvé válik. A homokkő granitoid kőzetek és kris
tályos pala lepusztulásából származik. A kötőanyag diagenetikus sátkristályoso- 
dás miatt kovás, szericites és csak alárendelt mértékben karbonátos.

A törmelékes összlet felett karbonátos és pelites üledékek rakódtak le. Az  ossz- 
letek egymáshoz való viszonya tisztázatlan, mivel a legtöbb fúrásban a törmelé
kes és peliteskarbonátos összlet között egy mészkőtagozat is megfigyelhető. He
lyenként ez kimarad és a homokkőre közvetlenül mészmárga, agyagmárga és kő- 
szenes agyagpala települ. Ennek alapján a mészkövet a pelites tagozatnál idősebb
nek tartjuk, de hangsúlyozzuk képződésének helyi jellegét.

Az  alsóliász képződmények egyhangú mikrobiofácieséből Frondicularia sp ., 

Glomospira sp, , Lenticulina sp. , Globochaete alpina Lomb., Glomospirella sp ., 
Invonulita sp ,, Cadosina sp ., Nodosaria sp ., Quinqueloculina sp ., ostracoda, 

echinodermata és echinoidea viztörmelékek, rhaxella és ritkán crinoidea nyéltag 
töredékek kerültek elő.

Középsőliász /pliensbachi-domeri emeletek/  eddig csak az Alföld D-i részéről 
ismert ./Pusztaszöllős/. Az itt feltárt crinoideás mészkő és vörösesbarna márga 
Frondicularia sp. Spirillina sp. , Robulus sp. , Qphtalmidium sp. mellett töme
gesen tartalmaz crinoidea nyéltagokat /hierlatzi fácies/ .  /Az ősmaradványokat 

KOVÁRY J. határozta meg. /

A felsőliászt /toarci-aaleni emeletek/ márga és agyagmárga képviseli. Az  üle
dékek sajátossága, hogy rendszerint bőségesen tartalmaznak pelágikus, vékony- 
héjú molluszka maradványokat /Kiskőrös/.

A liászt a Bánátban fekete anchimetamorf agyag és aleurolit képviseli. A képződ
mények korát -  egyéb ősmaradványok hiányában -  palinologiai vizsgálatokkal ál

lapították meg. CANOVIC, M. és KEMENCI, R. /1974/ feltételezik, hogy a kép
ződmény esetleg a dogger időkeretét is kitölti. Véleményünk szerint valószínű
en csak a liászt képviseli az ősmaradványmentes összlet.

2343

118



A Nagyvárad környéki fúrásokban a hettangi-sinemuri emeleteket sárgás-vöröses, 
szürke kvarcitos homokkövek képviselik/Oradea, SÍntandrei, Bors/.

Gryphaeás mészkő alkotja a pliensbachi emeletet a vizesgyáni /Toboliu/ fúrás
ban,

A biharszentandrási /Sintandrei/ fúrásban feltárt fekete, márgás mésző a domeri 
emeletben /cherturi rétegek/, a grammocerászos márgák a toarci emeletben kép
ződtek, azonban ezeket a rétegeket és aaleni emeletet mélyfúrási rétegsorokban 
biztosan elkülöníteni egyelőre nem lehet,

2.2.2. Dogger sorozat

Az  alföldi szénhidrogénkutató fúrások rétegsoraiból viszonylag kevés dogger kép
ződményt lehetett eddig kimutatni. A sorozat ismert vastagsága 5-110 m.

A dogger üledékképzodés a liászhoz viszonyitva szükebb ősföldrajzi keretek közé 
szorult, ÉK-DNy-i irányú sáv mentén, Kiskőrös, Orgovány, Kunszállás, Kaskan- 
tyu, Bugac, Tiszagyenda, Hajdúszoboszló vonalában azonban a liász-dogger üle
dékképződés folyamatossága bizonyítható^

A Hajdúszoboszló VI, fúrás pelagikus molluszkák héjait tartalmazó márgája a 
középsőjura legidősebb tagja, átmenetet képvisel a liász pelites összletbol 
/SZEPESHÁZY K, , 1971,/ A Duna-Tisza közén Kiskőrös, Bugac, Orgovány, Kas- 
kantyu környékén, a Tiszántúlon Tiszagyenda és Hajdúszoboszló térségében fel
tárt doggert vörös márga, mészmárga, zöldesszürke agyagmárga és radiolarit al
kotja, Az  agyagmárga rendszerint sok biogén kalcitot tartalmaz. A radiolarit ke
mény, tömött, hajszálvékony-kalciteresi tömegesen tartalmaz Nasellaria és 
Spumellaria vá zakat.

Feltételezésünk szerint a bajóci emeletnek pelagomolluszkás agyagmárga felel 
meg /Hajdúszoboszló, Bugac, Tiszagyenda, Kunszállás, Kaskantyu, Kiskőrös/.

A bath emeletbe a kiskőrösi gumós mészkő és vörös márga, továbbá az Orgovány- 
Dél területen feltárt radiolarit tartozik.
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-A kallovi emeletben radiolarit /Orgovány/, tüzköves mészkő /K iskőrös/, kovás- 

radioláriás márga és mészkő rakódott le /Kunszállás, Orgovány/.

Dogger képződményeket a bánáti és bácskai szénhidrogénkutató fúrásokból kétsé
get kizáró módon igazolni nem lehet.

A nagyváradi medencerész területén a tömött, szürke, kemény mészkövek egy 

részét /mészköves, vasas, oolitos szint/ sorolják a középsőjurába /nagyváradi és 
biharszentandrási fúrások/ /ISTOCESCU, D. -  IONESCU, G. 1967-1968/.

2.2.3. Malm_sorozat

Felsőjura képződmények számos előfordulásból ismeretesek. A maim nem lépi 
túl a liász és dogger sorozat elterjedésének északi határát. Észlelt vastagsága 
40-200 m.

Az  oxfordi emeletet az ebes i, füzes gyarmati, medgyesbodzási kovás mészkő
képviselheti,

Az  orgoványi, soltvadkerti és pusztaszöllősi fúrásokban feltárt vörös gumós mész
kő és agyagmárga a kimmeridgei emeletbe tartozik. KOVÁRY J. a mészkőből 
Nodosaria sp, , Glomospira sp ., Globochaete alpina Lombard és Cadosina malmica 
Borza foraminifera fajokat határozott meg. Ugyancsak kimmeridgei a hajduszo- 
boszlói sztilolitos mészkő és márga is.

A felsőjura sorozatból a titon emelet üledékei a legelterjedtebbek. Calpionellás 
agyagmárga, márga, mészmárga és mészkő fordul elő Orgovány, Tiszagyenda, 
Hajdúszoboszló, Ebes, Endrőd, Pusztaszöllős, Tótkomlós, Medgyesbodzás kör
nyékén. A felgyői előfordulásban az erősen breccsásodott mészkő szálbanállósága 
ugyan kétséges; bizonyos azonban, hogy ha monomikt breccsa, úgy a lepusztulási 
területnek igen közel kellett lennie.

A titon mészkő rendszerint világosszürke, kemény, tömött szövetű, kalciteres 
kőzet. A márga szürke vagy barnásszürke, kemény, préselt, csúszási lapokkal 
átjárt, kalciteres. A kőzet tömegesen tartalmaz Calpionella elliptica Cadish,
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C. alpina Lorenz, C adós ina fusca Wanner, Lombardia arachnoidea Brönn, 
Tintinnopsella sp ., és Crassicollania sp. fajokat.

Kizárólag a titon emelet képződményei kerültek elő néhány dél-bácskai fúrásból, 
ahol radiolarit, homokos mészkő és aleurolit képviselik az emeletet. A kőzetek
ben gyakori a diabáztörmelék. Az  ősmaradványtársaság mértékadó elemei a tin- 
tinnidák, stomisferák és cadosinák. Palinológiai vizsgálatok alapján a maim záró

tagjaként sorolják be a Bánát DK-i részéről, egy előfordulásból ismert zöldesszür
ke, ősmaradványmentes fillitszerü képződményt /CANOVIC, M. -  KEMENCI, R. , 
1974/.

A nagyváradi medencerészben a tömött, szürke mészkövek magasabb helyzetű 
tagjait sorolják felsőjurába. Ezt a klpződményt mindössze a nagyváradi /Oradea/ 
és biharszentandrási /SÍntandrei/ fúrásokból lehetett kimutatni /ISTOCESCU, D .- 

IONESCU, G. , 1967-1968/. A jura végén ezen a területem kiemelkedés következett 
be, ami a jura képződmények egy részének lepusztulását eredményezte.

2. 3. Kréta rendszer 

2. 3. 1. Alsókréta sorozat

Az alsókréta üledékek elterjedése az Alföld területén nem haladja meg a jura rend
szerét. E képződmények Kerekegyháza -  Tiszagyenda -  Ebes vonaltól délre 8-650 
m vastagságban ismertek. A nagyobb átlagvastagság részben abból adódik, hogy 
vastag bázisos vulkáni összletet tartalmaz /3_. ábra/.

A bázisos vulkánit feküjét csak helyenként tárták fel a fúrások /Bugac, Páhi/, több
nyire az összleten belül -  technikai, gazdaságossági meggondolás alapján -  befejez

ték a fúrást.

Bár a vulkáni képződmények tagolása, egzakt korbesorolása még megoldatlan, 
annyi bizonyos, hogy már a valangini emeletben erőteljes vulkáni tevékenység folyt 
és nyomai a barrémi emelet üledékeiben is észlelhetők. A Bugac, Kunszállás, Páhi 
Kaskantyu, Kiskőrös, Jászkarajenő, Páhi, Szandaszöllős, Martfű, Tiszagyenda, 
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Kunmadaras, Tatárülés környékén észlelt előfordulások valőszinüleg az Alföld 
egyik fontos tektonikai zónáját jelölik ki /SZEPESHÁZY K ,, 1964/. A kőzet inten- 
szertális szövetű, többnyire erősen karbonátosodott, Az alapanyag mérsékelten 

átkristályosodott vulkáni üvegből, plagioklászból, magnetitből és ilmenitből áll. 
Egyedüli porfiros elegyrész az oligoklász-andezin összetételű plagioklász,

A porfiros szines elegyrészek hiánya vagy jelentéktelen volta ugyan kétségtelenül 
eltérés a mecseki fonolithoz, trachidolerithez képest, mégis indokolt a kapcsolat 
lehetőségét fontolóra venni.

Újabban a biharugrai kutatási területről került elő erősen bontott, az eredeti szö
vetből csak mandulaköveket megőrzött bázisos vulkánit/?/. Ez az előfordulás 
egyelőre elszigetelt,

Az alsókréta üledékképződés a bázisos vulkánit /o fio lit / feltörésével egyidejűleg 
kezdődött meg és folytatódott a hauterivi -  albai időkeretben. A legidősebb alsó- 

kréta tengeri üledék durva homokkő és konglomerátum /valangini-hauterivi eme
letek/, amelyet a bugaci, kerekegyzázi, lajosmizsei, soltvadkerti, endrődi, kun- 
madarasi és pusztaszöllősi fúrások tártak fel.

Barrémi, apti és albai emeletbe tartozó képződményeket ismerünk az öttömösi, 
bugaci, soltvadkerti, harkai, kerekegyzázi, kaskantyui, páhi, pusztamérgesi, 
pusztaszöllősi, sarkadkereszturi és biharugrai fúrásokból, Az egyes emeletek ki
fogástalan elválasztása ugyan megoldatlan, de bizonyosra vehető, hogy az alsó
kréta minden emelete kimutatható az Alföld területén.

Települési helyzete alapján alsóbarrémi korú szivacstüs, radiolariás agyagmárga 
Endrőd és Öttömös térségében mélyült fúrásokból került elő.

Felette orbitolinás mészkő következik /felsőbarrémi/. Ezt a sarkadkereszturi, 
biharugrai, endrődi, ebesi, kunmadarasi, pusztaszöllősi, soltvadkerti, öttömösi, 
har kai, páhi, pusztamérgesi, kerekegyházi és bugaci rétegsorokból lehetett k i
mutatni. A kőzet fehér vagy halványbarna, gyakran biogén. Sok esetben világos- 
szürke, lemezesen rétegzett, pirites agyagmárga és fehér, tömött, kalciteres, 
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sztilolitos mészmárga tagolja a mészkövet, A barrémi képződmények az alábbi 
mikrofaunát tartalmazzák: Calcisphaerula innominata Bonét, Pithonella ovális 
Kaufmann, Stomiosphaera sphaerica Kaufmann, Planomalina carseyi Bolli, 
Loeblích et Tappan, Hedbergella s p ,, Retaiipora sp. , Gümbellítria s p ,, Orbito- 
1 ina sp Spíroplectammina sp; , Textularia sp, , Quinoueloculina s p ,, Ammo- 
baculítes s p ,,
Az  aptl és albai emeletek üledékei Kaskantyu, Öttömös, Soltvadkert és Sarkadke- 
resztur térségéből ismertek, az utóbbi helyen orbitolinás mészkő és márga, a 
Duna Tisza közén rotaliporás mészkő és márga,

A Bánátnak eddig déli és középső részéről került elő alsókréta üledék; márga, 
m ész,ő, illő a Bánát középső részén urgon zátonyfácies, Viszonyuk a fekühöz és 
fedőhöz jórészt ismeretlen,

A barrémi emeletet pachyodontás mészkő képviseli a nagyváradi /Oradea/, vizes- 
gyáni /Toboliu/ és biharszentandrási /Síntandrei/ fúrásokban, Helyenként /B o rs / 
rétegtani hiány, diszkordancia van a felsőjura és alsókréta között, Az  apti emele

tet /Ecleja rétegek/ a nagyváradi /Oradea/ fúrásban kalciteres, tömött mészkő, a 
vizesgyáni/Toboliu/fúrásban sötétszürke, homokos, márgás mészkő, polimikt 
konglomerátum /B o rs / ill. mikrokonglomerátumos homokkő és növénymaradvá- 
nyos mészkő /Síntandrei/ és pelites, fekete márgás mészkő /Körösgyéres-Ghirisu 

de C r ij/ képviseli,
Glaukonitos, növénymar ad ványos homokkő, márgás mészkő és mikrokonglomerá- 
tum alkotja az apti képződményeket a nagyváradi /Oradea/, vizesgyáni /Toboliu/, 
borsi és biharszentandrási /Síntandrei/ fúrásokban,

2,3.2, Felsőkréta sorozat

A Madaras, Csávoly, Csikéria, Szánk, Kaskantyu, Izsák, Kerekegyháza, Kunma
daras, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Debrecen, Füzesgyarmat és Komádi környékén 
mélyített fúrások rétegsorai tartalmaznak felsőkréta üledékeket,
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A túlnyomórészt pel.it.es kőzetekből álló sorozat transzgressziós képződményekkel 
kezdődik /eenomán emelet/, amelyek aiapkonglomerátumát a kaskantyui fúrásból 
ismerjük, Az  emelet felső részében túlsúlyra jutnak a pelites képződmények, A

rr ^
kaskantyui eenomán agyagmárgából KOVARY J, az alábbi mikrofaunát határozta 
meg; Clavulinoides gaultinus Maros, Arenobulimina preslii Reuss, Arenobulimina 
orbignyi Reuss, Dorothia buletta Carsey, Plánom allha buxtorfi Gandolfi, Rotallpora 
appennínica Renz, R, tíeinensis Gandolfi, A túron emelet képződményeit mindössze 
egy helyről ismerjük az Alföldön /Kerekegyháza/. A vörös és szürke, préselt, re
pedezett márgából SID(/ M , Hedbergella, Praeglobotruncana és Globotruncana fajo
kat határozott meg /Hedbergella infracretacaea Glaessner, H, cretacaea d’ Orb. , 
Praeglobotruncana helvetica Bolli, P, renzi Thalman et Gandolfi, P, delríoensis 
Plummer, Gl »b< truncancana lapparenti lapparenti Brotzen, G. lapparenti coronata 
Bolli, G,sigall Reichel, Heterohelix globulosa Ehrenberg.

A szenon általános elterjedésit; jobbára neritikus fáciesü. Helyenként transzgresz- 
sziósan települ, abráziós konglomerátummal /Kecskémét-DNY/, Felette ioceramu- 
szos márga /Csávóiy/, globotruncanás márga /Kunmadaras, Madaras/, végül ho
mokkő, márga, aleurit váltakozásából álló, aDuna-Tisza közén epíkontinentálís ki- 
fej'iődésü /Szánk, Csikéria, Izsák/, a Tiszántúlon fliskifejlődesii üledéksor követ
kezik /Komádi, Nádudvar, Debrecen/,
Az alföldi szenon képződmények Ősmaradványai: /KOVÁRY J. meghatározása/: 
Globotruncana arca Cushman, G, contusa Cushm,, Globigerina aspera Ehrenberg, 
Gaudryna rugósa d'Orb, . Trochamminoídes s p ,, Gyroídina sp, , Gümbellna sp, , 
Ataxophragmium sp, , Archeoglobigerina s p ,, Gümbellna globulosa Ehrenberg, Ano- 
malína kelleri Njatl,, Buliminella sp ,, Eponides sp, , Quínquei »cullna sp, , Vidalina 

sp ,, Marsonella s p ,, Allomorphina allomorphinoides Reuss, Buliminella grarilís 
Vas síi, A nőm al ina amm n ides Reuss, Pulii nej la sp, , Pithonella sphaerious Kauf- 
mann, Globot runcana linnei d Orb, G,fornicata Plummer, Bulimmá reussí Morrow, 
Pleurostomella sp ,, Eillpsoglandulina sp, , Haplophragmoides sp ,, Placentammina 

gutta Majzon, Saccamina planenta GrzyL , Verneulina sp, , Marginotruncana sp,

A szenon képződmények gyakran konlomerátum betelepüléseket tartalmaznak. A flis 
felhalmozódási területén a rétegsorok jellegzetes részét képezik a konglomerátumok, 
kavics anyagik az idősebb mezozoikum szinte valamennyi kőzettípusát tartalmazza, 
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A dél bácskai és bánáti fúrásokban túlnyomórészt aleurolit, homokkő és aláren
delt mennyiségben márgás biogén mészkő képviseli a felsőkrétát.

Az üledékekben gyakori az andezites-trachitos vulkáni termék. Az itt feltárt üle
dékes kőzetek lényegében egyező mikrofaunájuak, az alföldi kifejlődéssel /NIKOLIC,
D. -KEMENCI, R. 1962/.

A nagyváradi medencerészben cenomán képződményeket a vizesgyáni fúrás tárt fel 

vörös, aieurolitos kifejlődésben.

A szenon üledékek főleg epikontinentálisak, A körösgyéresi fúrásban /Ghirigu de 
Crig/  fekete márgapala, homokkő, konglomerátum és korallos mészkő, a bihari 
fúrásban konglomerátum, homokkő és fehér mészkő, a biharszentandrási fúrásban 

/Sintandrei/ vörös agyagos kötőanyagú, poiimikt konglomerátum, fehér mészkő 
/Globotruncana lln.nei d ’ O rb ./, a borsi fúrásban fehér mészkő és márgás homok
kő /Globogerina lapparenti Brotzen, G, arca Cushman/ képviseli a szenont,

Nagyváradtól északra a felsőkréta jelenléte a kristályos aljzat felett nem bizonyí

tott, bár a vámoslázi fúrás paleogén képződményeibe bemosott Globotruncanák és 
inoceramus héjtöredékek a szenon közeli jelenlétére utalnak. Ezért a nagykárolyi 
/C áréi/ és vámoslázi fúrások rétegsoraiban a kristályos palák és paleogén közötti 
flis rétegeket a szenonba sorolják.

3. FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

Az alföldi mezozóos rendszerek fejlődéstörténete a Középmagyarországi nagyszer
kezeti vonal /SZEPESHÁZY K. , 1975. -  WEIN GY. /1969/: Zágráb-kulcsi vonal/ 
két oldalán nagyon különböző,

A nagyszerkezeti vonaltól É ra kizárólag triász képződmények képviselik a mezo
zoikumot, lényegében a Dunántúli Középhegység és a Bükk-hegység kifejlődésével 
egyezően. Az itt feltárt rétegsorokban a középsá- és felsőtriász van jelen.

A nagyszerkezeti vonaltól D -re, DK -re, az Alföld nagyobb részén a mezozoikum 
valamennyi sorozata kimutatható -  a kainozóikumban kialakult bonyolult szerkezeti 
helyzet és eróziós hiányok mellett is -  a fúrási rétegsorból.
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A triász rendszer mindenütt transzgressziósan települ ópaleozóos kristályos kép
ződményeken vagy ritkábban a permi rendszer kvarcporfirján, amely radiometri
kus koradatok alapján felsőpermi lehet. A szeizi homokkövek besorolásának he
lyességét alátámasztja transzgressziós, cikluskezdő jellege és a kampili üledé
kekkel való szoros kapcsolat, A werfeni képződmények partszegélyi, feljebb gyak
ran laguna-fáeiesüek. Az  anizuszi emeletben a transzgresszió kiteljesedése az 
egész területen karbonátos üledékek képződésében nyilvánult meg, dasycladaneás 
dolomit és mészkő rakódott le. A Duna-Tisza köze középső és D-i részén, a Bács
kában és Bánátban az -  eddigi adatok szerint -  az anizuszi végén regresszió követ
kezett be.

A ladini végén újabb regresszió a karbonátos üledékek mennyiségének csökkené
sét a törmelékes üledékek szerepének növekedését eredményezte. A nagyváradi 

medencerészben lagunafáciesü, evaporitos ladini képződményekkel zárul a triász 
sorozat,

A Duna-Tisza közének középső részén a felsőtriász sorozat folyamatosan fejlő - 
dik ki a ladini képződményekből. A délalföldi /Pusztaföldvár, Kaszaper, Tótkom
ló s / ősmaradványmentes dolomitok ugyancsak üledékmegszakadás jele nélkül kö
vetkeznek a középsőtriászra.

A jura liász sorozata mindenütt transzgressziósan és gyakran tulterjedően tele
pül a triász üledékekre. A középmagyarországi nagyszerkezeti vonaltól É-ra 
jura üledékek nem ismeretesek.

Az  alsóliász túlnyomórészt törmelékes üledékeiből folyamatosan fejlődik ki a 
középsőliász sekélyneritikus mészkő, márga, A karbonátos -  petites üledékkép
ződés a felsőliászban is folytatódik. A Bánát és Bácska területén mocsári ős
maradványmentes agyag rakódott le és az üledékképződés a liász végén megsza
kadt.

Mindössze egy keskeny sáv mentén követhető a liász-dogger üledékfolytonosság 
az Középalföld és a Nagyváradi-medence területén.
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A maim üledékek a Duna-Tisza köze középső részétől az Északtiszántulon át a 

Nagyváradi-medencéig követhetők; túlnyomórészt calpionellás mészkő és már- 
ga. Ugyanez a kifejlődés ismert a Délalföldén is, kisebb elterjedésben,

A kréta sorozat, alján nagy vastagságú és a Köz épmagyarországi nagyszerkeze
ti vonal mentén feltárt ofioiitok ismeretesek, A vulkáni tevékenységgel egyidejű

én transzgressziós partszegélyi üledékek is lerakodtak, A neokom tengeri képződ
mények változatos mélységviszonyokat és megszakítás nélküli üledékképződést 
tükröznek, Gyakori a partszegélyi orbitolinás mészkő, A Bánátban kizárólag ur- 
gon fácies képviseli a neokomot, A sorozat regressziós képződményekkel zárul.
A felsőkréta sorozat transzgressziós alapkonglomerátummal kezdődik, majd ro
hamosan túlsúlyra jutnak a sekélyneritikus képződmények, A transzgresszió meg
újult a szenonban, amelynek alapkonglomerátuma felett epikontinentáiis kifejlődé- 
sü inoceramuszos, giobotruncanás márga rakódott le a Duna Tisza közén. A T i
szántúlon Kunmadaras térségében még epikontinentáiis üledékek vannak, keletebb
re, Nádudvar, Debrecen térségében azonban már fliskifejlődésü a felsőkréta, A 

DK-Tiszántulon, Komádi környékén flis fáciesü, de gazdag giobotruncanás ősma
radvány-együttest tartalmazó képződményeket tártak fel a fúrások, Keletebbre, a 

nagyváradi területen epikontinentáiis, főleg törmelékes kőzetekből álló rétegsorok 
képviselik a szenont,

Az  /Ifóldön a szenon végén regresszió következett be, Felsőkréta-paleocén-alsó- 
eocén folyamatos üledékképződéssel csak kis területen lehet számolni, de az üle

dékfelhalmozódás folyamatossága nem bizonyítható kifogástalanul,

Az  alföldi mezozóos képződmények pásztás elrendeződése már több mint két évti
zede ismert, A képződmények nagyszerkezeti és ősföldrajzi kapcsolatait illetően 
számos elképzelés született, de a legutóbbi időkig nem sikerült ellentmondásmen
tes, minden tényadattal összhangban álló modellt alkotni.

Az  elméletek egy része a közbenső tömeg eszméjének talaján állt, más része fel
tételezte szűk paleozóos-mezozóos eugoeszinklinálisok létezését, Az  elképzelé
sek harmadik csoportja a Tethysszerves részeként kezeli a Kárpát-medencebeli
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rnezozóos üledékeket. /BALOGH K. , 1972, BODZAY I . , 1976/. Az Alföld vonat
kozásában legrészletesebb és legelfogadhatóbb elképzelések annyiban különböznek, 
hogy egyik valóságos takaróegységek létrejöttével számol /BODZAY I . , 1976/, a 
másik inkább csak torlódásos, de bonyolult mozgásmechanizmus eredményeként 
létrejött nagyszabású átrendeződés eredményének tartja a jelenlegi szerkezeti ké
pet /SZEPESHÁZY K. , 1975. / .

A fúrási rétegsorok anyagvizsgálata alapján kétséget kizáró módon megállapítha
tó, hogy a képződmények jelenlegi elrendeződése nem magyarázható keskeny 
eugeoszinklinálisok feltételezésével; a kőzettani változás éles, átmenetnélküli a 
kifejlődési egységek között. Az alföldi rnezozóos képződményeket feltárt fúrások 
egyikében sem lehetett megfigyelni eddig rétegismétlődést, ami takaróképződés 
bizonyitéka lenne; igaz, hogy a fúrások túlnyomó része a rnezozóos üledékekben, 
vagy a kristályos képződmények tetőzónájában befejezett. A szeizmikus előkuta-

i
tásnak csak a legutóbbi időben alkalmazott értelmezési módszereitől várható, 
hogy a mezozoikum belső szerkezetéről megbízható adatokkal szolgáljon.

Anyagvizsgálati és kutatási adatok alapján úgy véljük, hogy az alföldi mezozoikum 
szerkezeti-ősföldrajzi összefüggéseit SZEPESHÁZY K. /1975/ elképzelése kö- 
zeliti meg a legjobban.

A Középmagyarországi nagyszerkezeti vonaltól DK-re nincsenek permi és ujpa- 
leozóos üledékek. A permi képződményeket a herciniai szubszekvens savanyu vul
kánitok képviselik. Viszonylag vékony, rendszerint mindössze néhány száz méter 
vastag a triász és jura karbonátos üledéksor. Ezen belül a felsőtriász és dogger 
gyakran hiányzik, a liász gresteni fáciesű. A terület ÉNY-i szegélyzónájában je l
lemzőek a preorogén iniciális bázisos vulkánitok és igen vastag a flisösszlet.

Az eredetileg is elég változatos, a kainozóikumban tetemes mértékben lepusztult 
és igen különböző szerkezeti helyzetbe került rnezozóos képződmények szerkeze
tileg három övezetbe rendeződtek. A jelenleg még észlelhető nagyszerkezeti ősz- 
szefűggések az alsókréta végén alakultak ki;

a . /  Az Erdélyi Középhegység /Mun^ii Apuseni/ kodrui takarórendszeréhez tar
tozónak véljük a Duna-Tisza közének D-i részén, a Tiszántúl D-i, DK-i ré
szén feltárt mezozoikumot.
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b . /  A Tiszántúl középső részén, és a Nagyváradi medencében megismert kép

ződmények a Bihar-Királyerdö /Bihor -  Pádurea Craiului/ autochtonjának 
feltételezett folytatása.

c .  /  A bihari autochtont keretezi a Máramaros -  Északalföldi flis-öv, amelyet az
alsókréta ofiolitok kisérnek. A felsőkréta képződmények a flisövön kivül 

Puchovi-márga vagy Gosau kifejlődésben ismertek; ezeknek a flisbe való át
menetét egyelőre mélyfúrások nem tárták fel.

A mezozóos képződmények vázolt szerkezeti helyzete a szenonig állt fenn. Ezt kö 
vetően uj ősföldrajzi-szerkezeti elrendeződés kialakulása kezdődött meg. A válto
zás legjelentősebb mozzanata a flis üledékgyüjtő kialakulása volt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szerzők köszönetét mondanak dr. SZEPESHÁZY KÁLMÁNNAK az Alföld mély
földtanának két évtizedes kutatásában szerzett adatai és tapasztalatai átadásáért, 
szakmai tanácsaiért, valamint az OGIL illetékes vezetőinek a nyilvánosságra ho

zatal engedélyezéséért.
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THE MESOZOIC FORMATIONS OF THE GREAT HUNGÁRIÁN PLAIN

By

Á. Szalay, K. Szentgyörgyi, A. Szőts

ABSTRACT

In several parts of the Great Hungárián Piain /A lföld/, with the exception of the 
Nyirség area, hydrocarbon drilling has revealed thepresence of Mesozoic forma- 
tions of varying thickness, tectonic setting and stratigraphic position underlying 
the mighty Neogene sedimentary sequence,

Trom the chronostratigraphic point of view, the entire Mesozoic is represented. 
Triassic. The Seisian is transgressive, the Campilian is often of lagoonal facies. 
The Middle Triassic consists of Dasycladaceae-.bearing dolomites and limestones. 
At the end of the Ladinian, in most part of the Great Hungárián Piain a regression 

can be observed. Carbonate rocks of the Upper Triassic are known in the N sector 
of the Danube-Tisza Interfluve, in the N and SE areas of the Great Hungárián Piain.

Jurassic. Jurassic sedimentary rocks have been hit South of the Cegléd-Tisza- 
gyenda-Ebes line only. The /mostly detrital/ Liassic is transgressive. The Dogger 
is more restricted in extension, represented by radiolarites, nodular limestones 
and clay maris /shales/. The Maim begins with a nodular red limestone member, 
overlain by Calpionella-bearing limestones and maris.

Lower Cretaceous, In the Central part of the Great Hungárián Piain mafic volcanites 
of preorogenic type have been discoveres along a major tectonic lineament. The 
overlying marine series is transgressive, without extending considerably beyond 
the contours of the Jurassic occurrences. The Valanginian-Albian series of cong- 
lomerates, Orbitolina-bearing limestones and Radiolarian clay maris /shales/ ends 
with a partial regression.

Upper Cretaceous. The paleogeographic and structural situation has been funda-
mentylly changed, The renewed transgression overflooded relatively small areas
during the Cenomanian bút much larger ones during the Senonian, producing
Globotruncana bearing maris, Gosau-type sediments and in the NE sector a Flysch 
sequence.
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Megtectonically, the Great Hungáriám Piain is cut in two by the Central Hungárián 
Lineament /K. SZEPESHÁZY 1975/. North of this onlyTriassic rocks corresponding 
to those of the Hungárián Central Mountains are known. On the contrary, South of 
this line tüne Mesozoic formations are analogous with those of the Codru Nappe 
System of the Apuseni Mountains and of the autochthonous Bihor -  Padurea Craiului 
unit. Beginning wiht the Senonian, the preexisting megatectonic units were diago- 
nally crossed by the development of a Flysch trough at N-NE.

Address of the authors:

Dr. Szalay Árpád 
Kőolaj és Fö dgázbányászati 
Ipari Kutató Laboratórium 
Szolnoki Üzemegysége

S Z O L N O K  

Munkásőr u. 46.
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AZ ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYEI

1976. jul. 1. -  1977. dec. 31.

1976, szeptember 27.

SZEIDOVITZ Gy. -né -  JÁNVÁRI J. -  BODOKI T. -  NÉMEDI L. : Komplex geofi
zikai kutatási eredmények a Nyirségben.

BÁLLÁ Zoltánná: A Dunántúl geotermikus kérdései.

1976. október 9.
DETRE Csaba és VITÁLIS György vezetésével bejárás: Csővár -  Keszeg.

1976. október 25.
SZEDERKÉNYI Tibor: A déldunántuli ópaleozóos-perkambriumi alaphegység 

földtani problémái.

1976. november 15.
BÁLLÁ Zoltán: A börzsönyi paleovulkán rekonstrukciója.

1976. november 22.
WEIN György: A Kárpátmedence kialakulásának vázlata

BODZAY István: Földtani modell alpi képződményeinek szénhidrogénkutatási 
perspektíváinak megítéléséhez.

1976. december 8.
SZUROVY Géza: A változó Libia /Földtani és gazdasági-politikai változások; 

vetitett képekkel/

1977. január 19.
GERBER Pál: A tatabányai-, valamint a Nagyegyháza-mányi barnakőszénme

dencék fejlődéstörténete és tektonikája.

OVAVECZ János: A Vértestől a Tokaji-hegységig terjedő hegyvidék tektonikai 
értelmezése amerikai műhold felvételek alapján /bejelentés/

ORAVECZ János: Újabb adatok a Lovas-környéki fillitképződményhez /bejelen
tés/.
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1977, február 9. /a  Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Fotointerpretációs Bi
zottságával közösen/

WÉBER Béla: A magyarországi légi geofizikai mérések néhány földtani tapasz
talata.

1977, február 23.
SZEPESHÁZY Kálmán: A lengyelországi Szentkereszt-hegység földtani felépíté

sének vázlata.

VECSERNYÉS György: Nyugat-Anatólia perlittelepei

1977, március 21.

HADZI E. , ALEKSIC V ., PANTlÓ N ., KAMENIC M. /Belgrád/: Délkelet- 
Európai lemezmozgások a kainozoikum folyamán.

1977. március 30.
DOBOSI Zoltán: Eljegesedések és kontinensvándorlás.

1977. április 6.
KOML(/sSY György: Laterites bauxit- és vasércképződés a Ny-i Gatokban 

/India/.

1977. április 20-22. /a  Déldunántuli Területi Szakosztállyal közösen/
I. Országos Bányaföldtani Ankét /P é c s /

1977. április 25. /a  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen/

GÁBRIS Gyula -  MAGYARI Gábor: A bukaresti földrengés helyszíni tapaszta
latai.

ROZLOZNIK László: /Kassa/ A Nyugati Kárpátok földtani problémái a globális 
tektonika tükrében és a Pannon medence közti határ kérdése ./s ic /

1977. junius 4. /a  Mérnökgeológiai és Építésföldtani Szakosztállyal közösen/

VITÁLIS György vez. : tanulmányút a Dunabalparti mezozóos szigetrögök /Vác-- 
Nagyszál, Keszeg, Nézsa/ földtani, műszaki-földtani és bányaföldtani 
kérdéseinek bemutatására.
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1977, október 26,
SZALAI Tibor: A varisztikus északi törzs és a bükki újpaleozoikum.

ZELENKA Tibor -  SZALAI István: A Darnó-vonal nagytektonikai jelentősége 
Észak--Magyarország fejlődéstörténetében.

1977. október 31, /az Ásványtani-Geokémiai szakosztállyal közösen/

PANT(/ GYörgy -  DUDICH Endre -  Pc/kA Teréz: Beszámoló a KBGA XI.
Kongresszusáról, és a hozzá kapcsolódó tanulmányi kirándulásról /Kijev, 
1977. VIII. 25-IX. 8 . /

KONCZ István: Beszámoló a VIII, Nemzetközi Szervesgeokémiai Világkongresz- 
szusról/Moszkva, 1977. V. 10-13./

1977, november 16,
JA S K c /  Sándor: A kőszén- és kősóképződés intenzitásváltozásai a neogénben. 

MIKE Károly: A Nyírség negyedkori tektonikája.

1977. november 28, /az Agyagásványtani Szakosztállyal közösen/ 

DUDICH Endre: Agyagásvány-adatok a bakonyi eocén ősföldrajzához.

1977, november 30, /a  Közép- és Észak-Dunántuli Területi Szakosztállyal 
közösen/

SZANTNER F. -  SZAB(/ E. -  Tc/ t H Á, -  KNAUER J, - GECSE É. -  T(Ít H K. - 
R, SZABÓ J„ -  LUDAS F .-né: A Déli-Bakony bauxitprognosztikai célú rétegtani, 

hegységszerkezeti, bauxitföldtani újraértékelése és földtani térképsoro
zata.
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TITKÁRI B E S ZÁ M O L SZ ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZAKOSZTÁLY

1975 febr. 20 -  1978 febr. 15. közötti ciklusának 
munkájáról

1. Két nagyrendezvényünk volt:

Tektonikai_Ankét /Bp. 1975 nov. 10-11/
20 előadás

I. Orsz. Bányaföldtani Ankét /P écs, 1977 ápr. 20-22/

Négy iparágból /urán, bauxit, kőszén, érc- és ásvány/ 
36 előadás; kőszén és urán bányalátogatás 
A két ankét átdolgozott és lektorált előadás anyaga a 

Földtani Közlöny szerkesztőségénél van, megjelentetés végett.

2. Előadások

Összesen 47 előadás volt /a  nagyrendezvények keretében elhangzottakon kivül; 

azokkal együtt 103/.

Ebből teljesen külföldi témával foglalkozott 12, részben külföldi /összehason- 

litó / témával 8.

Ennek során a kárpát-dinári térségen kivül szerepelt:

— Európából: Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Románia és 

Ukrajna;
— Ázsiából: India, Törökország, Vietnami Demokr. Köztársaság.
— Amerikából: Brazilia, Jamaika, Kuba, USA;
— Afrikából: Ghana, Libia.

A két ankét nélkül összesen /a  társszerzőket is beleértve/ 50 hazai előadónk 
volt, ezenkivül 3 külföldi / l - l  Ausztriából, Csehszlovákiából és Jugoszláviá

ból/.
x A Tehtonikai Ankét anyaga megjelent a Földtani Közlöny 107/3-4. számá

ban/1977,/.
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Az előadások tárgykör szerinti megoszlása:

8 tektonika
4 hazai + 2 külföldi területi földtan
5 ősföldrajz
4-4 bauxit és geofizika

3-3 magmatizmus-vulkanizmus, fotogeológia és utiélmények 
2-2 kőszén és olajpala

1-1 kősó, perlit, szénhidrogén-perspektivák, vízföldtan, üledékföldtan, 
eljegesedés, földrengés,

3. Tanulmányi kirándulás volt mindhárom tavaszi évad végén; egy a Budai
hegységbe, kettő pedig a Dunabalparti

4. Együttműködés
Társulaton belüli közös rendezvények:

Déldunántuli Területi Szervezet: 
Ásványtan-geokémiai Szakosztály: 
Agyagásványtani Szakosztály: 
Matematikai-földtani Szakcsoport: 

Észak- és Középdunántuli Területi 
Szervezet:

Mérnökgeológiai-épitésföldtani

Szakosztály:

Társulaton kivül:

Geodéziai és Kartográfiai Egyesület: 
Karszt- és Barlangkutató Társulat:

5. Általános Földtani Szemle

A tárgyidőszakban 3 füzet jelent meg.

1975: 8, szám, 3 cikk,
1976: 9, szám, 3 cikk,

144

hegyrögök területére.

Bányaföldtani Ankét
2 előadás 
1 előadás 
1 előadás

1 előadás

1 tanulmányi kirándulás

3 előadás 
1 előadás

84 oldal terjedelem 
103 oldal /az 1975 jan. 1 és 1976. 
jul. 1. közötti rendezvények jegyzéké
vel/



1977: 10. szám, 3 cikk, 196 oldal /az  1-10 szám magyar és
angol tartalomjegyzékével/

Idegennyelvü /túlnyomórészt angol/ összefoglalások és ábramagyarázatok a 8. szám
tól kezdve vannak. A magyar-francia földtani dokumentációs együttműködés keretében 
kialakult rendszer tartalom-jellemző tárgyszavai /BRGM-CNRS/ a 9, számtól kezd
ve fel vannak tüntetve minden cikk elején.

A Szakosztály vezetősége a ciklus folyamán az alábbi volt:

Elnök■ Körössy László; titkár: Dudich Endre
Vezetőségi tagok: Balogh Kálmán, Csalogovits Imre, Jámbor Áron,

Kriván Pál, Szalai Tibor, Szepesházy Kálmán, Wein György és 
Zelenka Tibor.

Az 1978. február 15-én megválasztott uj vezetőség:

Elnök: Körössy László; titkár: Dudich Endre
Vezetőségi tagok- Bállá Zoltán, Balogh Kálmán, Ki eb Béla, Mindszenty 
Andrea, Oravecz János, Radócz Gyula, Szepesházy Kálmán, Sziabóczky Pál.

A Magyarhoni Földtani Társulat tisztújító közgyűlése 1978. március 22-én 
Szalai Tibort, szakosztályunk alapitó-elnökét ti sztelet i_tagg_á választotta.
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