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Munkánkkal a SZEPESHÁZY Kálmán (1975, 1975a, 1975b, 
1978, 1979) által elindított, a Kárpátok ás határos terüle
teinek földtanát bemutató cikksorozatot kivánjuk folytatni. 
Tesszük ezt azért is, mert úgy véljük, hogy Magyarország 
földtani — - de ezen belül is a nagyszerkezeti —  felépítésé
nek megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges a oprnyező 
hegységkeret geológiájának ismerete.

Ezen ismertetést beszámolónak szánjuk a Kárpát-Bal
kán Geológiai Társaság XII., bukaresti kongresszusát követő 
kirándulásról (1981. szeptember 14-22). A kirándulás során 
M. SÜNDULESCU, D. RUSSO-SÜNDGLESCU, H.-G. KRKUTNER, I. BA- 
LINTONI ás M. MICU vezetésével alkalmunk volt egy kereszt- 
szelvényben —  a Szubkárpáti-takarótól a Máramarosi-flis- 
övig —  rövid bepillantást nyerni a Keleti-Kárpátok valasenv- 
nyi szerkezeti egységébe. A rendkívül gazdag programért, és a 
kitűnő kalauzolásért vezetőinknek ehelyütt is köszönetünket 
fejezzük ki.

x7-----1-----------' Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1982. február 10-i szakülésén.
Kézirat beérkezett; 1985* március 28-án
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1. ELŐTÉR ÉS ELŐMÉLYEDÉS

1.1 Előtér
(Kelet-Európai-, Szkita- ás Moesiai-tábla, Észak-Dobrudzsa)

A tágabb értelemben vett kárpáti előteret nagyobb
részt különböző korú táblás területek alkotják. Legidősebb 
a prekambriumi Ke let európai-tábla (Romániában: Moldvai-táb
la), amely az algomai, mozgások után, kb. egymilliárd éve 
kratonizálódott (epialgomai tábla). A Keleti-Kárpátok előte
rét alkotja, részben az előmélyedés üledékei által elfedve, 
Kristályos aljzata gneiszből, gneiszgránitból, amfibolitból 
és rapakivi-gránitból áll. Üledékes fedőjének rétegsora vendi 
(legfelső prekambriumi), ill, részben ordovic-iumi-szilur kép
ződményekkel kezdődik, amelyekre négy üledékciklus: a felső- 
jura - alsókráta, a felsokráta, az serén és a középsőmiocén - 
pliocén kőzetei települnek. Az utolsó, felszíni feltárásokban 
is látható üled.ákciklus kárpáti márgával kezdődik, amelyre 
bádeni evaperitok (anhidrit), majd alsó- és felsőszarmata tör
melékes üledékek települnek. Az alsószarmatával bezáróan a ré
tegsor alátolód.ott a kárpáti flistakaróknak.

Az epipaleozoós Szkita-tábla a Keleteurópai-táblától 
D-re és Ny-ra helyezkedik el. Ezt a kaledóniai - variszkuszi 
kratont részben a Predobrudzsai-süllyedék (Bírlad-süllyedék) 
vastag epikontinentális mezozoós rétegsora, részben az előmé
lyedés és a kárpáti flisöv takarórendszere fedi. Ez utóbbi 
alatt egészen Lengyelországig követhető. Üledékburka felsőjura 
- kréta és vádeni - alsószarmata képződményekből áll.

A kárpáti előtár részének tekinthető az óalpi észak- 
dfbrudzsai intrakraton ge oszinklü náli.s övezet. A Szkita-t ábla 
DNy-i oldalán a Fekete-tengertől az előmélyedés és a flista- 
karók alatt a Tatros folyóig húzódik, Paleozoós tektonomagmás 
ciklusa kambriumi - ordovir'iumi - szilur - devon - karbon korú 
gecszinklinális üledékekből és magmatitokból áll* A varisz
kuszi gyűrődés során a kambriumi - ordoviciumi képződmények 
zöldpala-fáciesü metamorfózist szenvedtek. A mezozoós geo-
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szinklinálisban törmelékes, karbonátos ás flisjel^egü triász, 
vastag törmelékes jura - kréta, valamint paleogán ás neogén 
epikontinentális üledékek halmozódtak fel, A triász és a 
liász képződmények a lfimmériai fázisban gyürődtek fel.

A Moesiai-tábla idős, a cadomi fázis során kratoni- 
zálódott masszivum, amely beépült a délkelet-európai kaledó- 
niai - variszkuszi gyűrt övezetbe. A tábla K-i részét (Közép- 
Dobrudzsa) vendi (legfelső prekambriumi) korú, epi- és 
anchimetamorf grauvakke ás pala, az un. ' "zöldpala"-öv foglal
ja el, amely a flistakarók alatt egészen'a lengyelországi 
Szentkereszt-hegységig húzódik (SANDüLESCU és MICU, szóbeli 
közlés). A platform üledékeket ordoviciumi kvarcit, szilur - 
devon - karbon sekélytengeri, részben evaporitos képződmé
nyek, germán tipusu permotriász, valamint középsőjura - kö- 
zépsőkráta karbonátok képviselik. A csak lokálisan előfordu
ló eocén kivételével az evaporitos bádeni, valamint a fiata
labb törmelékes üledékek jelentik a kainozoikumot.

1 .2 Előmélyedés

Az előmélyedés az a legkülső molassz-medence, amely 
még a feÍgyűrt hegyláncokból származó törmelékanyaggal töl
tődött fel. Megegyezik a korábban használt "külső előmélye- 
dés" fogalmával. Az un. "belső előmélyedést" takaros szerke
zete miatt a Szubkárpáti-takaró névvel illetik.

Az előmélyedés csak a Moldavidák legutolsó gyűrődé
se. a moldvai mozgások után lerakodott felsőszarmata - 
pleisztocén molasszt tartalmazza. Két zónára oszlik: a külső, 
gyüretlen zónára, amely a Keleti-Kárpátok egész ivét körül
veszi és a belső, meggyürt zónára, amely a Kárpátok DK-i ka
nyarulatában fejlődött ki.

A gyüretlen előmélyedés aljzata a Kárpátok előteré
ben lévő epiproterozoós és epipaleozoós tábla. A Tatros 
(Trotus) folyótól D-re az előmélyedés belső szárnya a Szub
kárpáti-takaró frontjára települ.
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A Foksáni (Focsani)-süllyedők a gyüretlen élőmélye
dés egyik jellegzetes része. A tél alakú süllyedek több, mint 
10 km vastag, homokos-kavicsos, helyenként széntelepes, her- 
szoni - pleisztocén korú rétegsort tartalmaz.

A gyűrt előmélyedés rétegsora a homok-kavicson ki- 
vül herszoni sekélytengeri mészkőből és pontusi slirből áll.
A gyűrődés a pleisztocén valachiai mozgásokhoz kapcsolódik; 
ekkor alakultak ki a sódiapirok a Szubkárpáti- és a Marginá
lis-takaró alsómiocén kősótelepeiből.

2. A KELETI-KÁRPÁTOK SZERKEZETI EGYSÉGEI

Földrajzi és földtani helyzet

A Keleti-Kárpátok a kárpátaljai Tarac (Tyereszva) 
folyótól a munténiai Dimbovita folyóig terjed. Az Északke
leti-Kárpátoktól a Szirtöv hiánya (a Batizai-takaró kivételé
vel) és a kristályos-mezozoós öv megléte, a Déli-Kárpátoktól 
a flisöv megléte ás az autochton hiánya különiti el.

Rétegtani szempontból négy zónára osztható (a külső
től a belső zónák felé haladva):

- Flisöv: felsőjura - miocén rétegeket tartalmazó
lenyirt buroktakarók. A micénben (Moldavidák), ill. 
a krétában (Külső-Dacidák) gyürődtek fel. ' -

- Kristályos-mezozoós öv (Belső-Dacidák): prekambri- 
umi - paleozoós kristályos képződményeket és a raj
tuk települő paleo-mezozoós üledákburkot tartalmazó 
aljzattakarók. A krétában gyürődtek föl.

- Máramarosi-flisöv: felsőkréta - miocén flis, rész
ben miocén takarókban, részben autochton jellegű.

- Vulkáni öv: a belsőkárpáti vulkáni koszorú keleti 
tagjai: miocén - pleisztocén intermedier és savanyu 
(ritkán bázisos) piroklasztikum ás lávakőzetek.
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A Keleti-Kárpátok autochtonja nem ismert; a hegy
lánc észak-déli csapásu, K-i vergenciáju, kristályos, mezo- 
zoós és kainozoós képződményeket tartalmazó aljzat- és bu
roktakarók rendszeréből áll. A kréta orogén fázisok (auszt
riai - larámi) hatáséra létrejött takarókat összefoglaló né
ven Bacidáknak, a neogén takarókat Moldavidáknak nevezik.

A szerkezeti egységek felsorolása (tektonikai sor
rendben, alulról fölfelé):
Moldavidák

- Szubkárpáti-takaró
- Marginális takaró
- Tarkői-takaró
- Audia-takaró
- Macla-takaró
- Konvolut flis-takaró

Bacidák
- Bobu-takaró
- Csalhói-takaró
- Fekete flis-takaró
- Báróti-takaró
- Vargyas-takaró

B2k2YÍH§íi2§karórendszer
- Infrabukovinai-takarók
- Szubbukovinai-takaró
- Bukovinai-takaró

Máramarosi-flisöv takarói
- Petrova-takaró
- Lépos-takaró
- Batizai-takaró.

A Keleti-Kárpátok szinte valamennyi szerkezeti egy
sége fölött találhatók poszttektonikus (takaróképződés utá
ni), részben flis kifejlődésül, autochton üledékes összletek.

2.1 Moldavidák
A Moldavidák takarórendszere a Keleti-Kárpátok flis- 

övezetébe tartozik. A takaróképződés a miocénben zajlott le 
(a két legbelső, a Konvolut flis- ás a Macla-takaró kivéte
lével, amelyek már a kréta végén is erős felgyürődést szen
vedtek) .
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A Szubkárpáti-takaró kivételével nagyrészt külön
böző kora, agyagpalék, homokkövek és bitumenes rétegek vál
takozáséból álló flisképződmények épitik fel őket. A Szub- 
kérpáti-takarót alkotó ás a Marginális-takaróban is megta
lálható un. molassz-üledékek alapján egyesek e két tektoni
kai egységet az előmályedéshez sorolják. Ez azonban a Molda- 
vidák többi szerkezeti egységével megegyező takaros jelleg 
miatt nem fogadható el.

A Moldavidák takarói un. buroktakarók, (kristályos) 
aljzatuk nem ismeretes. Az egyes fÜs-üledékgyüjtők között 
feltételezett kordillerákból származó törmelékanyag alapján 
az üledékek kristályos kőzetekből (többek között gránitból) 
és krétánál idősebb karbonátos képződményekből álló kontinen
tális aljzaton rakódtak le.

2.1.1 A Szubkárpáti-takaró
(= Perikárpéti-takaró) a Moldavidák legkülső és leg

fiatalabb szerkezeti egysége. Eelsőecén - alsószarmata réteg
sorának legnagyobb részét alsómiocén képződmények teszik ki. 
Oligocén kovás (menüit), ill. bitumenes (dizodil) agyagpalá
ra a belső, Mágiresti-Perchiu-digitációban alsómiocén sósfor
máció (pikkelyeződések mentán injekciós gyűrődésekkel), vörös 
molassz (Magiresti-molassz) és szürke slir települ. A középső, 
Pietricica-digitációban a bitumenes palára közvetlenül a 
Pietricica-konglomerátum és a vörös Tescani-molassz követke
zik. A szürke slir két evaporitos (gipszes) szintet tartal
maz. A bádeni tufa (megfelel az erdélyi dési tufának) és 
globigerinás márga váltakozására gipsz és felsőbádeni homokkő 
települ, Avo lhiniai ás alsóbesszarábiai konglomerátum és ho
mok zárja a rétegsort. A 2 — 3>3 km vastag takaró flisképződmá- 
nyeket nem tartalmaz.

Az alsómiocén molassz-képződmányek anyaga az előtér 
felől, a szarmatáé a ''Kárpátok’* felől szállitódott az üledék- 
gyüjtőbe.

A Szubkárpáti-takaró áttolódása a szarmatában történt 
(moldvai fázisjr



A Tatros folyótól D-re a takaró külső zónái eltűn
nek a Poksáni-süllyedák belső szárnya alatt, majd az egész 
takarót diszkordánsan elfedi az előmélyedás gyűrt szárnya, 
a diapir-öv.

2.1.2 A Marginális-takaró
(= Szegélygyürődásek takarója = Marginális-egység 

= Külső-egység = Vrancea-egyság) a szorosan vett flisöv leg
külső takarója. Un. tektonikai fél-ablakokban (Putnai-, Besz
tercei-, Ojtozi- és Vrancea-félablak), ill. a Dumesnic-ablak- 
ban bukkan elő. Az ablakok között, a Tarkői-takaró alatt, 
mélyfúrásokkal elérték. A Tarkői-takaró frontjához tapadva 
számos elvonszolt takarópikkely ("rabotage" outlier) talál
ható, amelyek a Marginális-egység belső zónáiból szakadtak 
ki a Tarkői-takaró áttolódása során.

A Marginális-takaró 1,5— 3>3 km vastag, alsókréta - 
alsómiocén rétegsora hauterivi - albai, euxin fáciesü, feke
te palával kezdődik (Sarata- ás Streiu-rétegek). Srre vrako- 
ni - túron tarka pala, szenon - paleocén, pelágikus Lepsa- 
rétegek ás paleocén - alsóeocén, vékonyrétegzett fi.is követ
kezik. A közápsőeocén Doamna-mészkőre a priabonai Bisericani- 
rétegek (.fekete pala) ás globigerinás márga települ. Az oli- 
gocán - alsómiocén bitumenes palák (menilit, dizodil) homok
kővel (Kliwa-homokkő) ás konglomerátummal váltakoznak. Az al
sómiocén sósformációban kálisó is található. Vörös (Hirja-) 
vagy zöld molassz zárja a rétegsort. Blisképződmények csak' 
néhány helyen találhatók a rétegsorban, pelágikus és sekély
tengeri törmelékes üledékekkel váltakozva. Ezt a stabil elő
tér közelsége, az ingadozó süllyedési sebesség okozta. Az 
üledékgyüjtőben lerakódott törmelékanyag az előtérről szárma- 
z ik.

A Marginális-takaró a bádeni korszakban tolódott rá a 
Szubkárpáti egységre.
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2.1.3 A_TarteŐi_^Tarcau._)ak;a.x^ó
(= Mediomarginális-egyság) a Moldáviáik legnagyobb 

felszíni kiterjedésű takarója. Megfelel az Északkeleti-Kár
pátok Skibas- es Krosno-zónájának. Polifaciális takaró. Tel
jes alsókréta - kozépsőmiccén rétegsort csak a legbelső, Tar- 
kői-digitáció tartalmaz; a legkülső digitáció rétegsora csak 
a szenonnal kezdődik: az idősebb rétegeket a feltolódási sik 
levágta. A legnagyobb felszíni elterjedési 'Tarkői-digitáció 
2,3— 7>5 km vastag rétegsora hauterivi - alsóvrakoni, szilé
ziai tipusu, sziderites mészkőrátegeket tartalmazó fekete 
palával kezdődik. Erre vrakoni - taron agyagos mészkő (Lup- 
chianu-rétegek), szenon - alsópaleocén flis, majd a 2 km vas
tag paleocén - alsóeocén Tarkői-homokkő következik. A felső
eocéntől az alsómiocénig különböző tipusu fliskápződmányek 
rakódtak le (Fusaru-homokkő: homokos flis; Vinet1 ^ lis: 
konvolut, homokos-márgás flis, hasonlít a Krosno-rétegekhez: 
egyidős vele a vadflis kifejlődásü Slonfácies). A molassz 
kifejlődésü alsó-középsőmiocán csak a Kárpátok DK-i kanyaré
ban található meg, gipsz- és sórétegekkel.

A Tarkő1-takaró üledákgyüjtőjébe az alsókrátában még 
csak az előtér felől szállitódott törmelék. A szenonban in
dult meg a törmelékszállítás a belső területek felől. A fiis
ár ok tengelyének K-i irányú elmozdulását követve az alsó
miocénig teljesen átvette a szerepet a belső zónák törmelék
szállítása.

Az áttolódás a bádeni folyamán következett be, ami
kor az előrenyomuló Tarkői-takaró szinte teljesen beborítot
ta a Marginális-takarót, sőt helyenként túl is haladt rajta.
Az áttolódás során az utóbbi belső zónáiból feltápett taka- 
rópikkelyeket tolt maga előtt.

2.1.4 Az Audia-takaró
(= Feketepala-takaró - medio-internális takaró = 

pikkelyzóna) megfelel az Északkeleti-Kárpátok CSernahora- 
zónájának. A felszínen csak keskeny sávban található, de fu-
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résokkal kimutatták a KonvoLut flis- és a Macla-takaró 
alatt is.

1— 2 , 5 vastag alsókráta - középsőeocán rétegsorá
nak alsó része (hauterivi - alsóyrakoni) megegyezik a Tarkői- 
takaróéval: sziléziai fáciesü fekete pala, felső részén 
glaukonitos, homokos flissel (megfelel a Lengyel-Kárpátok 
Lgota-rétegeinek). Erre vrakoni - túron, tufitos betelepülé
seket tartalmazó tarka pala következik* Üledékhézag után 
szenon - középsőeocén homokos flis zárja a rétegsort (Pris- 
aca-homokkő, az Északkeleti-Kárpátok Csernahora-homokkövé- 
nek a megfelelője).

Az alsó~kozépsők.r éta fekete pala homokrétegeinek le
pusztulási területe az előtár. A felsőalbaitól a turonig a 
flisárok belsejében elnyúló, un. Coumani-kordillera lepusz
tulása is szolgáltatott törmelékanyagot. A Prisaca-flis a- 
nyaga belső eredetű: feltűnően sok bázisos kőzet szemcsét 
tartalmaz; ezek feltehetően az Erdélyi-takarórendszer lepusz
tulásából származnak,

Az Audia-takarp az alsómiocén óstájer fázisban toló
dott rá a Tarkői-egységre.

2.1.5 A Macla-takaró
(= Audia-takaró Zágoni-rátegei = Teleajen-takaró 

Macla-sorozata) a felszínen csak a Háromszéki-medencétől L- 
re található, de fúrásban a Tatros folyóig ismerik, a Kon- 
volut flis-takaró alatt. A 0,9— 1,5 km vastag, vrakoni - tú
ron rétegsor (Macla-flis) túlnyomó része tarka, ill. szürké 
agyagos flis, mig legfelső része földpátos homokkő. Az átto- 
lódás a Konvolut füs-takaróéval egyidőben, az alsómiocén 
óstéjer fázis során zajlott le.

2.1.6 A Konvolut_flis-takaró
(= Teleajen-takaró - Palanca-takaró = Keleti inter- 

nális egység = alsó internális takaró = nappe de flysch 
curbicortical), ill. maga a konvolut flis arról kapta a ne
vét, hogy homokkőrétegeiben igen erőteljesen fejlődött ki a
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Bouma-ciklus C-tagja, a konvolut rétegzás. A 2— 5 km vastag, 
alsókréta - alsómiocén rétegsor hauterivi fekete palával kez
dődik, amelyre a barrémi - apti Torodé j-f lis települ. Ez fo
kozatosan megy át abba a konvolut flisbe, melyről a takaró a 
nevét kapta. A flisrétegsor egy szakaszában uralkodóvá válik 
a homokkő (albai - vrakoni Cotumba-homokkő), majd visszatér a 
konvolut flis. A feltételezett, albai Perimoldvai-kordillerá- 
ból származó breccsarétegek szakítják meg helyenként a flis- 
rétegeket. A felsővrakoni - cenomán intervallumban a Kászon 
völgyétől D-re a Dumbravioara-sorozat agyagpalája helyettesí
ti a flist.

A Konvolut flis-takarót az első gyűrődések a felső- 
szencnban (korai larámi tektogenezisi), a Csalhói-takaró ráto- 
lódásakor érték. A takaró áttolódása az alsómiocánben történt 
(óstájer fázis).

Egyelőre még vitatott, hogy a Konvolut flls-takaró 
a Moldavidá’fhoz, vagy a Dacidákhoz tartozik-e. Bár a Keleti- 
Kárpátok BNy-i elvégződésénél a felsőkrétával zárul a réteg
sora, a Prahova völgyétől K-re az alsómiocén üledékeket is 
tartalmazó Macla-takaróra van rátolódva. Még északabbra az 
Audia-takaróra is rátolódott és ennek alapján sorolják a Mol- 
davidákhoz.

2.2 Báddák

2 .2 . 1  Külsődácidák
A kelet-kárpáti fliszóna legbelső ás legidősebb, a 

korai larámi tektogenezis során kialakult takarói egy önálló 
medencéből származnak, amelynek kivékonyodott kontinentális, 
ill. paraóceáni kérge volt. A külsőbb helyzetű, számos digi- 
tációra tagolódó Csalhói-takaró a fő egység. A belsőbb egy
ségek közül a bázisos vulkánitok főtömegát tartalmazó Fekete 
flis-takaró csak a máramarosi területen, mig a korlátozott 
kiterjedésű, kérdéses hovatartozásu (bukovinai vagy külső- 
dácida affinitásu) Baróti- és Vargyas-takarók csak a keleti- 
-déli-kárpáti könyökben (Baróti- és Persányi-hegység) vannak
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jelen. Szintén csak a könyökben van meg a legkülsőbb hely
zetű Bobu-takaró.

A Külső-Daciclák a tágabb értelemben vett Penninikum 
folytatását képviselik a Keleti-Kárpátokban. A Déli-Kárpá
tokban -—  kb. 100— 150 km-es megszakitás után —  a Szörényi- 
takaró képezi a folytatásukat, amely viszont egy inkább óceá
ni kérgü medencéből származik.

2.2.1.1 Bobu-takaró. A kárpáti hajlatban a Külső- 
Dácidák legkülsőbb, felső-apti— alsó-szenon képződményekből 
álló egysége a Bobutakaró.

A rétegsor a felső-aptiban homokos flissel kezdődik.
A takaró főtömegét albai— alsó-cenomán homokos-palás flisek 
alkotják, a középső szentben konglomerátumokkal, A T,Bobu~ 
flis" üledékfolytonossággal megy át a cenomán-turon pelági- 
kus Dumbr&vicara-sorozatba, melyre alsó-szenon homokos flis 
következik,

A takaró feltolódási frontjára diszk'rdánsan felső- 
szenon, a Csalhói-takaróéval megegyező márgák települnek, 
majd paleocén— alsó-eocén flis (Sotrile-flis); ezek már a 
poszt tektonikus üledékfedőt képezik.

2.2.1.2 Gsalhói (Ceahlau)-takaró. A Csalhói-takarón 
belül hét digitációt különböztetnek meg. Közülük legfonto
sabbak a Keleti-Kárpátok teljes hosszában (Rahó környékétől 
a keleti—  déli-kárpáti könyökig) húzódó Csiki-digitáció, a 
megszakitásokkal ugyancsak végighúzódó Bodoki-digitáció, a 
csak a középső részre korlátozódó Duráu-digitáció és a keleti- 
-déli-kárpáti könyök legnagyobb elterjedésü és legbelsőbb 
helyzetű egysége, a Bratócsa (Bratocea)-digitáció. A többi 
egység csak lokális elterjedésü: a Tikos (Tico^)-digitáció
a középső részen, valamint a Comarnic- és Secáría-egységek a 
könyöki területen.

A takaró legjellegzetesebb és legidősebb képződménye 
a titon— alsó-barrémi Sinaia-flis. Az alsó (titon) tagozat 
preflis-jellegü, palás márgás-agyagos, ritkán vékony homokkő
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és nagyon ritkán márgás mészkő betelepülésekkel. A középső 
tagozat (berriázi-valangini) meszes flis, homokos-mérgás vagy 
homokcs-márgás-mészköves ritmusokkal. A felső tagozat (hau~ 
terivi— alsó barrémi) sötét, palás-homokos flis, felső részén 
gyakori mészkőbreccsákkal. Az alsó és középső-tagozat csak a 
Bratócsa- és Csiki-digitációkban van meg, A Bratócsa-digitá- 
ció belső részén az alsó tagozatban egy szintben vörös és 
zöld palák telepüknek, melyek helyenként bázisos vulkánitok
ká! társulnak (Azuga-fácies). A Secária-digitációban a felső 
tagozat bázisos vulkáni kőzetek olisztolitjait tartalmazza.

A barrénji-aptit valamennyi digitációban különböző 
flisek jellemzik: Bistra-flis (a Csiki-digitációban),
"rozsdás flis", Tico^-flis, Ccmarnic-flis, stb.

Az albaiban a flisre diszkordánsan vastag konglomerá
tum települ: bucsecsi konglomerátum (Bratócsa-digitáció —  itt 
a Bucsecs-hegységben 1500— 2000 m vastagságot is elér — , 
Csiki-digitáció déli része), csalhói konglomerátum (a Duráu- 
digitációban). Nyugatabbra ’a bucsecsi konglomerátum a Géta- 
takaró kristályos paláira települ, A legkülső helyzetű Bodo- 
ki-digitációban azonban a szentmártcn— bodoki fiis egészen 
albai tetejéig felnyúlik, diszkordancia nélkül.

Albainál fiatalabb képződmények csak a takaró déli 
részén fordulnak elő. A Bratócsa-digitáció belső részén a 
bucsecsi konglomerátumra, külső részén és a Comarnic-digitá- 
cióban az alsó-kréta flisre, a Bodoki-digitációban pedig a 
szentmárton-bodoki flisre cenomán-turon pelágikus, agyagos 
rétegsor (Dumbravioára-sorozat) települ.

A poszttektonikus fedő'csak a kárpáti hajlatban fej-- 
lődött ki, a Bratócsa-digitáción, iLl. kisebb részben a Co- 
marnic- és Secária-digitációkon. A rétegsor campani fehér 
márgákkal kezdődik, a maestrichtiben pedig vörös márgákkal 
folytatódik,amelyek felfelé paleocén-eocén flisbe mennek át.
Az oligocént sötét menüit és pala jellemzi.

2,2,1.3 Fekete flis-takaró, A több, részben eltérő 
kifejlődésü pikkelyből felépített Fekete flis takaró a mára-
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marosi területen a Külső-Dácidák belső egysége. Kárpát-ukraj
nai megfelelője a "Kamenni potok" vagy "Civin" egység. Legjel
legzetesebb képződményei a takaró bázisán fellépő "mafikus 
komplexum’1 és a "fekete flis".

A "mafikus komplexum" bazaltjai, bázisos tufái és tu- 
fitos kőzetei általában idősebbek, mint az üledékes összlet.
A komplexumba dolerites telérek nyomultak be. A lávakőzetek 
között pillow-lávák és tömeges lávaárak egyaránt gyakoriak. A 
bázisos kőzetek geokémiai összetételük alapján átmeneti jel
legűek az alkáli tholeiitek ás a mészalkáli kőzetek között. 
Nyomelem-eloszlásuk alapján az "intraplate" (lemezen belüli) 
bazaltoknak felelnek meg* Ezenkívül az óceáni tholeiitek ás az 
ultrabázisos kőzetek teljes hiánya is kontinentális kérgen be
lüli riftesedás mellett szól, amely azonban a déli-kárpáti ré
gióban (Szörényi-takaró) óceáni tipusu riftesedásbe ment át, 
valódi oficlitokkal.

A vulkánitokkal társult legidősebb, ősmaradványokkal 
bizonyított korú üledékes kőzetek kimmeridgeiek. A "mafikus 
komplexum"-ot több pikkelyben kettéválasztja egy titon cal- 
pionellás mészkő szint (Rica mészkő).

A titon(?)— neokom korú pelites, grafitos fekete flis 
a legbelső pikkely kivételével mindenütt jelen van. Nem típu
sos flis, a fekete palák csak ritkán tartalmaznak vékony, 
turbidites homokkő betelepüléseket. A legbelső pikkelyben a 
szintén fekete palás Obnuj formáció helyettesíti.

A fekete flisből fokozatosan fejlődik ki a barrémi- 
apti korúnak tartott, durvább, homokos Vinderelu-flis; ennél 
fiatalabb képződmények nem ismeretesek.

Mind a Obnuj Eormáció, mind a fekete flis az infra- 
bukovinai régióból származó perm ás triász olisztolitokát tar
talmaz .

A takaró képződményei anchimetamorfózist szenvedtek.

2.2.1.4 Vargyas-egyssg és Báróti-takaró. A Keleti- 
Kárpátok déli részén, a Persányi- ás Baróti-hegyságekben a 
Bukovinai- ás a Csalhói-takarók között két bizonytalan hely
zetű tektonikai egység lép fel, a Vargyasegység és a Baróti-
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takaró. Mindkettőt flis-üledékek ápitik feL és ezért hova
tartozásukat nehéz eldönteni: egyaránt származhatnak a buko
vinai vagy a külső-dácida flis-teknöböl. Lehetséges azonban 
az is, hogy a Vargyas-egység bukovinai, a Báróti-takaró pe
dig külső-dácida eredetű*

Mindkét egység a középső-kréta tektogenezis során 
gyürődött és tolódott fel.

2»2.1.4.1 Csak a Persányi-
hegység ÉK-i részéről ismert. Három formáció épiti fel:

Stejaru-flis (titon-neokom): egy alsó, meszes flis 
és egy felső, homokos-meszes flis tagozatra tagolódik.

Piriül Parului olisztosztróma (barrémi)s olisztolit- 
jai közül a mészkő és bázisos vulkánit anyagúak a Transzil- 
vanidákból, mi.g a fekete palák ás homokkövek a Bukovinai
takaróból származnak.

Muhor-flis (barrámi): palás flis, az egység rétegso
rának zárdtagja.

2.2.1.4*2 Báróti_(Baraolt2-takaró. A Báróti-hegység- 
ben és a Persányi-hegyság keleti lejtőjén ismeretes. Kát for
máció, egy neokom— alsó-barrémi homokos-meszes flis és egy 
erre konkordánsan települő barrémi-apti homokos flis épiti 
fel. A Fekete flis-takaróhoz hasonlóan a középső-kréta tek
togenezis során tolódott fel a Csalhói-takaró legbelső egysé
ge ire.

2.2.2 BelsőXDáoldák

2.2.2.-1 Központi-ke let-kárpát i takarórendszer. A 
Központi-kelet-kárpáti takarórendszerhez az aljzattakaró ti- 
pusu Infrabukovinai-takarókat (Iacobeni-, Poleanca-, Pen- 
taia-, Pietriceaua-, Vaser-, stb.), a Szubbukovinai-takarót 
és a Bukovinai-takarót sorolják. Prealpi takarókból álló 
kristályos aljzatukra szárazföldi perm, előtér-közeli, bel- 
ső-self kifejlődései, triász és jura települ. A legmélyebb 
helyzetű Infrabukovinai-takarók ablakokban (Iacobeni-,
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Putna-, Rusaia-ablak) bukkannak elő a két magasabb helyzetű 
takaró alól.

Korábban a területről sokkal több takarót Írtak le 
(BERCIA et al. 1976), melyek jó része később prealpi korúnak 
bizonyult. E szerzők a Központi-Keleti-Kárpátok takaróit egy 
Máramarosi- (gyakorlatilag azonos az Infrabukovinaival), és 
egy Besztercei- (gyakorlatilag azonos a Szubbukovinaival és 
Bukovinaival) csoportra osztották,

2.2.2,1.1 Aljzatk£mplexum. A kristályos kőzetek ré
tegtanával foglalkozó román geológusok 1969 óta —  megegye
zően a Déli-Kárpátokkal ás az Erdélyi-Középhegységgel —  egy 
un. három ciklusos modellt fogadtak el (GIUSCA et al. 1969? 
DUMITRESCU— SANDULESCU 1970), melyet BERCIA et. al. (1976) 
dolgoztak ki részletesebben. E szerint a metamorf kőzetek há
rom üledékes ás metamorf diszkordanciával elhatárolt üledék
ciklusban keletkeztek, melyek mindegyikét tektogenezis követ
te. (E ciklusok megnevezésére korábban más-más elnevezéseket 
alkalmaztak, mint pl. variszkuszi, hercini, ókaledóniai, ka- 
ledóniai, bajkáli, uj-asszinti, ó-asszinti, prebajkáli, 
dalslandi, grenwilli.) Egyidejűleg egy rétegtani standard be
osztást fejlesztettek ki, mely szerint a felső-prekambriumot 
egy alsó részre (A) (1600— 850 + mó év) ás egy felső részre 
(B) (850— 575 né év) osztották, a két korai ciklus feltéte
lezett prekambriumi'hézaga alapján (id, 5* ábra).

Mivel a két ciklus korát illetően a válémények ma is 
eltérnek, gyakorlati szempontok miatt litosztratigráfiái be
osztást alkalmaznak, Kráutner (1980) nevezte el e két ciklus 
képződményeit Karp és Marisi főcsoportnak ("Supergroup"), (a 
Keleti-Kárpátokban ált szabad dák népcsoport, ill. a Máros 
folyó ősi neve után),

*A. Felső-prekambrium A . A felső -prekambrium A-ba 
tartozó képződményei minden alpi takaróban töredékesen meg
maradtak. A tektonikus érintkezés miatt a sorozatok közötti 
viszony a Keleti-Kárpátokban nem vizsgálható, ezért a déli
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kárpáti analógiák alapján értelmezik. A kát fő sorozat (Bre- 
tila ás Rebra) ugyanazon üledékes-metamorf ciklus során kelet
kezett, a Rebra-sorozat van magasabb rátegtani helyzetben. 
KR^UTNER (1980) beosztása szerint a Karp főcsoport Aluta cso
portjába tartoznak. Ezt megerősiti a Fcgarasi-havasok Com- 
pana- és Fogaras (Fagaras)-sorozatainak —  mellyel a fent em
lített sorozatokat korrelálják —  kapcsolata, amelyek a leg
több szerző szerint ugyanazon üledékciklushoz tartoznak.

További korreláció lehetséges a Déli-Kárpátok ás az 
Erdélyi-Középhegység egyéb prekambriumi képződményeivel is 
(ld. 5» ábra). Itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az 
Erdélyi-Középhegységben a Bretila-sorozat a Szamos (Some^)- 
sorozattal, a Rebra-sorozat pedig az Aranyosbányai (Baia de 
Arié^)-sorozattál párhuzamositható.

Az üledékképződés kora a Rebra-sorozat palinológiai 
vizsgálata, illetve a déli-kárpáti analógiák alapján felső 
prekambriumi.

A metamorf óz is (KrA'uTNER 1976) szintén a felső-pre- 
kambriumban zajlott le, melyet 800— 900 mó éves izokron ada
tok és a Kárpátok egyéb metamorf képződményeivel való analó
giák bizonyítanak.

BALINTONI és GHEUCA (1977)flatalabb, asszinti meta
morfózist tételeznek föl. Sajnos, ezeket a radiometrikus k.r- 
adatokat a variszkuszi ás alpi metamorfózis befolyásolhatta*

a) B22ÍLÍLa_22222§íi* A mintegy 2— 3000 m vastag Bre
tila-sorozat képződményei az Infrabukovinai-takarók aljzatét 
alkotják. Uralkodóan paragneiszekből és migmatitokból áll, 
amfibolit, csillámpala, kvarcit és metakonglomerátum közbe- 
települásekkel. A Radnai-havasokban (Muntii Rodnei) gyakran 
megjelenik a nleptinit-amfibolit formáció", amely az Aluta- 
csoport egyik jellegzetes litosztratigráfiái szintje.

A Bratila-sorozat polimetamorft első metamorfózisa 
Barrov-tipusu, amfibolit fáciesü volt, melyet a díszténes ás
ványtársulás (BERCIA et al. 1976) ás a piralspit gránátok 
összetétele jelez. A migmati.tosodás elsősorban a paragnei- 
szekkel kapcsolatban jelenig, meg.
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Az intenziv variszkuszi metamorfózis kisnyomású, 
regresszív* zöldpala fáciesü metamorfózis nagy területen je
lentkezik. Hatása a fedő paleozoós rétegsor alatt, mintegy 
500 m vastagságban (KRSUTKER, 1972) mutatható ki.

A variszkuszi és alpi rétolódásokboz kapcsolódó kes
keny zónákban diaftorézis észlelhető.

A Bretila-sorozat ekvivalenseit a Bukovinai- ás 
Szubbukovinai-takarókban Ráró- ás Chiril-sorozat ok képvise
lik, amelyeket azonos nevű prealpi takarókként Írtak le.

b) Rebra-sorozat. A mintegy 9— 8000 m vastag Rebra- 
sorozat képződményei a prealpi Radnai-takarót épitik fel, 
amely az alpi Bukovinai- és Szubbukovinai-takardk aljzatának 
részé. 3 részre tagolódik:

Rb. alsó Paragneísz-csíllámpala formáció (almandin,
staurolit, disztén) indexásványokkal
Rbg. középső karbonátos formáció
Kristályos mésző, dolomit, tremolit, amfibolit és 

csillémpala váltakozása. Vastagsága mintegy 1000 m. A Radnai- 
havasokban sztrafciform, szingenetikus Pb-Zn szulfid telepek 
ismeretesek a karbonátos kőzetekben. (Mississippi-völgy- 
Bleiberg-Szilézia-tipusu ércesedés.)

Rb  ̂felső kvarc-csillámpala formáció (3000— yOOO m)
A Karp-főcsoport legfiatalabb ismert képződménye. Fő

ként kvarccsillámpala (biotit, almandin, staurolit, disztén 
indexásványokkal), ritka mészkő, amfibolit, paragneisz kvar
ait és savanyu métatufa közbetelepülésekkel.

A Keleti-Kárpátok északi részén a Rebra-sorozat a 
Bretila-sórozatnál ismertetett pclimetamorfózison esett ét.

A vonulat középső részén BÁLINTOK! és CHFUCA (1977) 
eltérő fejlődéstörténetet ismertetnek:

- Barrov-tipusu, amfibolit fáciesü metamorfózis; 
kora asszinti

- alacsony nyomású cordierit + andaluzit vagy szil- 
limanit társulással jellemzett metamorfózis; ó- 
kaledoniai
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- alacsony P, T retromorfózis; kora variszkuszi
- variszkuszi és alpi dinamometamorfózis,

c) Negrigoara^sorozat. A Besztercei-havasokban ’ 
(Muntpii Bistrifcei) (BÁLINTOKI és GHEUCA 1977) a Negri^oara- 
sorozat alkotja a prealpi Pietrosu Bistritei-takarót.

Feloszt ása:
Biotit-kvarc-paragneisz f ormáció
ritka mészkő, amfibolit és mikroklingneisz közbe
településekkel.
Pietrosu-porfiroid-gneisz formáció
kiömlési, décitos metavulkanit (BÁLINTON!, GHEUCA
1978).

A Negri^oara-sorozat litológiai hasonlósága alapján 
a formáció fölső részével párhuzamositható (KRJÍUTNER 
1980). A két sorozat metamorf története hasonló, kivéve az 
ókaledóniai alacsony nyomású, nagy hőmérsékletű metamorfó
zist, amely a Negriipoara-sorozatból nem mutatható ki (BALIN- 
TONI, GHEUCA 1977).

B) Felső-prekambrium B (vendi) (Marisi főcsoport).
A második főcsoportot, mely feIső-prekambriümi-B és kamb
riumi metamorf kőzeteket tartalmaz, Marisi főcsoportnak ne
vezik. Fekvője a Karp főcsoport, fedője a Variszkuszi főcso
port, amelyektől rétegtani ás metamorf diszkordancia határol
ja el. Az egész összlet zöldpala fáciesü metamorfózist szen
vedett (KrI'uTNER 1980). Korát palinológiai adatok igazolják.
A felső-prekambriúmot’kis acritarchák bizonyitják, melyek a 
Tölgyes-sorozat alsó részéből kerültek elő. A sorozat felső 
részéből kambriumi palinomcrfákat (Hystrichosphaeridák) ha
tároztak meg. Ezen adatok jól egyeznek az U/Pb cirkon kor
adatokkal (960-—650 mó év, savanyu metavulkanit) és a társult 
szipgenetikus szulfidércekből kapott Pb/Pb kcradatokkal (56O- 
600 mó év).
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A metamorfózis, melyet SANDULESCU kaledóniainak, 
GIU£CA bajkálinak és BERCIA felső-kambriuminak vélt, ókale- 
dóniainak bizonyult —  a K/Ar izokrón kor az első metamorf 
eseményt 5GO mó évesnek jelzi. Erre utal az is, hogy a Karp 
és Marisi metamorfitok lepusztult felszínén az ordovicium- 
ban (vagy szilurban) kezdődik az uj paleozóos üledékciklus.

a) Tölgyes_£Tu.£gheg)-sorozat. A Marisi főcsoportot 
a Keleti-Kárpátokban a Tölgyes-sorozat képviseli, amely a 
prealpi Pútna-takaróban jelenik meg (Bukovinai- ás Szubbuko- 
viniai-takarók). Figyelemreméltó litológiai hasonlóságot mu
tat a Nyugati-Kárpátok Gölnici-sorozatához. A Déli-Kárpátok
ban a sorozat alsó része a Gibin csoport Resinári formáció
jával, az Erdélyi-szigethegységben pedig a Bihar Csoport 
Muncel formációjával párhuzamositható. Vastagsága kb. 5— 6000 
méter. A következő rétegtani egységekre tagolódik:

Tg. Alsó blasztodetrites kvarcit formáció (500 m)
A Tölgyes-sorozat alsó részén kvarc-muszkovitpala 

uralkodik, melyben egy földpátos kvarcit tagozat található.
Tq^ Grafitos formáció metalldittel (300— 600 m)
Szericit-grafitpala, metalidit, szericit-kvarcpala, 

metagrauwacke ás mészkő váltakozása jellemzi. A metalidites 
kőzetek szingenetikus karbonátos Mn-érctelepekke1 (Jakobány, 
Argestrú, Dealul Rusulni) és barittal (Broipteni) társulnak.

Tq  ̂ R i o 111" s vulkáni.-üledékes formáció (  ̂500- 
2200 m)

Öt kitörési fázishoz kapcsolódó alkáli-riolitos mé
tát uf a és metatufit riolit metaepiklasztokkal, és a közéjük 
rétegzett üledékes tagozatokkal (szericit-kloritpala, szeri- 
citkvarcit, szericit-grafitpala, ás klorit-szericitpala, al
tit porfiroblasztokkal). Az üledéksor alsó részén bázisos 
metavulkanitok települnek. Az első, másodk és ötödik vulkáni 
fázishoz Kurokc-tipusu szingenetikus szulfidárcesedés társul 
(Borsafürdő, Fundul Moldcvei, Le^ul Ursulni, Balánbánya).
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Tq  ̂Felső blasztodetrifces formáció fillitfcel (750- 
1000 m)

A vulkáni tevékenység megszűnésével a vulkáni szer
kezetek riolitos ás dácitos anyagának lepusztulásával foly
tatódott az üledékképződés. A vulkánitok törmelékéből fil- 
lit és kvarcit keletkezett. A formáció alsó részét kvarcit 
jellemzi, középső részét pedig fillit, brookit utáni rutil 
pszeudomorfózákkal. Felső részén kvarcit és metagrauwacke 
uralkodik.

Tqc Grafitos formáció zöldpalával és mészkővel 
(300 m)

Grafitpala, grafitos kvarcit váltakozása szericit- 
kloritpalával, kvarcittal, metagrauwackével, mészkővel és 
bázisos metavulkanittál. Régebben a formáció grafitos tago
zatait gyakran összekeverték a formáció hasonló kőzetei
vé 1 .

A Tölgyes-sorozat polimetamorfózisa:
a) Az ókaledóniai tektogenezis során Barrov-tipusu 

nyomásviszonyok uralkodtak, az összletet zöldpa
la fáciesü metamorfózis érte. A K-fehár csillámok bQ paramé
terei szerint a Tölgyes-sorozat alja az almandin-albit zónába 
tartozik, majd följebb a biotit-zóna, és legfölül a klcrit 
zóna mutatható ki.

b) Alacsony nyomású, alacsony hőmérsékletű, zöldpa
la fáciesü variszkuszi retromorfózis (ásvány

együttesek szerkezeti újjáalakulása, defengitesedés, K/Ar ko
rok megújhodása).

c) d) Variszkuszi és alpi dinamometamorfózis az át-
tolódási sikok mentén.

C. Szilur— aIsökarbon. Az alpi takarókban különböző 
paleozóos epimetamorf sorozatok jelennek meg. Az Tnfrabuko- 
vinai-takarókban a teljes szilur-alsókarbon üledéksor jelen 
van (Rusain-, Repedea- ás Cimpoiasa-sorozat) mig a Bukovinai- 
és Szubbukovinai-takarókban csak az alsó-karbon ismert (Cibó- 
s orozat).
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a) Ru-saia-sor ozat _^szilari_val6szlnüleg_f e Is ő-ordo^ 
viciumban_kezdodik_és_átmeg2;_alsó-d;ev;onbaL._is).

Vastagsága 1000— 1200 méter. Elsősorban finomtörmeLékes üle
dékes rétegsort foglal magába, mely a Rusaia tektonikai ab
lakban, és a Valea Vinulni-takaróban (Radnai-havasok) a 
Bretiia-sorozatra települ. Három részre tagolható:

Ruu Pirul Omului formáció
Kvarcittal, helyenként metakonglomerátummal kezdődő 

rétegsor, felfelé szericit-kloritpalába és grafitos fillitbe 
megy át. Mészkő- és dolomitbetelepülések jellemzik, melyekből 
szilur chitinczoákat határoztak meg.

Ru^ Rotunda formáció
Szericit-kloritpalák monoton sorozata..
Ru^ Camlnet formáció
Dolomit, mészpala ás szericit-kloritpalák váltako

zása, több-kevesebb grafittal. Litológiai felépítése alapján 
megfelelhet a Cimpoiasa sorozat devonja alsó részének.

b) Repedea^sorozat (szilur, esetleg felső-ordovicium 
is). Mintegy 1000 méter vastag vulkáni-törmelékes, finomtör- 
melákes és karbonátos rétegsor, mely a Radnai-havasok Anieip 
és Stiol-takarójában a Bretiia-sorozatra települ. A diabázcs 
metatiifák kát rátegtani szintben jelentkeznek, a bázisos kő
zetekhez Lahn-Dill-tipusu ércesedés társul. Felépítése:

Rp  ̂ Stlol formáció
Zöldpala, ritkán mészkő ás grafitpala betelepülések

kel.

Elsősorban grafitos, metapelites-metapszammitos üle
déksor, fölső részén akár 500 métert is elérő vastagságú mész
kő (Fintina mészkő), ül, dolomit (Blrjabel dolomit) réteg
sorral. A gráfitpalákból, és a vele együtt előforduló mészkő
rétegekből ludlovi chitinozoa-társulást határoztak meg.

Ebből következik, hogy a Repedea- ás Rusaia-sorozat 
az Infrabukcvinai-takaróban a szilur hetercpikus fáciesei.
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c) Cimpoiasa-sorozat (devon-alsó-karbon). Diszkor- 
dánsan következik a Repedea-sorozatra, az ujkaledóniai ki
emelkedés után a devonban fölujult a törmelékes üledékképző- 
dés. Korábban a Repedea-sorozathoz sorolták (Rp^-Rp^,
KRAUTNER 1976).

A rétegsor vastagsága kb. 2000 méter ás a következő 
egységekből áll:

Ci.| Gura Eintinii formáció (alsó-devon)
Metakonglomerátum, kvarcit, kvarcit-szericitpalák 

jellemzik.
Cio Negoiescu formáció (középső-devon)
Az egész Közép-Európában tipikus diabáz-vulkanizmus 

megjelenése fácieseltéréseket okozott. A Negoiescu formációt 
uralkodóan mintegy 400 m vastag bázisos vulkáni törmelékes 
összlet alkotja, melyben tengeralatti paleovulkáni szerkeze
tek tételezhetők fel. (Metamorf mandulakőhöz Lahn-Dill tipusu 
ércesedés kapcsolódik.) A képződmény oldalirányban mészkő, 
mészpala és dolomit rétegekkel fogazódik össze.

A formáció kora paiinológiai vizsgálatok alapján de
von (ILIESCU-KRAUTNER 1975)-

Ci-z Prlslopas formáció (felső-devon - alsó-karbon)
Alsó részén a törmelékes üledékek uralkodnak: meta

konglomerátum, kvarcit, grafitpalák, ritka mészkő és zöldpala' 
rétegekkel. Kora felső-devon - alsó-karbon, paiinológiai vizs
gálatok alapján (ILIESCU-KrXuTNER I9 75).

Középső tagozata karbonátos, grafit- ás kloritcidpa- 
lákkal; felső tagozata pedig metagrauwaxke.

Ci/| Buhaescu formáció (alsó-karbon)
Alul bázisos metatufa (zöldpala), felső részén pedig 

riolitos metatufa jellemzi, szericit-kloritpala és mészkő be
településekkel.

d) 6ibó_(_Tibau2-sorozat (alsó-karbon). 800— 1000 mé
ter vastag, elsősorban karbonátos üledéksor, 'amely csak a
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Szubbukovinai-takaróban ismeretes. A Prislopas formáció (Ci) 
rétegtani megfelelője. Vagy a Rebra- vagy a Tölgyes-sorozat
ra települ. Jellemző kifejlődése szürke, gyakran stromatoli- 
tos dolomit ás mészkő, melybe kvarcit, fillit, és elvétve 
zöldpala rétegek települnek. Alsó-karbon korát spóratársulá
sok bizonyítják (ILIESCU-KRÍÍUTNER 1975).

Végül meg kell emlékezzünk az ''Argestru-sorozatról", 
amelyet BERCIA 1970-ben különített el. Ez az erősen filloni- 
tosodott 60— 80 m vastag rétegsor, amely a Subbukovinai- és 
Infrabukovinai-takarók közé szorult, újabb vélemények (BÁLIN
TON! —  szóbeli közlés —  1981) szerint tulajdonképpen egy, 
a Bretila sorozattól elszakadt'elvonszolt takarópikkely (ra- 
botage).

Variszkuszi metamorfózis. A Kárpátokban a paleozóos 
üledékek metamorfózisa általában a szudétai fázishoz kötődik 
mind a K/Ar adatok (320 mó év), mind a metamorf alsó-karbon, 
ill. a nem metamorf felső-karbon-perm molassz (legidősebb 
wesztfáli-C) alapján.

Bár a Keleti-Kárpátokban csak a molassz perm kora bi
zonyított, valamint a variszkuszi metamorfitokát 200— 225 
éve újabb átalakulás érte, a prevariszkuszi aljzat K/Ar kor
adatok maximális gyakorisága 300— 320 mó évet jelez.

A variszkuszi zöldpala fáciesü metamorfózis alacsony 
nyomásviszonyok között fejlődött ki, stilphcmelán izográdnak 
megfelelő hőmérsékleti tartományban, és csak helyenként (Rad- 
nai-•havasok) megy át a "biotit-in" izográdba. Polifázisos jel
legű. E regionális metamorfózis a prevariszkuszi medencealjzat 
széles zónáiban regresszív metamorfózist okozott.

Mind a Szubbukovinai- mind az Infrabukovinai-takarók- 
ban az alacsony nyomású paleozoikum az alpi és/vagy prealpi 
áfctolódások során csúszott mai aljzata fölé.

D. Perm. A szudétai fázis után keletkezett molassz 
üledékek közül a Keleti-Kárpátokban csak kis vastagságú poli- 
mikt homokkő-konglomerátum (verrukánó) ismert.
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Az Infrabukovinai-takarókban általánosan megtalál
ható, sőt az egyikben, a Poleanca-takaróban, savanyu vulká
nit betelepülések találhatók. A Szubbukovinai-takaróban csak 
szórványosan, a Bukovinai-takaróban pedig egyáltalán nem is
merünk perm időszaki képződményeket.

2*2.2,1.2 Az_al£Í_geoszinklinális_stádium_ké2ződmé- 
nyei. Az alpi geoszinklinális stádium képződményeit középső 
triász - alsóapti üledékek képviselik. A geoszinklinális 
üledékképződés az ausztriai fázis hatására fejeződött be.

A korábban alsó-triásznak tartott szárazföldi -í'iser- 
feni kvarcitokM-ról és tengeri "kampili rétegekM-ről paly- 
nológiai vizsgálatok alapján kiderült, hogy már az anizuszi 
emeletbe tartoznak. Efelett a középső-triász fő része kar- 
bonátplatform-fáciesü, a Bukovinai- és Szubbukovinaitakarók- 
ban zátonylaguna-fáciesü ("steinalmi- wettersteini") dolo
mit, és néha mészkő, a felső Infrabukovinai-takarókban el
zárt lagunafáciesü, bitumenes (régebben "gutenst einir,-nek 
nevezett) dolomit és dolomárga, a kontinentális előtér hatá
sát tanusitó pala-betelepülésekkel. A felső-triászban üledék
hézag van, esetleg a KBGA-kirándulás során Bukovinaitakaró
ban a Pútna-völgyben látott, a középső-triász dolomit és a 
toarci palák-homokkövek között települő vörös aleurolit fe
lelhet meg a kárpáti keupernak,

Az alsó Infrabukovinai-takarókban (mind Máramaros- 
bán, mind a keleti— déli-kárpáti könyökben lévő Holbav-egy- 
ségben) a teljes triász hiányzik, a gresteni fáciesü liász 
egyenesen a kristályos aljzatra települ. A Bukovinai-taka
róban a liászt vékony hématitos oolit és kvarcitkonglomerá- 
tum, a Szubbukovinai-takaróban vékony fincmtörmelékes üle
dékek, ill, kvarcitkonglomerátum, a felső Infrabukovinai- 
takarókban pedig gresteni fácies képviseli. A Bukovinai
takaró tartalmazza a Hagymás-szinklinálistól Ny-ra a kris
tályos aljzat prealpi takarórendszerét áttörő ditrói nefe- 
linszienit masszívumot, amelynek radiometrikus kora szintén 
liász (160— 180 mó év),
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A doggert a Bukovinai-takaróban és egyes Infrabuko- 
vinai-takarókban (lacobeni-takaró) homokos ás mészköves, a 
Szubbukovinai-takaróban mészköves üledékek képviselik. A 
liész és a dogger között általában diszkordancia figyelhető 
meg.

A kallóvi-oxfordi radiolarit a Bukovinai- és Szubbu- 
kovinai-takarókban litosztratigráfiái vezérszintet alkot. 
Egyes^ korábban alsó-triásznak tartott radiolaritokról is 
kiderült, hogy kallóvi-oxfordi Radioláriákat tartalmaznak.
A kimmeridgeit csak a Bukovinai-takaróban képviseli vörös, 
pelágikus mészkő.

A titon-— neokomban az üledékgyüjtő erősen tagolttá 
vált. A Bukovinai-takaró belső részét pelágikus, Tintinni- 
nákat tartalmazó meszes kifejlődés jellemzi (aptychuszos ré
tegek, Lunca-rétegek), mig frontális részét homokos-agyagos 
flis ('Po jorita-f lis, Comana-f lis). A flis kifelé egyre dur
vább szemű lesz (Clifele-flis), forrásterülete valahol a 
szubbukovinai régióban voat, ahol szintén fellépnek ilyen 
üledékek, tintinninás márgás mészkövek mellett. A flis—sze— 
dimentáoió a neokom vége felé a belsőbb területeket is el
érte; a Lunca-rétegekre kalkarenites flis települ. Az Inf.ra- 
bukovinai-takarókban csak helyenként őrződtek meg titon kép
ződmények, vékonyrétegzett mészkövek vagy meszes-törmelékes 
üledékek formájában.

A Központi-kelet-kárpáti- és Erdélyi (Belső-Dácída)- 
egységek üledékképződésének végső, befejező stádiumát a Bu- 
kovinai**takaró felső— barrámi —  albai vadflise jelenti. Az 
^rdélyi-takarók külső self, ill* óceáni medence kifejlődésü 
triásza és kimmeridgeinél idősebb jurája kizárólag ennek 
"üledékes szirtjei"-ben (= olisztolitok, oliszto-trimmák) ás 
ölisztosztrómáiban ismeretes, ill. csak azokból rekonstruál
ható* A Persányi-hegyságben a vadflis képződését az Erdélyi- 
takaró-rendszerhez tartozó Persányi-takarónak az apti emelet 
közepe táján történt áttolódása lezárta; a felső-apti már un. 
"orbitolinás flis" fáciesben fejlődött ki.
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A poszttektonikus üledékfedő az alsó-cenomániban he
lyenként mér a felső-albaiban indul.

A Keleti- ás Déli-Kárpátod könyökénél, a Dealu Maré- 
vagy Dél-erdélyi-törás déli oldalán fellépő egységek fontos 
összekötő kapcsot jelentenek a két hegységrész takarórend
szerei között, Az Infrabukovinai-takarórendszer a Gétikumban 
folytatódik; a Brassó környéki Holbav-egység hiányzó triászá
val ás jellegzetes, közvetlenül a kristályos aljzatra tele
pülő, gresteni fáciesü liászával az alsó Infrabukovinai-taka- 
rók, a Brassói-egység részben bitumenes középső-triászával a 
magasabb Infrabukovinai-takarók folytatását képezi (a kris
tályos aljzat sorozatainak korrelációját lásd ott). A Szub- 
bukovinai- és a Bukovinai-takarók a Szupragétikumban folyta
tódnak. Az előbbi megfelelője a Eogarasi-havasok ÉK-i csücs
kén elterülő Sinkai-takaró, amely felett a Bukovinai-takaró 
maradványai is megvannak. (SANDULESCU, STEFA.NESCU eb al,, 
1981, p. 1 7 » valamint szóbeli közlés),

2,2,2,2 Erdélyi (Transzilvániai)-takarók, Az Erdélyi
takarók vagy Transzilvanidák típusos obdukciós takarók, ame- 
lyek a külső selfen, self-lejtőn ás óceáni aljzatú medencében 
lerakodott mezozoós képződményeket, valamint az óceáni kéreg
maradványokat foglalják magukba. Rétegsoruk kevés kivétellel 
csak a Bukovinai-takaró alsó-kréta Vadflisének olisztolit- 
jaiból ás olisztrómáiból rekonstruálható. Az elkülönített, 
meglehetősen szubjektív és hipotetikus "egységek” tehát —  a 
Hagymás-takaró kivételével —  azok fácies-szerinti csoporto
sítását jelentik ás néhai ősföldrajzi egységeket jelölnek, 
nem pedig szorosabb értelemben vett szerkezeti egységeket.
A fő egységek a Persányi-, a Hagymás- és az Olt-takarók. A 
Ráró-, T^tarca-Macies- és Botu^-sorozatok további sajátságos 
rétegsorokat jelölnek. Transzilvanida egységek roncsai a 
Persányi-hegységben, a Hagymás-szinklinálisban ás a Ráró- 
szinklinálisban őrződtek meg,

A Persányi-sorozat tengeri alsó-triásszal indul (Wer- 
feni Fm»)» A középső-triász kezdőtagja gutensteini/annabergi
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mészkő, majd a triász többi részét főként vörös, gumós hall- 
statti mészkő jellemzi; ez a fácies folytatódik a liászban 
is (adneti mészkő) (SANDULESCU et al., 1981). A Persányi-so- 
rozat képződményei még elsősorban kontinentális kérgen, a 
leszakadt kontinentális peremen és a self-lejtőn rakódtak le, 

Az ölt-sorozat triász ofiolitokra települ (SANDULES- 
CU et, al,, 1981 ), Ladini— felső-triász vörös hallstatti 
mészkövek jellemzik, a ladiniban radiolaritokkal. A liászt, 
itt is adneti mészkő jellemzi, PATRULIUS et. al. (1979) se- 
kélyvizi, karbonátp},.atf orm-f áciesü felső-triász képződménye
ket is (tiszoveci mészkő, dachsteini mészkő) idesorolnak, ame
lyek azonban aligha keletkezhettek óceáni kérgen,

A Ráró-sorozat —  SÍMDULESCU (1974, 1975) "Ráró-Hagy- 
más"-sorozatának egyik része —  anizuszi dolomitokét, ladini 
tüzköves mészköveket és radiolaritokát, karni karbonát- 
platform-fácieseket (wettersteini-tiszoveci mészkp), k.arni- 
nóri, a hallstatti mészkő szürkéiáciesébe tartozó mészköve
ket, a legfelső-triászból pedig zlambachi és kösszeni tipusu 
képződményeket foglal magában. Üledékképződési tartománya a 
külső self volt. Az alsó-krétát urgoni mészkövek képviselik.

A Hagymás-sorozat jura ofiolitokra települő kimme- 
ridgei ammonitico rosso fáciesü mészkövekkel kezdődik, főtö
mege pedig titon-barrémi, zátonyfáciesü urgoni mészkövekből 
áll. Az egyetlen olyan sorozat, amely már egységes tömegként 
csúszott rá a Bukovinai-takaró vadflisére,

A Botug-sorozat ősföldrajzilag átmenetet képvisel a 
Ráró- ás a Persányi-sörozat között. Néhány középső-triász 
mészkő Mszirtet" sorolnak ide a Ráró-szinklinálisban.

A Tatarca-Macies sorozat a Persányi-sorozathoz hason-
lit,

A magmás kőzetek egy tipusos ofiolit-komplexumot al
kotnak. A peridotitok főleg lherzolit tipusuak, vékony harz- 
burgit és websterit, ritkábban piroxenit és dunit szintekkel. 
Gyakran szerpentinesedettek, Of i^lcit ok, dolerites intru- 
ziók és ritkán plagiogránitok szintén fellépnek. Az ofiolit- 
komplexum felsőbb szintjeit szpilites bazalt pillow-lávák,
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tömeges lávák, piroklaszt ikumok (nschalste in", mafikus tufák 
és tufitok) és radiolaritok képviselik. Az Olt-takaróban a 
Persányi-hegységben alkáli kőzetek (trachit, bostonit) is 
ismeretesek, amelyek pillowlávák közé intrudálódtak. A nyom
elem-tartalom alapján a mafikus kőzetek az óceánfenéki bazal
tok és "hot-spot" bazaltok közé tartoznak. Az ofiolitos kőze
tek részben olisztolitokként a vadflisben, részben pedig azon 
nyugvó takarófoszlányok formájában fordulnak elő; könnyen le
het azonban, hogy az utóbbiak is tulajdonképpen nagyobb méretű 
olisztolitok és olisztotrimmák. Azt, hogy itt valódi óceáni 
kéregmaradványokról van szó, az ofiolit-komplexum mélyebb 
szintjeit alkotó ultramafitok nagy mennyiségben való jelenlé
te mellett a prealpi metamorfitok teljes hiánya is alátámaszt
ja*

SAEDULESCU szóbeli közlése szerint az ofiolitok kora 
ladini— kimmeridgei. A bazaltokra vagy triász hallstatti mész
kő, vagy kimmeridgei vörös, gumós mészkő települ, sőt néhol 
már neokom mészkő. Üledékeknek közvetlenül ultrabázitokra va
ló települését két esetben figyelték meg; a Persányi-hegység- 
ben egy helyütt nóri hallstatti mészkő, egy helyütt pedig kim
meridgei vörös, gumós mészkő érintkezik ultrabázisos kőzetek
kel. Ezek szerint a transzilvanid üledékek különböző korú óceá
ni kéregre rakódtak le, ahogy a spreading (amely nem volt 
szükségszerűen folytonos) a ladinitól előrehaladt a kimmerid- 
gei-ig (esetleg a neokomig? —  bár itt valószinübb, hogy szin- 
szediment tektonikai komplikáció vagy üledékhézag van, hiszen 
a záródási stádium jelei már a titontól kezdve mutatkoznak).

2,3 A máramarosi flis

A következőkben tárgyalt terület a Szolnok-máramarosi 
flisöv K-i, már felszínre bukkanó elvégződése (l» még SZEPES- 
HÁZY, 1979).

A máramarosi flis (= Transzkárpáti-zóna) képződményei 
a Középső-Kelet Kárpáti takarórendszer poszttektonikus üledék
burkához tartoznak. A zóna képződményei északon ás északkele
ten eróziós határral végződnek, ill. részben a Bukcvinai-ta-
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karó torlódott vissza rájuk. Délkeleten és délen az Erdélyi
medence képződményeibe mennek át, ill, eltűnnek a Kelemen
havasok neogén vulkanitjai alatt. A Bihari-autochton felé a 
Preluka északi pereménél húzódó Szamos-vonal jelenti a ha
tárt, nyugatra pedig eltűnnek az Aknaszlatinai-medence, a 
Gutin ás a Pannónia!-medence neogén képződményei alatt. A 
legidősebb képződmények albai-vrakoni korúak. A kiterjedt 
poszttektonikus' üledékképződés a cenomán— túron során kezdő
dött meg, változó vastagságú ás gyors laterális fáciesválto- 
zásokat mutató konglomerátummal ás homokkővel. Erre globct- 
runcanás pelágikus üledékek következnek.

A paleogán képződmények Máramarosban találhatók meg 
a legnagyobb vastagságban. A néhány helyen előforduló pelá
gikus paleocén után epikontinentális eocén (mészkő, márga és 
homokkő) következik. Az eocén— oligocén határ tájékán vad- 
flis képződött, pélites kőzetekből álló egzotikus blokkokkal. 
A legfiatalabb képződmény a 2000 méteres vastagságot is el
érő, flis kifejlődésü borsai homokkő (oligocén— alsómiocén).

A közápsőkráta tektogenezishez képest pcszttektoni- 
kus üledékburok a későbbiek folyamán általában csak vissza- 
torlódást (retrothrusting, retrofolding) szenvedett, a nyu
gati rész kivételével, ahol takaros mozgások is lezajlottak, 
Ezek révén keletkezett a Lápos-, a Batizai- ás a Petrova- 
takaró,

2.3*1 akaró

(= Vadflis-takaró), eocén vadflist, flist és durva
törmelékes üledékeket, valamint oligocén— alsómiocén (?) 
homokos flist tartalmaz. A vadflis egzotikus blokkjait lu- 
téciai— 'priabonai vörösalgás mészkő és kevés titon mészkő 
alkotja. Eredetük bizonytalan.

A takaró az alsómiocén folyamán tolódott rá a Mára- 
marosi-övnek a Dacidákhoz képest poszttektonikus, "autochton" 
flisképződmányeire.
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2.3*2 A Batizai-takaró
a Bogdán voda-törástől délre található felszínen, 

Frontja számos pikkelyből áll. Paleocén tarka flis, vörös pa
la, eocén hieroglifás flis ás o!igocén(?) homokos flis alkot
ja ezeket. A flisképződmányek mélytengeri, jura— kréta üledé
kes szirteket tartalmaznak, amelyeket általában a Pienini- 
szirtöv megfelelőinek tartanak. A legnagyobb méretű feltárása 
a Varást ia-patak völgyében található. Rétegsora a következő:

- agyagpala, bázisos tufa és tufit betelepülésekkel;
- kallóvi— oxfordi, barna, zöld ás vörös radiolarit;
- oxfordi, drapp, pados, kalkarenites mészkő bázisos 
vulkáni szemcsékkel;

- kimmeridgei— berriázi, vörös ás zöld, gumós— fláze- 
res márgás mészkő és márga ("aptychuszos rétegek");

- neokom, fehér ás vörös, vékonyrétegzett, gumós- 
flázeres mészkő, intrakonglomerátumos szerkeztek
kel;

- Tisalo-rétegek (apti— albai— alsóceonomán): sötét 
palák;

- cenomán— szenon vörös márga (puhói márga?).
A Varastia-szirt három pikkelyre tagozódik, tehát már 

a paleocén— eocén flisbe való becsuszása előtt, feltehetően a 
larámi fázis során felpikkelyeződött.

A Batizai-takaró fő tömegének hárománégyszer vasta
gabb a rétegsora, mint a homlokpikkelyeké.. Szenon vörös már- 
gára paleocén cseresznyepiros pala, az alsó— középsőeocán, 
hieroglifás Tocila flis és a szintén felsőlutéciai Secu ho
mokkő települ. A priabonai Valea Vinului flis zárja a réteg
sort .

A déli vergenciáju takaró az alsómiocénben tolódott 
rá a Lápos-takaróra.

2.3*3 A Petrova-takaró
(= Dragovo-Petrova-takaró) alsó flisképződmánye, a 

Petrova flis felsőeocén korú; az alsó- és a középsőeocán csak 
igen vékony rétegekben fejlődött ki. A felső flisképződmény,
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a Stri.mtu.ra homokkő priabonai korú ás esetleg az oligocén- 
be is átnyúlik.

A Petrova-takaró frontját alkotó un. Leordina-pik- 
kely szenon vörös márgát ás paleocán— felsőeocán, szintén 
vörös márga betelepülésekkel jellemzett szürke pélitet tar
talmaz. Rétegsorát a priabonai— -oligocén (?) Voroniciu homok
kő zárja.

A takaró csak a Bogdán vod.á töréstől északra talál
hat ó,'Kisebb foltokban a Gutin neogén piroklasztikumai alól 
is a felszinre bukkan.

A keleti vergenciáju takaró áttolódása a koramio
cénben történt.

2*4- Neogén - kvarter vulkánitok

A Kelemen-havasok - Görgényi-havasok - Hargita lán
colata a Börzsönytől ás Selmec vidékétől Tusnádig húzódó 
belsőkárpáti vulkáni iv legfiatalabb tagjaiból áll. A felső
miocén - felsőpliocén magmás tevékenység két szakaszra osz
lik. Az első (vulkanoszediment) szakaszra dácit, kvarcande
zit,. andezit és bazaltos andezit jellemző, Az explóziós te
vékenység erőteljes piroklasztikum-szórással járt. A kelet
kezett tufa ás agglomerátum ismételten lepusztult, A piro- 
klasztikum, áthalmozott piroklasztikum és üledékes rétegek 
váltakozása jellemzi az első szakaszt. A második (sztrato- 
vulkáni) szakasz kőzetei: amfibolandezit, piroxénandezit és 
ritkán bazaltos andezit. Az effuziv ás robbanásos kitörések 
váltakozása hozta létre a ma is megfigyelhető krátereket és 
rétegvulkáni kúpokat*

Geokémiai jellegei alapján ez a magmatizmus a kon
tinentális kérgen, szubdukció következtében kialakult vulká
ni ivekhez sorolható.
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3 . A KELKII-KÁRPÁTOK SZERKEZETFEJLŐDÉSE

3,1 Prealpi tektonoclklusok

A ke let-kárpáti takarók (pontosabban: a középső-ke- 
let-kárpáti takarórendszer) prealpi aljzatkomplexumát felépí
tő metamorf sorozatok három tektonociklusban alakultak ki, 
amelyeket egy középső-proterozoikum végi, egy kambrium végi 
és egy karbon tektogenezis zárt le.

A karp főcsoport tektogenezise a középső-proterozoi- 
kum végén ment végbe (K-Ar izokrón kor: 830+50 mó év). A 
,lgrenwilli1* vagy "dalslandi" hegységképződésnek megfeleltet
hető gyűrődéssel Barrov;-tlpusu, közepes nyomású, amfibolit- 
fáciesü metamorfózis járt együtt, amely az almandin-zónától 
a szillimanit, ill® az anatektites migmatitot zónáig terjed.
A főcsoport alacsonyabb metamorf fokú legfelső része —  nyil
vánvalóan lepusztulás miatt —  nem ismeretes.

A maris! főcsnporbhoz tartozó Tölgyes-sorozat tekto
genezise egy ókaledóniai fázisra, a kambrium végére vagy a 
kambrium/ordovicium határára esik (K-Ar izokrón kor: 500 mó 
év körül). A korábban bajkálinak vagy assyntinak tartott gyű
rődéshez Barrow-t ipusu, zöldpala-fáciesü metamorfózis kapcso
lódott. A karp főcsoportbeli Rebra-sorozatban a Keleti-Kárpá
tok középső részében alacsony nyomású, zöldpaláiáciesü pre- 
variszkuszi retromorfózis mutatható ki, amely valószínűleg 
ezzel a fázissal volt összefüggésben.

A Keleti- és Déli-Kárpátokban a devon általában eny
he szögdiszkordanciával települ az ordoviciu.m-szilu.rra, sőt, 
túl is terjed azokon. A devon transzgresszió tehát egy kale- 
dóniai tektonikai fázist követett, amely azonban epirogén 
jellegű volt, sem lényeges gyűrődés, sem regionális metamor
fózis nem kapcsolódott hozzá. Az idősebb metamorfitokban mu
tatkozó 460— 400 mó év közötti K-Ar modell korokat a korábbi, 
ókaledóniai tektogenezissel összefüggő kihűlési torokként ér- 
t elmezik.

A variszkuszi főcsoport tektogenezise a karbonban ment 
végbe, legnagyobb valószínűség szerint a szudéta fázis során
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(K-Ar izokrón kor: 325— 315 mó év). A gyűrődéssel alacsony 
nyomású, zöldpala-fáciesü metamorfózis járt együtt, amely a 
prevariszkuszi sorozatokban retromorfózisként jelentkezett, 
uj palásság és redőződés kialakulásával. A tektonikai fázis 
rétegtani helyzete csak a Keleti-Kárpátokon kivül, Bánátban 
(Dél-Kárpátok) rögzíthető pontosabban, ahol az alsó-karbon
nal végződő metamorf paleozoikumra települő nem metamorf mo- 
lassz wesztfáli-G-vel kezdődik (KRÍÍUTNER, 1975).

Az alpi tektonociklust megelőzően a Keleti-Kárpátok 
metamorf sorozatai takarókba gyürődtek; az alpi Bukovinai- 
és Szubbul-covinai-takarók kristályos aljzatát ugyanaz a pre- 
alpi takarószerkezet épiti fel. Az aljzatban levő takarók 
prealpi korának bizonyitékai: 1. a triász mindegyik alpi ta
karóban ugyanarra a mezozoósnál idősebb kőzetekből álló taka- 
rószerkezetre települ; 2. a ditrói mezozoós alkáli masszívum 
mind a Tölgyes-, mind az afeletti helyzetben lévő Ráró-soro- 
zatot áttöri és körülötte mindkét sorozatban kontakt udvar 
alakult ki. Hogy ez az idős takarórendszer a variszkuszi vagy 
az ókaledóniai tektogenezissel —  vagy esetleg mindkettővel—  
kapcsolatos-e, az a hézagosán megőrződött paleozoikum miatt 
ma még nem dönthető el egyértelműen.

3.2 Alpi tektonociklus ‘ -

A Keleti-Kárpátokban az alpi geoszinklinális stádium 
kezdetét a Transzilvanidák Persányi-sorozatából ismeretes al
só-triász tengeri üledékképződés jelentette. A Tethys első, 
középső-triász riftesedésének eredményeként a ladiniban kiala
kult a Transzilvanidák óceáni aljzatú mélymedencéje; ennek 
ellentétét az alsó Infrabukovinai-takarók üledékképződési tar
tománya képezte, amelyet csak a liászban ért el a transzgresz- 
szió. Az óceáni aljzat spreading-je a kimmeridgeiben fejező
dött be (Hagymás-sorozat).

A titon— neokom kolliziós szakasz kezdetével a kelet
kárpáti régió ősföldrajza gyökeresen megváltozott. A Transzil- 
var.idákban a mélytengeri üledékképződést sekélyvizi, zátonyfá-
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ciesü mészkövek képződése követte, a központi-kelet-kárpáti 
takarók szedimentációs térsége pedig erősen differenciáló
dott, egyebek között kialakult a bukovinai flismedence. Mind
ez arról tanúskodik, hogy már a középsőkrétát megelőzően, a 
jura végén is nagyon jelentős tektonikai események játszód
tak le.

A Transzilvanidák szubdukciójával nagyjából párhuza
mosan kinyilt az ivmogötti medence tipusu külső-dácida meden
ce, amelynek aljzatát kivékonyodott kontinentális, ill. para- 
óceáni tipusu kéreg alkotta.

A Transzilvanidák szubdukciója a felső-barrémira a 
záródás stádiumába érkezett és az üledékes formációk, vala
mint az óceáni kéreg obdukált maradványai "üledékes szirtek"
(olisztotrimmák, olisztolitok), ill. takarórögök ("nappe 
outlier"; tkp. olisztoplaka) formájában bekerültek a bukovi
nai vadflisbe vagy arra rácsusztak. Az obdukció kétlépcsős 
folyamat volt; először az üledékes rétegsorok lenyiródtak 
aljzatukról, esetenként velük együtt az ofiolitos aljzat egy 
része is, majd gravitációsan becsúsztak a bukovinai flisme- 
dencébe, ill. rácsusztak a vadflisre.

Az albai emeletre megtörtént a központi-kelet-kárpáti 
takarók tektogenezise, amelyek mezozoós rétegsorában egyéb
ként a fő diszkordanciák a liász/dogger határán, valamint a 
titon és a barromi bázisán vannak. A prealpi takarószerkeze
tet őrző metamorf komplexum egységesen deformálódott és vált 
az újonnan kialakult alpi takarók aljzatává. Mind az aljzat
ban, mind a mezozoós üledákfedőben helyenként a deformációval 
kapcsolatos enyhe dinamometamorfózis mutatható ki. A Transzil
vanidák obdukált maradványai a Bukovinai-takaró "hátán", a 
vadflisbe ágyazódva, ill. arra rácsuszva szállitódtak.'A Köz
ponti-kelet-kárpáti takarók konszolidálódott tömegét ezután 
már csak epirogenetikus, ill. ellenirányú (retrodeformációs) 
mozgások érintették.

A Belső-Dácidák tektogenezise a Külső-Dácidákra is 
jelentős hatással volt, a legkülső helyzetű Bodoki-digitáció 
és a Bobu-takaró kivételével* A paraóceáni, ill. kivékonyodott
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I
kontinentális kérgii árok bezáródott ás az albait a belsőbb 
egységekben már diszkordánsan települő, vastag, molassz-tipu- 
su konglomerátumok jellemzik*, A Külső-Dácida régió azonban 
ekkor még nem konszolidálódott, és a Csalhói-, ill. Bobu-ta- 
karók csak az alsó-szenonban, a kárpáti geológusok által Mó- 
larámiM-nak nevezett fázis során tolódtak fel a Konvolut- 
flis takaróra.

A Moldavidák belső egységeiben —  Konvolut-flis,
Macla ás Audia takarók —  a felső-kréta "ólarámi" fázis disz- 
kordanciákat idézett elő. Ezt követően azonban a paleogénben 
viszonylagos nyugalom volt; az Alpokkal ellentétben a Keleti- 
Kárpátokban a mezoalpi tektogenezis nem játszott szerepet.

A Moldavidák a miocén fázisok során gyürődtek fel. Az 
aljzatokról lenyiródott flistakarók deformációja —  időben 
belülről kifelé vándorolva —  két lépcsőben történt; előbb 
meggyürődtek, majd egy rákövetkező fázis során feltolódtak.
A krátavégi deformációt is szenvedett Konvolut-flis, Macla és 
Audia-takarók az infraburdigalai (óstájer) fázis során tolód
tak fel. A Tarkői-takaró első általános gyűrődése az infra
burdigalai, feltolódása pedig az infrabádeni (ujstájer) fázis 
alkalmával történt, de még infraszarmata gyűrődés is kimutat
ható. A Marginális-takaró hasonlóképpen deformálódott. A pe
remi helyzetű Szubkárpáti-takaró pedig már az infraszarmata 
(moldvai) fázis során tolódott fel, de a két megelőző fázis
sal kapcsolatos gyűrődés is kimutatható.

4. A FLIS PROBLEMATIKÁJA

4.1 Mi a fiis?

BERTRAND-nak a Francia-Alpokról 1897-ben megjelent 
tanulmánya óta a flisnek, mint az orogenezishez kötődő foga
lomnak a használata általánossá vált. A flisképződéssel kap
csolatosan a következő nézetek a legelterjedtebbek:
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1. A flis—üledékképződés megjelenése a geoszinkliná- 
lison belüli kiemelkedésektől függ. Ezek (a kor- 
dillerák) a flis törmelékanyagának egyedüli forrá
sai .

2. A kiemelkedés egyedüli oka az orogenezis. Ezen az 
alapon úgy tűnik, hogy az orogenezis közvetlenül 
befolyásolja a flis megjelenését, következésképpen 
a flis orogén fáciesnek tekinthető.

3. A flisfelhalmozódást kizárólag a geoszinklinálison 
belül lejátszódó orogén mozgások határozzák meg. A 
flisképződés kezdete megelőzi az orogenezis paro- 
xizmusát.

JIPA (1977) a következő megjegyzéseket fűzte a fenti 
t ételekhez:

1. Az Appenninekben, az Alpokban és a Kárpátokban vég
zett áramlási iránymérések és kőzettani vizsgálatok 
alapján a flis törmelékanyaga a vízgyűjtő bármely 
kiemelt területéről származhatott, a geoszinklináli
son kivülről és belülről egyaránt.

2. A flisképződés és az orogenezis kapcsolatáról mind- 
ezideig egyetlen dolgozatot publikáltak (KSIA.Z- 
KIEWICZ, 1960). Ennek alapján a kordillerák mobili
tása nem kapcsolható össze a környező területek 
orogenezisének ismert időpontjaival. Kiemelkedésük 
kéregalatti süllyedés és izosztatikus kiegyenlítő
dés következménye.

3. Az 1. tétel cáfolata alapján ez sem állja meg a he
lyét: ugyanis a geoszinklinálison kivüli lehordási 
terület esetén a f lisképződést nem lehet a geoszink
linálison belüli orogén eseményekkel párhuzamosi- 
tani. Ezzel kapcsolatban JIPA (1977) a Gangesz és
az Indus példáját hozza fel. Mindkét folyó horda
lékának lehordási területe a Himalája. Tengeralatti 
abisszikus hordalékkúpjuk kifejezett flisjellegze-
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tességeket matat. És bár a hordalékkúp keletke
zése legalább részben egyidejű a Himalájában le
játszódott orogán folyamatokkal, mégsem állapít
ható meg egyértelmű kapcsolat az utóbbiak, vala
mint az Arab-tenger meg a Bengáli-öböl flisképző- 
dése között.

JIPA (1977) végső következtetése az, hogy az orogén 
elmélet nem alkalmazható minden flisképződási folyamatra. A 
meglehetősen bizonytalanul körvonalazható orogán kritériu
mok helyett a következő szedimentológiai - faciológiai bélye 
gek figyelembevételét javasolja:

a) Terepen és furómagon megfigyelhető jelenségek: 
ritmicitás, osztályozott rétegzés, jellegzetes 
üledákszerkezetek, ősmaradványtartalom jellege, 
stb. ;

b) nagy elterjedési területen azonos fácies;
c) azonos fáciesü képződmények jelentős vastagsága.
Elfogadhatónak tartja azonban az a) pont kizáróla

gos alkalmazását is; ebben az esetben minden, a megfelelő 
litológiai bélyegeket viselő képződményt flisnek lehet ne
vezni. Az egyes képződmények besorolását tehát konkrét sze
dimentológiai bélyegek alapján kell elvégezni, a genetikai 
értelmezést későbbre hagyva.

A fentiek alapján a flis definíciója:
"A flis olyan törmelékes üledékes kőzetegyüttes, 

amely jellegzetes üledékbélyegeket hordoz (ritmicitás, üle
dékes szerkezetek, stb.) és időben ás térben jelentős ki
terjedést mutat azonos fáciesben”. (JIPA, 19770

A felsorolt kritériumok azonban egy összletre egé
szében jellemzők; nem biztos, hogy valamennyit egy feltá
rásban, vagy egy furómagban megtaláljuk, A nálunk, Magyar- 
országon a flis—  nem flis vita kapcsán eluralkodott nézet 
alkalmazásával ugyanis (amint azt tanulmányut-unkon megfi
gyelhettük) a Keleti-Kárpátok flisének nagyobb része kire
kesztődne a flis fogalomköréből.
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4.2 A flis rétegtani helyzete

Az áttekintést STEFANESCU (1981) alapján adjuk,
A flisképződás a felsötitónban kezdődött. A legidő

sebb flisek a flisöv legbelső zónáiban, a Fekete flis-taka- 
róban és a Csalhói-takaróban fordulnak elő, Az előbbibe© az 
un. fekete flis, az utóbbiban a Sinaia-flis bázisos kőze
tekből álló aljzaton települ, ill. bázisos kőzetekből álló 
betelepüléseket (pillow-láva) tartalmaz.

A neokomban jelentős vastagságú flis keletkezett a 
Bukovinai-, a Vargyas-, a Baráti-, a Fekete flis- és a Csal
in ói-egységek területén.

A barrémi - apti korszakban mindenütt folytatódik a 
flisképződás, a Bukovinai-egység kivételével, ahol csak 
szórványosan van ilyen korú flis.

Az albai - alsóvrakoni folyamán a flisképződás K fe
lé, a külsőbb zónák irányába tolódott el: csak a Csalhói- 
takaró Csiki-digitációjától kifelé találunk flist.

A felsővrakoni - túron emeletekben az egyes takarók
ban felváltva flis, ill. pelágikus pálites üledékek találha- 
t ók.

A közvetlenül a coniaci után lezajlott tektonikai 
mozgások jelentős ősföldrajzi változásokat eredményeztek, 
amelyek után gyors süllyedés kpvetkezett. Megkezdődött az 
üledékképződés a Máramarosi-övben (= Transákárpáti-zóna) és 
újraindult a Csalhói-egység területén,

Szenon flis csak az Audia- ás a Tarkői-takaróban 
fordul elő, a többi egységben csak pelágikus agyagpalák 
keletkeztek.

A paleocén - eocén folyamán szinte minden eddigi te
rületen folyik az intenzív flisképződás, sőt a Máramarosi- 
övben uj zónákban megindul (Lápos-takaró). Az eocén végén 
csökkent az üledékgyüjtőkbe szállított terrigén anyag meny- 
nyisége: vékony globigerinás márga rakódott le az egész 
flisövben.

Az oligocén - alsómiocén korszak a csekély süllyedés 
miatt nem flisjellegü pétitekkel kezdődik. Az alsóoligocén

43



után újrakezdődő intenziv süllyedés hatására a Tarkői- és a 
Marginális-takaróban mégegyszer megjelenik a flis. A Lápos- 
takaró üledékképződése zavartalanul folyik és flis keletke
zik a máramarosi övben is: a Borsa-homokkő. A külsőkárpáti 
flisöv ás a Máramarosi-zóna fliskápződése egyidejűleg szűnik 
meg az alsómiocán folyamán.

A Keleti-Kárpátok fejlődésében hat fliskápződési 
időszak különithető el:

felsőtiton - neokom 
barrémi - apti í

a kristályos-mezozoós 
övben ás a külsőkárpá
ti flisövben

albai - alsóvrakoni 
felsővrakoni - túron

szenon - eocén 
oligocén - alsómiocén

1
J

csak a külsőkárpáti 
flisövben

a külsőkárpáti flis
övben és a Máramaro- 
si-flisövben.

A legidősebb flis felsőtiton, a legfiatalabb alsó
miocán korú.

A felsőtiton - neokom és az eocén flis a legelter
jedtebb, a túron a legkisebb kiterjedésű.

A leghosszabb folytonos flisrátegsor a Csalhói-ta- 
karó külső zónájában (neokom - cenomán) és a Konvolut flis- 
takaróban (apti - túron) található. A fiatalabb rétegsorok
ra jellemző a szaggatott üledékkápződés.

Az üledékgyüjtő süllyedési sebességétől (és a le
pusztulási térszintől) függően keletkezett flis vagy más ü- 
ledék* A Keleti-Kárpátok fejlődése során az üledékképződés 
súlypontja kifelé tolódott a geoszinklinálisok polaritási 
szabályának megfelelően.

5. A KEL3TI-KÁRPÁTQK SZÉNHIDROGÉN-TELEPEI

Valamennyi kőolaj ás földgáztelep —  az Audia-taka- 
ró frontjától keletre —  eocén, oligocén, alsómiocén, szar
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mata vagy pliocén képződményekben helyezkedik el. Szénhid
rogén anyakőzetek kréta (hauterivi - albai) korú fekete pa
la, oligocén dizodilpala, az alsómiocén sósformáció kőzetei, 
valamint középsőmiocén agyagpalák és radioláriás palák le
hetnek. Elterjedésük, vastagságuk ás geokémiai jellegük a- 
lapján az oligocén Kliwa-homokkő pélites rétegei játszották 
a legnagyobb szerepet a szénhidrogének keletkezésében. Az 
újabb geokémiai ás szervesanyag-metamorfózis vizsgálatok 
alapján meótiszi, pontuszi és dáciai pálitek is számitásba 
jöhetnek anyakőzetként. Nincs kizárva, hogy a szenon Hangú- 
rétegeknek ás a paleocén - eocén Tarkői-formációnak is sze
repe volt a kőolajkápződésben,

A tárolókőzetek felsőeocán - pliocén kvarchomokkö
vek, valamint alsó-közápsőeocán mészkő és mészhomokkő (Doam- 
na-mészkő).

A Ke leti-Kárpátok tektogenezise során kialakult ren
geteg antiklinális, gyűrt és diapir-redő kiváló lehetősége
ket teremtett a szénhidrogén-felhalmozódáshoz. A sódiapirok- 
hoz kapcsolódó tárolók az előmélyedés központi rászán, a Tele- 
ajen és a Dimbovica völgye közötti miocénben ás pliocénben a 
legelterjedtebbek. Rétegtani csapdák elsősorban a Bodza és a 
Dimbovica völgye között, a Szubkárpáti-takaró alsómiocénjé
ben és a Tarkői-takaró oligocénjében jöttek létre, a disz- 
kordánsan települő pliocén fedőképződmények alatt,

A tárolókőzetek és az anyakőzetek váltakozása a ré
tegsorban különösen jó lehetőségeket teremtett a szénhidro
gének felhalmozódására. A későbbi orogán folyamatok viszont 
számos tárolót, ill* a fedőrétegeiket lepusztitották. A 
Szubkárpáti-takaró potenciális alsómiocén tárolókőzetei rész
ben lepusztultak, oligocánje viszont megőrződött, Ezzel szem
ben a magasabb tektonikai helyzetű Tarkői-takaró potenciális 
eocén és oligocén tárolókőzetei ma majdnem mind a felszinen 
vannak. Az előmélyedés rétegsorának miocén, sőt pliocén tá
rolói is megőrződtek, ugyanis itt kezdődött legkésőbben a 
kiemelkedés, A tektogán mozgások védelmet is nyújthattak a 
potenciális csapdáknak. így maradtak meg például a Marginá
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lis-takaró tárolókőzetei a rátolódott Tarkői-takaró alatt.
A Tarkői-takaró kisebb jelentőségű, szénhidrogéntele

pei két területen alakultak ki: Moldvában, a Tazlául Sarat 
ás az Ojtoz völgye között, nagyrészt eocén, kisebb részt oli- 
gocén homokkövekben; valamint Munténiában, a Bodza és a Pra- 
hova völgye között, az oligocán Kliwa-homokkőben.

A Marginális-takarónak a Tazlául Sarat és az Ojtoz 
között kialakult telepei szintén a Kliwa-homokkőben, vala
mint a felsőeocén Lucacesti-homokkőben és az alsó-középső- 
eocén Boamna-mászkőben vannak. A telepek nagy részét a fölé- 
bük tolódott Tarkői-takaró védte meg a lepusztulástól,

A Szubkárpáti-takaró kőolajtelepei Moldvában a Taz
lául Maré völgyében (alsómiocán tárolók), valamint a Prahova 
és a Jalomica között, diszkordánsan telépülő pliocén alatti 
alsómiocén homokkőben vannak.

Románia legjelentősebb szénhidrogén-előfordulásait 
az előmélyedés szarmata, pontuszi és dáciai képződményei 
tartalmazzák. A legfontosabb csapdák az alsómiocén és a bá- 
deni kősó diapirjaihoz kapcsolódnak. A létrejött kősó-magu 
antiklinálisok kőolaj- és földgáztelepeket egyaránt tartal
mazhat nak.
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6, E ü g g e l é k

(KOVÁCS SÁNDOR)

Az Infrabukoviani-takarórendszer bevezetése (SAN- 
DULESCU, 1907, 1975b) a korábbi Máramarosi-, ill. Bretila- 
takaró(k) helyett fordulópontot jelentett a Keleti-Kárpá
tok tektonikájában, jelentésen egyértelműbbé és világosab
bá tette a szerkezeti képet. A Keleti-Kárpátokban az alpi 
takarók sorrendjéből fontos ősföldrajzi következtetések 
adódnak, amelyek kihatással vannak magyarországi problémák
ra is.

Az a tény, hogy az alsó Infrabukovinai-takarók üle
dékképződési tartománya a triász folyamán végig szárazulat

i t

volt és csak a liászban érte el a transzgresszió (hason
lóan a Tiszántúl É-i részéhez; SZEPESHÁZY, 1970), tarthatat
lanná teszi azt az elképzelést, miszerint a Transzilvanidák 
mélytengeri, pelágikus (óceáni) triásza Észak-Dobrudzsán 
(Tulcea-zóna) keresztül a Tethys É-i ágéval lett volna ősz— 
szeköttetésbén (HERZ— SAVU, 1974; KOZUR, 1979; SAVU, 1980). 
Ugyanis, mint az a 8., 9* és 10. sz. ábrákból látható, egy 
ilyen összeköttetés feltételezése teljesen értelmetlen. A 
középső-triászt ól a kimmeridgeivel bezárólag bizonyitottan 
óceáni kérgü Transzilvanidákkal szemben az észak-dobrudzsai 
triász —  amely legalsó-triász törmelékes képződményekkel 
települ a gyűrt paleozoikumra —  VLAD (1978) szerint a kau
kázusi— krimi orogén (Tethys É-i ága) aualakogén-jellegü, a 
Szkita- ás Moesia-platformok közötti’Ny-i elvágződésáben 
rakódott le, a középső-triász— karni folyamán szürke és vö
rös, pelágikus mészkövekkel társult bimodális magmatizmus- 
sal, (bázisos: un. "nem teljes" ofiolitsorozat, bazaltom- 
lések, szpilitek, doleritek, és elszórtan kisebb gabbró- 
testek; savanyu: riolitok; CIOFLICA et al., 1980). A geo-

+ Lábjegyzet:
v.ö. 2.2.2.1.2 fejezet vége és 10. ábra.
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szinklinális ciklus az ókimmériai tektogenezissel zárult, a 
nóri——liász már törmelékes, flis-kifejlődésü (a nóri még me
szes flis). A két régió között a nóri— liász kifejlődések te
kintetében igy különösen szembetűnő a fácieskülönbség: a 
Transzilvanidák nóri hallstatti mészkő és liász adneti mész
kő fáciesének szükséges nyilttengeri összeköttetése nem le
hetett az É-dobrudzsai triászon keresztül, A Keleti-Kárpátok 
legbelső egysége, a Transzilvanidák és az extra-kárpáti Észak- 
Dobrudzsa között földtani helyzetükből adódóan —  keresztül 
az eltérő fácieszónákon, a Bukovinai-, Szubbukovinai- és In- 
frabukovinai-takarók üledékképződési tartományán és kristá
lyos aljzatán, valamint a flistakarók alá tolódott előtér 
kristályos zónáin (lásd 2. és 8. ábra) —  tehát bármilyen 
összeköttetés kizárt. Azonkívül az É-dobrudzsai zóna mélyfú
rások tanúsága szerint ÉNy-felé csak a Trotus-folyó völgyéig 
terjed és a Keleti-Kárpátoktól szerkezetileg az ÉNy-felé egé
szen a lengyelországi Szentkereszt-hegységig (PARASCHIY, X).
—  PARASCHIY C., 1978) húzódó Közép-dobrudzsai öv, (vagy fel- 
ső-proterozoós "zöldpala-öv") választja el, amely a flis és 
a molassz stádiumban a kontinentális előtér szerepét töltötte 
be (SANDULESCU— KRAUTNER et al., 1981, p. 9, 12; SANDULESCU 
ás MICU, szóbeli közlés). A két egységet az említett okok 
miatt még mikrolemezmozgásokkal sem lehet összeköttetésbe hoz
ni. Ez ugyancsak megcáfolja azt a feltételezést, amely a nyilt
tengeri triász Conodonbák korai (alsó— -középső-acizuszi) .fel
lépését a LegbeIső-Nyugati-Kárpátok mélyvíz! kifejlődéseiben 
(Rudabányai-hg., "Mellétei-sorozat") a TransziIvanidákon ke
resztül É-Dobrudzsával való összeköttetéssel magyarázza (KO- 
ZUR, 1979» 1980; "ázsiai Conodcnta-provincia"). Sőt, a Legbel
ső-Nyugat i-Kárpátók és a Transzilvanidák között a jelenlegi 
helyzetben egyáltalán nincs is kapcsolat, mivel az előzők Ki
felé való folytatását elvágja a Zágráb-*Zemplén vonal (v.ö. 
KOVÁCS, 1982).

A Tránszilvanidáknak fontos szerepe van a hazai, 
nagyszerkezeti egységeink allochton, ill, autochton helyzeté
ről dúló vitában. Egyes, a Kárpát-medence ÉNy-i és DK-i fő

48



szegmenseinek a Zágráb-Zemplán vonal mentén történt inverzió
ját tagadó és autochton megoldást ajánló elképzelések újabban 
MOJSISOVICS (1880) "Keleti SzárazulatM-t kívánják felelevení
teni. Az előtér-közeli— előtér-távoli vagy partközeli—
( nyilttengeri) fácieszónák eloszlását és sorrendjét figyel
men kivül hagyó elgondolások szerint a Tisia ás Moesia a fel
ső-jurában, a Vardaröv nyúlványaként értelmezhető Maros-öv 
kialakulásával váltak volna el egymástól. Ezen modell eseté
ben azonban mind a Transzilvan Idák óceáni aljzatú medencéje, 
mind a Rudabányai-hegység— "Mellétei-sorozat" mélyvizi triász 
medencéje a Bajkál-tóhoz hasonló, un. "vak riftesedás" eredmé
nye lenne, hiszen a fentebb emlitett okok miatt nem kapcso
lódhattak egymáshoz ás különösen nem Észak-Dobrudzsán ét a 
Tethys északi ágához. De ekkor üledékeiknek'—  a nyilt óceán
nal való összeköttetés hiányában —  euxin fáciesüeknek kelle
ne lenniük, nem pedig pelégikusnak, vörös hallstatti mészkő 
fáciesekkel, tipusos nyilttengeri faunával! Ezért a Transzil- 
vanidák szükséges nyilttengeri/óceáni kapcsolata a triász—  
liész folyamán —  SANDULESCU (1980, 1. és 2. melléklet) véle
ményével egyezően —  csakis a Belső-Dinaridák Ofiolit- vagy 
Szubpelagóniai-zónája felé lehetséges. Ebből viszont egyene
sen következik az "uj Keleti-szárazulat elmélet" tarthatatlan
sága és a Tisia allochton helyzete (v.ö. KOVÁCS, 1982), hiszen 
az autochton modell nem ad magyarázatot arra, hogy a Transzil- 
vanidák triásza és a rudabányai— "mellétéi" triász miért nyilt
tengeri kifejlődésü és miért nem euxin fáciesü. Az eredeti, 
triász ősföldrajzi rendszer a Tisia és Moesia mikrokentinen- 
sek mozgásai következtében nagymértékben deformálódott (az 
utóbbi jelentős Ny-ra tolódása okozta az un. "kárpáti szig- 
moid" kialakulását; v.ö. BLEAHU, in IANOVICI ét al., 1976; 
KARAGJULEVA et al., 1980; SANDULESCU, 1980).
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OUTLINE OF THE STRUCTURE OF THE EAST CARPATHIANS

(Report on the excursion of the Xllth Congress of the 
Carpatho-Balkan Geological Association)

by
M. Kézmér —  S. Kovács —  Cs, Péró

Abstract

Tbis paper is a report on a field excursion of the 
Xllth congress of the Carpatho-Balkan Geological Associa- 
tion (Bucharest, 1981) and gives in Hungárián a summary of 
the present-day knowlédge of the structure of the East 
Carpathians provided by the Rumanian geologists fór this 
congress. In a Moldávián— Maramure^ transect ise had an 
occasion to cast a glancé intő every structural units of 
the East Carpathians and we are greatly indebted to Dr. M. 
SANDULESCU, Dr. D. RUSSO-SANDULESCU, Dr. H.G. KrIuTNER,
Dr. I. BÁLINTOM and Dr. M. MICU fór the rich program and 
excellent guiding.

In the appendix (by S. KOVÁCS) the paleogeograp- 
hical significance of the Transylvanides in respect to somé 
Hungárián tectonic problems are discussed. The fact, that a 
connection between the innermost zone of the East Carpat
hians (the Transylvanides, with oceanic crust) and the 
extra-Carpathtan North Dobrogea,7across the Búcovinian, 
Subbucovinian and Infrabucovinian basement nappes (cf. Fig. 
10) and the zones of the Carpathian foreland below the 
flysch nappes (which, namely the Mgreenschist beltH, can be 
followed from Central Dobrogea till the Holy Cross Mts.; 
c.f. Fig. 8 and PARASCHIV, D. —  PARASCHIV, C., 1978), is 
excluded, alsó excludes, that the Innermost West'Carpathian 
deep water Triassic developments (Rudabánya Mts., "Meliata 
series") could have been connected through the Trahsylvani- 
des and North Dobrogea with the northern branch of the
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Tethys, as seggested by KOZUR (1979* 1980) and a few others. 
The necessary paleogeographical connections of the deep 
water, pelagic Triassic of the Innermost West Carpathians 
and the Transylvanides with the oceanic Tethys can only be 
explained, in accordance w it h SANDULESCU (1980b, pl, 1,2), 
through the Inner Dinaric Ophiolite zone. The original paleo- 
geographical pattern has been destroyed by the movements of 
the Tisia and Moesia microplates. In a fixistic model the 
Transylvanides and the deep water Triassic developments of 
the Innermost West Carpathians, becau.se of the lacking con- 
nection with the open-marine Tethys, must have been products 
of a blind rifting, as the Laké Baykal, bút in this case 
their Triassic sediments must have been of euxinic facies 
and nőt red, pelagic Hallstatt limestones!
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ÁBRAALÁÍRÁSOK

1. ábra:

2, ábra:

3. ábra:

4. ábra:

3 . ábra:

A Keleti-Kárpát ok szerkezeti egységei (SANDULESCU- 
KRÁ'lJTNER et al., 1981 és SANDULESCU-— STEFANESCU 
et al., 1981 szerint)

A Keleti-Kárpátok földtani szelvénye
(SAKDULESCU, 1980b)
1: Erdélyi-takaró (.Transzilvanidák)
2: Bukovinai-takaró (b)

ás Szubbukovinai-takaró (sb)
3: Infrabukovinai-takarók 

a: Argestru-egység 
i: Iacobeni-takaró 

vb: Vaser-Belopotok-takaró 
4: a Külső-Dacidák flistakarói 
5: a Moldavidák flistakarói 
6: Szubkárpáti-takaró 
7: alátolódott kontinentális aljzat 

keresztek: kristályos aljzat 
fehér: üledékburok 

8: Erdélyi-medence 
9: neogén vulkánitok.

A romén kárpáti prekambrium és kambrium korrrelá- 
ciója Kr KuTNER, 1980 szerint

A Belső-Dacidák (= Központi-Keleti-Kárpáti-takaró- 
rendszer) prealpi takarói és sorozatai A 
(SANDULEÖCU— KRlUTNER et al., 1981 ás KRÍUTNER 
szóbeli tájékoztatása alapján)

A Keleti-Kárpátok metamorf sorozatainak korrelá
ciója a Déli-Kárpátokkal ás az Erdélyi-középhegy
séggel KRAUTEER, 1978 és 1980 szerint
1: bázisos metavulkanitok 
2: gneisz
3i kvarcitos kőzetek
4: leptinit, amfibolit ás gneisz társulás 
3: migmatitos kőzetek 
6: szericit— 'klorit-pala 
7: fillit 
8: albitpala
9: szericit— klorit-pala albit porfiroblasztokkal 
0: savanyu metatufák ás -tufitok

39



11: grafitpala, lidit 
12; mészkő ás dolomit 
1 3 * mászpala kvarcittal 
14: sztratiform Mn-érc

6. ábra: A Keleti-kárpáti flis időbeli és tárbeli elterje
dése STEFANESCU, 1980 szerint
1: flis, általában 
2: homokos flis 
3: mészkő 
4: pélit 
5: homokkő 
6: konglomerátum 
7: breccsa
8: kaotikus üledékek 

a: vadflis 
b: olisztosztróma 

9: bázisos kőzetek 
10: üledákhézag 
11: diszkordancia 
12: tektonikus határ

7 . ábra: A Keleti és a Déli-Kárpátok palinspasztikus vázla
ta SANDULESCU, 197&a nyomán
1: kontinentális kéreg 
2: óceáni ás paraóceáni kéreg 
3: Moldavidák 
i + 2: Dacidák
Rövidítések feloldása:

MOLDAVIDÁK
CSALHÓI-takaró
BARót i-takaró
FE = Fekete flis-takaró
INFRAbukovinai-takaró
SZUBbukovinai-takaró
BUKOVINAI-takaró
ERDÉLYI-takaró (Transzilvanidák)
MAROS-menti ofiolitöv 
SZUPRAGÉTA-takaró 
GÉTA-takaró 
SZÖRÉNYI-takaró 
DANUBIAI-egys ág

8. ábra: A Keleti-kárpáti előtár szerkezeti zónái és perm-
nél idősebb képződményei
(PARASCHIV, D. ás PARASCHIV, C. 1978 szerint)
1í metamorf kőzetek 
2: zöldpala
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3: kambrium— ordovicium 
4: szilur

a: pélites kifejlődés 
b: meszes kifejlődés 

5: devon 
6: karbon

a: Carapeliti-rét egek 
b: platform kifejlődés 

7: Perikárpáti-törés (a gyűrt zóna határa)
8: jelentősebb törésvonalak 
9: képződményhatár
10: permnél idősebb képződményeket ért fúrások

9* ábra: A Keleti-déli-kárpáti hajlat tektonikai térképe 
SÍNDULESCU— STEFANESCU et al., 1981 alapján

10. ábra: A Keleti-kárpáti triász— liász palinspasztikus
szelvénye
1: óceáni kéreg 
2: kontinentális kéreg 
3: tengeri alsótriász
4: kontinentális alsótriász, ill. alsóanizuszi 
5: pelágikus fáciesek: triász hallstatti mészkő és 

liász adneti mészkő 
6: karbonát-platform fáciesek: 

a: dolomit 
b: mészkő

7: elzárt lagúna ("restricted lagoon") fáciesü bi
tumenes dolomit, ill, elzárt medence 
("restricted basin") fáciesü bitumenes mészkő 

8: liász vasoolit és törmelékek 
9: liász törmelékes (gresteni) fácies.
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GA PTIONS

Fig. 1

Fig.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

. Structural units of ttae Easfcern Carpathians 
(aftér sIn DULESCU—  KRAUTNER et al., 1981 and 
SANDULESCU —  STEFANESCU et al., 1981, simplified)

!. Geological cross-section of the Eastern Carpat
hians (SANDULESCU, 198Gb)
1 = Transylvanian Nappe (Transylvanides)
2 = Bucovinian Nappe (b) and

Subbocovinian Nappe-(sb)
3 = Infrabucovinian nappes -

a = Argestru unit 
i = Iacobeni Nappe 

vb = Vaser-Belopotok Nappe
4 = Elysch nappes of the Outer Dacides
5 = Elysch nappes of the Moldavides
6 = Subcarpathian Nappe
7 = subducted Continental basement

crosses = crystalline basement 
white = sedimentary cover

8 = Transylvanian Basin
9 = neogene volcanites

, Correlation of the Precambrian and Cambrian for
mát ions of the Carpathians in Románia 
(KRXüTNER, 1980)

. Pre-Alpine nappes and series of the Inner Dacides 
(= Central East Carpathian nappe system) (after 
SANDULESCU —  KRXtJTNER et al., 1981 and KRAUTNER, 
1981, pers. comm.)

. Correlation of metamorphic series of the Eastern 
Carpathians, Southern Carpathians and Muntii 
Apuseni (KRlUTNER, 1976, 1980)
1 = basic metavolcanites
2 = gneiss
3 = quartzites
4 = leptinite, amphibolite and gneiss association
5 = migmatites
6 = sericite-chlorite schists
7 = phyllite
8 = albite schists
9 = sericite-chlorite schists with albite porphy-

roblasts
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10 = acidic metatuffs and metatuffites
11 = graphite schists, lydite
12 = limestone and dolomité
13 = calcareous schists with quartzite
14 = stratiform Mn-ore

Fig. 6. Fást Carpathian flysch in time and space 
(STEFANESCU, 1980)

Fig. 7* Palinspastic sketch of the Eastern and Southern 
Carpathians (SANDULESCU, 1976a)
1 = Continental crust
2 = oceanic and paraoceanic crust 
1 + 2 = Dac ide
3 = Moldavides
Abbreviat ions:

MOLDAVIDÁK
CSALHÓI 
BAR 
FF
INFRA 
SZUB
BUKOVINAI 
ERDÉLYI
MAROS
SZUPRAGÉIA 
GÉTA 
SZÖRÉNYI 
DANUBIAI

Fig. 8. Structural units and pre-Permian formations of the
East Carpathian foreland (PARASCHIV, D. - PARASCHIV, 
C., 1978)
1 = metamorphic rocks
2 = greenschist
3 = Cambrian - Ordovician
4 = Silurian

a = pelitic facies 
b = calcareous facies 

3 = Devonian
6 = Carboniferous

a = Carapeliti Beds 
b = platform facies

7 = Pericarpathian Fault (eastern bordér of the
földed zone)

= Moldavides
= Ceahláu Nappe 
= Baraolt Nappe 
= Black Flysch Nappe 
= Infrabucovinian Nappe 
= Subbucovinian nappes 
= Bucovinian Nappe 
= Transylvanian Nappe 

(Transylvanides)
= Ophiolite beit of Southern 
Apuseni Mts.

= Supragetic Nappe 
= Getic Nappe 
= Severin Nappe 
= Danubian Unit
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f 8 = main fauits
9 = boundary of formations 
10 = Pre-Permian formations in borehoies

Fig. 9* Tectonic map of the Eastern - Southern Carpathian 
Bend (SANDULESCU—  STEFANESCU et al., 1981)
1 = Transylvanian Nappe
2 = Bucovinian Nappa
3 = Subbucovinian Nappe (Sinca Nappe)
2 + 3 = Supragetic Nappe in the Southern Carpathians 
4/a = Bra^ov Unit 
4/b = Holbav Unit
5 = Baraoit and Virghi^ Nappes
6 = Ceahiáu and Bobu Nappes 
5 + 6 = Outer Dacides
7 = Posttectonic sedimentary cover

(Middie Cretaceous - Paieogene)
8 = Moidavides
9 = Neogone and Pieistocene voicanites
10 = Foredeep and intermontane basins
11 = Nappe
12 = Digitation
13 = Retrothrust
14 = Overthrust
15 = Fauits with horizontai and/or vertical components

Fig. 10. Palinspastic section of the Triassic and Liassic in
the Eastern Carpathians

oceanic crust 
Continental crust 
marine Lower Triassic
Continental Lower Triassic and Lower Anisian 
pelagic facies: Triassic Hallstatt Limestone 
and Liassic Adnet Limestone 
carbonate platform facies 
a = dolomité 
b = limestone
dolomité in restricted lagoon facies and bitu- 
minous limestone in resctricted basin facies 
Liassic ferruginous oolite and clastic rocks 
Liassic clastic rocks (Gresten facies).

1 = 
2 =
3 =
4 = 
3 =
6 =

7 =
8 = 
9 =
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A KELETI-KÁRPÁTOK SZERKEZETI EGYSEGEI
( M. Sűndulescu. M̂ tefónescu, KKröutner, I.Bolintoni, M Mícu 1981 alapján )

MOLOAVIOAK Szubkórpóti -takaró' SU B
Marglnaks -  takard M AR
tarkó- takard TAR
Audio —  takard AUD

Macla -taka rd MAC
Konvotut Mis -  takaró KON

KÚLSŐ -OAQDAK Bobu -  takaró BO B
Csaihó -  takard CSA

Fekete fi* -  takaró F É K
Baráti -  takard BAR
Varg/as -  takard VAR

BELSŐ -D A D D Á K Intrabukovinai -  takaró IN F
Szubbukovinai -  takaró SBU
Bukovinai -  takard BÜK
Oitrói-medence ÓIT

EROELVI -TAKAR O K ERŐ

POSZT TEKTONIKUS ÜLEOEKBUROK

MARAMAROSI F L IS  -TAKAROK

Brtrova -  takaró PÉT
Babzal -taka ró BAT
Lapos -  takaró LAP
Bihan -autochton BLH

NEOGEN ES PLEISZTO CÉN  VULKÁNITOK EZ]
Neonén medencék NEO

takaró

fontosabb törésvonalak- A — visszaredózódés (retrocharriage) 
0 K) 20 km

Fig. 5* ábra
69



U
T

H
O

 -
ST

R
A

T
IG

R
A

P
H

Y
C

A
L 

SY
N

O
P

SI
S 

O
F 

TH
E 

FL
YS

CH
 

D
EP

O
SI

T
S 

IN
 

TH
E 

EA
ST

ER
N

 
C

A
R

P
A

T
H

IA
N

S

* • <ű-e

ő  2

70

A
N

U
A

R
U

L 
IN

Sr
iT

U
IU

LU
I 

D
E 

G
E

O
LO

G
IE

 
G

E
G

fl
Z

IC
A

 V
O

L.
 L

V
I 

Im
pr

.m
. 

At
.l

. 
In

u
 

G
*o

l.
 G

.o
f



F i g 7 -  á b r a



F x g . 8 ,  á b r a

72



0 5 10 15 Km

A KELETI-DELI -KÁRPÁTI HAJLAT TEKTONIKAI TÉRKÉPÉ
( SANDULESCU, H. is STEFANESCU, M. 1981 alapján )

Ji'ig. 9 - úbra
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A KELETI-DELI-KÁRPÁTI HAJLAT TEKTONIKAI TÉRKÉPÉ
( SXNOULESCU, M. és STEFANESCU, M. 1981 alapjcin )

0 5 19 1.5 km

JELMAGYARÁZAT:

V  V  V V 

V  V  V

V  V  V  V

1

2

3

4

4
Q | b

5

6

7

8

9

10

Erdélyi -Takarók vagy T ransz i  Ivanidák 

Bu kov ina i- takaró

Szubbukovinai - ta ka ró  (Sinkai-takaró)
(2-3: Szupragétikum a Déli-Kárpátokban)

Int rabu kovinai - takarók ( Getikum a Déli-Karpátokban )

4/a: Brassói-egység 
4/b-. Holbav-egység

Baráti - és Vargyas-takarók

Csalhoi- es Bobu-takarák ( 5-6: Külső Dacidák ) 

Poszttektonikai üledékfedó ( középsö-kréta-paleogén ) 

Moldavidák

Neogén és pleisztocén vulkánitok 

Elő mélyedé s és belső medencék

H J-“ l 1 1........  Takaró

12 -*1— 11—u—11 11 n Digitáció

13 -*— *— *— *— *-  Visszatolódás

1 4 — i— ,— ,— ,—  Ratolódós

15 --------------------  Horizontális vagy vert ikáli s elvetódés

Fig. 9» ábra
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Általános Földtani Szemle 
No. 16. p.77“ 

General Geological Review 
Budapest, 1983*

AZ ALPOK NAGYSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE 

Kovács Sándor

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak:
Tectonique-d’ ensemble, tectogénése, sty1-tectonique, geo- 
dynamique, stratigraphie, paleogeographie, Alpes.

Az Alpokról TELEGDI RÓTH KÁROLY "Magyarország geo
lógiája" c. munkájának megjelenése (1929) óta átfogóbb ma
gyar nyelvű ismertetés nem látott napvilágot. A jelen át
tekintés, amelynek összeállítása FÜLÖP JÓZSEF akadémikus 
megbízásából a készülő "Magyarország földtana" keretében 
történt 1982-ben, ezt a hiányt igyekszik pótolni.

Az összeállításhoz a legújabb alpi nagyszerkezeti 
irodalom, valamint a szerzőnek a Keleti- és Déli-Alpokban 
tett tanulmányútjai szolgáltak alapul.

Kézirat beérkezett: 1983* március 28-án
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1. NYUGATI-ALPOK

A Nyugati-Alpok ive a Riviérától (Tengeri-Alpok) 
Svájc keleti részéig (Graubünden) húzódik. Egyesek csak a 
nagyjából É-D-i lefutású francia-olasz részét értik Nyuga
ti-Alpokon, mig a NyDNy-KÉK-i csapásu svájci részt Központi- 
Alpokként különítik el. A. Rajna áttörésétől kissé K-re már 
a Keleti-Alpok következnek*

Felépítésében a helvéti (dauphinéi) és pennini egy
ségek vesznek részt, az ausztroalpi egységek szerepe alá
rendelt .

1*1 Molassz-medence

Bár a svájci Molassz-medencét általában nem szokták 
a szorosabb értelemben vett Nyugati-Alpokkal együtt tárgyal
ni, itt most mégis ezt tesszük, mivel D-i, ill, DK-i része 
még erős deformációt szenvedett az alpi gyűrődések vége fe
lé. A medencét folyami, tavi, mocsári és tengeri üledékek 
töltötték ki, melyek rétegtani terjedelme a közápső-oligo- 
céntől a felső-miocén alsó részéig terjed. Az üledékek tör
melékanyaga túlnyomórészt a kiemelkedő Alpokból származott. 
Mai legnagyobb szélessége kb. 70 km, de DNy-felá az Alpok ás 
a Jura-hegység között egészen elkeskenyedik ás elsekélyese- 
dik.

A zóna ÉNy-i részén az Autocht on-. majd a Paraut och- 
ton (vagy Gyűrt)-molassz húzódik. A zóna DK-i rászán az erő
sen pikkelyezett, aljzatáról lenyirt Szubalpi-molassz sávját 
követhetjük az Alpok takarófrontja mentért. Tz már maga is 
takaróként értékelhető, hiszen diszlckációja helyenként 25 
km-t is elérhet (TRÜMPY, 1980).

1,2 Helvátikum

A helváti fáciesrégió az alpi geoszinklinális stá
diumban —  a Penninikum medencéjének a doggerban történt ki
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nyílása után —  az északi kontinentális szegély szerepét 
betöltő kifejlődési terület volt. Svájcban Helvétikumnak, 
Franciaországban Dauphinéi-zónának nevezik, dél-franciaor
szági folytatásának —  kifejlődését illetően —  a Proven- 
ce-i előtár felel meg. Az Alpok legkülső és legalsó helyze
tű, takaros deformációktól részben már mentes főegysége. 
Egyik fő jellegzetessége a nagyméretű variszkuszi gránit- 
intruziókat tartalmazó, prealpi külső kristályos masszivu- 
mck láncolata (Argentera, Pelvoux, Belledonna, Mont Blanc, 
Aigailles Rcuges. Aar, Gotthard ás még néhány kisebb)„ Ezek 
lényegében megfelelnek a Keleti-Alpok ,,Altkristallinrt (=ó- 
kristályos)-jának, bár az ókaledóniai ás variszkuszi meta
morf sorozatok elkülönítése nemigen lehetséges. A kristályos
ra késő-variszkuszi molassz települ; a felső-karbonban szür
ke, antracit-telepes törmelékes összlet. savanyu ás interme
dier vulkanizmussal, a permben vörös, kontinentális törmelá- 
Ifes rétegsor, savanyu ás bázisos vulkánitokkal. Másik fő 
jellegzetessége az, hogy a mindvégig sekélytengeri mezozoi
kuma többnyire erős kontinentális hatásról tanúskodik, a 
faunák pedig európai kapcsolatokat mutatnak. A helvéti terü
let a triászban még a germán epikc-ntinentális tenger déli 
pereméhez tartozott, a liászban pedig részben az Alemanniai- 
szárazulathoz és csak a dcggertől kezdve önállósult. A se- 
kélytengeri kifejlődés alól csak a Vcconti-árok vastag jura- 
alsó kréta törmelékes összlete képez kivételt, amely a fran
cia területen tanulmányozható. Flis csak helyenként lép fel 
és a flis-exogeoszinklinális kifelé vándorlásának (polari
tásának) megfelelően itt a legfiatalabb, legfelső-eocén—  
legalsó-oligccén korú.

A terjedelmes prealpi kristályos masszívumok az alpi 
takaróképződés sorén a gyűrődés magjául szolgáltak, a bel
sőbb Gctthard-masszivum kivételével autochton helyzetben ma
radtak. Belső oldalukról a mezozoós buroksorozat többnyire 
lenyiródctt ás a felső-oligccén— miocén során a helvéti ta
karók formájában tolódott át az autochton masszívumokon. A. 
felső-kréta és paleogén üledékek ugyancsak lenyiródtak az
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idősebb mezozoós képződményekről„ A helváti kontinentális 
szegély ás a pennini medence közti átmeneti kifejlődési te
rületet Ultrabelvétikum néven különítik el; franciaországi 
megfelelője az Ultradauphinéi-zónao Helyzete alapján a kon
tinentális lejtőnek felel meg. Gyökérzónája a külső kristá
lyos masszívumok belső oldalán van. Fiatalabb mezozoikuma 
általában nyilttengeribb jellegű, de nem mindig különíthető 
el egyértelműen a dél-helvéti fáciesektőle A Helvátikummal 
szembeni fő különbsége abban áll, hogy a Penninikum mellett 
az alpi fliskápződés egyik fő zónája; a paleocán— eccén, sőt 
helyenként már a legfelső-kréta is flis-kifejlődésü. Mezo
zoós képződmények csak elvétve őrződtek meg a kifelé a mo- 
lasszra és a Helvátikumra rátolódott ultrahelváti flistaka- 
rók bázisán, többnyire lényÍródtak.

1.3 Penninikum

Az északi (európai ) kontinentális szegélyt képező 
Helvátikum ás a déli (adriai vagy apuliai) kontinentális 
szegélyt alkotó Ausztroalpin közötti, részben óceáni kérgü 
medencét jelenti. A liász végéig még nem önállósult, képződ
ményei nem térnek el élesen a szomszédos fáciesrágiókéitól.
A prealpi aljzatot a hatalmas St .Bemard ás Monté Rcsa alj
zattakarók, valamint a K-i folytatásukban levő kisebb taka
rók gneisz— csillámpala tömegei képviselik. Megfelelőik a 
francia-olasz Alpokban a Dóra Maira ás a Gran Paradiso kris
tályosai, amelyeket sokan autochton belső masszívumoknak te
kintenek. Ezeket ugyancsak a Keleti-Alpok ókristálycsávái 
("Altkristallin") párhuzamositják. Szemben a Helvátikummal 
itt a variszkuszi gránitok szerepe alárendelt. A variszkuszi 
metamorfitokra felső-karbon— perm molassz települ, a felső 
karbonban antracittelepekkel, a permben vörös törmelékes össz- 
lett el.

A triász és a liász sekélytengeri, előtér-közeli jel
legű; az alsó-triász ás zömében a felső-triász is kontinentá
lis (MBuntsandsteinM ill. kárpáti keuper), a középső-triász
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karbonátplatform fáciesü dolomit, a liászt gyakran breccsák 
képviselik, de sokszor hiányzik is,

A Penninikum éles elkülönülése a szomszédos fácies- 
régióktól a doggerben indult riftesedásse1 kezdődött, amely

v

a Brianszoni-platfcrmmal elválasztott Val.ai.si- és Plemont1- 
medencék kialakuláséhoz vezetett, A középső-jura-— alsó
kréta óceánosodási stádium üledéke a nagyvastagságu "Schis- 
tes lustrés" (= fényes pala) vagy "Bündnersc-hief er" (= bűn- 
deni pala). A medencékben az üledékképződés részben kivéko
nyodott kontinentális kérgen, részben pedig újonnan keletke
zett óceáni kérgen folyt, A Valaisi-öv (= Északi-Penninikum) 
nagyrészét un. nem teljes ofiolitsorozat (paraóceáni kéreg) 
jellemzi és ulfcrabázitok csak a keleti részén lépnek fel. 
Ellenben a Piemonti-övben (Dél-Penninikum) nagy tömegben elő
forduló ultrabézitok valódi óceáni kéreg maradványai A két 
medencét elválasztó, a felső-karbon— középső triászban csak 
üledékeinek nagyobb vastagságával elkülönülő Brlanszcni-kü- 
szöb a középső— felső-triász határától kezdve önállósult po
zitív formaelemként: legnagyobb részén a felső-triászban és 
a liászban üledékhézag van, a dcgger— maim sekélytengeri (a 
bathban vékony széntelepekkel!), az alsó-kréta ugyancsak 
hiányzik, A Szubb.ri.anszoni-öv énnek a küszöbnek az északi 
lejtőjét jelenti, a dogger^— alsó-krétában pelágikus üledékek
kel, magéról a küszöbről származó turbiditek gyakori betele
püléseivel, A Brianszoni- és a Szubbrianszoni-öveket együt
tesen Középső-Pennlnikum-nak nevezik.

A "Pennini-óceán" bezáródása az albai emelet során 
(STÍLLÉ "ausztriai fázisé") indult szubdukciőval kezdődött, 
amely szakaszosan a felső-eocénig (STÍLLÉ "pireneusi fázi
sa") tartott. Bár flis-szerü üledékek korábban is keletkez
tek, ekkor volt az alpi flisképződés fő időszaka. A különbö
ző területek fliseinek rétegtani terjedelme azonban —  a 
Penninikumon belül is —  ezen az intervallumon belül eltérő. 
Itt a legfiatalabbak középső-eocén korual^, A flistakarók 
majdnem minden esetben lenyiródtak mezozoós aljzatukról és
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csak nagyon ritkán észlelhet ő, ahogyan a bündeni palára 
transzgressziósan települnek (pl. Prátigau K-Svájcban).

1 o4 Au.szbroal.pin

A Nyugati-Alpok legmagasabb szerkezeti egységét a 
Dent Blanche aljzattakarója és a hozzá kapcsolódó néhány 
kisebb takarórög képezik. Csaknem kizárólag prealpi kristá
lyos kőzetek épitik fele,, amelyek két sorozatba tartoznak: 
u  a gránit Didókból, zöldpalafáciesü metapszammitokból és 
alárendelten gabbrókőzetékből felépített Arol.la-sorozat és 
2. az amfibolit-, ill* granulit-fáciesü parametamorfitokból 
álló Valpellina-sorozat. Vékony mezozoós buroksorozata csak 
egyetlen helyütt őrződött meg (Mt. Dolin); különösen a fel
ső-triásza már kifejezetten ausztroalpi jellegű (fődolomit), 
alsó— középső-juráját pedig breccsák jellemzik.

Az Inszubriai-vonallal szomszédos, a Dent Blanche- 
takaró gyökérzónáját képező Sesia-Lanzo-zónát hasonló kris
tályos kőzetek épitik fel. Ennek belső oldalán húzódik az 
Ivrea-zónával közvetlenül érintkező Canavese-zóna; a benne 
fellépő epimetamorf mezozoós kőzetek esetleg a Sesia-Lanzo- 
zóna eredeti fedőjét képviselhetik.

Bár a Dent Blanche-takaróban és a Sesia-Lanzo-zóná- 
ban az alpi geológusok többsége az Alsó-Ausztrcalpin (vagy 
alsó-keletalpi takarórendszer) legnyugatibb képviselőit lát
ják, egyesek ultrapennini egységekként kezelik őket. Ugyanak
kor a Valpellina-sorozatban fellépő kinzigit-gneiszek az 
Ivrea-zóna Kinzigit-alzónája felé, és igy a Déli-Alpok felé 
is kapcsolatot teremtenek.

Az (alsó-)keletalpi egységek eredetileg a Nyugati- 
Alpoknak a mainál'jóval nagyobb részét befedhették, azonban 
már lepusztultak.

1«5 A Nyugati-Alpok szerkezetfejlődése

Az Alpok tektogenezise a Penninikum részben óceáni 
aljzatának az albai emelet során indult szubdukciójával kez
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dődött* A Piemonti- ás Valaisi-medencékben a bündeni pala 
(schistes lustrés) lerakódását felváltotta a flisképződés.

A Keleti-Alpokban olyan jelentős kréta paleoalpi 
tektogenezi.s a Nyugati-Alpokban —  az ausztroalpi egységek 
alárendelt szerepének megfelelően —  kevésbé érzékelhető;, 
bér hatása a Penninikumban mindvégig kimutathatók A szubduk- 
cióval kapcsolatos deformáció elsősorban a piemonti zónát ás 
az ausztroalpi szegélyt érintette, de a valaisi zóna defor
mációja is valószinüsithétő. Különösen a pre-gosaui fázis 
volt jelentős. A brianszoni küszöb az eocén elejéig tektoni
kai zavaroktól lényegében mentes volt. A betolódással kákpa- 
laMciesü metamorfózis járt együtt. A flis^ápződés súlypont
ja a kréta végére áttevődött az ultrahelváti kontinentális 
lejtőre.

A paleocénben viszonylagos tektonikai nyugalom volta
A Penninikum szerkezetét alapjaiban az eocén— alsó- 

oligocén mezoalpi tektogenezi.s alakitotta ki, amelynek pa- 
roxizmusa az eocén végére— oligocén elejére esik (radiomet
rikus koradatok szerint 39 + 2 mó év). A flisképződás a pie
monti ás valaisi medencékben az alsó- ás közápső-eocénban, 
az ultrahelváti zónában pedig a felső-eocén elején befejező
dött. A. brianoni küszöbön a felső;-kréta— paleocén "couches 
rouges" szedimentéciót csak az alsó— középső-eocénben követ
te f lis.

A mezoalpi gyűrődés a pennini takarókon kivül a ke- 
letalpi takaróidat is érintette, de ugyanekkor tolódtak rá a 
lenyiródott ultrahelváti takarók is az akkor még helyben lé
vő, későbbi helváti takarókra. A mezoalpi orogán a szubduk- 
ciós tipusu paleoalpival szemben már kolliziós tipusu volt.
A szubdukciós zóna nagyjából az Inszubriai- és Tonale-vona- 
lakkal párhuzamosan húzódhatott, de maguk a vonalak—  leg
alábbis mai formájukban —  már a gyűrődést követő, igen je
lentős vertikális és horizontális mozgásokkal kapcsolatosak 
(lásd később a 3° fejezetnél). A mezoalpi térrövidülás mérté
két 250— 300 km-re becsülik (TRÜMPY, 1973? 1930).
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A mezoalpi tektogenezis volt az alpi metamorfózis 
második és fő időszaka, amely.—  a magas nyomása— alacsony 
hőmérsékletű, paleoalpival szemben —  magas hőm? ól-"!e t: a
volt, A. metamorfózis foka az Inszubriai— Tcnalevonal és az 
annak mentén magasra emelkedett legmélyebb eredetű szerke
zeti egységek felé növekszik. Radiometrikus kormeghatározá
sok fiatalabb, oligocén ás miocén korokat is adtak, ezeken 
azonban kihűlési korokként értelmezik. Az Engadini-vcnalnak 
—  amely mentén-szint én kisebb horizontális elmozdulás menő 
végbe —  a Tcnale-vonalból való kiágazásánál ir.trudálódtak 
a Val Bregaglia-i (bergelli) gránitcidok, amelyek már meta
morfózis utániak (radiometrikus koruk: pO. Hl- 2p mó év) 
és áttörik a pennini takarókat.

Az ec sn vegi- ■cligccén eleji.guuöu cícji g-yuroaest az ozigocen 
legfelső részéig tartó, viszonylag kompresszió-mentes idő
szakban a Központi-Alpok igen jelentősen kiemelkedett (a 
vertikális mozgás mértékét TRÜMPY. 1973 legalább 15 km-re 
becsüli!) és az aljzatról majdnem mindig lenyírt flistakarók 
gravitációsan rácsusztak a külső, még gyüretlen helvéti zó
nára o

A flis-időszakot a középso-oligccéntől a felső-mio
cénig tartó molassz-stádium követte. Az oligocén végű— mio
cén neoalpi tektcgenezis alakította ki a Helvétikum szerke
zetét. A Gctthard aljzat-masszívum (melyet már a mez-oalpi 
kompresszió is érintett ás ultrahelvéti üledéktakarója ak
kor lenyiródott) ás az Aar— Mont Blanc-masszivumok között 
uj kéregszubdukciós zóna jött létre, amely mentén az euró
pai kontinentális előtér a már konszolidálódott paleo- és 
mezoalpi orogén alá tolódott. Az itt csaknem teljesen el
nyelődött Távétsch-masszivum lenyiródott mezozcós fedőjéből 
származnak a helvéti takarók, amelyek —  a már korábban rá
juk csúszott ultrahelvéti egységekkel együtt —  áttolódtak 
az autochton masszívumokon ás rátolódtak a helyben maradt 
he Ivét i egységekre, valamint a molassz előtérre., Ezt köve
tően megindult a külső, autochton masszívumok láncának ki
emelkedése. A neoalpi térrövidülás mértéke TRÜMPY (1980) 
szerint kb, 100 km lehetett,
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Összegzésül megállapíthatjuk, hegy az Alpoknak a 
középső-krétától a felső-miocénig tartó tektogenezise folya
mán az általában rövidebb, erős kompresszióval (szubdukciós 
folyamatok felgyorsulásával) jellemzett időszakokat időben 
jobban széthúzódó, a gyűrődés szempontjából viszonylagos nyu
galmi időszakok követték,, Az utóbbiak során jelentős verti
kális mozgások és horizontális eltolódások mentek végbe, a 
kiemelkedett belsőbb zónákról pedig az aljzatukról lenyiró- 
dett takarók gravitációsan az előtér felé csúsztak.

A pliccénben az Alpok alacsony dombvonulattá pusz
tult le ás mai, magashegységi arculatát csak a pliocán végi—  
pleisztocén intenziv kiemelkedés és a pleisztocén eljegese
dés alakították ki„

2.0 KELETI-ALPOK

A Nyugati-Alpok szerkezeti egységei a Rajna völgyé
től K-re a keletalpi takarórendszerek hatalmas lepelje alá 
merülnek. A felszínen csak egy szűk sávban folytatódnak a 
keletalpi takarók homloka előtt, illő tektonikai ablakokban 
bukkannak fel újra.

2 o1 Melassz-zóna

A keletalpi molassz a Cseh-masszivum déli, szegély! 
részére települ. Mezozoós aljzatában a triász hiányzik, a 
kristályosra közvetlenül gresteni fáciesü liász települő Két 
részre oszlik: 1. előtéri molasszra, amelyet már nem érin
tettek az alpi gyűrődések'és 2ő a csak néhány km-es széles
ségű szubalpi molassz sávjára, amely a Helvátikum és a flis- 
takarók É-felá mozgása során meggyürődött. Az utóbbinak a 
Dunától ÉK-re levő folytatásét nevezik Waschbergi-zónénak.
A Cseh-masszivum és a molassz az alátolódott aljzatban —  
fúrásokkal bizonyitottan —  legalább az Északi-Mészkőalpok 
déli pereméig folytatódnak, de még a Grauwacke-zóna alá is 
benyúlhatnak,.
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2»2 Helvétikum ás UltraheIvétikum

A Helvétikum a Mészkőalpok É-i pereme mentán csak 
Vcrarlbergben folytatódik összefüggően, mintegy 60— 70 km- 
en keresztül (Sántis-takaró); tovább K-felé csak egymástól 
elszakított pikkelyek képviselik;, amelyekben a helvéti és 
ultrahelváti kifejlődések között minden átmenet megvan. A 
mészkőalpi takarók homlokán előreszállitott flistakaró és 
helvéti egységek gyakran egymásba gyúródtak ás pikkelyeződ- 
tek. A Bál-UltraheIvétikum jellegzetes képződménye az al- 
bai— felső-eocén tarkamárga (Buntmergel)-sorozats amelybe 
az Enns völgyétől K-re a Gresteni-szlrfcÖv szirtjei ágyazód
nak. Az aljzatukról lenyirt szirtek rétegsora alsó-jura, 
kőszéntelepeket tartalmazó homokkőösszlettel (= "gresteni 
fécies") indul ás dcgger-neokom mélyvizi karbonátos-kovás 
képződményekből álla Az eredeti aljzat valószínűleg a Cseh- 
masszivum volta

203 Rhenodanubiai flis

A flisüv a Keleti-Alpokban a Mészkőalpok meredek 
frontja előtt huzódós morfológiailag élesen elkülönülő^ 
dombvidék- illő középhegység-jellegű,, többnyire csak néhány 
km szélességű vonulattá keskenyedik. Kisebb tektonikai ab
lakokban több helyütt kibúvik az Északi-Mászkőalpok takaró
ja alól is. A flis rátegtani terjedelme ne okom— felső-eo
cén., Az alsó- ás középső-krétában ritkán bázisos kőzetek 
olisztolitjai is előfordulnako

A flis eredeti aljzatának kérdése ma még viták tár
gya az osztrák geológusok körében: R. OBERHAUSER szerint az 
Északi-Penninikumban, S, PREY szerint a tágabb értelemben 
vett Ultrahelvétikumban rakódott le* A Nyugati-Alpokból néz
ve azonban mindkét álláspont helyes lehet, sőt TOLLMANN sze
rint a flfsárok hegyesszögben metszette az aljzat fácies- 
zónáit „

A flisbe ágyazódnak a St., Veit-i szírt öv szirtjeis 
amelyeknek rétegsora hasonló a gresteni szirtekéhez, azon-
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bán már felső-triász képződményeket is tartalmaznak (keuper 
és kösszeni rétegek).

2o4 Pennini ablakok

A Penninikum —  nem számítva a vitatott hovatarto
zása flísövet —  a Keleti-Alpokban csak 3 nagyobb ás egy 
kisebb ablakban búvik ki a Központi-Alpok kristályosa alól,

2o4.1 Gargelleni-ablak

A keletalpi szegélytől mindössze néhány km-re levő.pnáhány km -es kis ablakban az ászakpennini Prátigau-flis, 
valamint az ofiolitos Arosa-zóna bajnak ki a ■Silvretta-ta- 
karó kristályosa alólo

2„4o2 ^ngadini-ablak

A Pelső-Inn-völgyben a Silvretta- és az Ötzvölgyi- 
kristálycs alól kibúvó pennini képződmények főtömegét vastag 
biindeni pala összlet alkotja, ofiölit-maradványokkal, azon
kívül a kristályos aljzathoz tartozó, valamint permotriász 
üledékes kőzetek is fellépnek*

2o4c>3 Tauern-ablak

A mintegy 160 km hossza és 30 km széles Tauern-ablak 
az Alpok takarórendszerének egyik legfontosabb eleme ezért 
szükséges, hogy egy kicsit részletesebben foglalkozzunk ve
le,, Pelápitásáben a következő rátegtani egysegek vesznek 
rászt i

1. Ókristályos ("Altkristallin")-sorozat; ókaledó- 
niai amfibolit-fáciesü metamorfitok, alpi retrcg- 
rád hatással.

2o • Habach-sorozat; ópaleozoós fekete f ülitek, cfio- 
lit okkal.
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3» Centrálgneisz ("Zentralgneis"): káső-variszkuszi 
(közápső-perm) granitoidck, amelyek az ókristá
lyosba ás a Hábach-sorczatba intrudálódtak,

4. Permotriász sorozat; permoszkita kvarc it- (Wust- 
kogel-sorozat), centrálalpi-fáciesü középsőtriász 
karbonátok ás'felső-triász metamorf keuper (Seid- 
winkel-i triász).
Jura - kráta sorozatok; 4 fácies különíthető el. 
amelyek közül meszes-homokos Hochstegen-fácies (a 
maimban a hochstegeni mészkővel) a centrálgneisz 
üledékes fedője. A több-kevesebb cfiolit-marad
ványt tartalmazó Brennkogel.-. a GIcner- és a 
Pus~-h- fáciesek a nyugat-álpi bdndeni pala megfe
lelői. Az utóbbiban fekete fillit mellett csillá- 
mos márvány és az alsó— középső-jurában különösen 
gyakori breccsák jellemzőek.

Szerkezetét a parautochton centrálgneisz magok, az azok üle- 
dékfedőjánek tekintett alsó-palaburck (a paleczcós kőzetek 
zömével, a Hochstegen- és a Brennkogel-fáciessel), és az ezek
re délről rátolódctt felső-palaburok (kevés paleozoikummal, a 
Glcckner- és a Pusch-fáciessel) építik fel. A biztosan pennini 
fáciesü felső-palaburokkal szemben a Hochstegen-fácies helvé
ti jellegű. Ezért a parautochton centrálgneiszt és alsó-pala- 
burkot egyesek Helvétikumnak, mások viszont Közápső-Pennini- 
kurnnak, a Brianszoni-öv folytatásának tartják.

A. (?helvéti— ) pennini ablakot pennini— alsó-kelet- 
alpi kevert sorozatok szegélyezik: Matreiizóna, Ivlammkalk- 
zóna, Richbergkogeli-sorozat„ Közülük az ablak déli szegélyén 
végighúzódó keskeny Matreii-zóna a legfontosabb. Az igen erő
sen tektonizált, melange-jellegü zónában metamorf, centrál- 
alpi fáciesü triász és bündeni pala keverednek, cfiolit-len- 
csékkel, Mivel a Periadriatikus-lineamens semmi esetre sem 
gyökárzóna, legújabban ezt a zónát tekintik a pennini szub- 
dukció varrat vonalának.

A fő metamorfózis (40 mó év körül, kihűlési korok 
12— 20 mó év között) a mezoalpi tektogenezishez kapcsolódik.
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Ez zöldpala-fáciesii, a központi részeken néhol azonban a 
mezozónát is eléri. Relikt magasnyomású ásványtársulások ek- 
lcgitokból egy kréta, paleoalpi metamorfózist is jeleznek,
80 mó év körüli radiometrikus koradatokkal.

A mezoalpi tektogenezist követő intenzív vertiká
lis mozgások és az egyidejű gyors denudéció eredményeként a 
pennini kőzetek a középső-miocénre előbukkantak az ausztro- 
alpi takarórendszerek alól.

2,4,4 Kőszeg-Rohonci_(_RechnitziRabiak

Az itt feltárt pennini képződmények két egységet al
kotnak, Az alsó egység anyaga mészben szegény fillit és 
kvarcfillit, a fedőben zöldpalával,. A felső egységet fillit, 
mészfillit, lemezes mészkő (kréta mikrofoszilliákkal), zöld
pala és szerpentinit építik fel, a fillit bázisán alsó-jura 
cáki konglomerátummal.

Az ÉNy-ra levő kisebb bernsteini ás mölterni ablakok 
is idetartoznak. Az ablakrendszert három oldalról alsó-ke- 
letalpi (Wechsel- ás Durvagneisz-sorozat) egységek veszik 
körül, D-ről azonban közvetlenül a felső-keletalpi grazi pa
leozoikummal érintkezik (hannersdorfi korallos devon), TOLL- 
MANN (1967) szerint itt az alsó- ás közápső-keletalpi taka
rórendszer ' elsődleges tektonikus kimaradásáról van szó,

2,5 Alsó-ausztroalpin (alsó-keletalpi takarórendszer)

Alsó-keletalpi takarórendszeren mind a két-, mind a 
háromosztatu keletalpi tektonikai rendszerekben ugyanazt 
szokták érteni: a Penninikum ill, a Központi-Alpok vastag 
kristályosa közötti helyzetű, többnyire kivákonyodotta erő
sen pikkelyezett közbenső egységet, metamorf mezozoós fedő
vel, Nagyobb elterjedésében csak a Keleti-Alpok Ny-i végén 
(Graubünden) és K-i végén (Semmering-Wechsel-i terület) láp 
felszínre. Ezenkívül —  eltekintve egy kicsiny, kérdéses ho- 
vatartozásu takarórögtől az Engadini-ablakban — » csak a 
Tauern-ablak kerete mentán bukkan elő keskeny pikkelyzónák-
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bán, továbbá a kvarcfillit-takarók egy részét is;idesorolják. 
Helyzetéből adódóan egyes részeit "Szupra-" vagy "Ultrapenni- 
nikumr,-kánt is szokták kezelnie

Kifejlődése az ókristályostól a permotriászig nem 
tér el a Középső-ausztroalpinétól„ A Pennini-mikroóceán ki
nyílása után a déli kontinentális perem szerepét töltötte be. 
Ezért a jura— krétában —  a tipusos ausztroalpiak mellett —  
olyan képződmények is fellépnek, amelyek átmenetet jelente
nek a pennini fácies felé (alsó— középső-jura, a kontinentá
lis perem leszakadozásával kapcsolatos tengeralatti vető- 
breccsák, valamint cenomán flis),

Grau.bünden_^Grisonidák2

A Pelső-Engadini-völgy környékén —  a Penninikum fél- 
ablakszerü keleti beszögellésétől É-ra —  az Err-Bernina ta
kar ócsoport egységei alkotják az alsó-keletalpi takarókat, A 
nyugatalpi irodalomban MGrisonidákM-nak is nevezik ezt az 
egységet. A. legfelső pennini és a legalsó ausztroalpi egysé
gek között sok hasonlóság van; a határt az alpi bázisos mag
matitok jelenléte vagy hiánya alapján definiálják,

A'prealpi aljzatban a Penninikummal szemben újra meg
növekszik a variszkuszi gránitoidők szerepe, bár terjedelmük 
messze elmarad a külső, helvéti masszívumokétól, A mezozoós 
üledéktakaró a cenománig tart,

2o5°2 A_Tauern-ablak_kerete_és_ászaki_szomszédsága

Az ablak Ny-i felében a felső palaburkot Ny-ról és 
É-ról a centrálalpi fáciesü tarnvölgyi permo-mezczoikum kes
keny sávja keretezi, amely maga is takaros-pikkelyes szerke
zetű, Ettől É-ra, az Északi-Grauwacke-zóna Ny-i része ás az 
Északi-Mászkőalpok alatti helyzetben a szilur-(közápső?) de
von Innsbrucki Kvarcfillit búvik ki, amelyen belül egy álsó, 
normál helyzetű ás egy felső, átbuktatott egységet különíte
nek el, A. kvarcfillit alárendelten metavulkanit, kcvapala.
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kristályos mészkő és dolomit betelepüléseket is tartalmazó 
A tarnvölgyi permo-mezozoikum az innsbrucki kvarcfillit ere
deti üledékes fedőjét képezi-

Az ablak K-i felében a felső palaburkot ÉK-ről ás 
K-ről az innsbruckihoz hasonló Radstadti Kvarcfillit szegé
lyezi, aljzatában a tiaiengi kristályossal, fedőjében pedig az 
ugyancsak centrálalpi fáciesü radstadti permo-mezozoikummal-

2.5.3 A_semmering=wechseli_terulet

Az Alpok mind alacsonyabbá váló ÉK-i részén a közép- 
ső-keletalpi kristályos keret alól (ill. részben már a felső- 
keletalpi Grauwacke-zónával érintkezve) újra felszinre buk
kannak az alsó-keletalpi^ egységek- A sémmeringi-wechseli al- 
só-keletalpi egységek- A semmeringi-wechseli alsó-keletalpi 
ablakot már az alpi takaróelmélet legkorábbi időszakában fel
ismerték és a Radstadti— Tauern képződményeivel állították 
párhuzamba. Két egységre különül el, a magasabb Semmeringi- 
és a mélyebb Wechseli-egységre.

2 Semmeringj-egysége A Durvagneisz (Grcbgneis)- 
sorozat egy terjedelmes, átbuktatott takaróredőt alkot a fe
ledben lévő Wechsel-sorozaton. Egy variszkuszi (radiometrikus 
ken 340 + 10 mó év, alsó karbon) durvaszemü gránitgneisz in- 
truziv test ás annak csillámpala— fillites csillámpala köpe
nye ápiti fel; közöttük nincs éles kontakt. A palaköpeny az 
alpi crogenezis során zöldpaláiáciesü retrográd metamorfózist 
szenvedett. Ugyancsak egy fiatalabb tektonikai fázishoz kap
csolódó Mg-metaszomatózis eredményei a leukofillit-betelepü- 
lések.

Ezen a variszkuszi sorozaton transzgredál az epime- 
tamorf semmeringi permotriász, a permoszkitában "alpi verru- 
kánóM-val és a "Semmeringi Iívarcit"-tál, a középső-triászban 
platform-karbonátokkal, a'felső-triászban a kárpáti keuper- 
nak megfelelő tarka szericitpalákkal.
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A Durvagneisz-sorozat ÉK-felé a Rozália-hegységben, 
a Lajta-hegységben és a Soproni-hegységben folytatódik.

2o5'>3«2 lechseli-egyság. A Wechseli-sorozat bázis-
•

tagját a Wechseii Gneisz alkotja (kloritos albitgneisz), a- 
mely az alpi diaftorézis következtében fillitonit- és zöld
pala-zónákat tartalmaz. Korban az ókaledóniai ókristályosnak 
felelhet meg. A gneisz felfelé kvarcfillit-összletbe megy át, 
grafitos fillit ás grafitos kvarcit betelepülésekkel (Alsó 
Wechseii Palák), arra pedig fillit— grafitos fillit összlet 
települ, vékony lprarcit és tufitos eredetű betelepülésekkel 
(Felső Wechseii Palák). A grafitos wechseii palák kora való
színűleg szilur. A sorozatra transzgressziósan permcszkita 
"alpi verrukánó" és semmeringi kvarcit települ.

A fertőrákosi rög a Wechseli-sorozat (azon belül a 
wechseii gneisz) folytatását képezi.

A Wechseli-sorozatot korábban Penninikumnak tekin
tették, amire a wechseii paláknak a Tauern-ablak Habach-scro- 
zatával való összevetése adott alapot. Az újabb kőzettani 
vizsgálatok azonban az Alsó-Ausztroalpinhoz való tartozását 
igazolták.

2.5»3°3 Hainburgi-hegység. A Duna-menti Hainburgi- 
rögök főtömege gránitból áll, amelynek —  a Durvagneisz-so- 
rozattal ellentétben —  világos kontaktusa van kristályospa
la köpenyével. A hegység egyértelműen a Kis-Kárpátok DNy-i 
elvégződását alkotja ás földtani értelemben már nem az Alpok
hoz, hanem a Kárpátokhoz tartozik. TOLLMAJM (1972) szerint 
az autochton Tátrida kristályos magok láncolatának legutolsó 
ismert tagja és a semmeringi— wechseii egységeknél mélyebb 
szerkezeti hegyzetben van. A permctriász üledákfedő mint a 
semmeringi triászhoz, mind pedig a Tátrikum triászához ha
sonló.
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2 * 6  K ö z é p s ő - a u s z t r o a l p i n  ( k ö z é p s ő - k e l e b a l p i  t a k a r ó r e n d s z e r )

A középső-keletalpi aljzat takarók rendszere alkotja 
az uralkodóan kristályos kőzetekből és alárendelten anchi-, 
illa epimetamorf mezozoós üledékből felépített Központi-Al- 
p ok (Zentralalpen) főt ómegát*

A Középső-Ausztroalpin (és vele együtt az Alsó- 
Ausztroalpin) kristályos aljzatát az ókaledóniai Ókristályos 
(Altkristallin) képezi* Felépítésében különböző gneiszek, 
kisebb részben amfibolitok, eklogitok és csillámpalák vesz
nek részt. A legidősebb kőzetek legfelső-prekambriumiak is 
lehetnek, a legfiatalabbak pedig mindenképpen felsőordovi- 
ciumnál idősebbek, mivel a variszkuszi ciklus bázisképződmé
nyei caradoci emeletbeli Ccnodontákat tartalmaznak,, Az Ókris
tályos még a Tauern-ablak Penninikumában (Helvétikumában?) 
is jelen vaa„

A variszkuszi ciklus képződményeit felső-ordovici- 
umi— középső-devon fillitek, kvarc-fülitek, bázisos meta- 
vulkanitok alkotják,, alárendelten karbonát- és lidit-betele- 
pülésekkelo A középső-devonban —  legalábbis helyenként —  
a karbonátok uralkodnak. Ennél fiatalabb képződmények bio- 
sztratigráfiailag nincsenek kimutatva. A kiindulási kőzetek 
hasonlósága alapján ugyancsak szilur-devon korúnak tartják 
amfibolit-fáciesü metamorfózist szenvedett kőzetek egy cso
portját (gránátos csillámpalák, metakvarcitck, márványok, 
amfibolitok). Ez utóbbiak metamorfózisának kora —  radiomet
rikus meghatározás alapján —  felső-devon (breton fázis) és 
hozzájuk variszkuszi granitoidok is társulnak. Az eltérő me
tamorf fokozatú ópaleozoós kőzeteket egy variszkuszi takaró
szerkezettel hozzák kapcsolatba*

A gyűrt varisztikumra felső-karbon antracitos homok
kő— konglomerátum ás perm vörös konglomerátum— homokkő össz- 
letek települnek, melyek azonban csak helyenként ismeretesek.

Az Alsó- és Középső-Ausztroalpinnak a Eelső-Ausztro- 
alpinétól eltérő, élőtár-közelibb kifejlődésü triászát cent - 
rál.alpi triász néven különitik eü Jellegzetességei: konti-
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nentális, törmelékes p.ermoszkita (kvarcitok), platform- 
karbonátok (uralkodóan dolomitok) a középső-triászban, 
evaporitos raibli rétegek, majd egymást helyettesitő fődo
lomit és kárpáti keuper a felső-triászban. Jura-alsó— kré
ta képződmények csak elvétve őrződtek meg.

2o6o1 Közégső-keletal£i_eg2ségek_a_Tauern-ablaktól Ny-ra

A svájci-olasz-osztrák hármashatár környéke az Al
pok egyik legbonyolultabb és legkevésbé tisztázott része.
A Középső-Ausztroalpinnal kapcsolatos itteni problémákra a 
"Középső- és Felső-Ausztroalpin problematikája" c, fejezet
ben még visszatérünk.

Graubündenben az alsó-keletalpi Err-Bernina takaró
csoportra ("Grisonidák") a régi, STAUB-fále "Középső-Ausztro- 
alpint" alkotó Campo— Őrt les— Aela takarócsoport aljzatta
karói következnek. A triász kifejlődése hasonló a Bajuvari- 
kuméhoz (fődolomitfácies, kárpáti keuper betelepülések nél
kül), a jura— alsó-krétát allgáui rétegek, majd radiolarit 
és aptychuszos mészkő alkotják. Az Drtles-takaró rétegsora 
azonban TRÜMPY (1980) szerint tovább folytatódik a paleocé- 
nig (!), délalpi-tipusu pelágikus palákkal (Scaglia-fácies), 
holott a Felső-Ausztroalpin —  legalábbis középső és keleti ’ 
szektorában —  a cenománban már bizonyitottan a Penninikum 
szomszédságában helyezkedett el! Ez a fő kiindulópontja az 
Ausztroalpin két-, illő háromosztatusága körül dúló viták
nak (vő. TRÜMPY, 1980, p. 78, 80).

A kézirat lezárása után derült ki, hogy a paleogán kor 
téves Foraminifera-meghatározásokon alapul; az ősmarad
ványok valójában felső-apti —  középső-túron korúak. Az 
a tény tehát, hogy a legfiatalabb képződmény nem pale- 
océn, hanem cenomán és részben túron —  hasonlóképpen, 
mint az Arosa-zónában, a Felső-fngadin alsó-keletalpi 
takaróiban ás az Északi-Mészkőalpok legnyugatabbi részé
ben — , azt jelenti, hogy az Őrt les-takaró különleges 
helyzete többé nem létezik (CÁRON et aL, 1982, p. 158- 
169).
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A Campo-Ortles-Aela takarócsoportra a Silvret ta- ás 
az Ötzvölgyi-takarók főleg paragneiszből és csillámpalából 
felépített, hatalmas kristályos tömegei tolódtak rá, azoké- 
hoz hasonló kifejlődésü triász-—-alsó-kréta üledékburokkal„ 
(Érdemes megemlíteni, hogy az itteni középső-keletalpi egy
ségek vastag, fődolomitos felső-triászával ellentétben a 
"Grisonidák" felső-triásza vékonyabb és ott a fődolomit kár
páti keuperral váltakozik,, ) A paleocén utáni időkben ez a 
tömeg határozottan Ny-felé tolódott»

Az Ötzvölgyi-takaró üledékfedőjét a metamorf Brennér
mé zozoikum alkotja és azon helyezkedik el a kicsiny Stein- 
achl-takaró (kvarcfillit, felső-karbon antracitos homokkő
konglomerátum) ? amelyben TOLLMANN az Északi-Mészkőalpok Ny-i 
végének eredeti aljzatát látja.

Mig a Silvretta-Ötzvölgyi-kristályos radiometrikus 
koradatai ókaledóniai metamorfózisra utalnak, addig az Ötz
völgyi-takaró déli részén húzódó Schneebergi-vonulat csillám
palái paleoalpi metamorfózist mutatnak (110 mó év, kihűlési 
kor 80 mó év körül).

2e6c.2 Közé£ső-keletalgi_egyságek_a_Tauern3ablaktól_É-ra_ás 
p=re

A Tauern-ablaktól É-ra az Innsbrucki Kvarcfillit és 
az Északi-Grauwacke-zóna határán keskeny pikkelyekben bukkan 
elő az Ókristályos. Ebben a vonulatban egyesek a Eelső-Ausztro- 
alpin kristályos aljzatát látnák, TOLLMANN szerint azonban 
itt a Középső-Ausztroalpin tektonikusán redukált maradványai
ról van szó.

A Tauern-ablaktól D-re a Matreii-pikkelyzóna és a 
DAV-vonal (lásd később) között a Lasöring-Schober-Kreuzeck- 
Goldeck csoport vonulatéban három metamorfit-sáv különül el.
Az északi, un. "idős gneisz"-vonulat az Ókristályos megfele
lője lehet. Középütt egy amfibolit-fáciesü vonulat húzódik 
(gránátos csillámpala, metakvarcit), a déli vonulatot pedig 
fillit— kvarcfillit alkotja, felső'részében márványokkal.
Az utóbbi két vonulatot kiindulási kőzeteik hasonlósága alap-
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ján egyidősnek tételezik fel (crdovicium-devon), metamorf té
zisük különbségét variszkuszi takarószerkezettel magyaráz
zák o

A radiometrikus koradatok a DAV-vonaltól É-ra jelen
tős alpi (főleg oligocén korú) metamorf eseményekre utalnak, 
mig tőle B-re kizárólag variszkuszi metamorfózist mutatnak.,,

2 „ 6o3 Középső-ke le talgi_egység'ek_a_Tauern-ab lakt ól_K-re

A Tauern-ablaktól D-re húzódó variszkuszi amfibolit- 
fáciesü metamorfitok sora IC-felé tovább folytatódik a Gurk- 
völgyi-Alpok Ny-i részének (llockgebiet) Millstatti- és Ra- 
dentheimi-sorozatában, a Seckaui-Tauernben (itt karbon, 320 
mó év körüli gránitoidokkal), a Schladmingi-kristályosban, 
a Gleinalpe-ban, továbbá a Sau- és Koralpe-ban (SCHÖNLAUB,
1979) Eredetileg ugyanehhez a lánchoz kapcsolódott- az alsó- 
keletalpi Durvagneisz-sorozat is„ Az enyhébb, zcldpalafá- 
ciesü metamorfózist szenvedett fillit— kvarcfillit sorozatok 
egy magasabb variszkuszi takarórendszerrel hozhatók összefüg
gésbe . Ez utóbbihoz tartozik a még TOLLMAITN által is felső- 
keletalpinak tekintett Gurkvölgyi-takaró paleozoikuma és a 
középső-karinthiai Magdalensberg-sorozat is. Kifejlődésük 
ugyanis olyan, hogy eredetileg csak a variszkuszi metamor
fózistól gyakorlatilag (legalábbis a IC-i felében) mentes 
Északi-Grauwacke-zónától É-ra helyezkedhettek el, tehát nem 
tekinthetők visszamaradt felső-keletalpi takarómaradványok
nak, mivel az egész Eelső-Ausztroalpinnak át kellett felet
tük tolódnia. Ezt támasztja alá a tobbé-kevésbé enyhe meta
morfózist szenvedett triászuk jellege is, amelynek kifejlő
dése sokkal közelebb áll az Északi-Mészkőalpok É-i peremé
hez, mint a D-i hez.

A Középső-Ausztroalpin ÉK-felé a Mürz-folyó BNy-i 
oldalán húzódó Troiseck-Eloning vonulatban végződik el, fe 
dőjében a thörli triásszalo Itt DK-ÉNy-i szelvényben jól 
látható az álsó-keletaipi (Dúrvagneísz-sorozat, fedőjében a 
semmeringi triásszal) —* középső-ke let alpi —  feIsö-kelet- 
alpi (Északi-Grauwacke-zóhá,'majd"Észáki-Mészkőalpök)' e g y 

s é g e k  egymásra következése,,
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2 o7 F e I s ó - A u s z t r o a l p l n  ( f e l s ő - k e l e t a l p i  t a k a r ó r e n d s z e r )

A felső-keletalpi takarórendszert az Északi- 
Grauwacke-zóna— Északi-Mészkőalpoknaka valamint a grazi pa
leozoikumnak a kristályos aljzatukról lenyirt tömegei kép
viselik.

2o 7-» 1 Gí§zi_paleozci.kum

A grazi paleozoikum variszkuszi metamorfózistól 
mentes tömege az egyetlen visszamaradts biztosan felső-ke- 
letalpi takarórészlet a Központi-Alpokban.,. A paleoalpi tek- 
tcgenezis során kisebb takarókba gyürődött5 a mélyebb szin
tek nagyon kisfoku metamorfózist szenvedtek.,

Rétegsorát a kifejlődés alapján több fáciesbe cso
portosítják, amelyek összefoglalóan az alábbiak szerint jel- 
1emezhet ők:

Felső-crdovicium— alsó-devon: fillit-diabázzöld me- 
tatufa összlet, a felső-ordcviciumban kvarcittalo

Középső devon: karbonátplatform fáciesü homokos do
lomit és dolomita valamint mészkő; kékesszürke mászkő-mész- 
pala-pala, kcrallos biohermákkal; kisebb diabáztestek.

Felső-devon— alsó-karbon: pelágikus, a triász hall- 
statti mészkőfédeshez hasonló jellegű mészkő.

Karbon középső része (felső-vizéi— feIső-namuri): 
sekélytengeri mészkő és fekete pala (a Karni-Alpok hochwip- 
feli flisével ellentétben nem flisfáciesü)„

A permomezozoós üledékfedő nem ismeretes. A kainac'ni 
gosau már a gyűrt szerkezetre települ,

KÉK-felé a grazi paleozoikum több kisebb foltban még 
a felszínre lép; idetartozik a Vashegy penninikumára rátoló
dott hannersdorfi korallos középső-devon, valamint — - FÜLÖP 
J» szerint —  a Kisalföld medence-aljzatának "Rábamentme
tamorf Összlete" is.
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Az Északi-Mészkőalpok déli pereme mentén húzódó, an
nak paleozoós aljzatát alkotó vonulat.

Keleti részében két takaró különül elQ A mélyebb 
helyzetű Veitschi-takaró kizárólag karbon képződményekből 
áll: vizéi-wesztfáli magnezitesedett dolomit, helyenként 
még megőrződött koraitokkal, magasabb részében kvarcit-szin
teket tartalmazó palákkal. A. magasabb helyzetű Néri-takaró 
rétegsora a felső-crdoviciumtól a karbon középső részéig 
terjed. A felső-crdovicium mélyebb részét vastag fillit- 
kvarcit összlet (~ grauwacke) alkotja, diabázckkal és mész
kőbetelepülésekkel (caradoci ' Conodontákkal). Erre a Blasse- 
necki Porfircid szintje települ, fedőjében'még törmelékes 
kőzetekkela A rétegsor további része a legfeIső-ordovicium- 
tól a felső-devon alsó részéig terjedő pelágikus mészkövek
ből áll, Ilditekkel, a szilurban még palákkal és diabázok- 
kal, a devonban karbonát-platform-fáciesü mészkövekkel0 A 
stájerországi Eisenerzben ezeknek a karbonátoknak a szideri- 
tesedett változatait fejtik. A rétegsor magasabb része az 
egész Grauvuacke-zónában egyedül ott van meg: a felső-devon 
további része és az alsó-karbon csak egy mászkőbreccsa 
szintből ismeretes, amelyre fekete pala települ (eisenerzi 
rétegek). Ez utóbbit SCHÖNLAUB (1979) a grazi paleozoikum 
középső-karbon Dúlt Formációjával párhuzamcsitja.

A Grauwacke-zóna 'nyugati részében —  a Tauern ablak
tól É-ra —  a takarószerkezet nem folytatódik. A felső-ordo- 
viciumban itt gyakoribbak a gabbrók és diabázok, a szilur- 
devonban pedig az uralkodóan karbonátplatform-fáciesü dolo
mitok.

A varisztikumra a felső-perin prábichli rétegek (ho
mokkő, konglomerátum) települnek, amelyek üledékfolytonos
sággal mennek át az Északi-Mészkőalpok Tirolikumának werfe- 
ni rétegeibe.

Vorarlbergben a Grauvsacke-zónának me,gfelelő helyzet
ben a Landecki Kva.rcfi.ll.lt húzódik, amelyre szintén üledék- 
folytonossággal települ a Mészkőalpok permotriásza.

2 a 7°2 ]3 s zak i -G rauTJvacke-zóna

101



2,. 7 " 3  ^ s z a k i - M é s z k ő a l g o k

Az Északi-Mészkőalpoknak (a Grauwacke-zónával együtt) 
a Központi-Alpokról gravitációsan lecsúszott hatalmas tömege’ 
—  a Déli-Alpok mellett —  az alpi-triósz iskoláterülete, 
Tektonikai felosztása is a triász fácieszónák alapján törté-
n i k „ alulról felfelé a következőképpen;

1o Bajuvarikum = fődolomit-fácieszóna: kontinentális 
alsó-triász ("Buntsandstein"); karbonátplatform-fáciesü közép
ső-triász (steinalmi, vjettersteini mészkő), medenceiáciesek- 
kel (reiflingi mészkő, Ny-on partnachi pala is); a felső- 
triászban a középső-karniban raibli rétegek, K-en vastag, kő
széntelepes lunzi homokkő, a nóriban extrám háttár-lagunafá- 
ciesü fődolomit, a rhaetiben kösszeni rétegek.

2, Tlrolikum = dachsteini mészkő fácieszóna: tengeri 
alsó-triász (werfeni rétegek); karbonátplatform-fáciesü kö
zépső-triász; a felső-triászban vékony raibli szint, majd- zá
tony- ás z-át onylaguna-f áciesü dachsteini mészkő,

3-- Juvavikum = (részben) hallstatti mészkő fácies
zóna: evaporitos felső-perm, diabázokkal (Haselgebirge); 
tengeri alsó-triász (vjerfeni rétegek); a középső— felso- 
triászban a közápső-anizuszitól kezdve pelágikus medencefá- 
ciesekkel (hallstatti mészkő alfáciesei), a rhaetiben zlam- 
bachi rétegek, A. hallstatti mészkő fáciészóna a Mály-Juvavi- 
kumra jellemző, a Magas-Juvavikum ismét a dachsteini mészkő 
fácieszónába tartozik. Az inverz helyzetet újabban sódiapir- 
tektonikával magyarázzák (PLÖCHINGKR, 1976): a~legfelső-ju
rában ("ujkimmáriai fázis") a Haselgebirge'feltüremkedő dia- 
pirjairól a hallstatti triász fedőkápződmények gravitációsan 
lecsúsztak, átcsúsztak a selfperemi dachsteini mészkő záto
nyokon, majd az alsókréta végi tektogenezis során az utóbbiak 
rájuk tolódtak. (A mozgásban természetesen a vékony jura kép
ződmények is részt vettek,)

A Bajuvarikum takaróit mint "Elő-mészkőalpi takarók", 
a Tirolikumot és a Juvavikumot pedig mint "Magas-mészkőaipi' 
takarok" is összefoglalják (TOLLMANN, 1974,' 1976).
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A pelágikus jura a triásznál lényegesen egyöntetűbb: 
liász-dogger vörös, gumós mészkő (adneti mészkő, Klauskalk). 
hierlatzi mészkő, Ny-on allgáui rétegek, K-en feltosmárga; 
az alsó-maimban radiolarit. Rfelett K-en ás Ny-on pelágikus 
mészkövek, a középső részen újra megjelennek a zátonyok 
(Plassenkalk), a medencékben (oberalmi mészkő) zátenyerede- 
tű allopadikus mészkövekkel (barmsteini mészkő), amelyekben 
a teljes hallstatti triász megtalálható kisebb-nagyóbb olisz- 
tolitck formájában; ezek felfedezése vezetett a közelmúltban 
a hallstatti fácies eredetéről dúló közel százéves vita meg- 
oldásáhozo

A neoltomban K-en és Ny-on aptychuszos mészkő a közép
ső részen viszont flis-jellegü rcssfeldi rétegek rakódtak le, 
tetejükön vadflis-szerü olisztosztrómákkal„ Palás-márgás ap- 
ti-albai után (tannheimi rétegek) az elsősorban a homlokpik
kelyekre ("Randcenoman") jellemző losensteini rétegek követ
keznek, bázisos-ultrabázisos kőzettörmelékkel; ez azt jelen
ti, hogy a cenománra az Eszaki-Mészkőalpok már áttolódott/ 
/átcsúszott az Alsó- és Középső-Ausztroalpin felett ás a Pen- 
ninikum szomszédságában helyezkedett el!

A. poszt tektonikus, nagyvastagságú gosau rétegek a 
szenontól helyenként egészen az alsó-eocénig felnyúlnak,, A 
pennini eredetű kőzettörmelék kimaradása az alsó-kampani 
után azt jelenti, hogy a Penninikum óceáni kérge addigra 
s zubdukálódott.

2,8 A Középső- és Felső-Ausztroalpin problematikája

Mig "Alsó-AusztrcalpinM-on mind a kétosztatuság, 
mind a háromosztatuság hivei nagyjából ugyanazt a tulajdon
képpen átmeneti egységet értik, addig a Központi-Alpok főtö
mege és az Északi-Mészkő-Alpok helyzetét ás viszonyát ille
tően ma sem ültek el a viták. A Keleti-Alpok felépítése ugyan
is máshogy néz ki K-ről nézve, mint Ny-ról. A régebbi, két- 
osztatuságu felfogás hivei szerint a centrálaipi kristályos 
az Északi-Mészkőalpok aljzatát képezné, a centrálaipi mezo
zoikum pedig az északalpitól eredetileg is D-re helyezkedett 
volna el.



Ezt a hagyományos felfogást K-rőI nézve a modern 
fáciesvizsgálatok egyértelműen cáfolják* A centrálalpi tri
ász —  kontinentális alsó-triásszal, a felső-triászban pedig 
kárpáti keuperral —  üledékképződési tere semmiképpen sem le
hetett a nyilttengeri hallstatti medencétől D-re. A mezozoós 
üledékfedő maradványainak metamorfizáltsága arra utal, hogy 
azokon az Északi-Mészkőalpoknak át kellett tolódnia, tehát 
eredetileg csak attól E-ra lehettek* Az Északi-Grauwacke-zóna 
gyakorlatilag nem metamorf varisztikuma, a Karni-Alpok— Déli- 
Karavankákhoz közelitő. pelágikus karbonátos szilur-devonja 
ugyancsak nem képzelhető el a zöldpala-fáciesü metamorfózist 
szenvedett kvarcfülitek 6— 7-szer vastagabb, törmelékes szi- 
lur-devonjától* valamint az amfibclit-fáciesü variszkuszi me
tamorf itoktól É~ra, bár itt még lehetne egy variszkuszi ta- 
karórendszerrel operálni* így a Középső-Ausztroalpinnak a 
Felso-Ausztroalpintól való elkülönültsége egészen az Ötzvöl- 
gyi-kristályosra települő, metamorf Brenner-mezozoikumig bi
zonyítottnak tekinthető. A mezozoikum és paleozoikum kifej
lődése és metamorfizáltsága alapján a TOLLMANN által vissza
maradt felső-ke let alpi takarómaradványOknak vált egységek is 
—  a grazi paleozoikum kivételével —  középső-keletalpinak " 
tekintendők, azonban a takarórendszeren belül elkülönül egy • 
Magas- és egy Mély-Xözépső-Ausztroalpin*

Ny-ról nézve azonban a háromosztatuság nem ilyen egy
értelmű* A Silvretta-Ötzvölgyi-kristályostól D-re az Ortles- 
takaró rétegsora a paleocenig felnyúlik; következésképpen 
az Északi-Mészkőalpok —— amely legalábbis középső és keleti 
szektorában a cenománra már bizonyitottan a Penninikum szom
szédságában volt —  ezen aligha tolódhatott át, azaz nem 
származtatható az inszubriai gyökérzónából * Továbbá a Silv- 
retta-kristályos tektonikus elkülönülése sem nyilvánvaló a 
Mészkőalpck aljzatát alkotó Fillit-Gneisz ás Landecki Kvarc-

A körproblámára vonatkozóan lásd a lábjegyzetet a 2*6*1 
fejezetnél a ?~v oldalon*
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fillit sorozatoktól. Ezárt innét nézve sokan úgy vélik (pl. 
TRÜMPY 1980), hogy a Mészkőalpck —  Silvretta —  Ortles ma 
is az eredeti sorrendjüknek megfelelően helyezkednek el, és 
a Penninikum —  Alsó-Ausztroalpin felett csak egyetlen, "fel- 
ső-keletalpi" takarórendszerrel számolnak. Mint láttuk. Ki
felé ez az álláspont már a Brenner-mezozoikumtól kezdve nem 
tartható. Az ellentmondás feloldására kát lehetőség ajánlko
zik: 1„ a Mészkőalpok Ny-i vége ás a Silvretta csak később 
kerültek az Ortles É-i szomszédságába és 2, a Mészkőalpok gyö
kérzónája az Ortles-től É-ra van. Az első lehetőség mellett 
szól, hogy a Silvretta-ötzvölgyi tömeg a posztpaleocén idők
ben bizonyitottan és jelentősen Ny-felé mozgott, A másodiknál 
pedig megfontolandó az Ötzvölgyi-kristályos D-i rászán húzó
dó, keskeny Scheebergi-vonulat szerepe, amely paleoalpi meta
morfózist szenvedett, holott tőle É-ra ás D-re a radiometri
kus koradatok csak ókaledóniai metamorfózist jeleznek, TOLL- 
MANN egy "ultra-ötzvölgyi" helyzetű takaróban tételezi fel a 
Mászkőalpok eredeti aljzatát, amelynek egy maradványát a 
Brenner-mezozoikumcn nyugvó Steinachi-takaróban látja.

2o9 A Keleti-Alpok szerkezetfejlődése

A Keleti-Alpokban sem prakambriumi radiometrikus kor- 
adatok, sem pedig biosztratigráfiailag bizonyított kambriumi 
nem ismeretesek. Az Ókristályosból származó radiometrikus 
korádatck 430— 410 mó év körüli maximuma egy ókaledóniai etno
genezisre utal. Ennek hatása messze túlterjed a Kelet-Alpok 
területén és hozzá kapcsolódik az crdcvicium-végi intenzív 
porfiroid vulkán izmus (SCHÖNLAUB— SCHARBERT, 1978 ).

A variszkuszí ciklusban a törmelékszolgáltatás É-fe- 
lől, a már konszolidálódott Cseh-masszivum vagy az Ókristá
lyos kiemelt területeiről történt. A geoszinklinális É-abbi, 
gyorsan süllyedő tengelyi részében 6— '7-szer vastagabb szi- 
lur-középső-devon törmelékes üledékösszlet (kvarcfülitek) 
halmozódott fel, mint a D-ebbi, nyilttengeri zónában (Karhi- 
Alpok— Északi-Grauwacke-zóna) egyidejűleg képződött karboná
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tok összvastagsága. A variszkuszi orogenezis időben É-ról 
D-felé vándorolt (felsődevon breton fázis a Közápső-Ausztro- 
alpinban, középső karbon leóni fázis a Karni-Alpokban)s és a 
metamorfózis foka ugyanúgy É-ról D-felé csökkent (É-on amfi- 
bolit-fáciesj D-en nem metamorf) (SCHÖNLAUB, 1979 és in 
OBERHAUSERc, 1980).

Az alpi geoszinklinális-stádium a permoszkita transz- 
gresszióval indulta A perm végi kontinentális riftesedéssel 
kapcsolatos a hallstatti fácieszóna evaporitos MHaselgebirgán- 
jének melafir-vulkanizmusa0 A középső-anizusziban kialakult 
hallstatti medence inverziója a titon sódiapir-tektonikával 
összefüggésben következett be; a hallstatti fáciesü képződmé
nyek gravitációsan lecsúsztak ás átcsúsztak a self-peremi 
dachsteini zátonyokon^ Azt, hogy az ausztriai fázis előtt is 
már jelentős tektonikai események voltak —  legalábbis a Mász- 
kőalpok középső szektorában — . a neokom rcssfeldi rétegek 
flis-jellege ás olisztosztrómái tanusitják.

Az egész Ausztroalpin tektogenezise az albai emelet
tel kezdődött (kb„ 119 mó éve). A CLAR (1973) által kifejtett 
gravitációs csúszási modell szerint a Közápsó-Ausztrcalpin 
kezdetben egy hatalmas átbuktatott redőt formált. A kompresz- 
szió következtében a redő déli szárnyán a Felső-Ausztroalpin 
egy lapos feltolódási felületen lenyiródott' elnyelődő kristá
lyos aljzatáról ás É-felé kezdett csúsznia A cenománra ez a 
korábbi legdélebbi helyzetű egység az Alsó- és Középső-Ausztrc- 
alpint megelőzte és a "szegély-cenománban (= Rahdcenoman)” fel
lépő ofiolittörmelék tanúsága szerint Dél-Penninikum szomszéd
ságába érkezett,, A D-felé alátolódó/betolódó Penninikum és a 
Középső-Ausztroalpin közti, mintegy "közbecsiptetettM, erősen 
felpikkelyezett egységből alakult ki'a későbbi Alsó-Ausztro- 
alpin „

A Gosaui Formációcsoportnak a szenon bázisán induló 
poszttektonikus üledéktakarója már a Felső-Ausztroalpinnak a 
STILLF-féle ausztriai- és szubhercini- (vagy pregosaui) fázi
sok során kialakult szerkezetére települ, Az cfiolittörmelék- 
nek a kampani alemelettől kezdődő kimaradása azt jelenti, hogy
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a Penninikum óceáni aljzata addigra betolódotto A szubduk- 
cióval magasnyomású, glaukofánpala- és eklogit-fáciesü meta
morfózis járt együtt (radiometrikus kor 110 — 115 mó év, ki
hűlési kor 80 mó év), A legfelső-krétában szubdukciós nyuga
lom volt5 majd a kainozoikumban a tektonikai események a Nyu
gati-Alpoknál már leirt módon és sorrendben követték egymást 
(lásd 1„5 fejezet).

A kiemelkedő Központi-Alpokról gravitációsan lecsú
szó Északi Mészkőalpok— Északi-Grauwacke-zóna tömege a mio- 
cénban rácsuszott a molassz-zóna déli részére és azt a f ü s 
t-akaró homlok! részével együtt maga előtt feltörlaszolta. A 
jelentős kiemelkedéssel együttjáró erózió —  ás esetleg a Kö- 
zépső-Ausztroalpin gravitációs "szétcsúszása"—  következté
ben a Tauern-ablakban a középsőmiooánre felszínre kerültek a 
Penninikum képződményeü

8 ■> AZ INSZUBRI.AI-— PKRIADRIA'TIKUS LINFAMJ5NSRFNDSZER ÉS A
DRAUZUG

N
3 o1 Drauzug (Dráva-vonulat)

Földtani értelemben Drauzugon a Lienzi-Dolcmitok 
—  Gailvölgyi-Alpok —  Északi-Karavankák vonulatát értik, 
amelyhez Ny-ról a Thurn-völgyi kvarcfillit terület ás a De- 
fereggen-hegyság, K-en pedig a Pchcrje (Bacher-hegyság) 
csatlakozik. Déli határát a szorosabb értelemben vett Peri- 
adriatikus-lineamens (Pusteria— Gall-völgy— Karavanka-line- 
amens), északi határát pedig a HAV (Defereggen.tal-Antersel- 
va— Valles) vonalat a Rába-vonallal összekötő vonal képezi.

A Defereggen-hegység ort-ogneisz, eklogit- ás amfi- 
bolit-betelepüléseket tartalmazó paragneisz-zónája a DAV- 
vonalnak a Pusteria-vonalból történő kiágazásánál kezdődik.
A radiometrikus korok ókaledóniai és egy későbbi variszku- 
szi metamorfózist mutatnak,, alpi adatok azonban —  a DAV-vo- 
naltól É-ra levő területtel szemben —  hiányzanak, Azókris-

é

t-álycs fedőjében K-felé a Thurntali Kvarcfillit következik.
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A Gailvölgyi-Alpok kristályos aljzatát a gai1völgyí 
kristályos alkotja. Ezen belül a permo-mezozoikum Ny-on kü
lönböző gneiszekre és gránátos csillámpalákra települ, mig 
K-en kvarcfillitekre (diaftoritos csillámpalákkal), amelyek
nek egy márvány-betelepüléséből felso-szilur— alsó-devon Co- 
nodonták kerültek elő. A kvarcfillittől D-re egy szakaszon az 
erősen milonitosodott nötscbi gránit keskeny sávja húzódik.

A szigetszerü, többek által tektonikus ablaknak vélt 
nötschi karbon rétegsora magasabb vizéi palaösszlettel kezdő
dik, alsóbb részén homokos* felsőbb részén pedig mind gyako
ribbá váló sötét márga és bitumenes mészkő betelepülésekkel, 
majd két diabáz szinttel. Az ősmaradványokban —  elsősorban 
Brachiopódákban ás korallokban —  igen gazdag rétegekre namu- 
riba sorolt kvarckonglomerátum —  homokkő —  agyagpala tele
pül. A rétegsor legfiatalabb része wesztfáli-stefáni, növény- 
maradványokat tartalmazó konglomerátum és homokkő váltakozá
sából áll.

A nötschi karbon megfelelői ÉK-felé a szabadhattyán- 
fülei (eltekintve a diabázoktól) és a gömöri karbonban keres
hetők.

A varisztikum meggyürt felszináre települ a gailvöl- 
gyi permo-mezozoikum, amely perm szárazföldi konglomerátum
mal kezdődik, majd vörös permoszkita homokkővel és alsó
triász vierfeni rétegekkel folytatódik. Kiemelendő a középső- 
triász speciális kifejlődése: az anizusziban flázeres-fáreg- 
nyomos mészkő, a felső-anizusziban növánymaradványos homokkő, 
É-D-i (!) lehordási irányokkal, a ladiniban wettersteini mész
kővel ás részben elzárt medenceiáciesekkel. A Gailvölgyi-Al
pok K-i végén, a Dobratsch D-i oldalán vastag tufaszintek is 
vannak. A felsőtriászt raibli rétegek, fődolomit, majd kössze- 
ni rétegek alkotják; a törmelákszolgáltatás ugyancsak É, ill. 
ÉNy felől történt.

Jura csak a Lienzi-Dolomitokból ismeretes, részben 
allgáui rétegek, részben vörös mészkövek formájában. Aptyc- 
•husos rétegek után (t it on-berriázi }/ pelágikus neokom mészkö
vek következnek, majd^ pedig apti-albai flis.
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Az Északi-Karavankák permotriásza hasonló, csak a 
felső-anizuszi homokkövek és a Ladini medenceiáciesü mészkö
vek hiányzanak., A vörös jurura neokom világos., tüzköves már- 
gás mészkő következik.

A Pohorje (= Bacher) és Kobansko hegységek kristályo
sát két sorozat épiti fel. A mélyebb, Pohe.r je-sorozat külön
böző gneiszekből áll, csillámpala, eklogit és amfibolit bete
lepülésekkel o A magasabb, Kobansko-sorozat gránátos, illő 
staurolitos csillámpalákat tartalmaz, amelyekre amfibolit- 
pala, amfibolit^ metadiabáz és biotit-kloritpala következik.
A kristályosra ópaleozoós metamorf ülé'dékek települnek: kvarc- 
szericitfillit, amely mészfillit, márvány és fillit betelepü
léseket tartalmaz. Ennek fedőjében 'sötét fillit, majd diabáz- 
betelepüléseket tartalmazó tarka fillit következik. A réteg
sor felső részének kristályos mészkő betelepüléseiből alsó
devon Conodonták kerültek elő.

A metamorfitokra permoszkita homokkő települ, bázis- 
konglcmerátummalo Helyenként —  elsősorban a Kobansko-hegység- 
ben —  középső- és felső-triász platformkarbonátok is megőr
ződtek. Ezután már csak szenon üledékek ismeretesek.

A Pohorja-hegység magját egy terjedelmes, oligocén 
korú tonalit intruzivum alkotja.

3»2 Az Inszubriai—Periadriatiku.s l.ineamensrendszer

A "Periadriatikus-varrat" elnevezést 1883-ben SUESS 
vezette be egy, a Keleti-Alpok déli szegélyén húzódó markáns 
törészónára, amelyről később kimutatta, hogy az egy, a Pó- 
sikság Ny-i részén levő Lanzo-tól a jugoszláviai Pohcrje-ig 
vterjedő lineamensrendszerhez tartozik. A lineamensrendszer 
egyes szakaszait később helyi nevekkel illették: Lanzo-tól a 
Lago Maggiore-ig DNy-ÉK-i irányban ivei a Ganavése-vonal; 
ennek folytatását a közel Ny-K-i lefutású Tonale-vonal képe
zi, melyet a DDNy-ÉÉK irányú Judicaria-vonal kapcsol az ugyan
csak közel Ny-K-i lefutású Pusteria— Lesach-völgy— Gai1-völgy- 
-Karavanka vonalak rendszeréhez. 'Az időnként szinte misztifi
kált 1:3 vagy "alpi-dinári határ"-nak
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is nevezett lineamens mentén végbement mozgások jellege és 
volumene mindvégig, de az utóbbi időben —  a lemeztektonika 
kapcsán —  különösen nagy viták tárgya volt. A Ny-i rászán a 
Canavese- ás Tonale-vonalakat Inszubriai-vonálként foglalják 
egybe. sőt. időnként ezt a terminust az egész lineamensre is 
kiterjesztik. Ugyanakkor szükebb,, klasszikus értelemben a 
Pusteria—  Gailvölgyi-vonalakat szokták Periadriatikus-line- 
amens alatt érteni.

Az Inszubriai-vonal ma CORNELIUS (1949) definíciója 
értelmében használatos: az alpi, metamorfózist szenvedett Nyu
gati- ás Keleti-Alpokat az alpi metamorfózistól mentes Déli- 
Alpoktól választják el. A határ-jelleg a"radiometrikus kor- 
adatok eloszlásából élesen kitűnik: a vonalúéi oldalán jelent
kező alpi korokkal szemben tőle D-re kizárólag variszkuszi 
adatok mutatkoznak, Szerkezetileg a Nyugati- és Keleti-Alpok 
északi vergenciájával a Déli-Alpok déli vergenciája áll szem
ben. További markáns különbség, hogy a Déli-Alpok nyugati., 
fő része ( i l l ,  ha a Júliái- és a Karni-Alpokat a Dinaridákhoz 
számítjuk, akkor az egész) nem takaros szerkezetű,

Az eredeti meghatározás szerint az Inszubriai-vonal 
Ny-i részében a Canavese-zóna ás az Ivrea-zóna között húzódik 
( "Canavese-vonal"). AHRENDT (1972) vizsgálatai szerint azon
ban a Canavese-zóna és Sesia-Lanzó zóna között húzódnék,, 
Ugyancsak szerinte az ausztroalpi gyökérzóna kristályosa és 
a Seengebirge— Orobiai-lánc variszkuszi metamorfitjai között 
húzódó Tonale-vonal déli oldalán fellépő triász dolomitrögök 
a Canavese-zóna metamorfózist alig szenvedett mezozoikuma 
folytatásának felelnek meg. Lehetséges azonban, hogy a kes
keny Canavese-zóna maga a lineamens.

A Tonale-vonal az Adamello-cscporttól ÉK-re végződik, 
ahol az Inszubriai-vonal folytatását a DDNy-ÉÉK-i irányú 
Judioaria-vonal 70 km-rel elveti5 azaz itt a Déli-Alpok bal
oldali eltolódással ennyit tolódott É-felé. A vonal mentén 
Ny-ról az ausztroalpi kristályos,-, K-ről pedig a Déli-Alpok 
permo-mezozoikuma állnak szemben egymással.



Az újabb vizsgálatok (SASSI et aló 1974-től;
AHREMDT, 1980) során kiderült, hogy —  az eddigi felfogás
sal ellentétben —  definíció szerint az Inszubriai-vcnal 
folytatásának nem a Pusteria-Gailvölgyi vonal, hanem a DkV 
<. Def ereggent-al-Ant erse 1va-Va11es)-vonal tekintendő, azaz a 
további folytatás nem az alpi metamorfózistól mentes Drau- 
zugtól D-re, hanem attól É-ra húzódik!

A szükebb értelemben vett Periadriatikus-lineamens 
lefutásét a Pusteria- és Lesach-völgyben egy néhány tiz— né
hány száz méter szélességű milonit-zóna jelzi,, A Gail-völgy 
két oldalán a Gailvölgyi-Alpokban, illő a Karni-Alpokban 
két, egymástól szögesen eltérő kifejlődései paleozoikum és 
alsótriász áll szemben., A Karni-Alp ok É-i lábén az uj térké
pezések (SCHÖNLAUB) jobboldali eltolódással kapcsolatos nagy
arányú elvonszolódási szerkezeteket mutattak ki„

V'illachtól K-re 3 a Gail-f olyónak a Drávába tcrkcl- 
lása után a lineamens elhagyja a folyóvölgyeket ás a Kara- 
vankák középvonalában, 3— 5 km-re kiszélesedve folytatódik 
az ászaki-karavankai Obirtriász ás a dél-karavankai Kcsufca- 
triász közötte A lineamensben itt négy fő zóna különül el, 
amelyeket a magyarországi folytatás kérdése miatt részlete
sebben ismertetünko A legészakabbi az anonimetamorf el sen- 
kappeli paleozoikum felső-crdcvioiumi— devon vulkáni-üledé
kes összlete, amely egy 50— 70° szögben D-felé hajló felület 
mentén az észak-karavankai permotriászra van rátolódva. Fő- 
tömegét a felső-crdoviciumi eisenkappeli dlabázv?nul.ar al
kotja, szpilitekkel, pillow-lávákkal, tufákkal ás tufátok
kal, feküjében ás fedőjében kcnglcmerétumos grauvjacke-, 
kvarcát- ás ritkán mászkőbetelepüléseket tartalmazó sötét 
agyagpalákkal, összesen mintegy 650 m vastagságban. Ehhez D- 
ről mintegy 100 m vastagságban szilur-devon agyagpala, li-' 
dit. mészkő csatlakozik, amely a mélyebb devonig hasonlit 
a dél-karavankai seebergi paleozoikumhoz; hogy azzal a Ko- 
suta-triész alatt összefügg-e, az ma még nyitott kérdés. A 
második zónát 46 km hosszúságú, de csak max. 2 km szélessé
gű, késő-variszkuszi elsenkappeli- vagy karavaoka-gránit
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alkotja® A gránit lamella kontaktusa az északi paleozoikum, 
illő a déli ókristályos felé helyenként megőrződétt0 Kőzetei 
egy differenciációs sort alkotnak; gránit, granediorit,, dio- 
rit ás gabbró, valamint telérkőzeteko Radiometrikus korada
tai 244+9 és 216+9 mó év között vannak. A harmadik zónát az 
eisenkappeli ókristályos részben fillcnitosodott paragnei.- 
szei építik félj kvarcitos és gráfitkvarcitos betelepülásek- 
kelo Ritkán ortcgneiszek ás amfibolitok is előfordulnak,, A 
legdélebbi,, 41 km hosszúságú és max® 2,2 km szélességi! pale- 
egén tonalitgneisz-zóna főleg már jugoszláv területen húzó
dik, az ókristályos felé helyenként megőrződött kontakttal® 
Radiometrikus keradatai 28+4 és 29+6 mó év értékeket mutat
nak,, Az ókristályos és a tonalitzóna éppen csak átnyúlnak az 
osztrák területre, folytatásukban nyugatabbra az Rbriach- 
völgyben a gránitlamella és a Kosuta-triász között egy ujpa- 
leozoós zóna (hochwipfeli flis, grödeni homokkő) huzódiko Az 
egész Karavanka-lineamensben az emlitett képződmények közel 
függőleges dőlésükkel szerkezetileg élesen elkülönülnek a kö
zel vízszintes dőlésű észak-karavankai (Obir), illa dél-kara- 
vankai (Kosuta) triásztól. A lineamensben meredek vagy közel 
függőleges, É-í vergenciáju feltolódások (melyek feltehetően 
már fiatalabb mozgásokkal kapcsolatosak) és a különböző kép
ződmények között gyakran keskenyebb-széíesebb milonitos zónák 
figyelhetők meg.

A lineamens K-felá való folytatását a Pchorje-hegység 
DNy-i oldalán húzódó 1avant-vö1gyi tőrés DK-felé mintegy 10— - 
20 km-rel elveti® ás innét kezdve már a neogén medencekit öl
tés alá süllyed®

3 a3 Periadriat ik.us magmat it ok

Az Inszubriai-Periadriatikus lineamensrendszer mentán 
végig magmás kőzettestek lépnek fel, amelyek három csoportba 
tart óznak:

1o Késő-variszkuszi (? felső-karbon— perm) gránitok; 
pl, a bavenói gránit az Ivrea-zóna DK-i szomszédságában, a



brixeni (bressanonei ) granodiorit a Ju.dlcaria-Pu.steria kö
nyöknél, a nötschi gránit és az eisenkappeli gránit a Kárá
vá nka-L iné ámen s ben <>

2„ Paleogén (oligocén) tonalitok, tonalitgneiszek, 
granodicritok, szienitek ás dioritck; plo Traversella és 
Biella a Canavese-zóna ÉNy~i oldalán és Miagliano attól DK- 
re; bergelli (Val Bregaglia-i) gránit az Engadini-vonal ki
ágazásánál, Adamello a Tonale- ás a Judicaria-vonal találko
zásánál, Rieserferner a DAV-vonal É-i szomszédságában, tó
nál!! gneisz a Karavanka-lineamensben, és a Pchorje (Bacher)- 
hgo tonalit-intruzivuma*

po Paleogén (oligocén?) andezitek; pl. a Canavese- 
zónátan ás a Karavanka-lineamens D-i szomszédságábano

A lineamens mentén fellépő késő-variszkuszi gránit 
intruziókj valamint az Ivrea-test- (lásd a Déli-Alpoknál) késő 
variszkuszi kúra arra utalnak, hogy a lineamens vagy előfutá
ra már abban az időben aktív volt és az alpi tektcgenezis 
folyamán rejuvenálódott* Az alpi geoszinkiinális stádiumban 
viszont semmiféle ősföldrajzi határ vagy egyéb szerepe nem 
volt s

3b4 Az Inszut-^iai— Periadri,atikus lineamensrendszer és a - 
Drau. z u. g pr o b .1 e ma t i ká j a

3 * 4 o 1 ^_vert ikális_ás_horizont ális_mozgások_pr obl.émája

Az Iuszubriai- és a szőkébb értelemben vett Peri- 
adriatikus lineamens "varrat"-kánt illő hsebhely"-ként '/aló 
emlegetése mindig ahhoz a szinte misztikummá fokozott felté
telezéshez kapcsolódott-, hogy itt vélték felismerni a Nyu
gati- és Keleti-Al.pok takarórendszereinek gyökérzónáját, 
később pedig a iemeztektonikai elméletben az alpi szubdukció 
színhelyét. Ma azonban már nyilvánvaló, hogy a lineamens mai 
formájában —  bár a Drauzugtól Ny-ra az ausztroalpi takaró- 
rendszerek eredési helye a közvetlen északi szomszédságában 
huzódik —  sem nem gyökérzóna, sem pedig szubdukciós varrat- 
v:nal, hanem a mezoalpi tektogenezist követő jelentős, főleg



oligocén kori vertikális ás horizontális mozgások nyomvonala 
(voö„ TRÜMPT, 1973 és 19S0)o Mig azonban a metamorf fácies- 
ugrásból a vertikális mozgások mértéke eléggé nyilvánvalóan 
felismerhető, addig az üledékes fáciesvizsgálatok fejletlen
sége akadályozza a horizontális elmozdulások mértékének meg
állapítását,, Az utóbbiakat illetően a nem kellő részletes
séggel végzett paleomágneses ás faunaprovincia-vizsgálatok
ból gyakran egymásnak homlokegyenesen ellentmondó következ
tetéseket vontak le.

Az Inszubriai-lineamens északi oldalán az alpi meta
morfózist nem szenvedett déli oldallal szemben ’eklogit- és 
glaukofánpala-fáciesü alpi metamorf kőzetek emelkedtek fe l 
színre, a fáciesugrás alapján a vertikális mozgás mértéke mi
nimálisan 15 km (TRÜMPY, 1973).

A 60-as években a'holland iskola képviselői délalpi 
paleomágneses adatok alapján arra a következtetésre jutottak, 
hogy a permben a Déli-Alpok még 5000 km-rel keletebbre helyez
kedett el! A "Tethystvuist n-nek elkeresztelt elmélet csakhamar 
bírálatok össztüzébe került, csakúgy, mint néhány, a lineamens 
mentén történt nagyobb szabású horizontális elmozdulást hirde
tő,, ámbár vajmi kevéssé megalapozott lemeztektonikai munka 
(plo LA.UBSCHER, 1971)» A vertikális tektonika híveinek reak
ciójában azonban az ellenkező oldalon jelentkeztek túlzások. 
Egyesek odáig mentek, hogy —  a tetemes fácieskülönbságeket 
elhallgatva —  a 10 km-nél nagyobb horizontális elmozdulások
nak még a lehetőségét is elvetették, ugyanakkor pl. AHRENDT 
(1980) 30, sőt 50 km-es (az átlagos kéregvastagság másfélsze
resét kitevő ! ) vertikális elmozdulásokat is feltételezett!
A geofizikai mérések csak azt tudták kimutatni, hogy az Alpok
ban a legnagyobb kéregvastagság lineamens környezetében van, 
i l la  a Keleti-Alpokban attól kissé É-ra, de magának a line- 
amensnek a mélybeni folytatását nem* Egyesek feltételezik (pl„ 
GIESE, 1979) 1 hogy a Déli-Alpok 70 km-rel rátolódott a Keleti- 
Alpokra -— ámi elképzelhető, ha figyelembe vesszük, hogy a 
Eelső-Ausztroalpin ókristályosának valahol el kellett nyelőd
nie — . azonban ez sem magyarázza a Drauzug idegen test vol
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tét a Keleti-Alpok ás a Déli-Alpok között (lásd később).
A Déli- és Keleti-Alpoknak a lineamens mentén fel

tételezett egymáshoz való elcsúszásával kapcsolatosan BÖGEL 
(19 7 5) rámutatott, hogy az nem lehetett jelentős mértékű 
(több 100 km-es), mivel a két hegység ókristálycsának és 
ópaleczoós kvarcfillitjeinek hasonlósága, a Kami-Alpok-—  
Déli-Karavankák és az Északi-Grauv;acke-zóna varisz-tikumának 
egymáshoz közeli kifejlődése, a délalpi és felsö-keletalpi 
mezozoikum közt általánosságban fennálló kapcsolatok azt va- 
lószinütlenné teszik.

SCHÖMLAUB (in OBERHAUSER, 1980 és szóbeli közlés) a 
fácieskülönbségeken kivül szerkezeti bizonyítékckat is fel
hez a Gailvölgyi-vonal melletti jobboldali (dextráli.s) el
mozdulás mellett; ilyenek a Karni-Alpokban kitérképezétt 
nagyméretű elvonszclódási szerkezetek ás a lineamensben lévő 
gránit- ás tonalit-intruziók feltűnően hosszú ás keskeny la
mellává való kivákonycdása. Szerinte a horizontális elmozdu
lásnak a paleozoós kifejlődések alapján még a legóvatosabb 
becslés esetén is 100— 1.5O km-nek kellett lennie. TOLLMA.NTT 
(1 978) a triász fáciesek összehasonlitása alapján 100— 130 ás 
300 km közötti elmozdulást tételez fel.

3.4o2 A_lineamensrendszer_K-felá_való_folytatása

Az Tcszufíriai-1ineamens az eredeti definició értel
mében (miszerint alpi metamorf és alpi nem-metamorf egysége
ket választ el) nem a Drauzugtól D-res a szűkebb, klasszikus 
értelemben vett Periadriatikus-lineamensben (Pusteria-Gáil- 
völgyi-vonal), hanem —  mint ahogy arra AHREiTDT (1980) SASSI 
et a L  (1974-től) vizsgálatai alapján rámutatott —— a DA.V- 
vonalban folytatódik. Tovább K-re az alpi metamorfózistól 
mentes Drauzug É-i oldalán, az ausztroalpi gyökérzónától köz
vetlenül D-re kell húzódnia, majd szerepét —  ugyancsak az 
eredeti definició szerint —  a Rába-vonal, tölti be; a penni- 
ni, alsó-keletalpi és feIső-keletaipi'egységeket az alpi me
tamorfózist nem szenvedett ás nem takaros szerkezetű,déli 
vergenciáju Dunántuli-közáp'negységtól választja el.



A szükebb értelemben vett Periadriátikus Lineamens 
pedig —  mint ahogy arra már többen is rámutattak —  a Bala- 
ton-vonalban folytatódik. Valószinü azonban, hogy a Karavan- 
ka-lineamensben 3— 5 km-re szélesedő tektonikai zóna KÉK-fe
lé még inkább kiszélesedik* Ezért beszélhetnénk itt egy 
Gál Ívöl gy-Ba l.at on lineamensr ől „ vagy akár egy keskeny Gail- 
völgy-Balabon övről is (KOVÁCS, 1982)* A Karavanka-lineamens 
képződményei közül nálunk is megvan áz északi szilur-devon 
vulkániüledékes összlet a balatonparti paleozoikumban (ha 
éppen felső-crdoviciumot még nem is ismerünk), a periadria- 
tikus magmatitok láncolata folytatásának pedig a szintén 
hosszan elnyúló és keskeny báláton-velencei késővariszkuszi 
gránitöv, valamint a hahót-pusztaszentlászlói, velencei és 
recski paleogén andezitek (és esetleg a K-Mátra alatt levő 
állítólagos granodiorittest) tekinthetők. Bár eddig összeha
sonlító vizsgálatok még nem'tőrt énteks aligha valószinü, 
hogy az egy "füzérben” sorakozó, közel azonos korú magmati
tok a magyarországi szakaszon keletkezésüket illetően telje
sen függetlenek lennének a nyugati, az Ivrea-zónától a Po- 
hcrje-hcgységig húzódó 800 km-es szakasz képződményeitől, 
azokkal semmilyen kapcsolatuk sem lenne* Mindenesetre sürgő
sen szükség lenne a szóbanforgó kőzeteknek egy nemzetközi 
együttműködés keretében végzett összehasonlító vizsgálatára.

3°4.3 A_Drauzug_tael2zete

Mig a Keleti-Alpok és a Déli-Alpok paleo-mezozoiku- 
mának általános kifejlődése inkább ellene szól annak, hogy 
egymáshoz képest nagymértekben változtatták volna helyzetü
ket, a Drauzug mind a paleozoós, mind a mezozoós ősföldraj
zi rekonstrukcióknál kiugróan idegen testként jelentkezik 
(voöo PREY, in OBERHAUSER, 1980)* Ugyancsak többen rámutat
tak, hogy a Keleti- és a Déli-Alpok között egy bizonyos szé
lességű kéregsáv hiányzik, bár ennek eltűnését másként igye
keztek magyarázni (pl. BÖGEL, 1975 és PREY, in OBERHAUSER,
1980 ) *
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Az alpi metamorfózistól mentes Drauzug nem gyökér
zóna ás az ausztroalpi egységek rajta keresztül nem tolód
hattak át (v«,ö. EREY, in OBERHAUSER, 1980)» Az ausztroalpi 
gyökárzóna csakis a vele É-ról közvetlenül szomszédos kes
keny zóna lehet5 amely Ny-i részében a Tauern-ablak D-i sze
gélyét alkotó a pennini szubdukciós zónát képező Matreii- 
pikkelyzóna és a DAV-vonal között húzódik. Ez annyit jelent5 
hogy a takaróknak az eredeti helyzetükbe történő visszaren
dezésénél a Drauzug a legmagasabb szerkezeti helyzetű Észa- 
ki-Grauvoacke-zóna paleozoikumával és a grazi paleozoikummal, 
valamint az Északi-Mászkőalpok déli peremével lenne szomszé
dos .

A csökkent vastagságú, karbonátos kifejlődásü, a 
szilur-devonban terrigán befolyástól mentes, variszkuszi me
tamorfózist nem szenvedett paleozoikummal jellemzett Északi.- 
Grauwacke-zóna és Karni-Alpok— Déli-Karavankák vonulata kö
zött a Drauzug egy közápső-keletalpi testként jelentkezik, 
többszörösen vastagabb, gyakorlatilag karbonátmentes kvarc- 
fillit jeivel (voö. SCHÖNLAUB, 1979 és in OBERHAUSER, 1980),
A Karni-Alpok— Déli-Karavankák nem metamorf varisztikumárá 
települő tengeri újpaleozoikummal szemben a Gailvölgyi-A.1- 
pokban a permoszkita terrigén konglomerátum ás homokkő a 
zöldpala-fáciesü kvarcfIliitekre, illQ az amfibolit-fáciesü 
csillámpalákra és gneiszekre települ.

A Déli-Alpok K-i felének (pontosabban: a Karni-Al
pok— Déli-Karavankák) folyamatos perm-triász tengeriátmene
tével szemben áll a Drauzug kontinentális-törmelékes per- 
moszkitája; ott csak az alsó-triász felső rászán jelennek 
meg a tengeri werfeni rétegek.

A Drauzug középső-triászában nincsenek lényeges kü
lönbségek a Déli-Alpok felé, bár a hasonlóság sokkal nagyobb 
a Déli-Alpok Ny-i részéhez, mint a közvetlenül D-re fekvő 
területekhez. Láván a középső-triász uralkodóan karbonát- 
platform-fáciesü, és mivel a tufák is megvannak a Dobratsch 
déli lejtőjén, igy itt nincs jelentős fáciesugrás á Déli- 
Alpokhoz képest; ez volt az oka annak, hogy többen (pl„
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BAUER, 1973; BÖGEL, 1975? BECHSTÜDT, 1978) éppen a triászra 
hivatkozva elátásitották a szükebb értelemben vett Periad- 
riátikus-lineamens menti jelentősebb horizontális elmozdu
lások lehetőségét. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy 
egy hasonló kifejlődési területen belül (jelen esetben egy 
karbonát-platformokkal borított széles selfen)végbement akár 
több száz km-es horizontális elmozdulás is észrevétlen ma
rad, hiszen hasonló fáciesü képződmények kerülnek egymás mel
lé, nincs érzékelhető fáciesugrás. Ugyanakkor E-felé, a hall- 
statti mészkő fácieszóna felé —  amellyel a Drauzugnak ere
detileg közvetlenül szomszédosnak kellett volna lennie —  a 
fáciesellentét rendkívül éles. A legkirívóbb ellentét az, 
hogy Drauzug felső anizusziját koszéncsikokat tartalmazó nö- 
vénymaradványos homokkő összlet jellemzi, IP^O-i lehordási 
irányokkal, ugyanakkor a nyilttengeri hallstatti medencében 
már a kozépső-anizuszitól kezdve pelágikus, mélyebbvizi mász- 
iszapszedimentáció folyt!

A felső-triászban ugyancsak élesen kiütközik a Drau
zug idegen test jellege (voö0 PREY, in OBERHAUSER, 1980, 
p. 27, 10. ábra). A Drauzugban jelen nem lévő hallstatti mész- 
kőfáciest nem számitva, a dachsteini mészkőfácies az Északi.- 
Mészkőalpok déli oldalán Salzburg meridiánjától kissé Ey-ra 
kezdődik, a Déli-Alpok— Dinaridák átmeneténél pedig a Ju- 
liai-Alpok Ey-i részénélo Ugyanakkor a nóri nemcsak az egész 
Drauzugban fődolomit fáciesü, hanem a fődolomit fácies a Ba
kony K-i széléig "ugrik" előre! Az É-i terrigén befolyás új
bóli felerősödését jelentő legfelső-nóri— rhaeti kösszeni 
fácies az Északi-Mészkőalpok déli oldalán Ey-felől Salzburg 
meridiánjáig van jelen, mig a Drauzug folytatásában ugyan
csak a Bakony K-i széléig "ugrik" előre !

Tehát ahogy láthattuk, a Drauzug mind a paleozoikum
ban, mind a triászban idegen testet képvisel a Eelso-Ausztr0- 
alpin és a Déli-Alpok között. Ugyanakkor nagyon jól illesz
kedik a triászban az Északi-Mészkőalpok Ey-i végéhez, mint 
ahogy arra már BECHSTA'dT (1978) is rámutatott. Ő azonban a 
már fentebb említett okok miatt a Periadriatikus-lineamens
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melletti elmozdulást elvetve, egy, a Közápső-Ausztroalpint 
barántoló horizontális elmozdulással próbálkozott a Drauzug- 
nak a mai helyzetébe kerülését magyarázni, ami aligha tart
ható elképzelés* Ezenkivül a triászban sok hasonlóság van a 
Déli-Alpok Ny-i vége felé is.

Mig azonban a Drauzug a nyugati, előtárközeli kifej
lődésekkel mutat szoros rokonságot, helyére, a Déli-Alpok 
és a Felső-Ausztroalpin közti űrbe szinte problémamentesen 
beilleszkedik a Dunántuli-középhegységo Az emellett szóló 
érvek közül —  a teljesség igénye nélkül —  a következő né
hányat említhetjük meg.

A perm-triász fácieszónák határai a Déli-Alpokban, 
csakúgy, mint a Dunántuli-középhegyságben, általánosságban 
É-D-i irányúak, mig az Északi-Mészkőalpokban közelítőleg Ny- 
K-i irányuako A szárazföldi/tengeri felsőperm határa a Nyu
gati-Dolomitokban, a Középhegységben pedig a Bakcnytól kissé 
K-re van. A. balatonielvidéki alsó-triász ás középső-triász 
tipikusan dálalpi kifejlődésü, az utóbbiban bizonyos észak- 
alpi beütésekkel is (felső-ladini hallstatti fácies). A fel
sőtriászban a dachsteini mészkő ás a kösszeni rétegek már 
emlitett határai. A Dunántuli-közáphegység vörös, végig pelá- 
gikus jurája a lombardiai jura-medence (Déli-Alpok ÉNy-i ré
sze) pelágikus kifejlődéseihez kapcsolódik, csakúgy, mint az 
alsó-kréta "biancone". A K-gerecsei (lábatlan!) flis-jellegü 
alsó-kréta litofáciese nagyon közel áll az Észáki-Mászkőal- 
pok középső részének (középvonalában kb. Salzburg meridián
jával) rossfeldi rétegeihez. Mindezen képződmények, illc ha
tárok azonban egymás szomszédságába kerülnek, ha az eredeti 
ősföldrajzi helyzet rekonstruálásakor a Dunántuli-középhegy- 
séget a Drauzug mai helyére (ezen belül a Bakonyt a Dolomi
tok É-i szomszédságába), a Drauzugot pedig az Északi-Mászkő- 
alpok Ny-i végéhez, ilí. a Déli-Alpok Ny-i részének É-i 
szomszédságába "huzzuk" vissza., (A permre vonatkozóan lásd 
MAJOROS, 1980.) '

Összegezésül tehát megállapíthatjuk, hogy az Inszub- 
riai— Rába, ill* a Gailvölgy— Balaton lineamensekkel határolt



Drauzug— Punántuli-középhegység blokkja az alpi orogán egy 
önálló egysége, amely —  bár mindkét irányban átmenetet mu
tat —  sem a Keleti-, sem a Déli-Alpokhoz nem tartozik. Mai 
helyzetébe kerülését az Inszubriai - Periadriatikus linea- 
mensrendszer menti, a mezoalpi tektogenezis alatti, ill. az 
azt követő (felső-eocén— 'Oligocén) horizontális elcsúszások 
magyarázzák* Nincs kizárva azonban, hogy a horizontális moz
gások mér paleoalpi tektogenezis alatt, a krétában megindul
tak, Itt meg kell még említenünk, hogy a Pusteria-Gailvölgyi 
vonal két oldalán legújabban végzett nagyszámú paleomágneses 
vizsgálat (RATHORE— HEINZ, 1980; HEINZ— MA.URITSCH, 1980) ki
mutatta, hogy itt legalábbis a karbon óta rotáció nem tör
tént, azaz a vonal két oldalán elhelyezkedő területek egymás
hoz képest nem forogtak. Ezenkívül a vonal menti komplex moz
gás fő összetevője dextrális (jobboldali) volt, de a mozgások 
blokkszerüen történtek és egyes blokkok időnként szinisztrá- 
lisan (baloldalasan) is mozogtak* A Drauzug-Dunántuli-közép- 
hegység egészére kivetítve ez azt jelenti, hogy az nem fel
tétlenül egységes tömegként mozgott, hanem kisebb blokkokra 
széttöredezve, ami mellett a legnyugatibb blokkok valóban 
csak 100— 200 km-t mozogtak, mig a legkeletibbek —  a fácies- 
kapcsolatok alapján —  mér 400— 500i km-re távolodtak el.

A mozgás mechanizmusát a mezoalpi tektogenezis során 
fellépő óriási kompresszióra —  amely a Tauern-ablak Ny-i 
részében lehetett a legerősebb, mivel az alpi orogén itt szű
kül össze a legjobban —  történt reagálással magyarázhatjuk: 
a Déli- és Keleti-Alpok között önállósult Drauzug— Dunántu- 
li-középhegység blokkokra széttöredezve a Pannon-medence ré
giójában lévő nyomásárnyék irányába tért ki.

4. DÉLI-ALPOK

A Dinaridák ÉNy-i folytatását az Inszubriai-Periad- 
riatikus lineamensrendszertől D-re az alpi metamorfózist nem 
szenvedett, déli vergenciáju mozgásokkal jellemzett Déli-
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Alpok képezi. A Juliai-Alpok— Karni-Alpcktól Ny-ra eső terü
leten takarók nem alakultak ki, hanem csak rátolódások és pik
ké lyeződásek. Az Inszubriai-Periadrlatikus llneamenssel szom
szédos sávban a poszttektonikus kiemelkedés (amely a linea- 
menstől É-ra sokkal jelentősebb volt) és az alpi üledékfedő 
lepusztulásának eredményeként felszihre kerültek a prealpi 
aljzat képződményeid Délebbre a prealpi kőzetek csak néhány 
kisebb ablakban (pl* a Val Sugana-törés mentén) bukkannak elő.

4 * 1 Paleozoikum

4.1.1 Az_Ivrea-_ás_a_Ceneri-zóna

A Ganavese-zónával szomszédos Ivrea-zóna a felszinen 
Locarnótól DNy-felá Ivreáig húzódó, 120 km hosszúságú ás 10—  
20 km szélességű övezet. Báziscs ás últrabázi.sos mélységi kőze
tek épitik fel, amelyek savanyúbb granulit (kinzigit-gneiszek) 
és feIső-amfibolit fáciesü metamorf kőzetekkel fogazódnak ösz- 
sze. Geofizikai mérések szerint a Pó-sikság Ny-i széle alatt, 
a Nyugati-Alpok belső oldalán egészen az alpi-appennini könyök
ig, Cuneáig folytatódik. Szeizmikus vizsgálatok bizonyították, 
hogy itt egy felsőköpeny-eredetű tömeg (az "Ivrea-t estM) a 
felszin közelébe emelkedett. A keresztmetszetben madárfej-alakú 
test ÉNy-on szialikus kéregre van feltolódva, és DK-felá folya
matosan dől kb. 30 km mélységig. DK-felá a bázisos kőzetek 
mennyisége csökken és a metamorf fácies granulitból felső-am- 
fibolitba vált» Egy pegmatitokban ás márványokban gazdag zóna 
szolgál a felső_amfibolit fáciesü gneiszekből álló Ceneri-zóna 
felé való határként. Ez utóbbi zónában késő-variszkuszi poszt
metamorf gránitok (az un. bavenói gránit) és perm porfirck 
lépnek fel. A két zóna metamorfitjaibó1 és a gránitokból szár
mazó radiometrikus koradatok 295±5 mó év körüli értékeket mu
tatnak, tehát az Ivrea-testnek addigra fel fellett emelkednie 
és az Inszubriai-vonalnak vagy előfutárának már léteznie kel
lett abban az időben. Emellett a gneiszekből 420— 440 mó év 
közötti koradatck is vannak, tehát első metamorfózisuk ókale-
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dániai. Hogy az Ivrea-test milyen szerepet játszott az alpi 
orogenezis során, az ma még tisztázatlan.

4o1»2 A_D|li-Al£ok_közágso_része

Az Ivrea-zóna K-i elvégződésétől a Tonale-vonal D-i 
oldalán húzódó metamorfit-sávban K-felé a kristályos aljzat 
magasabb helyzetű, egyre kisebb metamorf fokú kőzetei köve
tik egymást o A Lago Maggiore és., a Comói-tó közötti Seenge- 
birgé-ben a prevariszkuszi paragneiszeket (stronalit-gnei- 
szek) tektonikusán csillámpalák váltják fel*, Tovább K-felé 
a Catena Orobica kvarcfillit-vonulata húzódik egészen az 
Adamello oligocén tonalit-plutónjáig* D-felé a kristályos 
kőzetek feltolódtak a permo-mezozcikum vonulatára. A pikke- 
lyes-rátolódásos szerkezetű Bergamói-Alpokban a csillámpala 
helyenként kisebb ablakokban felszínre bukkan a permo-mezo- 
zoikum alól.

A Déli-Alpok többi részén prevariszkuszi képződmé
nyek nem ismeretesek. A variszkuszi ciklus képződményeit 
—  a külön tárgyalt Karni-Alpok— Déli-Karavankák vonulatától 
eltekintve — - a keletalpiakhoz nagyon hasonló felső-ordovi- 
ciumi— szilur— devon kvarcfIliitek képviselik, a felső-ordo- 
viciumban előbb bázisos vulkanizmus nyomaival, majd szélesen 
elterjedt savanyu, porfiroid-vulkanizmussal. A zöldpala-fá- 
ciesü variszkuszi metamorfózist szenvedett kvarcfillitek há
rom területen lépnek felszínre: 1* a Karni-Alpok Ny-i foly
tatásában a Judicaria-Pusteria sarokig (Bressanone környéke), 
2. a Val Sugana-törés mentén a Dolomitoktól D-re (ugyanitt 
kásővariszkuszi gránitok is fellépnek) és 3 »  D ~ e n  Recoaro 
környékén.

A késő-variszkuszi szubszekvens vulkanizmus terméke 
a Nyugati-Dolomitok nagyobb részét felépítő, 2000 m vastag
ságot is elérő alsó-perm bolzanói kvarcporfir.

A. permotriász transzgresszió K-ről Ny-felé fokozato
san hódította meg a szárazföldet. A. fácieshatárok jellegze
tesen É-D-i irányúak, merőlegesek az Inszubriai-Periadriati-
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kas lineamensre. A perm vegéig a tenger a Nyugati-Dolomito
kig árt el; üledékei a bel.ler ophoncs rétegek (sötétszürke, 
algás mészkövek és dolomitok),. A tengeri perm szárazföldi 
helyettesitő fáciese a vörös grödeni homokkő (amely a leg
újabb szedimentológiai vizsgálatok szerint részben már maga 
is tengerben rakódott le).

4 o 1 o 3 Kaoonx — AL^ck-^-^DéLD —iAara.vanteá-te

A Karni-Alpok— Dáli-Karavankák variszkuszi metamor
fózistól gyakorlatilag mentesé, végig tengeri paleozoikuma oly 
mértékben eltér a Déli-Alpok többi részétől, hogy mindenkép
pen önálló egységként kell tárgyalnia Tulajdonképpen már nem 
is a Déli-Alpok, hanem a Dinaridák részének tekintendő,

A rétegsor ősmaradványokban gazdag, feIső-crdovi-
oiumi (caradoci-ashgilli) agyagpalás— homokköves összlettel 
kezdődik, helyenként üdít-betelepülésekkel,, A pcrfircid- 
szint itt is jelen van, Az első, Gcncdontákat is tartalmazó 
mészkövek az ashgilli emeletben lépnek fel,

A szilur üledékhézaggal települ az ordoviciumraa A, 
legidősebb szilur képződmények közápső-landoveryi korúak, de 
helyenként a hézag a felső-szilurig terjedő A devonra külö
nösen jellemző fácies-differenciáció már itt meginduló A hát
sági vjclayi fáoiest kondenzált pelágikus mészkövek jellem
zik, a ludlowi aljáig terjedő üledékhézaggal0 A plöckeni fá- 
clesben az üledékkápződés gyakorlatilag hézagmentes; Trilo- 
bitákat, Orthoceras- ás Crinoidea-fáléket tartalmazó pelági- ■ 
kus mészkövekkel, A. bischofalmi fáciest (elzárt medencefá- 
cies) grapt oli.tesszes palák ás fekete Ilditek váltakozása 
jellemzi. A fáciesek folytatódnak az alsó-devon mélyebb ré
szében is =

A. magasabb alsó-devon— középső-devonban nagyvastag- 
ságu karbonátplatformok (strcmatcporás zátonyiáciessel és 
lagunafáciesekkel) állnak szemben a pelágikus medencék vörös 
és szürke, gyakran gumós mészöveivel. A bischofalmi fácies 
sötét ás világos kovapalákkal váltakozó agyagpalái tovább 
folytatódnak az alsó-karbonig. A karbonátos fáciesekben a
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középső- ás felső-devon határán (illő a Dáli-Karavankákban 
a frasni emeletben) a zátonyfáciesek eltűnnek, a felső-de
vont és alsó-karbont csökkent vastagságú pelágikus mészkövek 
jellemzik, nagyon gyakori, kiemelkedésekkel és karsztosodás
sal kapcsolatos hézagokkal, kevert Conodonta-faunákkalo 

A tektonikai események felgyorsulásával a felső- 
vizéire a fácies-differenciáció megszűnik, a felgyürődő és 
kiemelkedő háttér, illő a besüllyedő, K-Ny-i irányú flis- 
geoszinklinális közti megnövekedett reliefenergia következ
tében megindul a hochwipfeli flis szedimentációja, amely 
—  palynológiai adatok alapján —  a moszkvai emelet alsó ré
széig (wesztfáli-B-ig) tartó

A leóni-fázis 'során meggyürődött varisztikumra transz- 
gredáló auernigi rétegek (homokkő, lidites kvarcitkonglomerá- 
tum, agyagpala, valamint mészalgás-korallcs mészkő szintek 
váltakozása) bázisrátegei —  Eusulinidák alapján —  a moszk
vai emelet felső részébe tartoznak (mjacskovói szint, de ke
letebbre a podolszki szintet is kimutatták). Az auernigi 
transzgresszió a Karni-Alpok középső részéig árt el, a többi 
területen az első posztvariszkuszi képződmény a középsőperm 
grödeni homokkőo Az auernigi rétegek folyamatosan mennek át 
a hasonló litológiáju alsó-perm rattendorfi csoportba (alsó 
és felső pseudoschwagerinás mészkövek, közöttük egy homokkő^ 
szint), űrre a zátonyfáciesü trogkofeli mészkő települ, tete
jén a'tarvisi breccsával. (K-i megfelelői a törmelékes trog
kofeli rétegek vagy Kosna-rétegek). A. középső-permben a grö
deni homokkő, a felső-permben pedig a bellerophonos mészkő 
vagy dolomit következnek*, Az eredeti ősföldrajzi helyzetben 
a Karni-Alpok— 'Dáli-Karavankák és az Északi-Grauwacke-zóna 
ugyancsak csökkent vastagságú, karbonátos ópaleozoikuma kát 
szomszédos zónát képviseltek a variszkuszi geoszinklinális- 
ban (SCHÖNLAUB, 1979 és in OBERHAUSER, 1980).

A mezozoikum hasonló a Déli-Alpók többi részéhez, 
azzal a különbséggel, hogy a Déli-Karavankák a Juliai-Alpok- 
kal együtt a felső-triászban már nem a fődolomit, hanem a 
dachsteini mészkő fácieszónába tartoztak.
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4o2 Mezozo ikum és k a in o zo ik u m

Az alsó-triászban a tenger a feLső-permhez hasonlóan 
fokozatosan tovább nyomult Ny-felé. A. Déli-Alpok legnyugatibb 
részén (Tessini-Alpok) még a teljes alsótriász szárazföldi, 
"Buntsandstein" tipusu. Sőt, tovább nyugatabbra (pontosab
ban: DNy-felé)'az Északi-Appenninek régióját egyáltalán nem 
is öntötte el a triász tenger (l. 12. ábra).

A középső-triászban egy speciális, '"labilis self"-re 
jellemző ősföldrajzi rendszer alakult ki. Az anizusziban'meg
jelentek az első karbonátplatformok (Mendola dolomit, Sári 
dolomit). Közöttük változó terrigén befolyásról tanúskodó me
dencék alakultak ki. Egyes blokkok kiemelkedésével és válto
zó mélységig történt eróziójával konglomerátum-szintek kap
csolatosak mind az anizusziban, mind a ladiniban (Richthofen- 
konglomerátum, ugowitzi breccsa). A peremi területeken (D-en 
és Ny-on). egyes szintekben homokkövek is lerakodtak. A ladi
niban a karbonátplatformok (Schlern dolomit, Marmolada mész
kő, Ny-abbra Esino mészkő) között pelágikus medencék süllyed
tek be (buchensteini rétegek), kiterjedt shoshonitos jellegű 
vulkánizmussál, melyet egy abortált riftesedésse1 hoznak kap
csolatba. Ugyanakkor a Tessini-Alpokban elzárt, bitumenes 
medenceiáciesek képviselik ezt a szintet ("Grenzbitumen"- 
zóna). A medencék jellegzetes felső-ladini képződménye az 
agyagpa^-ás-homokköves, turbidites wengeni rétegek. Az alsó- 
karniban újból uralomra jutnak a karbonátplatformok, majd a 
közápső-karniban az egész délalpi területen a felerősödött 
törmelékes anyagellátással kapcsolatos, változatos raibli 
rétegek rakódtak le. A felső-triász további részében a dél
alpi régió ismét egységes karbonát platform volt. A nóriban 
a dachsteini mészkőfácies a K-i, a Dinaridák felé átmenetet 
képező területen van jelen, mig a Déli-Alpok legnagyobb ré
szét vastag fődolomit (Dolomia Principale) jellemzi, a nyu
gati területeken elzárt medenceiáciesekkel (Zorzinbo mészkő).

A jurában egy markáns, NyDNy-KÉK csapásu platform-' 
medence rendszer alakult ki. A DK-i, apúliai peremet a
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Priul.i-platform alkotta, mely a Külső-Dinaridák ("dinári 
self") hasonlóan az egész mezozoikumban karbonátplatform- 
fáoiesü Dalmét- ás Magas-Karszt zónáiban folytatódik. A má
sodik zónát az intraself-jellegű Be Hun ói-medence képezte, 
amely a Dinaridák felé a Juliai-Alpcktó1 D-re a Szlován- 
teknöben folytatódik. Ennek a zónának bizonyos előjelei már 
a felső-triászban is voltak, igy pl. tüzköves dolomitok a 
szlovéniai területen. Harmadik zónaként a liász végétől el
süllyedt. pelágikus Trento-pl.atform csatlakozott hozzá. ÉNy- 
on terült el a Déli-Al.pck legnagyobb részét elfoglaló, pelá
gikus a mélyvizi Lombardiai-medence9 vörös jura üledékekkel: 
ammonitoco rosso fáciesü mészkövekkel és márgákkal, hierlat- 
zi mészkövekkel, továbbá radi(olaritokkal, a titon-neokomban 
a világos szinü Biancone vagy Maiolica formációval.

A középső-kréta— 'paleocén jellegzetes képződménye a 
Déli-Alpokban a Scaglia Formáció: vörös és zöld, pelágikus 
palás márgák és mászmárgák. A Nyugati-Alpokkal szomszédos zó
nában a felső-krétában néha flis-jellegü betelepülések is fel
lépnek.

A déli, peremi egységekben a külső-dinári Dalmát-zó- 
nából áthúzódó paleocén-eocén fiis a Déli-Alpok középső szek
toráig követhető. Végül a helységet délről a dé.lalpi molassz 
öve keretezi.

4o3 A Déli-Alpok szerkezetfejlődése

A Nyugati- ás Keleti-Alpokhoz hasonlóan a Déli-Alpok
ban is kimutatható az ókaledóniai tektogenezishez kapcsolódó 
metamorfózis. A variszkuszi metamorfózis foka Ny-ról K-felé 
(pontosabban KÉK-felé) csökken. A legelterjedtebb kvarcfil- 
litterületek zöldpala-fáciesével Ny-on az Ivrea-Ceneri-zóna 
és a Seengebirge magasabbfcku metamorfitjai3 KÉK-en pedig a 
Karni-Alpok— Béli-Karavankák variszkuszi metamorfózistól men
tes, csak gyürődött képződményei állnak szemben. A Keleti-Al
pokban É-ról D-felá vándorló variszkuszi tektogenezis utolsó 
epizódja itt a Karni-Alpok— Béli-Karavankák gyűrődése volt a 
moszkvai emeletben, a leóni. fázis során.
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Az Ivrea-zóna késő-variszkuszi kcradatai alapján so
kan az Ivrea-test akkor történt "behelyeződáse" mellett fog
lalnak állást, Többen azonban kételyeiket fejezik ki, hogy 
egy ilyen felemelkedett, felsőköpeny eredetű tömeg folyamato
san magas helyzetben maradhatott volna a mezozoikum és a pa- 
leogén sorén.

Az alpi geoszinklinális stádiumban a szinszediment 
blokktektonika az abortált középső-triász (ladini), majd a 
liász-dogger riftesedés során játszott jelentős szerepet. Az 
utóbbi alkalmával kialakult Liguriai-Piemonti óceáni medencé
nek a Déli-Alpok régiója —  az Alsó-Ausztroalpin nyugati ré
szével együtt —  a déli kontinentális szegélyét alkotta,

A kréta - eocén mozgások a Déli-Alpokban csak epiro- 
gén jellegűek voltak, egyes területek kiemelkedésében, réteg- 
tani hézagokban nyilvánultak meg.

A fő kompresszió időszaka az oligocén-miocén volt, 
déli vergenciáju redőkkel, rátolódásokkal, sőt pikkelyeződé- 
sekkel, de nagyszabású takaros éttolódások nem jöttek létre.

A Karói-Alpok —  Déli-Karavankák nemcsak paleozoiku
mában, hanem szerkezetében is különbözik a Déli-Alpok főtöme
gétől: a gyűrt variszkuszi szerkezetre "rátelepülő" É-i ver
genciáju áttolódások jellemzik. Legfontosabb a szorosabb ér
telemben vett dél-karavankai (valamint a karni-alpi) triászt 
tartalmazó Iíoáuta-takaró.

4,4 A Déli-Alpok és a Dinaridák kapcsolata

A. Dinaridákat a nagyszabású takaros áttolódásoktól 
mentes Déli-Alpokkal szemben már egy DNy-i vergenciáju taka
ros szerkezet jellemzi. A fáciesátmenet teljes: a Déli-Alpok 
főtömegét ugyanazok a mezozoós féciesek építik fel, mint a 
Külső-DinárIdákat (egyazon "labilis self"-nek a képződményei). 
A Déli-Alpoknak a jurában kialakult fácieszónái a Dinaridák-' 
bán is folytatódnak: a Eriüli-platform a Dalmát- ás Magas- 
Karszt zónákban, a Bellunói-medence a Szlöven-teknőben (Ju- 
liai-Előalpok), a Trentói-platform a Juliai-Alpokban. Az utób
bi kettőt egyesek —  elsősorban a franciák —  a Középső-Dina-
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ridákat alkotó Boszniai- ás Durmitor-zónák folytatásának 
tekintik.

A Karni-Alpok és a Déli-Karavankák paleozoikuma éle
sen elkülönül a Déli-Alpok főtömegétől és jugoszláv geológu
sok (pl. BUSER, MIOC) véleménye szerint a Belső-Dináridák 
ÉNy-i elvégződását alkotják. A Karavankáktó1 D-re húzódó Szá- 
va-redők újpaleozoikumát a Zala-medencáben is kimutatták (új
falui tengeri alsó-perm, tengeri felső-karbon Nagykanizsától 
D-re). E területek mezozoikuma azonban már eltér a Belső-Di- 
naridákától, mivel —  középső-triász diabázoktól eltekint
ve —  nem tartalmaz mezozoós ofiolitokat; ugyanakkor nem kü
lönbözik lényegesen a Déli-Alpok— -Külső-Dinaridákétól.

A Karni-Alpok— Déli-Karavankáéhoz hasonló ópaleozoi
kum K-en még a Medvednica-hegyságben (Zágrábtól Ny-ra) láp 
fel. Ettől K-re a Zágrábi-törés K-i oldalán a szlavóniai hegy
ségekben (Moslavaőka Gora, Papuk, Psunj, Krndija) a kristályos 
aljzatra szárazföldi felső-karbon— perm települ. A meglehető
sen heterogén jugoszláv irodalom alapján nehéz állást foglal
ni e terület hovatartozását illetően; egyesek "Belső-dinári 
horsztok ás árkok öve"-ként különítik el, mások a Pannon-me
dencealjzat (tehát a Tisia) részét látják benne. Ha a szóban- 
forgó terület valóban a Tisiához tartozik —  mint pl. SIKIÓ, 
1978 szerint is, aki a Zágráb-törást a magyar mobilista iro
dalomhoz hasonlóan transzform törészónakánt kezeli —  akkor az 
jóval egyértelműbbé teszi a szerkezeti képet. Ez esetben ugyan
is a DK-ÉNy-i csapásu dinári szerkezeti irányok Zágrábnál a 
Tisia csücske körül élesen K£K-felá fordulnak ás a Medvednica, 
Kalnik, Ivanscica hegységekben, valamint a Ny-ról hozzájuk si
muló Száva-redőkben a magyar medencealjzatban folytatódnak 
(v.ö. SIKIC, 1978, ás a 15» ábra a jelen dolgozatban).
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MAJOR TECTONIC OUTLINE OE THE ALPS

by
S* Kovács

ABS'TRACT

This review covers the present-day knowLedge on the 
tectonic buildup of the Alps, in Hungárián* It is based on 
the most recent literature, completed by the personal experi- 
ence of the author gathered on study~t ours in the Southern 
and Eastern Alps.

The tripartite subdivision of the Ostalpin (Unter- 
ostalpin, Mittelostalpin, Oberostalpin) is obvious east of 
the metamorphic Brenner Mesozoics relying upon the distri- 
bution of either the Paleozoic, or the Triassic facies types* 
The Triassic of the Northern Calcareous Alps, containing the 
Hallstatt limestone facies zone and the mainly carbonate 
Paleozoic of the Northern Grauwacke Zone hardly touched by 
Variscan metamorphism must have been situated originally to 
the south of the metamorphic, clastic Paleozoic and the Car- 
pathian Keuper Triassic of the Central Alps (SCHÖNLAUB, 1979s 
and in OBERHAUSER, 1980; TOLLMANN, 1976; PREY in OBERHAUSER, 
1980)o East of the Tauern Window, on Central Alpine territory"’ 
the only relict Upper East Alpine unit is the Graz Paleozoic* 
The Paleozoic and the slightly metamorphic Triassic of the 
Gurktal Nappe is of more northern character than the Paleo
zoic and Triassic of the Northern Grauwacke Zone and the North- 
hern Calcareous Alps. Consequently, the last mentioned unit 
must have been overthrust over the former one« The same can 
be mentioned fór the Paleozoic and Triassic of Central Carint- 
hia. (SCHÖNLATJB, 1979, and in OBERHAUSER, 1980; KOVÁCS— KRXS- 
TYN— LEIN, in print). Eor the above reasons these units must 
be treated nőt as Upper East Alpine bút as higher Central Al
pine units»
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Ancther problem Is the eastern continuation of the 
Insubrio— -Periadriatic Lineament and the Drauzug as an allén 
body between the Southern and Eastern AIps (AHRENDT, 1980; 
SCHÖNLAUB, 1979, and in OBERHAUSER, 1980; PREY, 1978, and in 
OBERHAUSER, 1980). The se pr: fclens bear a close connection to 
Hungárián geology.

Acccrding to its original definition, the Insubric 
Lineament divides units, which suffered Alpine metamorphism, 
to the north írom units without Alpine metamorphism to the 
South (CORNELIUS, 194-9) • Bearing this in mind, its eastern 
extension is nőt the Pusteria— Gailtal Lineament, bút the 
DefereggentaL— -Anterselva— Valles Lineament (DAVLine) 
(AHRENDT, 1980; SASSI et al„, 1974; BORSI et al., 1973)o Its 
further continuation towards east —  following the'original 
definition —  is the Rába Lineament, dividing the Penninic 
and Lower and Upper East Alpine units of northern vergence, 
touched by Alpine metamorphism to the north, from the Trans- 
danubian Midmountains to the south, without Alpine meta
morphism, of Southern vergence and without nappe structure. 
The eastern continuation of the Pusteria— Gailtal— Iíaravanka 
Lineament (s.str. Periadriatic Lineament) is the Balaton Li
neament, with Laté Variscan granitoids and Paleogene ande- 
siteso This whole lineament system is neither a root zone 
nor the suture of a subduction in its present-day state, bút 
the track of significant horizontal and vertical movements 
following the Mesoalpine tectogenesis (TRÜMPY, 1973, 1980)-.

The Drauzug is a conspicuous alien unit in the Paleo- 
zoic and Mesozoic paleogeographic reconstructions of the 
Alps0 By no means can it be considered as a root zone and the 
Upper East Alpine nappes couldn?t overthrust it, since its 
Mesozoic show no traces of metamorphism (PREY in OBERHAUSER, 
1980).. Its metamorphic, clastic Variscan sequence (quartz 
phyllite series) indicates a Central East Alpine affinity 
between the Northern Grauwacke Zone and the mostly carbonate, 
Variscan sequence of the Carnian Alps— Southern Karavanka 
MtSo, hardly or nőt metamorphised by Variscan events (SCHÖN-
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LAUB, 1979? and in OBERHAUSER, 1980)* The contradiction is 
most striking iooking at the Upper Anisian formations: the 
Gailtai Aips of the Drauzug are characterized by Continental 
sandstones containing plánt remains, with transport direc- 
tions írom the north (BECHST 'ÁDT, 1978); meanwhile, in the 
southernmost Hallstatt limestone facies zone (sensu LEIN,
1981) of the Northern Calcareous Aips, which is the immediate 
neighbour of the Drauzug in palinspastic reconstructions, 
pelagic limestone «as deposited during Laté Anisian time.
The Drauzug Triassic can be fit much better to the western 
end of the Northern Calcareous Aips (BECHSTÁ'Df, 1978). The 
piacé of this alien unit (PREY in OBERHAUSER, 1980, p. 27*? 
fig* 10.) can be fiiled by the Mesozoic of the Transdanubian 
Midmountains without any problem (KOVÁCS— KRYSTYN— LEIN, in 
print and fór the Permian: MAJOROS, 1980).* The east-ward mo- 
tion of the Drauzug-üDransdanubian Midmountains Unit took 
piacé in the Paleogene, after intensive horizontal movements 
following the Mesoalpine tectcgenesis. As paleomagnetic 
measurements indicate (RATHORE— HEINZ, 1980) these movements 
took piacé block by block along the Gailtai Lineament, This 
statement can be extended to the whole unit, with smaller 
movements at the western and greater movements at the eastern 
end* By its special tectonic position the Drauzug— Transda
nubian Midmountains Unit is a separate one of the Aips, 
neither belonging to the Eastern, nor to the Southern Aips.

Manuscript received: 28th March, 1983»

Address of the author: Dr. Sándor KOVÁCS
Hungárián Geological Institute 
Budapest, Népstadion ut 14.
H-1143
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ÁBRAALÁIRÁSOK

1 a ábra:

2 o ábra:

3 ° ábra:

4o. ábra:

%  ábra:

6., ábra:

7* ábra:

8 =, ábra:

9 ° ábra:

10 3. ábra:

Az Alpok tektonikai térképe PREY et aló, 1974 sze
rint, kiegészítve az Inszubriai— Periadriatikus 
lineamensrendszer felt untét ésével.

Az Alpok tektonikai térképe CARRARO et al., 1974 
(in LEMOINE, 1978) szerint.

A flisképződés és az orogén eseményed "időtáblá
zata" a Nyugati-Alpokban és a Keleti-Alpok Ny-i 
részén (TRÜMPY, 1980).

A Svájci-Alpok jura— alsó-kréta palinszpasztikus 
vázlata (TRÜMPY, 1980).

A keletalpi ópaleozoikum ősföldrajza a kvarcfil- 
litek ás az Ókristályos helyzetének figyelembe vé
telével (SCHÖNLAUB, in OBERHAUSER, 1980).

A. Keleti-Alpok középső része és a Karni-Alpok—  
Déli-Karavankák ősföldrajzi modellje az alsó— felső 
karbon határán (SCHÖNLAUB, in OBERHAUSER, 1980).

A felső-triász fácieszónák mai elterjedése a Kele
ti- ás Déli-Alpokban (felül) ás a felsőtriász ős
földrajzi helyzete (alul)* (PREY, in OBERHAUSER, 
1980).

A periadriatikus magmatitok elhelyezkedése az In- 
szubriai— Periadriatikus lineamensrendszer mentán 
(BÖGEL, 1975).

Pő törészónák a Tauern-ablaktól D-re ás a bioti- 
tokon mért Rb-Sr ás K-Ar átlagkorok eloszlása. A. 
variszkuszi tartomány pontozva van (AHRENDT, 1980).

Az Alpok káregvastagság-térképe GIESE (1979) sze
rint. Látható, hogy a legnagyobb kéregvastagság
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tengelye nem esik egybe a Periadriatikus-lineamens 
(soSc) lefutásával.

11 ábra; A Déli-Alpok egyszerűsített földtani térképe (LEMO 
INÉ. 1978).

12, ábra; Elvi ősföldrajzi szelvény a középső-mediterrán te
rület felső-triász fácieszónáin keresztül (LAUB- 
SCHER ás BSRNOULLI, ^978).

1 3. ábras A Déli-Alpok felső-jura palinszpasztikus szelvénye 
(BERNOULLI és KÜLIN, in TRÜMPY, "980)c

1A . ábra; A Déli-Alpok jura ősföldrajzi zónái (GAETANI;
1975)•

15. ábra; A zágrábi transzform törászóna tektonikai helyzeteV fia Dináridák ás a Pannon-medence határán (SIKiC, 
1978)o Figyeljük meg a DK-ÉNy-i dinári szerkezeti 
irányok, valamint a Ny-K-i csapásu Száva-redők be- 
fordulását a Ny-DNy-KÉK-i csapásu Igali-zónába.

-1i O ábra: Tektonikai 
MANW, 1969

szelvények az Alpokon keresztül 
a 3- szelvény kissé módosítva)

(TOLL-
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CAPTIONS

Figo 1

F i g o  2 

F i g »  3

F i g .  4

F i g o  5, 

F i g o  6.

F i g .  7.

F i g „  8 .  

F i g .  9.

Tectonic map of the Alps (FREY et al., 1974) supp- 
lemented by the Insubric Periadriatic Lineamnet 
system.

Tectonic map of the Alps (CARRARO et aló, 1974. in 
LEMOINE, 1978).

Timing of flysch deposition and orogenic events in 
the Western Alps and in the western part of the 
Eastern Alps (TRÜMPY, 1980).

Jurassic - Early Cretaceous palinspastic recons- 
truction of the Swiss Alps (TRÜMPY, 1980).

Paleogeography of the East Alpine Lower Paleozoic, 
considering the position of quartz phyllites and 
the Altkristallin (SCHÖNLAUB in OBERHAÜSER, 1980).

Paleogeographic model of the Central párt of the 
Eastern Alps and the Garnian Alps - Southern Kara
ván ka Mts. at the Early - Middle Carboniferous 
boundary (SCHÖNLAUB in OBERHAÜSER, 1980).

Present-day distribution of Upper Triassic facies 
zones in the Eastern and Southern Alps (above and 
the Laté Triassic paleogeographic reconstruction 
(below) (PREY in OBERHAÜSER, 1980).

Position of the Periadriatic magmatites along the 
Insubric - Periadriatic Lineament system (BÖGEL,
1 9 7 5 ) .

Main fault zones south of the Tauern Window and 
distribution of Rb-Sr and K-Ar ages of biotites.
The Variscan province is stippled. (AHREND'T, 1980).
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Fi  go 1

Figo 1 

F i  g 0 1

F i g .  1 

Figo 1 

Figo 1

F i g 0 1

i« Crustal thickness map of the Aips (GIESE, 1979)»
The axis of the greatest thickness does nőt corre- 
late with the s.str. Periadriatic Lineament.

„ Simplified geoiogical map of the Southern Aips 
(LEMOINE, 1978).

. Idealized paieogeographic cross-section acrcss the 
Upper Triassic facies zones of the Centrai Mediter- 
ranean (LAUBSCHER-BFRNOULLI, 1978).

o Upper Jurassic paiinspastic section of the Southern 
ALps (BERNOULLI-Kai i n, in TRÜMPY, 1980).

o Jurassic paieogeographic zones of the Southern Aips 
(GAETANI, 1975)o

. Tectonic pcsition of the strike-slip zone at Zág
ráb, on the boundary of the Dinarides and the Panno
nian Basin (SIKIC, 1978). The SE-IW criented Dinaric 
structurai directions and the E-W striking Sava 
Folds merge intő the WSW-EKE striking Igái Zone.

. Tectonic sections across the Aips (TOLLMANN, 1969; 
section 5- sloghtly modified).
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D
Sha llow -w ate r shelf; Continental crust 

P la t e f o r m e  p e u  p r o f o n d e ,  c r o ú t e  c o n t m e n t a le

nnu
C ontinenta l s lo p e s  a n d  deeper ba s in s; th inned 

Continental crust

M a r g e s  c o n t in e n t a / e s  e t  b a s s t n s  p l u s  p r o f o n d s :  

c r o ú t e  c o n t in e n t a le  a m i n c ie

F u rrow s w ith  Bünd ne rsch íe fe r and  ‘ophiolitoids*. 
th inned  Continental crust

S i l / o n s  á  S c h i s t e s  tu s  t r é s  e t  é  • o p h io / i t o i d e s • ; 
c r o ú t e  c o n t i n e n t a l e  a m i n c ie

O ph io lites. ocean ic  se d im e n ts  and  Bundner- 
schiefer; o cean ic  crust

O p h i o l i t e s . s é d * m e n t s  o c é a n iq u e s  e t  S c h is t e s  
I ú s t r é s ;  c r o ú t e  o c é a n iq u e s

i l ) Palinspastic interprctation of the Swiss Alps (Jurassic- Lower Crctaccous).

/?RÜi,PY, 1980/

F i g .  4 . á b r - a
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F i g ,  5 - á b r a
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Paláogeographisches Modell des Raumes dér zentralcn Ostalpen und des Nordleils dér Siidalpen (Kamische Alpen. 
Seeberger Aufbruch) an dér Wende vöm Unter- zum Oberkarbon (Mauersignatur: Karbonáté, Halbkreise: zugehörige Riffe, 
Striche: Schiefer, Punktc: Sandsteine, Konglomer'ate)

/SCbuNLAUB in  OBEl'JuuJoni'i, 1980/

F i g .  6.  á b r a
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' ■>. Die groBen Karbonatplaltformen dér Obertrias
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Die heutigc Vcrbreitung dér Fazícsbcrciche dér Obertriaszeit in den Őst- und Südalpen (oben) und die sich daraus 
ergebcnde paláogeographischc Situation fúr jené Zeit (untén)

F ± g ,  7 - á b r a

/PREY in OBEKHAUGISR, 1980/
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Zeidiengrundlage: Staub, 1950, und Geologische Karcé von österreich.l : 1,000.CCO unter Verwendung von A hrendt, 1972; A ndreatta, 1953; 
Borsi et al., 1966; C ornelius a  F u r la n i-C o r n eliu s, 1931; D al-P iaz et al., 1972; Ex n er , 1972; G ansser, 196S; Jager ec al.t 1967; Salli & 

Z anferrar i, 1971; Sen arclen s-G r a n c y , 1965; T rümpy ec al., 1969, sowie publizierter geologischcr Karcén. 
Buchscabenerklarung: A —  Andesit von Biella, C  —  Canavese-Zone; D  —  Draubruch; D B  —  Dentblanche-Decke; E —  Engadiner Linie; EF —  
Engadiner Fenster; G  —  Gailtal-Linie; IV  —  Ivrea-Zone; J —  Judikarien-Linie; K —  Karawanken-Linie; L —  Lavantcaler Scörung; M  —  
Mölltal-Scörung; P —  Puscerer Linie; Pe —  Peio-Linie; SC  —  Simplon-Centovalli-Scorung; SL  —  Sesia-Lanzo-Zone; T  —  Tonale-Linie; TF  —

Tauernfenscer; W  —  Weirenscein (Vitanje). —  SS —  Bereidie mit Schlingcncektonik.
Massengesteine (siehe Tab. 1):

I Traversella 8 Mt. Sabion 15 lsei- und Debanttal, Polinik
2 Biella 9 Judikarien-,Tonalite“ 16 Hochpuscertal
3 Miagliano 10 Kreuzberg-Iffíner-Brixen 17 Hollbrudc und Lesachtal
4 Baveno 11 Rensen und Mi. Alto 13 Finkcnstcin
5 Bergell 12 Predazzo und Monzoni 19 Karawanken-Plucone
6 Grosio 13 Cima d’Asca 20 Pravali
7 Adamello 14 Rieserferner 21 Badiern

Fig. 8.ábra /BÜGEL, 1975/



F l g ,  9 - á b r a /AHREKBT, 1380/

ICirta dér Krus tonmlíchtl gkel t lm Alpanraum. Bamerkentwert 1 «t, de8 dia Achia 
dsr grűötcn KrustenmScht!gkelt nlcht mit dem Verlauf dér Pert adr! at! tehén t in ta  
jLijamraenfa111. D1e kcmpMztarte Struktur dar SUdalpan I t t  hler varai nfacht (Sár
iiét t e l i t  warüen.

/üli:; 8 8,F i g ,  l o . á b r a 1979/



r- 7 Simplificd map of the Southern Alps.
1 = pre-Triassic basement (a = Laté Variscan granites); 2 = Permian in the Dolomites;3 = Triassic and Jurassic;^ *= Cretaceous and 
Tertiary; 5 = AJpine granitoids; 6 * Tertiary volcanism. A = Adamello; B = Bregaglia; C A = Cima d’Asta; V T  = Val Trompia.

Fig. 1 1 ,  á b r a  /LEKÖTNE, 1 9 7 8 /

G e r m a n ic
T r i a s s i c  A , p i n e  T r i a s s i c

W

~  S i t e  o f  J u r a s s i c  R i f t i n g  
in N o r t h e n  A p e n n i n e s

N o r t h e r n  A p e n n i n e s
C o r s o -
S a r d i n i a  Cont inental  S a b k h a

A u s t r o - A l p m e
D m o n d e s

S o u t h e r n  A l p s  

T i  d ő l  F i a t  and
R e e f

L a g o o n E

trale (scion Bo e l l in i , 1973, moditié pár L a u b s c k e r  et B ernouii.u , 1978). - La coupe (non a l’échelle) réunit__dans
un seul croquis palinspastique tles aires tle dépöts qui actuellement se présentent dans des unités téctoniques dif* 
férentes. Elle á été faite pour montrer la corrélation entre les types de faciés; il faut dire que les t reefs » et les cal- 
caires du type « Hallstatt » ne sont pás bien raprésentés en Italie. La caractéristique principale est un coin de sédi- 
ments triassiques supérieurs transgTessifs vers l’Ouest sur le socle Hercynien.

—  Paleogeographic profilé through the Laté Triassic deposits o f the Central M edilerranean area (after Bosel- 
i in i , 1973, modified by L aubsc.her  et B e rn o u e li , 1978). - The section combines depositional areas now occurring in 
ditferent tectonic uníts intő one palinspastic profilé in order to show the generál arrangement of facies types (nőt to 
scale). The c reefs » and the c Hallstatt » type litnestones are nőt well represented in Italy. The main feature is a 
wedge of laté Triassic sediment transgressing westward onto Hercynien basement.

F i g .  1 2 ,  á b r a
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Ó ceán Canavese Zone' Lombardián Basin Trento Plateau BellunoB Friuli Shelf

Oceanic Basement Ju rassic shaUow -w ater carbonates V ariscan  Basem ent 4 
Paleozoic

Palinspastic cross-section through the southem coniinental margin of the Tethys, Southern AIps, Laté Jurassic (by D. Bcmoulli and
O. Killin).

/3ERN0ULLI - KÁLIN in TRÜMPY, 1930/

F x g .  1 3 . á b r a
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G R A N IC A  A lP A ,  P O S A V S K IH  B O R A , P A N O N S K E  M E D U G O R S K E  O E P R E S I J E ,
__ ___ __ P R E L A Z N E  ZÖM E S  O F IO L IT IM A  I V IS O K O G  K R ÍA .  -  B O U N D A R IE S  O F  THE A L P S ,

S A V A  F Ö L D E D  Z O N E ,P A N N O N IA N  IN IE R M A U N T A IN  D E P R E S S IO N ,  T R A N S I I IO N A L  
ZO N E W I IH  ÍM E  O P H IO L I I E S  A N D  V IS O K I K R S  Z O N E

,  —  t r a n s f o r m n i  r a s j e o i  s a  s t r u k i u r a m a  d' u z  r a s j e o a . -  t h e  i r a n s f o r m

F A U L T S  W I IH  TH E S T R U C T U R E S  A LO N G  T H E  F A U L 1 S

U N IJ E  S T R U K T Ú R A  P R O U Z R O C E N E  K R E 1 A N J IM A  D U Í  T R A N S F O R M N IH  R A S J E O A . -
-------------- S T R IK E S  O F  S T R U C T U R E S  C A U S E O  BV M O V E M E N T S  A L O N G  THE IR A N S F O R M

FA U LT S

Z A G R E B A C K A  Z Ó N A - T H E  Z A G R E B  Z O N E ;  P M O  -  P A N O N S K A  M E O U G O R S K A  
0 E P R E 5 IJ A  -  THE P A N N O N IA N  IN 1 E R M A U N 1 A IN  D E P R E S S IO N ;  P O  -  P R E L A Z N A  
Z Ó N A  S A  O F IO L IT IM A  - T H E  T RAN SlT IO N AL  ZO N E  W IIH  THE O P H IO L IT E S í  
S G - S A V S K A  G R A 8 A  -  THE SA VA  THRO UG i D O  * D R A V 5 K A  G R A B A  -  TH E  ORAVA 
THROUG; P S  -  P O S A V S K E  B O R É  -  THE S A V A  F Ö L D E D  Z O N E  ; A - A L P E - A L P S ;  
V K - Z O N A  V IS O K O G  K R S  A  -  THE V IS O K I K R $  Z O N E
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