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Paleogeographic relationships of the megatectonic units of Hungary as deduced írom the 
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Kivonat: Magyarország nagyszerkezeti egységei a mezozoikum során változó paleobioge- 
ográfiai kapcsolatokat mutatnak. A középső-triászban jórészt a "délalpi" faunaövbe tartoz
tak, de a Rudabányai hegységben "dinári", a Tisza egység nyugati részén (Mecsek, Villány) 
részben "germán" faunajelleg mutatkozik. A jura első felében (szinemuri - bath ?) a Pelso 
egység teljes egészében a Mediterrán, a Tisza egység pedig az ÉNy-európai provinciához 
tartozott. A jura későbbi részében és az alsó-krétában (az aptiig) az összes magyarországi 
nagyszerkezeti egység a Mediterrán provincia hatása alá került. Áz apti végétől kezdve, az 
egész vizsgált területen hirtelen megerősödik az ÉNy-európai faunaprovincia befolyása.

Abstract: The paleobiogeographical relationships of the major tectonic units of Hungary 
changed several times during the Mesozoic. In the Middle Triassic the "South Alpine" 
fauna was overwhelming bút the influence of the "Dinaric" (in the Rudabánya Mts.) and the 
"Germán" (in the western part of the Tisza unit: Mecsek, Villány) faunas can be demon- 
strated. In the first half of the Jurassic (Sinemurian to Bathonian ?) the Pelso unit belonged 
to the Mediterranean province, whereas the Tisza unit was inhabited by NW-European fau
nas. In the later part of the Jurassic and in the Early Cretaceous (up to the Aptian) all major 
tectonic units of Hungary came under the dominance of the Mediterranean province. From 
the Laté Aptian onwards, the influence of the NW-European province rapidly increased 
throughout the area concemed.

BEVEZETÉS

Magyarország két fő nagyszerkezeti egységét tekintve, a Tisza egységen belül mindhá
rom alegységből, a Pelso egységen belül viszont csak a Dunántúli Középhegységi és az 
Aggteleki alegységből áll rendelkezésünkre jelentős mennyiségű, megbízható mezozoós fau- 
nisztikai adat.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. április 13-i 
előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár, 1370 Budapest, Pf. 330
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Kutatásaink során (1) összehasonlítottuk a nagytektonikai egységek (illetve alegysé
gek) faunáit a különböző tethysi faunaprovinciákkal és megállapítottuk a hasonlóság mérté
két, majd (2) a lehetőségek keretein belül megvizsgáltuk az alegységek faunáit a paleobio- 
geográfiai inhomogenitás mértékének megállapítása céljából. További feladatként, de az (1) 
pont keretébe illeszkedő módon, megvizsgáltuk a Tisza egység kapcsolatát a Keleti és Déli 
Kárpátokhoz; a Dunántúli Középhegységi egység viszonyát az Ausztroalpi egységekhez 
illetve a Déli Alpokhoz; valamint az Aggteleki alegység dinári illetve Ny-kárpáti kapcso
latait.

MÓDSZEREK

A sokoldalú megközelítés érdekében minél több, közreműködni képes és hajlandó spe
cialistát kellett bevonni a kutatásba. Minden résztvevőnek feladata volt megvizsgálni, hogy 
milyen, jól datált, viszonylag gazdag (tehát jól összehasonlítható) faunák állnak rendelkezés
re a környező területeken (Déli Alpok, Északi Mészkőalpok, Nyugati Kárpátok, Erdélyi 
Középhegység, Keleti Kárpátok, Déli Kárpátok, Dinaridák). Itt minél több lelőhely adatai
nak összegyűjtésére, minél részletesebb "lefedésre" kellett törekedni.. Ha a környező terüle
tekről nem állt rendelkezésre elegendő fauna, mely összehasonlítható lett volna a vizsgált 
magyarországi faunával, meg kellett vizsgálni a távolabbi összehasonlítási lehetőségeket 
(Franciaország, Németország, Lengyelország, Mediterrán területek, stb.), a provincialitás 
meghatározása céljából. Itt elsősorban szakirodalmi adatbázisra, főként klasszikus monográ
fiákra támaszkodtunk.

A paleobiogeográfiai összehasonlító vizsgálatok során kívánatos lett volna elvégezni a 
faunák numerikus összehasonlítását, hasonlósági koefficiensek kiszámításával. Ez azonban 
az egyenletes ismertségű és egységesen revideált alapadatok híján, esetünkben félrevezető 
eredményeket szolgáltathatott volna. Ezért a jelen kutatás során "jellemző taxonok" (ősma
radványcsoportonként 5-10 kiválasztott faj, vagy nemzetség) elterjedésének bemutatását 
végeztük el, egységes tektonikai alaptérképen. Ennek során a korábban kialakított és alkal
mazott (V örös 1984, 1987, P rosorovskaya &  V örös 1989) ábrázolásmódot követtük. Az 
alaptérképet 12 forrásmunka alapján KÁZMÉR Miklós szerkesztette, majd a témavezető 
(módosítások után) egyszerűsítette, és (H aas & al. 1990 nyomán) kiegészítette a 
magyarországi nagyszerkezeti egységek körvonalaival.

EREDMÉNYEK

A témavezetővel együtt 11 kutató együttműködésének eredményeképpen, vizsgálataink 
öt ősmaradványcsoport (Bivalvia, Gastropoda, Ammonoidea, Brachiopoda, Ostracoda) 
paleobiogeográfiai értékelésére terjedtek ki. A vizsgálat földtörténeti időkereteteit a középső 
triásztól a kréta közepéig (albai) szabtuk meg, egyrészt azért, mert ebből az időintervallum
ból várhattunk többé-kevésbé folyamatos faunisztikai adatsorokat, másrészt, mert a felső 
kréta már egy "új világot" jelent, és földtörténeti ciklusokban gondolkodva inkább a har
madidőszakhoz, mintsem a mezozoikumhoz kapcsolható.

A továbbiakban az eredményeket földtörténeti időrendi sorrendben összefoglalva 
ismertetjük. A részletesen dokumentált és kiértékelt eredmények többsége már publikált, 
egy részük a jelen kötetben lát napvilágot.

TRIÁSZ

A triászból csupán az anizuszi emeletre nézve készült részletes értékelés. Alsó triász 
faunáink szegényesek és nem igazán jól feldolgozottak. A felső triászból a Dunántúli 
Középhegységi alegységből igen gazdag és jól feldolgozott faunákat ismerünk; ezeknek alpi 
rokonsága a klasszikus idők óta közhelynek számít. Magyarországon belüli összehasonlító
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paleobiogeográfiai értékelésük azonban nem lehetséges, mert a Tisza egység ismert zónái
ban ezt az időintervallumot nagyrészt faunamentes üledékek, vagy üledékhézag képviseli.

Anizuszi
A vizsgálatba bevont két ősmaradványcsoport (Ammonoidea, Brachiopoda) mindkét 

magyarországi nagyszerkezeti egységre nézve jelentős mennyiségű adatot szolgáltatott.
Ammonoideák a Dunántúli Középhegységi alegységen kívül az Aggteleki, illetve a 

Mecseki alegységből kerültek elő (V örös 1992a). A pelsoi alemelet végére kirajzolódó 
paleobiogeográfiai kép meglepően homogén: a Dunántúli Középhegységéhez hasonlóan a 
Mecsek faunája is alapvetően "délalpi" jellegű. Megjegyzendő azonban, hogy ekkor a ger
mán "Muschelkalk" fauna is a délalpival közös vonásokat mutat. Az illyr végére kialakult 
határozott faunaövességet tekintve az Aggteleki alegység egyértelműen "belső-dinári - 
schreyeralmi" jellegű, míg a Dunántúli Középhegység faunái "délalpiak", csekély "schre- 
yeralmi" beütéssel. Sajnos, a Mecsekből ilyen korú ammonoidea fauna nem ismert.

A Brachiopodák elterjedése alapján a fentihez hasonló "faunaövesség" látszik kirajzo
lódni (P álfy 1992). Ennek keretében az Aggteleki alegység faunái délalpi, enyhén belső- 
dinári vonásokat mutatnak. A balatonfelvidéki fauna egyértelműen délalpi jellegű. A Tisza 
egységen belül a Mecsek és a Villányi hegység faunái egyaránt "germán" fajösszetételt 
mutatnak, megjegyzendő azonban, hogy a Villány-Bihari alegység erdélyi részén, a Bihari 
autochtonból délalpi, sőt dinárinak mondható faunaelemek is előkerültek. Ez nem annyira 
paleobiogeográfiai inhomogenitásra, mintsem inkább az alegységen belüli eltérő őskömye- 
zeti viszonyokra utalhat.

JURA

A jurán belül a szinemuri, pliensbachi, toarci, bajóci, bath, kallóvi, oxfordi, kimme- 
ridgei és titon emeletekből állt rendelkezésünkre különböző feldolgozottságú és értékelhető- 
ségű faunisztikai adat. Ez korban, területileg és ősmaradványcsoportok tekintetében is meg
felelő "lefedettséget" jelent. A jura és a korai kréta során faunáink paleobiogeográfiai affini
tását az "ÉNy-európai", illetve "Mediterrán" faunaprovincia kereteibe illesztve adhatjuk 
meg.

Szinemuri
A Gastropoda vizsgálatok szerint a Dunántúli Középhegységi alegység (Bakony, 

Gerecse) faunái egyértelműen Mediterrán jellegűek. A Mecseki alegységből rendelkezésre 
álló gyér irodalmi adatok ÉNy-európai faunajellegre utalnak (S zabó 1990).

A Brachiopodák - lényegesen nagyobb anyag alapján - ugyanezt a képet mutatják 
(V örös 1990).

Pliensbachi
A Bivalviák, Gastropodák és Brachiopodák vizsgálata egybehangzó eredményre veze

tett: a Dunántúli Középhegységi alegység (Bakony, Vértes, Gerecse) a Mediterrán provinci
ához tartozott, a Tisza egységen belül pedig a Mecseki, a Villány-Bihari és a Békés-Kodrui 
alegység egyaránt, határozottan ÉNy-európai jellegű (Szente 1990, Szabó 1990, V örös
1990). Brachiopodák alapján az Aggteleki alegység (szlovákiai terület) Mediterránnak minő
síthető.

Ostracodák alapján a Mecseki alegység faunája egyértelműen ÉNy-európai jellegű 
(M onostori 1992). A Dunántúli Középhegységi alegységből újabban előkerült rendkívül 
gazdag Ostracoda fauna teljes mértékben eltér az ÉNy-európaitól, paleobiogeográfiai jellege 
azonban nem adható meg, mert a Mediterrán területekről eddig nem ismerünk hasonló korú 
Ostracoda faunát.

Toarci
Ez az emelet bentonikus faunákban köztudottan szegény, ezért az Ammonoideák érté

kelésére kellett szorítkoznunk. Ennek alapján a Dunántúli Középhegységi alegység határo
zottan Mediterránnak minősíthető, míg a Mecseki alegység uralkodóan ÉNy-európai faunája 
kevés Mediterrán elemet is tartalmaz (G éczy 1990a, 1990b).
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Bajóci
A Bivalviák és a Brachiopodák vizsgálata azonos eredményre vezetett: a Dunántúli 

Középhegységi alegység (a bakonyi faunák alapján) egyértelműen Mediterrán jellegű, míg a 
Mecseki alegység határozott ÉNy-európai affinitást mutat (S zente 1992, V örös 1990).

Gastropodák alapján csak a Dunántúli Középhegységi alegység (Bakony) volt minő
síthető: a fauna a Mediterrán provinciához tartozik (Szabó 1990).

Bath
Ebben az emeletben Magyarországon meglehetősen kevés a "faunás képződmény"; ez 

a körülmény szűkítette vizsgálati lehetőségeinket.
A Bivalviák csak a Mecseki alegységre nézve szolgáltattak megbízható adatot: a fauna

jelleg ÉNy-európai (S zente 1992).
Az Ammonoideák alapján a Dunántúli Középhegységi alegység határozottan Mediter

ránnak tekinthető. A Mecseki alegység gazdag faunája nem mutat ennyire egyértelmű jelle
get: néhány diagnosztikus ÉNy-európai taxon előfordulása mellett, a fauna összképe "Szub- 
mediterrán" vonásokat mutat (G alácz 1990). Szubmediterrán alatt az ÉNy-európai provin
cia déli, átmeneti zónája értendő, ahol erős Mediterrán faunahatás jelentkezik.

Kallóvi
Ebben az emeletben még kevesebb a faunás képződmény; adataink csak a Villány- 

Bihari alegységből vannak.
A Bivalviák ÉNy-európai + Mediterrán kevert faunaképet mutatnak (Szente 1992). A 

Brachiopodák alapján hasonló a kép, a Mediterrán faunaelemek némi túlsúlyával (V örös 
1990).

Oxfordi és Kimmeridgei
Csak Ammonoidea adataink vannak és azok is meglehetősen szegényesek. A Dunántúli 

Középhegységi alegység (Bakony, Gerecse) határozott Mediterrán faunajelleget mutat (F őzy 
1990).

Titon
Ammonoideák alapján a Dunántúli Középhegységi alegység (Bakony, Gerecse) és a 

Mecseki alegység egyaránt a Mediterrán provinciához sorolható, bár a Mecseki faunában 
gyenge ÉNy-európai hatás is felfedezhető (Fózy 1990).

Brachiopodák alapján a Dunántúli Középhegységi alegység Mediterrán faunajellege 
egyértelmű (Kázmér 1990). A Mecseki alegység gyér faunája is Mediterrán faunaelemekből 
áll.

KRÉTA

Az alsó krétából a valangini, barrémi, apti és albai emeletekből állt rendelkezésünkre 
(Ammonoideákra és Brachiopodákra vonatkozó) megfelelő mennyiségű faunisztikai adat.

Valangini
Az Ammonoideák értékelése alapján a Dunántúli Középhegységi alegység (Bakony, 

Gerecse) és a Mecseki alegység egyaránt Mediterrán faunajelleget mutat. Meglepő módon, 
ÉNy-európai jellegű "szórványelemek" a mecseki faunában nem, a bakonyiban viszont 
helyenként jelentkeznek (B ujtor 1992). Erre, bármiféle ősföldrajzi elképzelésnél kézen
fekvőbb módon, az a magyarázat kínálkozik, hogy a bakonyi faunagyűjtések lényegesen 
nagyobb volumenűek voltak.

A Brachiopodák paleobiogeográfiai értékelésére csak a Dunántúli Középhegységi 
alegységre vonatkozóan került sor; itt a faunajelleg egyértelműen Mediterrán (Somody 
1992).

Barrémi
Brachiopodák értékelése alapján a Dunántúli középhegységi alegység határozottan 

Mediterrán faunajelleget mutat (Somody 1992).
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Apti
A Brachiopodák vizsgálata alapján igen figyelemreméltó eredmény született. A dunán

túli Középhegységi alegység (Bakony) faunája az alsó aptiban még egyértelműen Mediterrán 
jellegű volt. A felső aptiban (Tatai Mészkő Formáció) már kevés a Mediterrán faunaelem; 
dominálnak a "Jura fauna" (tulajdonképpen ÉNy-európai) képviselői (S omody 1992).

Albai
Az Ammonoideák értékelése azt mutatja, hogy a Dunántúli Középhegységi alegység 

(Bakony) faunája délies kapcsolatokkal rendelkező, tethysi jellegűnek tekinthető. Ezzel 
szemben a Villány-Bihari alegység faunájában, kevés dél-tethysi taxon mellett, az 
ÉNy-európai faunaelemek uralkodnak (B ujtor 1990).

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

A Magyarország nagyszerkezeti egységeinek paleobiogeográfiai jellegeiben a középső 
triásztól a kréta közepéig végbement változásokat áttekintve, a fenti időintervallum négy 
főbb faunaváltozási szakaszra osztható.

1. ábra. Az első szakasz (triász) paleobiogeográfiai térképe a magyarországi nagyszerkezeti 
egységek feltüntetésével. Pontozás: belső-dinári - schreyeralmi faunatípus; keresztben vona
lozás: dél-alpi faunatípus; függőleges vonalozás: germán faunatípus. DK: Dunántúli Közép
hegységi alegység, A: Aggteleki alegység, B: Bükki alegység, Z: Zempléni alegység, M: 
Mecseki alegység, VB: Villány-Bihari alegység, BK: Békés-Kodrui alegység.
Fig. 1. Paleobiogeographical map of the first stage (Triassic). Stippling: faunas of Inner 
Dinaric - Schreyeralm type; cross-ruling: faunas of South Alpine type; vertical ruling: fau
nas of Germán type. DK: Transdanubian Central Rangé subunit, A: Aggtelek subunit, B: 
Bükk subunit; Z: Zemplén subunit; M: Mecsek subunit; VB: Villány - Bihar subunit; BK: 
Békés - Codru subunit.
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2. ábra. A második szakasz (szinemuri - bath ?) paleobiogeográfiai térképe a magyarországi 
nagyszerkezeti egységek feltüntetésével. Vízszintes vonalozás: Mediterrán provincia; függő
leges vonalozás: ENy-európai provincia; csillagok: anomális helyzetű Mediterrán előfordu
lások. A többi jelet lásd az 1. ábránál.
Fig. 2. Paleobiogeographical map fór the second stage (Sinemurian to Bathonian ?). Hori- 
zontal ruling: Mediterranean province; vertical ruling: NW-European province; asterisks: 
Mediterranean occurrences in anomalous position. Lettering same as in Fig. 1.

1. Triász
Ezt a szakaszt esetünkben csak az anizuszi képviseli, felső határa azonban valószínű

leg a triász végére tehető. Jellemzője, hogy az Aggteleki alegységben határozott "belső- 
dinári - schreyeralmi" faunahatás mutatkozik, a Dunántúli Középhegységi alegység pedig 
"délalpi" jellegeket mutat, bár itt is jelentkeznek "schreyeralmi" faunaelemek. A Tisza egy
ség paleobiogeográfiai besorolása látszólag ellentmondásos: az általában "délalpi" faunakép 
mellett helyenként kizárólagosnak látszó "germán" faunajelleg legvalószínűbben őskömye- 
zeti okokkal függhet össze (1. ábra).

2. Szinemuri - Bathf?)
Ebben a szakaszban az Európában jelentkező maximális provincializmussal együtt, 

nagyszerkezeti egységeinkben is igen éles faunisztikai eltérések mutatkoznak. A Pelso egy
ség részei (biztosan a Dunántúli Középhegységi és az Aggteleki alegység) egyértelműen a 
Mediterrán provinciához sorolhatók. A Tisza egység alegységei, legalábbis a Mecseki, Vil- 
lány-Bihari és a Békés-Kodrui (Alsó Kodra takarók) viszont nagyon határozott ÉNy-európai 
jelleget mutatnak minden vizsgált ősmaradványcsoport alapján.

Erre a szakaszra a környező alp-kárpáti nagyszerkezeti egységek paleobiogeográfiai 
besorolása is jól megadható (2. ábra). Világosan kirajzolódik, hogy a Tisza egység a Keleti 
és Déli Kárpátokkal, valamint Moesiával együtt, az ÉNy-európai self és epikontinentális 
területekkel tartozott egy provinciába. Másrészt a Pelso egység, a Nyugati Kárpátokhoz és 
az Ausztroalpi egységekhez hasonlóan, a Déli Alpokhoz, azaz a Mediterrán provinciához 
kapcsolódik.
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3. Kallóvi(?) - Alsó Apti
Ebben a szakaszban az európai területeken a Mediterrán/ÉNy-európai provincializmus 

továbbra is létezett, a magyarországi nagyszerkezeti egységek faunisztikai hovatartozásában 
azonban lényeges változás állt be: a Tisza egység is uralkodóan Mediterrán hatás alá került. 
A változás időpontja nem rögzíthető pontosan; valószínűleg már a bathban megkezdődött, 
ezért jelöljük kérdőjellel a szakasz kezdő emeletét. Az is valószínű, hogy a faunaváltozás 
nem volt pillanatszerű, hanem sokmillió éven keresztül folyt és látszólag csak a titonban 
teljesedett ki. Ezután, egészen az aptiig nem észlelhető lényeges változás. Az apti közepén 
azonban - legalábbis a bakonyi brachiopoda faunák tanúsága szerint - jelentős fordulat 
következett.

A környező alp-kárpáti nagyszerkezeti egységek paleobiogeográfiai besorolása ebben a 
szakaszban meglehetősen egyértelmű: lényegében mindegyikük a Mediterrán provinciához 
tartozott. Az ENy-európai provincia a stabil európai területek epikontinentális tengereire 
szón tkozott (3. ábra).

3. ábra. A harmadik szakasz (kallóvi ? - alsó apti) paleobiogeográfiai térképe a magyaror
szági nagyszerkezeti egységek feltüntetésével. Vízszintes vonalozás: Mediterrán provincia; 
függőleges vonalozás: ENy-európai provincia; keresztben vonalozás: átmeneti területek. A 
többi jelet lásd az 1. ábránál.
Fig. 3. Paleobiogeographical map fór the third stage (Callovian ? - Early Aptian). Hőri
ző n tál ruling: Mediterranean province; vertical ruling: NW-European province; cross-rul- 
ing: transitional zones. Lettering same as in Fig. 1.

4. Felső Apti - Albai
Ez a szakasz valószínűleg kiterjeszthető lenne a kréta időszak későbbi részére, a jelen 

vizsgálat keretei között azonban igen rövidnek mutatkozik és, részben ezért, nem is jelle
mezhető a korábbiakhoz hasonló részletességgel. A szakasz alsó határán, az apti közepén, 
éles faunaváltás történt, melyet a Mediterrán faunaelemek eltűnése és az ENy-európai 
"Jura" típusú taxonok tömeges fellépése jelez a bakonyi brachiopoda faunákban. Az ÉNy- 
európai provincia térhódítását tanúsítja a Villányi alegység albai ammonoidea faunájának 
jellege. A déliesebb helyzetű bakonyi albai ammonoidea fauna inkább tethysi jellegűnek 
nevezhető. Erre a szakaszra tehát jellemző az ÉNy-európai provincia újbóli térhódítása, 
melynek hatása a Tisza egységben teljesen egyértelmű, a Pelso egységben pedig részben 
kimutatható.
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DISZKUSSZIÓ

A fentiekben tárgyalt négy faunaváltási szakasz első közelítésben jól összefüggésbe 
hozható a Tethys nyugati részében végbement lemeztektonikai változásokkal.

Az 1, szakasz (triász) idején a Tethys nyugati végét csaknem teljesen egységes selfte- 
rület vette körül (T ollmann 1978), melyen belül igazi faunaprovinciák nem alakultak ki 
(V örös 1989). Csupán azzal számolhatunk, hogy a Tethys óceán felől keskeny, vakon vég
ződő "óceáni nyelvek" nyúltak be a selfterületre (S candone 1975, B randner 1984, K ozur

1991). Ezek egyike lehetett a "Vardar-Mellétei óceán" (K ovács 1982, V örös & al. 1989), 
melynek roncsait a Belső Dinaridákból, a belső Nyugati Kárpátokból (Aggteleki alegység) 
és az Ausztroalpi egységekből (Hallstatti zóna) ismerjük. Ez adhatott otthont a "belső-dinári 
- schreyeralmi" faunatípusnak. A következő "faunaöv", melyet "délalpinak" nevezhetünk, 
sekélyebb és a nyílt óceánnal kevesebb kapcsolatot tartó széles selfterületen alakult ki. Az 
európai epikontinentális területek felé haladva következik a harmadik "germán" faunaöv, 
melynek faunája csak az anizuszi végétől kezdve képez önálló, endemikus provinciát, 
korábban csupán a délalpi fauna elszegényedett variánsának tekinthető.

A 2, szakasz (szinemuri - bath) a Tethyst a proto-Atlanti óceánnal összekötő Liguri- 
Piemonti-Pennini óceáni sáv gyors kinyílásának időszaka. Ez az óceáni sáv igazi barriert 
képezett a Mediterrán mikrokontinens és a stabil európai self faunaprovinciái között (G éczy 
1973, 1984). A Pelso egység a Mediterrán mikrokontinenshez, a Tisza egység az európai 
selfhez tartozott, faunavizsgálataink szerint.

A 3. szakasz (kallóvi - alsó apti) kezdetén több lényeges változás történhetett a 
Tethysben, melyek közül esetünkben egyet érdemes kiemelni. Az európai self tekintélyes 
méretű darabja (mely magában foglalta legalábbis a Tisza egységet, valamint a Keleti és 
Déli Kárpátok blokkjait), elszakadt Európától és a nyílt Tethys, illetve a Mediterrán mikro
kontinens felé sodródott. Ezáltal a korábbi ÉNy európai provincia helyett fokozatosan a 
Mediterrán provincia hatása és uralma alá került. Ugyanakkor, "stepping stone" ként előse
gíthette a Mediterrán faunaelemek migrációját az európai selfterületek felé (V örös 1992b).

A 4. szakasz (felső apti - albai) a Tethys alp-kárpáti szegmentumában (Pennini óceáni 
sáv) az első jelentős kontinentális kollíziók időszaka. Ennek során az eddig barrierként szol
gáló óceáni sávok helyenként bezáródtak és folyamatos selfterületek jöttek létre a Mediter
rán mikrokontinens és stabil Európa között. Ezeken keresztül az ÉNy-európai faunaelemek 
szabadon migrálhattak a Mediterrán provincia időközben elszegényedett területeire. Ez a 
hatás tükröződik Magyarország nagyszerkezeti egységeinek faunáiban is.
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