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A kárpáti térségnek a kréta időszaki orogén fázisok hatására 
kialakult nagyszerkezeti egységei közül a Tiszántúlt az aláb
bi egységek veszik körül: /I»sz, ábra/ :

I. AZ ERDÉLYI KÖZÉPHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZE 

Naggszerkezeti_felépítés

Az Erdélyi-medence és a Pannóniai-medence között elterülő Er
délyi-Középhegység /Mun^ii Apuseni/ földrajzi fogalom, Föld
tanilag egy északi és egy déli egységből áll.

Az északi egység felépítésében egy autochton tömeg és két ta
karórendszer vesz részt /2.sz. ábra/. A takarórendszerek kuta
tását több évtizedes példamutató munkájával ROZLOZSNIK P. ala
pozta meg.

+Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Föld- 
taní Szakosztályának 1978, március 29-i ülésén,
A kézirat beérkezett: 1978, április 8-án.
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Bihari - autochton

A Bihari - autochton /Autohtonnl de Bihor/ az egész kárpáti 
térség egyik legstabilabb része, amely az egész alpi ciklus 
alatt viszonylag nyugodtan viselkedett. A preherci:iiai meta
morf és magmás kőzetekből álló kristályos aljzat itt vagy je
lenleg is a felszinen van, vagy pedig, pl. az egység nyugati, 
királyerdei részénél, vastag perm — ■ alsókréta üledékburok 
fedi. Az üledékburok epikontinentális jellegű, . többnyire 
karbonátos kifejlődésü; sem ofiolitokat, sem flis jellegű 
üledékeket nem tartalmaz. A középső - kréta mozgások után a 
Bihari - autochton kiemelkedett. A felső- kréta szigettenger 
elterjedését itt is, miként az egész Erdélyi - Középhegység 
területén, "gosau fáciesü", partközeli és sekélytengeri üle
dékek jelzik. Az egység É-i és ÉK-i részére települő paleo- 
gén üledékek ugyancsak spikontinentális jellegűek, medence
beli kifejlődésüek, A szubherciniai és a larámi fázisokat 
követő lazulások alkalmával, ÉÉK - DDKy - irányú törések 
mentén jelentős szinorogén, granodioritos összetételű magmás 
tömegek /bánátitok/ törtek a felszinre. Ezek a magmás kép
ződmények, DDÜy-i irányban továbbhaladva a Középhegység 
egyéb egységeiben, sőt a Déli - Kárpátokban is megtalálha
tók. A neogén szubszekvens magmatitoknak a Bihari - autochton 
területén nincs különösebb szerepe.

A Bihari - autochtont földrajzilag, illetve ősföldrajzilag az 
alábbi részekre lehet osztani /8. ábra/:

a/ Királyerdő /Padurea Craiului/ 
b/ Réz-hegység /Plopis/ 
c/ Meszes - hegység /Meses/ 
d/ Vigyázó - /Vladeasa/ 
e/ Gyalui - havasok /Gilau/ 
f/ Északerdélyi kristályos szigetrögök 

Szilágysomlyói - Magúra 
Szilágybaksai rög 
Szilágysági - Bükk /Faget/
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Cikói rög /'J'ic&u/
Preluka /Preluca/

2o Kodru takarórendszer

A Kodru takarórendszer egységei félköralakban veszik körül a 
Bihari - autochton déli részét. A középső - kréta /pregosaui/ 
orogén fázisok hatására feltolódott, északi vergenciájú ta
karók a következők:

a/ Finis - Penice - Glrda takaró 
b/ Yalani takaró 
c/ Diává - BatrTnescu takaró 
d/ Ariegeni takaró 
e/ Moma takaró 
f/ Vagcau takaró 

Cole^ti takaró 
h/ Urmat takaró 
i/ Vetre takaró
j/ Dumbravi'Ja takaró /lefedett/

A legkeletibb Fini^-G^rda takaró uralkodólag idős metamorf 
kötetekből, a többi uralkodólag perm -- alsókréta korú kép
ződményekből áll. A posztorogén felsőkréta gosau - fáciesü.
Mig a Bihari - autochton területén a jura - alsókréta, itt a 
perm - triász képződmények nagyobb felületi elterjedésüek és 
vastagságúak. A két nagyszerkezeti egység perm - alsókréta ko
rú képződményei, bár bizonyos részleteikben lényeges eltérése
ket mutatnak, végeredményban jól korrelálhatok egymással. Ere
detileg a Tethys geoszinklinális - rendszerben egymástól jóval 
távolabb, de egymás szomszédságában rakódtak le. Az eltérő 
sajátosságok közül a legszembetűnőbb, hogy a kodrui perm igen 
nagy mennyiségben tartalmaz herciniai szubszekvens vulkánito
kat /kvarcporfirt, diabázt/, az alsókréta pedig flis kifejlő- 
désü. Alpi ofiolitokat a Kodru takarórendszer mezozóos kép
ződményei sem tartalmaznak.
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3 a .Biharja takarórendszer

A Kodru takarórendszerre mint parautochtonra, dél felől a 
Biharia takarórendszer takarói vannak rátolva. Az ugyancsak 
középső - kréta /pregosaui/ fázisok hatására kialakult, majd- 
nem kizárólag paleozóos és prekambriumi kristályos képződmé
nyekből álló Biharia takarók a következők:

a/ Highi§ - Poiana takaró 
b/ Biharia takaró 
c/ Muncel - Lup^a takaró 
d/ Baia de Arieg takaró

Rétegtani felépítés

Kristályos aljzat

A permnél idősebb herciniai és preherciniai metamorf és mag
más képződményekből álló kristályos aljzat rétegtani tagolá
sa még közel sem tisztázott. A herciniai orogén tartomány 
zöldpala fáciesnek megfelelő metamorfózist szenvedett, alsó
karbon - devon s esetleg szilur korú képződményei még határo
zottan elkülönithetők az idősebbektől. A preherciniai képződ
mények tagolásával kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemé
nyek .

Románia 1 : 200.000-es és 1 : 1,000.000-os léptékű térképei
nek elkészítésekor az egységes jel- és szinkulcs összeállí
tásánál a D. GIUSCA, H. SAYU és M. BORCO.g által 1967 - ben 
kidolgozott rétegtani beosztást vették alapul /7.a, ábra/.
Ez a beosztás a preherciniai metamorf és magmás képződménye
ket két tektonomagmatikus ciklus termékeinek tekinti: a leg
idősebb, ■préríféi üledékes ás magmás kőzetekből kialakult 
mezozóna-beli metamorfitok /a Szamos, az Aranyosbánya, továbbá 
az Arada sorozat egyrésze/, valamint a tardiorogén nagyhavasi
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gránit-batolit egy prebajkáli /preasszinti/ ciklusnak, a felső- 
proterozóos, riféi képződményekből létrejött epizóna-beli méta— 
morfitok /a Bistra, a Biharia és a Muncel sorozat/, valamint a 
szinorogén kodrui migmatitos granitoid tömegek pedig a baj káli 
/asszinti/ tektor.pmagmatikus ciklusnak a termékei. Lényegében 
hasonló megállapításokhoz vezettek a I, MARÉ A által a Gyalui- 
-havasok területen végzett vizsgálatok is /I969/• Újabban 
R, DIMITRESCU /1971/ szerint valamennyi preherciniai metamor- 
fit, a mező- és epizóna-beli kőzetek egyaránt, egyetlen orogén 
fázis, a kambrium ás ordovicium határán lezajló, késő-asszint1, 
illetve korai-kaledóniai szardíniái fázis hatására metamorf!- 
zálódtak, s a szinorogén kodrui valamint a tardiorogén nagyha
vasi gránit is ehhez az egyetlen fázishoz tartozik /7-b? ábra/.

Az alföldi preherciniai metamorfitok inkább két tektonomagma- 
tikus ciklushoz való tartozásról tanúskodnak; ezért az aláb
biakban a kétciklusos beosztást ismertetjük részletesebben,

A, Prebajkáli /preasszinti/ ciklus

a/ A Szamos /Someg/ sorozat a Déli-Kárpátok Lotru-Sebeg, 
a Keleti-Kárpátok Hagymás /Hághimas/ és a Nyugati-Kár
pátok Jarabá sorozatához hasonlóan, a kárpáti térség leg
idősebb, 850-1000 millió évvel ezelőtt gránát-amfibolit 
fáciesben /mezozóna/ metamorfizált proterozóos üledékes 
és magmás képződményeit foglalja magában. Ezeknél idő
sebb metamorfltokat a Kárpátok területén egyelőre nem 
ismerünk. A sorozat kőzetei uralkodólag különféle terri- 
gen üledékekből keletkezett paragneisz, gránátos, stauro- 
litos, szilimanitos csillámpala, kvarcit, helyenként gra- 
nitoidokból keletkezett ortogneisz, s kisebb mennyiségben 
bázisos eruptivumokból keletkezett amfibolit. Karbonátos 
kőzetekből keletkezett közbetelepülések ebben a sorozat
ban csak kivételesen akadnak,

b/ Az ugyancsak mezozónás Aranyosbánya /Baia de Arieg/ so
rozat alul főleg detritogén csillámpalákból, gránátos,
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staurolitos csillámpalából és kvarcitból, feljebb kris
tályos mészkő- és dolomit-rétegekből, legfelül pedig fő
leg magmatogén amfibolitből ég pori'Íróidból áll.

Az .-.ranyosbánya sorozatot a Szamos sorozatnál általá
ban fiatalabbnak tartják. A két sorozat mindenütt tek- 
tonikailag érintkezik egymással, a rétegtani sorrend 
tisztázatlan. A Szamos sorozatra néhány helyen közvet
lenül az alább ismertetendő Arada sorozat települ,ezért 
R.DIMITRESCU feltételezése szerint az Aranyosbánya so
rozat idősebb a Szamos sorozatnál. I. MARZA szerint a 
két sorozat egyidős, de két különböző területen, külön
böző kifejlődésü kőzetekből jött létre.

c/ A Gyalui-havasok területén a Szamos sorozatra a főleg bio- 
titos, gránátos csillámpalából álló, többnyire erősen di~ 
aftorizált Arada sorozat települ.

A Szamos és az Arada sorozat fő elterjedési területe a 
Bihari-autochton ÉNy-i része, az Aranyosbánya sorozaté 
a Bihari-autochton DK-i része, valamint a Kodru és a Bi- 
haria takarórendszer.

d/ Az ada sorozat fentebb ismertetett tagjaira a Gyalui- 
-havasok D-i és DK-i részén diszkordánsan települő, zöld
pala fáciesben metamorfizált /epizóna-beli/ kőzetekből 
álló összletet, amelyet régebben az Arada sorozathoz csa
toltak, Bisztra /Bistra/ sorozat néven már a bajkáli cik
lushoz szokták sorolni. A sorozat metamorfitjai főleg 
terrigén üledékekből keletkezett kloritos, szericites pa
la, helyenként magmatogén, albitos, epidotos amfibolit-, 
valamint porfiroid- közbetelepülésekkel.

e/ A Hegyes-Drócsa hegység aljzatának a fenti sorozatokkal 
lényegében azonos, preasszinti, mezozónás metamorfit- 
komplexusát Madarság /Madrizesti/ sorozat néven szokták 
elkülöníteni.
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A preasszinti tektonomagmatikus ciklus képződményeit 
röviden összefoglalva az alábbi módon lehet jellemezni:

A metamorfitok kiindulási kőzetei főleg homokos-pelites 
üledékek voltak; a karbonátos kőzetek és a bázisos ini
ciális magmatitok szerepe nem volt jelentős.

A metamorfózis a gránát-amfibolit fácies különböző 
szubfácieseinek megfelelő nyomás-hőmérséklet viszonyok 
között zajlott le,

A metamorfózist a legmélyebben lévő részeknél anatektikus 
migmatitosodás, szinorogén gránitosodás és pegmatit- 
képződés /Szamos sorozat/, feljebb albitosodás /Ara
nyosbánya sorozat/, valamint tardiorogén gránitos mag- 
másmüködés kisérte /nagyhavasi gránit f madarsági grá- 
nii/.

B. Bajkáli /asszinti/ ciklus

Ez a ciklus a felső proterozóikum /riféikum/, s a leg
újabb palinológiai vizsgálatok szerint a kambrium 500-600 
millió évvel ezelőtt zöldpala fáciesben metamorfizált kép
ződményeit foglalja magában. Mig az előző ciklus metamor- 
fitjai főleg a Bihari autochton területén találhatók meg, 
a bajkáli ciklus metamorf sorozatainak a fő elterjedési 
területe az Erdélyi-Középhegység központi részében lévő 
Bihar-hegység, pontosabban: a Kodru és a Biharia takaró
rendszer.

A bajkáli /asszinti/ tektonomagmatikus ciklust bevezető, 
eugecnzinklinálisos jellegű, főleg tengeralatti szimati- 
kus, bázisos magmás képződményekből /ofiolitokból/ kelet
kezett metamorfitokat Biharia sorozat, a ciklus felső ré
szének detritogén metamorfitjait pedig Muncel sorozat né
ven szokták elkülöniteni,
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a/ A Blharia sorozat kőzetei: kloritpala albitporfiroblasz- 
tokkal, ortoamfibolit albittal és epidottal, metagrabb- 
ró, metadolerit és metabazalt, kristályos mészkő- és 
dolomít-közbetelepülésekkel, legfelül savanyúbb plagio- 
metavuikanitokkal és trondhjemites metagránit-tömegek- 
kel,

b/ A Muncel sorozat kőzetei: szericites kvarcit-palák, 
szericites-kloritos-albitos palák, grafitos kvarci- 
tok, kristályos mészkövek ás porfiroidok,

A bajkáli /asszinti/ ciklushoz kapcsolódó metamorfózis, 
illetve ultrametamorfózis hatására alakultak ki, pre- 
bajkáli metamorfitok migmatisodása révén, azok a magmás 
tömegek, amelyek a kodrui és a pankota-világosi szinoro- 
gén granitoidintrúziók anyagát szolgáltatták.

R» DIMITRESCU szerint a Biharia és Muncel sorozattal 
azonosítható a mások által preaszinti korúnak tartott 
Arada sorozat is. így szerinte az Arada sorozatot is 
kontaktizáló, tardiorogén nagyhavasi gránit sem preasszin- 
ti, hanem asszinti, illetve szardiniai korú.

0. Heroinjai /variszkuszi/ ciklus

Ennek a ciklusnak a zöldpala fáciesü metamorfitjai a bre
ton vagy szudétai fázis /320 - 350 millió év/ hatására jöt
tek létre alsókarbon, devon s esetleg szilur korú üledékes 
és magmás képződményekből,

a/ P^iugeni /Pajzs/ sorozat a Hegyes - Drócsa hegység több
ezer méter összvastagságú paleozóos metamorfit - csoport
ja a kárpáti térség legnagyobb kitérjedásü,legteljesebb 
és legjobban ismert, összefüggő középső- és alsó - paleo
zóos metamorfit - tömege, A sorozat a posztorogén felső- 
-karbon-perm képződmények kivételével magában foglalja 
a herciniai üledékes —  magmás ciklus valamennyi jelleg-
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zetes formációját. - A sorozatot bevezető alsó detrito- 
gén összlet kőzetei uralkodólag blasztopszefitek: meta- 
konglomerátum, metakvarcit, szericit - pala, kloritpala, 
metamorf mészkő. - A közbenső metamorfizált ofiolitos 
összlet a herciniai iniciális magmás működés metamorf!- 
zált termékeiből áll: metabazalt, metagab.bríj tuf ogén 
zöldpala stb, , fillit - és metakvarcit - közjs_e_t ej. épülé
sekkel. A felső detritogén összlet főleg fillitbol, sze
ricit és kloritpalából, továbbá metamorf mészkő, konglo
merátum- és porfiroid-közbetelepülésekből áll. - A pri
mőrödén magmás működést az enyhe metamorfózist szenvedett 
radnai gránit, a szerorogént az üde hegy esi gránit, a 
tardiorogént kisebb alkáli gránit - és porfir - tömegek 
képviselik.

Az egész Paiu^eni sorozat, a Biharia takarórendszer ré
szeként, a középső krétában rátolódott az északi előtér 
Kodru takarórendszerére.

A Páiu^eni sorozattal jól azonosíthatok a Bihar és a 
Torockói - hegység területén előforduló alábbi, kisebb 
kiterjedésű metamorfit - tömegek.

b/ Arie^en-i sorozat 
c/ Sohodoll márvány sorozat 
d/ Vulturese-Belloara sorozat 
e/ Torockói /Trasc£tu/ sorozat 
f/ Varmaga sorozat

Perm - mezozoikum

Perm

Az Erdélyi - Középhegység területén a felsőkarbonban nem 
volt üledékképződés. Valószinüleg ez a terület is a Tethys 
északi szárnya egész hosszában magasra emelkedő Pranko-

354
129



podóllai hátságnak volt a része. - A herciniai posztorogén 
molassz és az alpi ciklust bevezető detritogén üledékeket a 
permi képződmények képviselik.

A kristályos aljzatra éles diszkordanciával települő alsóperm, 
verrukánó tipusú vörös konglomerátum - és homokkőrétegek fór- 
májában, a Kodru és a Bihar hegység területen van jelen, a 
Fini§ - Girda, Moma és az Arie^eni takarék részeként. Ugyan
itt, az ugyancsak általános elterjedésü felsőperm féregnyo- 
mos vörös homokkő - és konglomerátum - rétegekkel kezdődik, 
amelyeket nagyvastagságú kvarcporfir- és diabáz- közbetelepü
lések kisérnek. A felsőperm felső része főleg földpátos vörös 
homokkőből, valamint kvarcporfirbél és kvarcporfir - tufából 
áll *

A Drócsa - hegységben a Hegyes takaró által becsipett két pik
kelyben van jelen a felsőperm. Covasint- /Kovászi-/tól K-re a 
permet kvarchomokkő - rétegekkel váltakozó sötétszürke palák 
képviselik. Világos - /^iria -/ tói K-re a takaró északi peremé
nél lévő pikkelyben az alsó és középső triász rétegeket felső
permi kvarcporfir kiséri.

A Bihari autochton területén csak a felsőperm, illetve többnyi
re annak csak a felső része van kifejlődve. A vörös féregnyo- 
mos homokkő-, és felül breccsa - rétegekből álló felsőperm itt 
nem tartalmaz herciniai szubszekvens vulkánitokat.

Triász

A felsőperm képződményekre általában üledékfolytonossággal te
lepülnek az alsótriász rétegek; csupán a Bihari - autochton 
területén észlelhető szögdiszkordancia a perm és triász réte
gek között. A Kodru hegység területén a triász minden emelete 
ki van fejlődve. A Moma és a Bihar hegység területén a rhaeti, 
a Bihari - autochton területén a nori és a rhaeti emelet hi
ányzik. Az alsótriász az egész területen vörös vagy tarka, ho-
354

13o



mokos - agyagos, un. werfeni kifejlődésben van jelen. - A 
középső—triász és a_felsőtriász_alsó része lényegében az 
egész területen epikontinentális jellegű, sekélytengeri, kar
bonátos /geantiklinálisos/ kifejlődésü. A Keleti - Alpok, il
letve a Nyugati - Kárpátok legjellegzetesebb mészkő és dolo
mit kifejlődési tipusai itt mind megtalálhatók. A Bihari - 
autochton területén az anisusi emeletre a guttensteini, a 
ladinra a wettersteini tipusú mészkő jelenléte jellemző. A 
lassan, fokozatosan süllyedő medence - fenékre lerakódó mész
kő - és dolomit-rétegek legnagyobb, looo m-t is meghaladó 
összvastagságot a Kodru - Moma hegység területén érnek el, 
steinalmi, halstatti, dachsteini tipusú mészkő és fődolomit 
tipusú dolomit kifejlődésben. A felső triászban a Bihari
- autochton területén a felső - karni, a Kodru területén a 
felső - nóri emelettől kezdődően a karbonáttartalom rovására 
fokozatosan megnő a terrigén detritikus anyag /agyag, homok/ 
mennyisége. A Kodru hegység legfelső triászára a kéuper és 
kösseni tipusú kifejlődés jellemző.

A Hegyes hegység északi peremén a Hegyes takaró alá becsipett 
perm- mezozóos pikkelyben, Pankota /Pincota/ és Feltét /Tauî / 
között, a felsőpermi kvarcporfir-tömegekhez werfeni homokkő
- és pala - továbbá anisusi mészkő- és dolomitrétegek csatla
koznak .

Az Északerdélyi kristályos szigetrögökre, a perm - mezozoikum 
kimaradásával, általában közvetlenül paleogén vagy neogén üle
dékek települnek. Csupán a Meszes hegység területén fordulnak 
elő kisebb werfeni kifejlődésü alsótriász korú tömegek.

Jura

A Bihari - autochton és a Kodru hegység jura időszaki ősföldraj
zi fejlődésében bizonyos asszimetria mutatkozott.

A triász időszak végén bekövetkezett általános kiemelkedés 
után a jura transzgresszió mind a két területen a liász kor- 
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szak elején kezdődött meg. A Bihari - autochton erősebben 
süllyedő tengermedencében lerakodott, jelentős vastagságú 
gresteni tipusú liásza mészkőbreccsával kezdődik, feljebb 
pedig kvarcit-homokkő-, helyenként konglomerátum-, majd kő
zetlisztes agyagmárga-, tüzköves mészkő - és homokos mészkő 
- rétegekből áll, A Kodru hegység/Finig takaró/adneti tipusú 
liásza kisvastagságú, és főleg mészkőrétegekből áll. A karbo
nátos kifejlődés ellenére azonban a fauna - tartalom itt is 
gresteni, szubmediterrán jellegű. A liász végén megfordult 
a helyzet. Mig a Bihari autochton kisvastagságú középső - 
és felső-jurája áll plattform jellegű mészkő- és tüzköves 
mészkő - rétegekből, addig a Kodru hegység jelentősebb vas
tagságú középsőjurájában a mészkő- és homokos mészkő-, fel
ső- jurájában pedig az aptichusos és calpionellás, kőzetlisz
tes agyagpala- és agyagmárga -pala-, s csak helyenként mész
kő - rétegek uralkodnak. A két terület között, a Királyerdő 
/Pádurea Craiului/ déli részére feltolődott egyik kodrui ta
karónak, a Válani takarónak a jurája a két fentebbi kifejlő
dés közötti átmenetet képviseli.

Alsókréta

A Bihari-autochton és a Kodru hegység alsókrétájának a kifej
lődése között is lényeges eltérés mutatkozik. Az átmenetet az 
alsókrétában is a Válani takaró kifejlődése képviseli. A Bi
hari - autochton /Királyerdő/ teljes, a neokom - túron eme
leteket felölelő alsókrétája diszkordánsan települ a tithon 
korú tömeges mészkő karsztos felszínére. A felszin mélyedéseit 
bauxit tölti ki; feljebb karbonátos, majd törmelékes, s légié
iül, kőzetlisztes agyagos rétegek következnek az alábbi réteg- 
tani tagolásban:

1. Bauxit 1
2, Charás mészkő neokom
3, Gastropodás mészkő J

4, Alsó pahiodontás mészkő barrémi
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apti5. Ecleja rétegek /márga, mészmérga/
6. Középső pahiodontás mészkő
7. Glaukonitos homokkő és 

felső pahiodontás mészkő
8. Vörös és zöld homokkő és agyagpala cenoman - túron

A V^lani takaró alsókrétája a fenti rétegsor csökkent vastag
ságú /3000 m helyett csak 700 m/ neokom - albai részlegét tar
talmazza .

A Kodru hegység Pinig takarójában a jura rétegekre üledék
folytonossággal települő berriázi és neokom üledékek flis 
jellegű, agyagos és homokos képződmények.

Pelsőkréta

A kréta időszak közepén egymást követő orogén fázisok hatá
sait az Erdélyi - Középhegység területén nagyon nehéz külön
választani. A takarók kialakulása valószinüleg már az auszt
riai /albai -- cenoman határ/ és a mediterrán /cenoman-turon 
határ/ fázissal megindult. A szenon és a szenon előtti üledé
kek közötti feltűnő litológiai különbségek viszont azt bizonyít
ják, hogy a szubherciniai /túron- szenon határ/ fázis is jelen
tős tektonikai változásokat hozott létre.
Az Erdélyi-Középhegység területének jelentős része kisebb-na- 
gyobb szárazulatok alakjában emelkedett ki a felsőkréta ten
gerből. Az egykori szárazulatok közötti tengerrészekben fel
halmozódott szenon /coniaci- maestrichti/ és alsópaleocén üle
dékek a hegység egész területén tipusos gosaui kifejlpdésüek.
A posztorogén, transzgressziós gossaui kifejlődés /korai mo- 
lassz/ legjellegzetesebb képződményei a sekélytengeri, lagu- 
náris, litorális organogén mészkövek /hippuritás, korallos, 
algás mészkő/, konglomerátumok, széniencsés homokkövek, márgák 
stb. A kisebb-nagyobb felszini felsőkréta előfordulások három 
övben koncentrálódnak. Az első öv a Királyerdő /Padurea 
Craiului/, a Réz hegység /Muntii Plopi^/. Vigyázó /Vl&deasa/
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és a Nagybáródi - /Borod-/ medence felsőkréta előfordulásait 
foglalja magában. A második, Ny-K-i irányban hosszan elnyúló 
övhöz a Hegyes Drócsa /Highi^-Drocea/ déli szegélyén és az Ara
nyos /Aries/ völgyében lévő előfordulások tartoznak /pl. a hi- 
rés Odvas - Konop-i előfordulás/. A harmadik öv a Gyalui - ha
vasok K-i peremét szegélyezi, a Jára /Yara/ folyó völgye és a 
Meszes hegység déli vége között. - A felsőkrétához csatlakozó 
paleocéír, üledékek mindenhol molassz jellegűek.

A szubherciniai fázissal /túron- szenon határ/ a torlódásos 
mozgások /takaróképződés/ befejeződtek. Az Erdélyi-Rözéphegy- 
ség területét a szubhercini fázist követően és a larámi fázis
sal kapcsolatban csak lazulásos mozgások érték. Egy nagyjából 
ÉÉK-DDNy irányú övben elhelyezkedő törésfelületek mentén a 
felszin közelébe, vagy a felszinre nyomultak a szinorogén grá- 
nitosodás kéregeredetü magmás termékei, a szubszekvens vulka- 
nizmus legkorábbi megnyilvánulásai. A legidősebb, amfibol - 
andezites, dácitos és riolitos összetételű vulkáni termékek 
a szenon korú üledékekhez kapcsolódnak: vulkáni _breccs<±-;, tufa- 
és tufit - betelepülések, kisebb int;rúziók a Gyalui - havasok, 
Királyerdő, Réz hegység, Bihar hegység és főleg a Vigyázó te
rületén. Ez utóbbi helyen a 400 knf - nyi területet beboritó ri- 
olit láva-, breccsa- és tufa - anyag vastagsága az 1000 m-t is 
megközelíti. A larámi fázist /kréta - paleogén határ/ követő, 
paleocén korú ún. banatitos magmás tevékenység granodiorit-, 
gránit-, diorit - összetételű kisebb - nagyobb intrúziói, to
vábbá andezites, dácitos jellegű vulkáni termékei a Vigyázó, a 
Gyalui - havasok, a Bihar hegység és a Torockói hegység, sőt 
tovább délre a Maros menti ofiolit öv, és a Déli - Kárpátok te
rületén is megtalálhatók.

Paleogén

A paleogén folyamán az Erdélyi - Középhegység északi részlege 
lepusztuló szárazulat volt, ezért területünkön a paleogén üle
dékek hiányoznak. Csupán a hegység mélybe süllyedt, K-i sze
gélyét fedi be az Erdélyi - medence paleogénje,
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Neogén

A szárazföldi periódus a neogén elegén is tovább tartott. A 
miocén transzgresszió, a hegység területére mélyen benyomuló 
Nagybáródi-, Belényesi - és Zarándi- medencékben csak a tortónai 
/bádeni/ korszak elején indult meg.

A molassz jellegű, konglomeráttim-, homokkő-, homok-, agyag- 
márga-, agyag- és mészkő - rétegekből álló bádeni, szarmáciai 
és pannóniai üledékeket a terület déli részén neogén vulkáni 
termékek kisérik. A vulkáni működés három ciklusban zajlott le* 
Az első /bádeni/ ciklust váltakozó riolit riodácit-, dácit-, 
andezit - és kvarcandezit - erupciók jellemzik, A második 
/szármáciai - pannóniai/ ciklushoz a metallogenetikai szem
pontból nagyon fontos kvarcandezit - erupciók tartoznak. A pan
nóniai /pontusi/ - felsőpliocén ciklus vulkáni termékei ande- 
zites és bázisos-andezites jellegűek.

II. AZ ERDÉLYI - KÖZÉPHEGYSÉG DÉLI RÉSZE

Az Erdélyi - Középhegység északi részének három, lényegében 
egybetartozó egységét dél felől, széles sávban, egy ősföldraje : 
zilag és rétegtanilag alapvetően eltérő nagyszerkezeti egység, 
a Maros - menti ofiolitos öv veszi körül. Mig az északi rész, 
a Tethys geoszinklinális rendszerben való helyzetét tekintve 
geantiklinálisnak /újabban arisztogeoszinklinálisnak/ tekint
hető, addig a déli rész tipusos mélytöréses, ofiolitos euge ; 
szinkllnális.

Nagyszerkezeti felépítés

A déli rész, bár a szerkezeti felépítése szinte kibogozhatat
lanul bonyolult, nem kizárólag takarókból áll. A környezeté
vel sem felszínen észlelhető éles nagyszerkezeti határokkal 
érintkezik; képződményei É-on a Biharia takarórendszerre, D~en 
a Déli - Kárpátok Géta - takarórendszerére transzgressziósan 
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települnek,, Az egység jelentős része főleg jura és részben 
alsőkréta korú, változatos iniciális magmás kőzetekből áll. A 
mezozőos üledékeket felsőjura, valamint alsó - és felsőkráta 
rétegek képviselik. A perm és a triász hiányzik. Az alsőkréta 
flis, a fel sokkét a részben flis, részben moJ^Söi kif ejlődésü 
A középső-kréta és helyenként a krátavégi /larámi/ orogén fá
zisok hatására kialakult rátolódások, takarók többnyire É-i, 
ÉNy-i és Ny-i vergenciájúak. Torda közelében az egység eltű
nik az Erdélyi-medence üledékei alatt. Egyelőre tisztázatlan, 
hogy hol és merre folytatódik tovább.

A Maros-menti ofiolitos öv nagyszerkezeti, illetve ősföldraj
zi egységei a következők:

a/ Bedeleu /Bedellő/ takaró 
b/ Capilnag - Techereu egység 
c/ Eene§ egység 
d/ Drocea- Crig egység 
e/ Bucium egység 
f/ Boieri^te egység

Rétegtani felépítés

A Maros-menti ofiolitos övben a metamorf kőzetekből álló idős 
kristályos aljzatra közvetlenül ofiolitokkal váltakozó felső- 
jura-alsókréta korú üledékek települnek.

Az oxfordi emelettel kezdődő felsőjura üledékek többnyire kar
bonátos kifejlődésüek /Strambergi mészkő, Aptychusos rétegek/. 
A folyamatosan települő alsókréta legalsó része ugyancsak kar
bonátos kifejlődésü. A barrémi emelettől kezdve, a detritogén 
üledékanyag megnövekedésével, a fliskifejlődés válik uralko
dóvá. Az alsókréta legfelső, albai emelete vadflist is tartal
maz. Az alsókréta folyamán az üledékfelhalmozódás fokozatosan 
egyre keskenyebb területre szorult össze. - A felsőkréta a te
rület ÉKy-i részén gosau - kifejlődésü litorális üledékekkel
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kezdődik, s feljebb homokos flis - kifejlődésben folytatódik. 
DK-en fordított a helyzet: a felső-kréta flis kifejlődésül üle
dékei felfelé gosau-kifejlődésbe mennek át. A legfelső szenon 
/dániai/ és a paleocén az egész területen molassz kifejlődésü.

A jura és alsókréta korú üledékeket kisérő ofiolitos magmás 
termékek, kb. 60 millió év alatt három szakaszban törtek a 
felszínre. Az első, tithon előtti szakasz szimatikus eredetű, 
kevéssé differenciált magmás termékei tholeiites jellegűek: 
tenger alatti bazaltláva árak, helyenként rétegzett gabbroid 
tömegek, kisebb ultrabázikus testek. A második, felsőjura - 
neokom szakasz magmás kőzetei két irányú differenciációnak a 
termékei: bazalt, andezit, dácit, riolit, illetve bazalt, lim- 
burgit, oligofir, trachiandezit^ortofir csoport. A harmadik, 
apti- albai szakasz kőzetei kizárólag szpilitek.

A paleogén és neogén üledékek szerepe ebben az övben jelenték
telen. A szinorogén bánátitok az egység nyugati, a neogén 
szubszekvens vulkánitok az egység középső részén /Erdélyi-Érc™ 
hegység/ azonban itt is jelen vannak.

III. DÉLI-KÁRPÁTOK

A Déli-Kárpátoknak a Dimbovi^n völgyétől az Aldunáig húzódó, 
több mint 300 km hosszú vonulata kréta időszak végén konszo
lidálódott kéregrész, amely autochtonból és egyetlen hatalmas 
K-Ny-i csapású, déli vergenciájú, középsőkréta-larámi fázisok 
hatására létrejött takarórendszerből áll. A kainozóikum fo
lyamán itt már csak vertikális elmozdulások voltak; flis kép
ződés sem volt.

13 A Danubiai. - autochton felépítésében herciniai és preher- 
ciniai /bajkáli és prebajkáli/ metamorf kőzetek, hatalmas 
granitoid tömegek, továbbá változatos kifejlődésü paleo - 
és mezozóos üledékek vesznek részt.
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2.o A Géta takarórendszer /Szupragéta, Gétav-takaró és annak
foszlányai/ főleg idős, preherciniai /bajkáli és prebajkáli/ 
metamorfitokból áll. Granitoid tömegeket alig tartalmaz. A 
fiatalabb, herciniai metamorfitoknak a mennyisége jelenték
telen. A paleo - és mezozóos üledékek, főleg a takarórend
szer nyugati részén, csak néhány medence területére korlá
tozódnak a

3, A Severin /Szörényi/ takaró a Vaskapu közelében lévő kisebb 
szerkezeti egység, amely alsókréta korú un.szinal&i rétegek
ből /karbonátos flis/ áll.

IV. KELETI - KÁRPÁTOK

A Keleti-Kárpátok hegyvonulata csak földrajzi értelemben, mor
fológiailag folytatása a Déli-Kárpátoknak. A két hegység nagy- 
szerkezetileg alapvetően különbözik egymástól. A Déli-Kárpátok 
autochtonból és egyetlen takarórendszerből álló, larámi fázis
sal konszolidálódott kéregrész. Ezzel szemben a Keleti-Kárpá
toknak autochtonja nincs; a hegység valamennyi kristályos, 
mezozóos és kainozóos képződménye E-D-i csapásé, K-i vergen- 
ciájú, hat takarórendszerbe torlódott.

Az Erdélyi-Középhegység, valamint a Déli- és a Keleti-Kárpátok 
kréta orogén fázisok /ausztriai- larámi/ hatására létrejött ta
karóit összefoglaló néven Dacidáknak, a neogén takarókat Mol- 
davidáknak nevezik.

A Difübovita völgyétől a Tarac völgyéig tartó Keleti-Kárpátok
nak a takarórendszerei a következők:

1. Az ausztriai fázis hatására létrejött, kizárólag mezozóos 
rétegekből álló Erdélyi - ta&arórendszérnék /Központi - 
Dacidák/ ma már csak a kisebb roncsai vannak meg; a Hagy
más /Haghima^/ takaró, és a Persányi-hegység erdélyi ta
karója.
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2. Az ausztriai és larámi fázis hatására alakult ki a Bukovi
nai - takarórendszer /Közbenső-Dacidák/, amelynek felépíté
sében mezozóos rétegek, valamint paleozóos és prepaleozóos 
kristályos kőzetek vesznek részt: Radnai-, Bukovinai, Szubbu- 
kovinai takaró, továbbá a Báróti-hegység, Persányi-hegység, 
Brassói-hegység és a Dimbovi^a völgyének a takarói.

3. A larámi fázisnak köszönheti létrejöttét a Csalhó /Ceahlau/ 
takarórendszer /Külső-Dacidák/, amely kristályon képződ
ményeket már nem tartalmaz; kizárólag mezozóos, elsősorban 
alsókréta korú un. szinaiai- rétegekből áll, amelyek már 
flis kifejlődésüek.

4. Az uralkodóan kréta - paleogén korú, flis kifejlődést! üle
dékekből, neogén /őstajer és újstájer/ orogén fázisok ha
tására kialakult Moldavidák közül a Belső-Moldavidákhoz 
tartozik az ún. kurbikortikális rétegekből álló Teleaj en~ 
-takaró és a fekete palákból álló Audia-takaró.

5. A Közbenső - Moldavidákhoz tartozik a főleg eocén flis - 
képződményekből álló Tarkő /Tarcáu/ takarórendszer.

6. A Külső-Moldavidákhoz tartozik a paleogén és miocén réte
gekből az új stájer fázis hatására kialakult parautochton 
marginális egység, továbbá az előmélység belső szárnya, 
az un. perikárpáti egység.

V. ÉSZAKKELETI - KÁRPÁTOK

Körülbelül az Eperjes - Tokaji-hegység vonala és a Tarac 
/Tyereszva/ völgye között a Kárpátok vonulatának egy olyan 
szakasza helyezkedik el, amelynek a nagyszerkezeti felépítése 
sem a Nyugati-, sem a Keleti-Kárpátokéval nem teljesen azonos. 
Ezért célszerű Északkeleti-Kárpátok néven különválasztani.

Az Északkeleti-Kárpátoknak a felszínen a Nyugati - és Keleti- 
Kárpátokéhoz hasonló, kristályos ás mezozóos képződményekből 
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álló, takaros felépítésű, belső, központi öve nincs. A Nyuga
ti-Kárpátok Flis-övezete /Külső-Kárpátok/, s ezt az övezetet 
a Belső-Kárpátoktól elválasztó Szirtöv vagy Pieninek öve, kelet 
felé, az Északkeleti-Kárpátokban is tovább folytatódik. A 
Szirtöv belső oldalán azonban itt nem egy kristályos - mező- 
zóos öv, hanem egy miocén - pliocán molassz üledékekkel és 
szubszekvens vulkáni képződményekkel kitöltött ÉNy-DK-i csa- 
pású medence, a Kárpátaljai - belső süllyedek helyezkedik el.

A. / A Flis- övezetben az alábbi három övét szokták elkülöní
teni :
1. Külső antiklinális öv /Pikkelyek öve/
2. Központi szinklinális öv /Krosznói-öv/
3. Belső antiklinális öv /Magúra öv/

B. / A Szirtöv vagy Pieninek öve /Pienidák, Kárpátaljai mély
törés öve, Exotikus blokkok öve/ elsőrendű diszlokációs 
öv a Külső- és Belső- Kárpátok határán, amelyet a kréta 
és neogén orogén fázisok egyaránt erősen megzavartak. Eb
ben az övben aljzatuktól elszakadt jura-neokom mészkő - 
tömegek kisebb - nagyobb, gyakran több km átmérőjű össze
zúzott, felforgatott, gyökértelen tömbök, olisztolitok alak
jában, beágyazásokhoz hasonlóan helyezkednek el a puhább 
felsőkréta és paleogén, többnyire flis jellegű üledékekben*

C. ,/ A Kárpátaljai belső süllyedék geomorfológiailag két meden
cére osztható: az ÉNy-i miocén - pliocén Csap-munkácsi és 
a DK-i miocén Aknaszlatinai-medencére. Nagyszerkezeti ala
pon a belső süllyedőket célszerűbb nem haránt, hanem hosz- 
szanti /kárpáti/ irányban az alábbi két részre osztani:

1/ Monpklinális vagy szegély öv

2/ Sódiapiros és brachiantiklinálisos redők központi öve.
Ezt az övét mindkét oldalán egy-egy szinklinális öv 
szegélyezi,
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A Kárpátaljai belső süllyedőket a tőle DNy-ra lévő, ugyancsak 
neogén medencealakulattól, a Eannóniai-medencétől, egy ÉNy-DK-i 
irányban, kb. a magyar-szovjet határ mentén húzódó,sarcbércszerü 
alakulatok sorából álló övezet, a Pannóniái mélytörés öve vá-* 
lasztja el. Az ezt DNy-felé lehatároló törésielület vonala a 
Szamos vonal.

Régebben, amig a területen nagyobb mélységig lehatoló mélyfú
rások nem voltak, az a teljesen logikus vélemény alakult ki, 
hogy a süllyedők 5-6000 m vastagságúnak feltételezett neogén 
medenceüledékei alatt a Nyugati-Kárpátok Yeporida és Gömörida 
takaróinak, vagy pedig a Keleti-Kárpátok Dacida takaróinak a 
nagy mélységbe lesüllyedt kristályos és mezozóos képződményei 
helyezkednek el. A mélyfúrási adatok ezt az elképzelést meg
cáfolták. Kidérült, hogy a tortónai emelettel kezdődő neogén 
medenceüledákek vastagsága nem haladja meg a 3ooo m-t, s az 
aljzat nem a Nyugati - vagy a Keleti-Kárpátoknak a kréta idő
szakban konszolidálódott kristályos és mezozóos képződményei
ből, hanem olyan, neogén orogén fázisokkal is megzavart paleo- 
gén és mezozóos üledékekből áll, amelyek inkább a Szirtöv, a 
Máramarosi-flisöv és a Tiszántúl hasonló korú képződményeivel 
azonosíthatok. A süllyedők legnagyobb, DK-i részének az aljza
ta a Középalföld-máramarosi mobilis öv tartozéka, A süllyedők 
legnyugatibb részének aljzatában, Csap környékén a Z emplénl- 
szigethegység nem metamorfizált paleozóos /perm és triász/ kép^ 
ződményei, Ungvár környékén pedig a Keletszlovákiai neogén me
dence aljzatának a bizonytalan /perm ?/ korú, epimetamorf pa
leozóos palái /Pozdisovce - iíía^ovcei öv/ folytatódnak. Ung- 
vártól É-ra, Perecsény környékén, kis területen a felszínen 
is megtalálható a Nyugati-Kárpátok alig tektonizált paleogén 
flisövének, a Podhalei-flisövneic a keleti folytatása is.

VI. ERDÉLYI MEDENCE 
Nagy sz e rk ez e t i_felépit és

Az Erdélyi-Középhegység, a Déli-Kárpátok és a Keleti-Kárpátok 
között elhelyezkedő Erdélyi-medence a kárpáti térség legidő- 
354

141



sebb? legteljesebb és legszebb fiatal medencealakulata. Jelen
legi, egységes formájában a Kárpátok koszorújának létrejötte 
után, a tortóniai korszakban alakult ki; bár kétségtelen, hogy 
a medence bizonyos részeiben az üledékfelhalmozédás, kisebb- 
nagyobb megszakításokkal, lényegében a felsőkrétától, sőt a 
permtől a pliocénig tartott. A paleogén és felsőkréta üledé
kek azonban még több, különböző jellegű medencerészben rakód
tak le, egyes helyeken epikontinentális jellegű, máshol pedig 
flis kifejlődésben. A neogén üledékeket, a sótektonikán kivül, 
gyürődéses mozgások nem érték. A paleogén és felsőkréta réte
gek is csak mérsékelten zavart településűek. A nagy mélység
ben elhelyezkedő s a legutóbbi évekig feltáratlan, felsőkré
tánál idősebb képződmények nagyszerkezeti felépítésére vonat
kozólag különböző elképzelések születtek. A régebbi feltevések, 
s újabban pl„DUMITRESCU J . /1962/ szerint is, a medence kiala
kulását az tette lehetővé, hogy a medenceüledékek aljzatában 
egy alpi mozgásokkal nem regenerált, merev herciniai masszivum 
helyezkedik el. Mások, igy pl. MRAZEC L. /1932/, POPESCU- 
VOITEgTI I. /1942/ és PREPA D . /196l/ szerint az alsókréta és 
annál idősebb mezozóos és kristályos képződmények, miként az 
Erdélyi - Középhegységben és a Kárpátokban, itt is takaros fel
építésűek. Úgy látszik, hogy a szeizmikus mérések és a legmé
lyebb fúrások adatai az utóbbi elképzelést igazolják, bár az 
eddigi ismeretek alapján a kérdést véglegesen tisztázni még nem 
lehet. A magminták vizsgálata alapján bizonyítottnak vehetők az 
alábbi mélyföldtani megállapít ások.

A kristályos aljzat kőzetei, és az azokra települő perm - 
mezozóos üledékek az Erdélyi-Középhegység és a Kárpátok hason
ló korú, felszínen lévő képződményeitől nem térnek el, azokkal 
jól azonosíthatok.

A medence legmélyebb részeiben a 2-3000 m összvastagságot is 
elérő perm - mezozóos üledékek a kristályos aljzatot nem tel
jesen összefüggő burok alakjában boritják be. - A medence leg
mélyebb részeiben 6000-8000 m mélységig süllyedt kristályos kő
zetek három, nagyjából É-D-i irányú félköralakú Ívben magasra, 
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1000-2000 m tsz. alatti mélységig emelkednek. Az ivek legma
gasabb részei felett nemcsak a perm-mezozóos, hanem helyenként 
még a paleogén, sőt az alsómiocán üledékek is hiányoznak /3.sz. 
ábra/.

1. A legnyugatibb, Torda - Szék - Dés - Szamoscikó /Turda - 
Sic - Dej - l’icáu/ vonalában húzódó iv /Széki iv/ tulaj
donképpen az Erdélyi - Középhegység mélybe süllyedt észa
ki részének a K-i pereme. Az iv legmagasabb részén - 1000 m 
mélységig emelkedő kristályos aljzat Kolozsvártól K-re már 
6000 m mélységben helyezkedik el.

2. A középső, Balázsfalva- Mezőpagocsa - Nagyszamos /Blaj - 
Pogaceaua - Somegul Maré/ vonalában húzódó_ Ívben /Mazőpa- 
gocsai iv/ a kristályos aljzat délen - 1000 m, északon Nagy- 
sármás /Sarma^el/ közelében - 2500 m mélységig emelkedik, 
mig keletebbre, Marosvásárhelytől délre, - 8000 m mélység
ben helyezkedik el.

3. A harmadik, legkeletibb, Illenbák - Bencéd - Parajd - Gör- 
gényszentimre - Magyarlápos /Ilimbav - Benőid - Praid - 
Gurghiu - Tg. L&pus/ vonalában húzódó iv, /Bencédi iv/ 
legmagasabbra emelkedő részén, Bencédnél, a kristályos alj
zat - 2000 m körüli mélységben, Görgányszentimrétől K-re 
pedig - 6000 m mélyen van.

A medence DNy-i részén, az előbbi ivekre merőleges, nagyjából 
ÉNy - DK-i irányú törésvonal mentén, Balázsfalva és Szentágo- 
ta /Blaj - Agnita/ között egy ugyancsak magasra emelet, sar- 
bércszerü vonulat jelentkezik. A perm - alsókréta rétegek azon
ban itt még megvannak /- 2000 m körüli mélységben/, csak a fel
sőkréta hiányzik.

Egyelőre még nem tisztázott, hogy a medencealjzat a fentebbi 
három Ívben egyszerű törésfelület mentén történő kibillenés- 
sel került-e magas szerkezeti helyzetbe, vagy pedig rátoló- 
dással, illetve takaróképződéssel. A mozgások pontos kora sem
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ismeretes. Lehetséges, hogy a mozgások középső kréta orogén 
fázisokkal, de az is elképzelhető, hogy a krátavégi larámi fá
zissal kapcsolatosak. ICHIM Tr. szerint mind a három iv egy-egy 
K-i vergenciájú, a Keleti-Kárpátok Dacida takaróihoz hasonló, 
nagyszabású rátolódás, illetve takaros rátolódás /nappe de 
charriage/.

A kainozóos medenceüledékek szerkezete a nagyszámú szénhidro
génkutató fúrás és a szeizmikus mérések adatai alapján, már 
tisztázottnak tekinthető. Csupán a medence keleti része van 
kevéssé feltárva, mert itt a medenceüledékeket vastagon bebo
rítják a Kelemen-Havasok, a Görgényi-Havasok és a Hargita plio- 
cén vulkáni képződményei.

A helvéciai /kárpáti/ és a tortónai /bádeni/ emelet határát 
egy kitűnő vezárszintnek, a medence egész területén megtalál
ható "Dési - bufá"-nak a talpa jelzi. A Dési-tufa alatti /al
sómiocén, paleogén/ ás a tufa feletti /tortónai és annál fia
talabb/ medenceüledékek szerkezete lényegesen különbözik egy
mástól. A pretortónai üledékek nagyszérkezetét a széles, lapos 
antiklinálisok jelenléte jellemzi. A Dési-tufa feletti üledé
kek nagyszerkezetét a tortónai emeletben lévő hatalmas sófor
máció alakította ki. A medence belsejében lerakodott, plaszti
kusan viselkedő kősótömegek, kisebb sűrűségűk következtében, 
diapirok alakjában, a felszin, illetve a medenceperemek felé 
mozognak, s a fedő üledékekben meredek brachiantiklinálisokat 
és dómokat hoznak létre. A sótektonika alapján az Erdélyi-me
dence neogén üledékeiben három övét lehet elkülöníteni.

a/ a külső övben, ahol a pretortónai üledékek dominálnak, 
az üledékek, egyhe dőléssel, a medence belseje felé lej
tenek .

b/ A tektonikailag erősen, zavart belső övre a helyenként 
felszínig nyomuló kősómagvakat tartalmazó diapirok jel
lemzőek ,
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c/ A legbelső övét a nagyobb mélységben elhelyezkedő só
dómok és brachiantiklinálisok jellemzik,

A sótektonikának a szénhidrogénkutatás szempontjából igen 
nagy jelentősége van. 1909-től kezdve több mint 100 gázmezőt 
tártak már fel, s 1970-ben az évi termelés megközelítette a 
20 milliár nf-t.

Rétegtani_felépítés

Az Erdélyi-Medence felszínen lévő harmadidőszaki üledékeinek 
a rétegtani szintézisét KQCH A. már a múlt század végén elké-' 
szitette /1894-ben jelent meg az I. Paleogén, 1900-ban a II. 
Neogén része/. Lényegében még ma is helytálló megállapításai 
már több mint 80 éve közismertek, A medence belsejében lévő 
paleogén és annál idősebb képződmények rétegtani viszonyaiba 
azonban csak a legutóbbi években lehetett némi betekintést 
nyerni. A medence belsejére vonatkozó legújabb rétegtani ada
tokat röviden az alábbi módon lehet összegezni.

A széki, mezőpagocsai és bencédi ívben magasra emelt kris
tályos aljzat kőzetei a medence ÉRy-i részén a Bihari-autoch- 
ton legidősebb kőzeteihez hasonló paragneiszek és gránátos 
csillámpalák, A medence D-i DK-i részének a metamorf kőzetei 
a Kodru és a Biharia takarórendszerek fiatalabb metamorfitjál
hoz hasonlóak: szericites, kloritos pala, csillémpala, helyen
ként kristályos mészkő betelepülésekkel,

A nem metamorfizált paleozóos üledékek, az Erdélyi-Középhegység
hez hasonlóan, itt is hiányoznak.

Verrukano típusú permi konglomerátumot csupán a medence K-i 
peremén harántoltak át.

Jelentősebb vastagságú /700-800 m/ triász képződményeket, vö
rös márga- és szürkészöld agyajg rétegeket, a medence DK-i szé- 
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lén tártak fel. A közeli Persányi-heg^ség triászához hasonlt
ai, ez a triász is tartalmazott bázisos magmatitokat. A meden
ce D-i részén, Szentágota /Agnita/ környékén feltárt triász 
dolomit™, mészmárga - és konglomerátum - rétegekből állott.

A transzgressziés liász üledékekkel kezdődő, majd barnásszür
ke dogger és maim mészkövekben folytatódó, 1000 m-nál is vas
tagabb jura rétegsort Mezőpagocsától D-re, Mezőbánd /Bánd/ kö
zelében harántoltak.

Az alsókrétát a medence D-i részén barrémi, apti és albai 
mészkőrétegek képviselik. Legdálebbre, Alamornál /Alamor/ az 
alsókréta fekete márgapala-, homokkő- és miVrokonglomerátum- 
rétegekből áll.

Az alsókrétánál fiatalabb üledékekben a román geológusok öt 
ciklust különítenek el: felsőkréta, paleogén, burdigálai-helvét, 
tortónai-buglovi-szarmata, továbbá pliocén ciklust.

a/ Az Erdélyi-Középhegység mélybe süllyedt keleti sze
gélyét nagy felületen beboritó, felsőkréta üledékek részben 
gosau, részben flis kifejlődésüek. A medence D-i részének felső
krétája mindenütt gosau fáciesü. DK-en a Persányi-hegység köze
lében, és ami nagyon meglepő, a medence centrális részében is, 
a felsőkréta flis kifejlődesü.

b/ Az eocén üledékek csak a medence északi és középső, 
az oligocén üledékek pedig csak a medence északi részén borí
tanak be nagyobb felületeket. Az Erdélyi-Középhegység mélybe 
süllyedt részét, a medence ÉNy-i és É-i szegélyén, a Koch An
tal által részletesen feldolgozott klasszikus, epikontinentá- 
lis jellegű, sekélytengeri eocén- és oligocén- rétegek fedik be. 
A medence belsejében, Mezőpagocsa környékén feltárt eocén kong
lomerátum™, szürke márga-, vörös agyag-, homokkő- és mészkő
rétegekből áll. A medence neogén vulkánitokkal beboritott K-i 
részén a paleogén üledékekről egyelőre keveset tudunk. Beszter
ce /Bistri^a/ környékén az oligocén flis-kifejlődésü.
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c/ Az alsómiocén, burdigalai - helvéciai üledékek inkább 
még a paleogén képződményekhez kapcsolódnak, s azokhoz hason
lóan a medence ÉNy-i felében borítanak be összefüggően nagyobb 
területeket. Kifejlődésüket tekintve nagy vastagságú, igen 
változatos, ősmaradványokban gazdag molassz üledékek.

d/ A tortónai - szármáciai üledékek éles diszkordanciá- 
val települve az idősebb képződményekre, az Ély-i részt kivé
ve, a medence egész területén megtalálhatók, s gazdag ősma
radvány-tartalmuk alapján kitünően tagolhatok. A tortónai emelet 
alapkonglomerátummal és a közismert Dési-tufával kezdődik,amely 
a medence DK-i szegélyén az 500 m vastagságot is meghaladja 
/Persányi-tufa/. Az emelet középső része az átlag 200-400 m 
vastagságú sóformáció, a medence K-i és Ny-i szegélyén sódiapi- 
rokat tartalmazó antiklinálissal, Az emelet felső része Radio- 
láriákat és Spirálisokat tartalmazó agyagmárga-, márga- és tu
fa-rétegekből áll. A szarmata emelet márga-, homokkő, vulkáni 
tufa- s esetleg konglomerátum™ rétegekből áll; az emelet fel
ső részét ősmaradványokkal nem lehet kimutatni.

e/ Az agyag-, márga- és homokkő- rétegekből álló plio- 
cén üledékek legfiatalabb tagjai a medence É-i részén utólag 
lepusztultak. A miocénben megkezdődő, s még a kvarterben is 
aktiv neogén vulkánosság kb. 10 kráteren át feltört andezites 
jellegű termékei, a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence ha
tárán több száz km hosszúságban boritják be a társzint.

A négyedidőszak folyamán a medence területe már lepusztuló 
szárazulat volt, ezért a kvarter üledékek elterjedése és vas
tagsága nem jelentős.

VII. KÖZÉPALFÖLD - MÁRAMAROSI MOBILIS ÖV

Az Erdélyi-Középhegység északi részét nemcsak délen, hanem 
északon is egy mobilis, iniciális magmatitokkal /ofiolitok- 
kal/ és flis képződményekkel jellemzett, eugeoszinklinális-öv
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veszi körül, A déli mobilis öv, a Maros-menti ofiolitos öv, 
a középső-kréta orogén fázisok után konszolidálódott. A fel- 
sőkréta és a paleogén üledékek itt már többnyire nyugodt te- 
lepülésüek, és nem flis, hanem lényegében normális* epikon- 
tinentális kifejlodésüek. Az északi, Középalföld-máramarosi 
mobilis öv, a középső-kréta orogén fázisok után nem konszoli
dálódott. Itt a felsőkréta üledékek részben, a paleogén üle
dékek pedig nagyrészt flis kifejlodésüek. A mobilis, ofioli
tos aljzat felett elhelyezkedő ún. Szolnok-máramarosi flisöv, 
neogén képződményekkel lefedve, Hy-i irányban Kárpátalján és 
az Alföldön át egészen Törteiig, K-i irányban pedig a Hargita 
alatt egészen a Persányi-hegységig folytatódik. - A kréta idő
szak végén, a Szolnok - máramarosi flisöv belső oldalán, az 
Erdélyi-Középhegység Hy-i és K-i szegélyén /tehát nem ofio
litos aljzaton/ is kialakult egy-egy tektonikailag mérsékel
ten zavart, legbelső flisöv, amelyhez a Békés-szatmári fel
sőkréta vályúnak, valamint, az Erdélyi-medence középső részé
nek a felsőkréta flis-tárülete tartozik.

A Középalföld-máramarosi mobilis öv, és a hozzá tartozó flis
öv három ország, Románia, Kárpátukrajna és Magyarország terü
letén át húzódik, az utóbbi két ország területén neogén meden
ceüledékekkel lefedve.

Az öv egyes részlegeit a három ország geológusai külön-külön ,• 
egymástól függetlenül vizsgálják. A vizsgálatok eredményeinek 
az egységes kiértékelése és egybehangolása még meg sem kezdő
dött. A romén, különösen pedig a szovjet résznek bőséges az 
irodalma; a többszáz fúrással feltárt magyarországi résznek 
azonban csak nagyon szegényes irodalma van, s a szomszédaink 
még azt sem ismerik.

A, Romániai részleg 

Hagyszerkazéti fe1égites

Az öv romániai részlegének, a Prelukai kristályos rögtől és
a Radnai - havasoktól É-ra elterülő belsőkárpáti Máramarosi -
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flisterületnek a nagyszerkezeti felépítését röviden az alábbi 
módon jellemezhetjük.

A terület alsómiocén és annál idősebb képződményeit a neogén 
orogén fázisok helyenként K-Ny-i csapásirányú takarókba, il
letve takaró - pikkelyekbe /nappe-écaille, pinza-solz/, ráto— 
lódásokba torlasztották. így jött létre északon az É-i vergen- 
ciájú, szávai /?/ Petrova - Benatina takarópikkely, délen pe
dig, a Lápos /Lápu^/ hegységben, a D-i vergenciájú, parautoch- 
ton, óstájer Lápos /Lapus/ takaró pikkely, valamint az új stájer 
Batiza /Botiza/ takarópikkely /4«sz, ábra/.

A Lápos takarópikkely a felszínen 35 knf hosszúságban követ
hető, szélessége 8 km, vastagsága 800 m. A Batiza takarópik
kely a Radnai-vető Ky-i folytatása. A felszínen 25 km hosszú
ságú; szélessége 7 km, vastagsága 1800 m. Két digitációja van. 
Ezek közül az alsó öt pikkelyből áll. A felső digitáció hoKi
löki része öt gyökértelen jura-neokom szirtet tartalmaz.

A flis-öv lefedett nyugati folytatásának a mélyszerkezetét 
egyelőre még nem ismerjük, de a magyarországi részleg mély
fúrásaiból előkerült magminták szélsőséges dőlésértékei itt 
is neogén torlódásos mozgásokra utalnak.

Rétegtani .felépítés

A Máramarosi-flisöv felszínen lévő, vagy mélyfúrásokkal fel
tárt legidősebb szálban álló kőzetei felsőkréta korúak. A 
nagyobb mélységben elhelyezkedő, idősebb képződményekre a fel
sőkréta, paleogén és neogén konglomerátumok kavicsszemeinek a 
kőzetanyagából, továbbá a Batiza takarópiikely homloki részén 
felszínre bukkanó öt darab gyökértelen, jura-alsókráta szirt- 
nek az anyagából lehet következtetni. Ilyen következtetések 
alapján igen valószínű, hogy a kristályos aljzatra permo- 
triász /?/ korú, ibolyásvörös kvarcit- homokkő-, továbbá mész
kő- és dolomitrétegek települnek /I. üledékképződési ciklus/.
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A Batiza-takaró szirtiéinek a kőzetanyaga hasonlit a Pienini- 
szirtöv szirtiéinek az anyagához: tithon-neokom korú, pelagi- 
kus, finomszemü, tömött, biancone tipusú mészkő, mikrodetri- 
tikus vagy oolitos mészkő, bázisos magmás kőzetekből szárma
zó törmelék darabokkal, radiolarit - közbetelepülésekkel, ko- 
vakonkréciós márgapala aptichusokkal, kalciteres, tömött fi
nomszemü tintinnideás mészkő /II. üledékképződési ciklus/.
A bázisos magmatit-töredékek és radiolaritok közeli ofiolitos 
magmás tevékenység kétségtelen ielei. A fenti kőzetek, kavi
csai a későbbi transzgressziós és regressziós konglomerátumok
ban is megtalálhatók.

A következő III. üledékképződési ciklushoz a mélyfúrásokban 
és a felszínen egyaránt megtalálható felsőkréta- burdigalai 
korú képződmények tartoznak,

A felsőkréta három geoszinklinális-vályúbeli és két peremi, 
c zegély-f á-fiesben van i el en.

A geoszinklinálisbeli kifejlődés egyik tipusa a csak helyen
ként előforduló alapbreccsa. A másik tipus az egyik Nagybánya 
/Bal®. Maré/ melletti mélyfúrásban feltárt, közvetlenül/a kris- 
tályo's a^zatra települő 500 m vastagságú, albai-cenoman korú, 
helyenként mikrobreccsa-betelepüléseket is tartalmazó, kőzet
lisztes vagy finomhomokos, feketésszürke agyagmárga-összlet. Ez 
a kifejlődés felfelé fokozatosan a harmadik típusba, turon-szenon 
korú globotruiaoanás vörös márgába, az ún. púhói /púchovi/ már- 
gába megy át. A vörös márga a Botiza takaró déli részén transz- 
gressziósan, közvetlenül a szirtek jura-neokom mészkövére te
lepül .

A szegély-fácies egyik tipusát a felsőszenon korú, transzgresz- 
sziós, neritikus orbitoidás rétegek képviselik, alul parakong- 
lomerátummal és parabreccsával, feljebb egyre finomabb szemcsé
jű, márga-zárványokat és limonitos konkréciókat tartalmazó, or
bitoidás homokkő-rétegekkel /Lápos-takaró/. A szegély-fácies 
másik típusához az ÉK-i peremvidéken, a Visó-völgyében felszi-
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nen lévő konglomerátum-rhomokkő- és inoceramusos márga- 
rétegek tartoznak,

A Máramarosi flis-területen a paleogén a geoszinklinális vá
lyú perami részein szegélyfáclesben, a vályú belsejében pe
dig flis-fáciesben van jelen. Ez utóbbi dél felé, fokozato
san, az Erdélyi-medence epikontinentális jellegű medence- 
fáciesébe megy át.

Ahol a szenon púhói-márga fáciesben van kifejlődve, a felső
kréta és eocén között üledékhézag nincs. A folyamatos átmene
tet ibolyás és zöldesszürke szinü, helyenként kemény homok- 
kő-csikokat tartalmazó, globorotáliás, paleocén korú homokos 
agyagmárga - rétegek képviselik.

A flis-kifejlődésü, 1000 m-t is meghaladó vastagságú eocén 
főleg ritmusosan rétegzett, pszefites és pelites terrigén üle
dékekből áll /Tocilasecul flis a Batiza takaróban/. A legvas
tagabb, alsó rész /alsó-eocén/ tipusos flis, homokkőből és 
agyagmárgából álló ritmusokkal, gradációval, bioglifákkal és 
mechanoglifákkal. A középső-eocén főleg rosszul osztályozott, 
helyenként fluxoturbidites homokkőrétegekből áll. A felső-eocént 
zöldesszürke, alig rétegzett globigerinás márga és agyagmárga 
képviseli.

A szegélyfáciesü eocén bioklasztikus jellegű, 50-70 m vastagsá
gú képződményei diszkordánsan települnek a felsőkréta fekvőre,

Az epikontinentális jellegű, medencebeli kifejlődésü eocén tu
lajdonképpen már az Erdélyi-medence tartozéka; főleg ősmarad
ványokban igen gazdag, durvatörmelékes és karbonátos, ^eritikus 
vagy fluvio-lakusztrikus rétegekből áll, s a Prelukai -kristályos 
rög D-i előterében van a felszinen.

A máramarosi flis-vályú belsejében a flis kifejlődésü Yalea Care- 
lor tipusú oligocén finomszemü, vékony homokkőcsikokkal ritmu
sosan váltakozó /ún. kurbikortikális/ sötétszürke agyag- és
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agyagmárga-rétegekből áll, amelyek helyenként diszodilos, bi
tumenes agyag-betelepüléseket, ankerit-lencséket és halmarad
ványokat tartalmaznak.

Az eplkontinentális jellegű, medencebeli kifejlődésü oligocén 
ősmaradványokban gazdag karbonátos, homokos kőzetekből, diszo
dilos, halmaradványos agyagmárgákból, továbbá helyenként lagu- 
náris és terrasztrikus üledékekből áll, amelyek szén, gipsz, 
anhidrit, kősó és kén lyoiuokat tartalmaznak.

A paleogén és neogén közötti átmeneti képződmények /egeri, 
eggenburgi emelet/ barnássárga, limonit-konkréciós agyag - 
és márga-, máshol homokkő- és konglomerátum- rétegekből áll
nak, s vastagságuk a 800 m-t is meghaladja.

A Lápos- és Batiza-takarókat létrehozó óstájer és új stájer 
orogén fázisok között lerakodó helvéciai /ottnangi- kárpáti/ 
üledékek teljesen azonosak az Erdélyi-medence hasonló korú, 
tipusos molassz kifejlődésü képződményeivel: márgás homokkő-, 
homokos márga-, mészkő- és konglomerátum-rétegek.

A IV,, posztorogén üledékképződési ciklushoz a takaróképződés 
utáni tortónai-pliocén korú molassz üledékek tartoznak, főleg 
pannóniai korú, nagytömegű szubszekvens vulkáni kőzetanyaggal. 
A transzgressziós tortónai és az azok fölé üledékfolytonosság
gal települő szármáciai rétegeket transzgressziós-ingressziós 
pannóniai üledékek fedik.
B, Kárpatukrajnai részleg 

nagyszerkezeti felépítés

A mélyfúrások tanúsága szerint a neogén medence-üledékek tor
tónai /esetleg helvéciai/ korú bevezető tagjai a legtöbb he
lyen paleogén /többnyire flis kifejlődésü eocén vagy oligocén/ 
és felsőkréta korú üledékekre települnek. Beregszász, Nagy
szállás, Munkács és Huszt környékén, ÉNy-DK-i, kárpáti csapá
sé pásztákban a paleogén hiányzik. A neogén medenceüledékek 
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ezeken a helyeken közvetlenül idősebb, alsókréta, jura, sőt 
triász /?/ rétegekre települnek. Mezozóosnál idősebb képződ
ményekbe eddig még egy fúrás sem hatolt. Az aljzat fúrásokkal 
feltárt paleogén és mezozóos képződményei a Nyugati-Kárpátok 
belső flis-övének, a Podhalei flisövnek a képződményeitől mind 
rétegtanilag, mind tektonikailag lényegesen eltérnek, viszont 
elég jól azonosíthatok a Külső-kárpáti- flisövezet Máramarosi- 
övének, a Pienini-Szirtövnek és a belsőkárpáti Szolnok-Debre- 
cen-máramarosi flisövnek a megfelelő korú, kréta és neogén 
orogén fázisokkal egyará-fw megzavart képződményeivel. A szov
jet kutatók feltevése szerint a terület paleogén-mezozóos 
képződményeit csupán az ÉK-i vergenciájú rátolódásokat és pik
kelyeket kialakító szávai fázis /oligocén-miocén határ/ za
varta meg. Minthogy azonban a süllyedékben az alsómiocén üle
dékek hiányoznak, ez a feltevés nem bizonyítható. Lehetséges, 
hogy a Máramarosi-flisövhöz hasonlóan itt is hatott az ó- és 
új stájer fázis. Az alsókréta és annál idősebb képződményeket 
a kréta orogén fázisok feltehetően megzavarták, de ennek bizo
nyítására az eddigi fúrási adatok nem elegendők. A tortónai 
korszaktól kezdve csak lazulásos hosszanti és harántvetődések 
jöttek létre, amelyek mentén a medence aljzatának a kisebb- 
nagyobb részletei egyenlőtlenül lesüllyedtek. A harántvetők 
mentén nemcsak vartikális, hanem 3-4 km-t meghaladó horizon
tális elmozdulások is bekövetkeztek. A neogén üledékekben a 
sótektonika is szerepet játszott. Glusko V.Y. szerint a Kár
pátaljai- belső süllyedők nem csupán neogén szerkezeti alaku
lat, hanem annak a hatalmas, ősi harántirányú süllyedőknek, az 
ún. Volfalnia-pannonja süllyedőknek a maradványa, amely az 
Északkeleti-Kárpátok teljes szélességében, a Hernád-vonal és 
a Ganyicsl-szolotvinoi / Gárjs .^.-aknaszlatinai/ vonal között 
ÉK-DNy irányban, a Keleteurópai-táblától a Pannóniai-medence 
területéig húzódott. Ennek az elképzelésnek azonban több ős
földrajzi adat ellentmond.

Rétegtani_felépítés

A Kárpátaljai belső süllyedők területén perm előtti paleozóos, 
perm és triász képződményeket, nagyobb összefüggő területen, 
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közvetlenül a neogén üledékek alatt, csak az Ungvár környékén 
lemélyitett fúrások tártak fel. Ezek a képződmények azonban 
már a szomszédos Zempléni nagyszerkezeti egységhez tartoznak*

A Középalföld-máramarosi mobilis öv kárpátaljai részlegének 
mélyfúrásokkal elért legidősebb képződményei triász/?/ korú
ak* Legalábbis a szovjet geológusok, analógiák alapján, triász 
korúaknak tartják azokat az ősmaradványmentes mészkő- és dolo
mit-rétegeket, amelyeket a Beregkisalmás /Zalurss/, Nagydobrony 
/Veiikaja Dobrony/ és Szeklence /Szokirnyica/ környéki fúrások
ban harántoltak; az utóbbi helyen igen bonyolult nagyszerkeze
ti helyzetben /jura, illetve alsókréta rétegek felett/.

Ősmaradványokkal /Posidonia sp., Vermiceras sp./ bizonyítha
tóan alsó- és középső-jura összletet tártak fel a Szeklence 
/pzokurnyica/ környékén lemélyitett fúrások: sötétszürke, fe
kete, kipréselt argilliteket, amelyek a 1 spurit-, márga- ás 
mikro-kristályos mészkő- rétegekkel váltakoznak. Hasonló kő
zeteket harántolt néhány fúrás a Nagyszállás /Vinogradovo/ 
és Beregszász /Beregovo/ közötti területen /sötétszürke fol
tos palák/. A Beregszász-8 jelű fúrás diabázos, szaruköves ossz 
lete, amelyet a szovjet kutatók triász korának tartanak, való
színűleg szintén jura korú. Az egyik nagydobronyi fúrás szür
ke, tömött, kalciteres mészköve a Calpionella maradványok 
alapján már valószinüleg felsőjura korú.

Az alsókrétára vonatkozó adatok, főleg az ősmaradványok hi
ánya következtében, nagyon bizonytalanok. Területünk nyugati 
részén valószinüleg alsókréta korúak azok a sötétszürke, he
lyenként homokkő-közbetelepüléseket is tartalmazó, kalciteres 
agyagmárga- és márgarétegek, amelyeket a Kisbégány /Begany/, 
Beregkisalmás /Zaluzs/ és Nagysőllős /Vinogradovo/ környéki 
fúrásokban bázisos vulkáni képződmények kisárnek. Keletebbre 
az Ilosva /írsava/, Técső /Tjacsov/, Szeklence /Szokirnyica/ 
és Talaborfalu /Tyereblja/ környékén lemélyitett fúrások harán
toltak valószinüleg alsókréta korú sötétszürke, kalciteres már
ga - és mészkőrétegeket, az utóbbi két helyen neokomra utaló 
Tintinnidea maradványokkal*
354

154



A f el sokrata, két igen jellegzetes kifejlődésben, a terület 
legnagyobb részén jelen van. A púhói /púchovi/ márga kifejlődés 
főleg barnásvörös, szürke és zöldesszürke márga- és mészmárga- 
rétegekből s helyenként homokkő-betelepülésekből áll, A Pienini- 
Szirtövnek ez a jellegzetes kifejlődése nem csupán egyetlen 
felsőkréta emeletre jellemző; a turonitól a maestrichtiig 
minden emeletben előfordulhat; a Nyugati-, a Keleti-Kárpátok
ban és az Alföldön egyaránt. Zaluzs környékén románja, -kifej
lődésnek nevezik /egy Román nevű ottani patakról/. Területünk 
keleti részén Kricsfalva /Kricsovo/ és Aknaszlatina /Szolotvi- 
no/ között, a felsőkréta többnyire sötétszürke, feketésszürke 
agyagmárga- márga-rétegekből és homokkőlencsékből álló kifejlő
désben, az ún. kricsovói kifejlődésben jelentkezik. Ez az egyik 
helyen turon-koniaci, máshol kampan-maestrichti mikrofaunát 
tartalmazó kifejlődés sem kötődik egyetlen emelethez. A Pie- 
nini-Szirtövben az albai-cenornan korú Tisza-sorozat, a Mára- 
marosi-flisövben, Nagybánya közelében, a hasonló korú sötét
szürke agyagmárga összlet ilyen kifejlődésü, de a flisterüle- 
teken megtalálható ez a kifejlődés az alsókréta mélyebb részei
ben, sőt az eocénban és az oligocénban is. Técső /Tjacsov/ és 
Talaborfalu /Tereblja/ környékén előfordul, hogy a sötétszür
ke kricsovoi sorozatba tarka románi-kifejlődésü lencsék tele
pülnek, Mindkét sorozat füst bevezető vagy azt kisérő pelagi- 
kus képződmény; a tarka üledékek oxidációs, a sötétszürkék re
dukciós közegben rakódtak le.

A paleocén jelenlétét a Kárpátaljai belső süllyedők területén 
az eddigi mélyfúrásokban még nem lehetett kimutatni,

A középső- és felsőeocént, továbbá az oligocént képviselő 
többszáz mé -jer vastagságú, tektonikailag erősen zavart pal eo- 
gén képződmények, Munkács és Aknaszlatina között, kétféle ki
fejlődésben, általános elterjedésüek s lényegében azonosak a 
máramarosi és az alföldi paleogénnel, A tarka paleogén, amely
be legelőször, közel 600 m vastagságban a Danyilovo- /Huszt- 
sófalva/-l jelű fúrás hatolt, alul a szürke, sötétszürke 
aleurolit- és márga- valamint szürke homokkő_rétegekből álló
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1 azovoi-sorozattál /alső-oligocén/ kezdődik. E fölött a baj 1ovoi 
- sorozat /felső-eocén/ barnásvörös és zöldesszürke homokkő-, 
aleurolit-, agyag- és márga-rétegei következnek, /fordított 
rétegsorrend/. A vékony, fekete agyagbetelepüléseket tartal
mazó, 60-90° dőlésű, szürke, tömeges homokkő-rétegekből álló 
fekete paleogénbe /dubravai-sorozat, eocén-oligocén/ az akna- 
szlatinai Szolotvino - 4 jelű fúrás több mint 1200 m vastagság
ban hatolt, felsőkréta rétegek alatt. - A paleogén legfelső 
részébe azok a valószinüleg oligocén korú halpikkelyes feke
te argillitek tartoznak, amelyeket a beregkisalmási Zsaluzs-1 
jelű fúrásban harántoltak /dunkovicei-sorozat/.

C. A Középalföld-máramarosi mobilis öv magyarországi részle
géhez a Szolnok-debreceni flisöv, illetve nyugatabbra annak 
aljzata, a Mecsek-kiskörösi eugeoszinklinális öv /WEIN Gy.
1973/ tartozik,

VIII. ZEMPLÉNIDÁK /ZEMPLINIKUM/

A Középalföld-máramarosi mobilis öv észak felé egy hasonló 
rétegtani felépítésű^ de nyugodtabb, ofiolitokat és korai 
füst nem tartalmazó nagyszerkezeti egységbe, a Zemplénidák 
egységébe megy át. Az Erdélyi-Középhegység északi részéhez 
hasonlóan ez az egység is geantiklinális, de a mezozóos réte
gek összvastagsága sokkal kisebb. Az idős kristályos aljzat
ra csökkent vastagságú, kisebb széntelepeket is tartalmazó 
terrigén felsőkarbon, germán jellegű perm, triász és esetleg 
jura üledékek települnek. A szlovák geológusok szerint az egy
ség két részlegből áll, A déli, Zempléni részleg metamorfó
zist nem szenvedett, az északi Pozdisovce-ihacovcei részleg 
gyengén metamorfizált paleozóos /perm?/ üledékeket tartalmaz.
Ez utóbbi részlegnek az északi, a Külső-Kárpátok Szirtövével 
határos szegélyét a belsőkárpáti paleogén flis, a Podhalei-flis 
enyhén tektonizált eocén és oligocén üledékei fedik. A Zemp
lénidák egységének mindkét részlege egy darabig a Kárpátaljai 
belső süllyedők nyugati részén is tovább folytatódik /Ungvár 
környéként/. A süllyedők keleti részen azonban a Középalföld- 
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máramarosi mobilis öv már közvetlenül a Szirtövvel érintke
zik ,

A Bécsi-medencétől K-i irányban több mint 500 km-en át nyomon 
követhető Szirtövnek a Tarac völgyénél hirtelen vége szakad. 
Egyelőre tisztázatlan az a kérdés, hogy folytatásának a Ke
leti-Kárpátok melyik öve tekinthető. Régebben úgy képzelték, 
hogy a Szirtöv, átalakult formában a Máramarosi-masszivum 
mezo-kainozóos burkában, vagyis a Bukovinai takarórendszer 
részeként folytatódik D-felé. Mások a Keleti-Kárpátok taka
rórendszerei alatt sejtik a folytatását, ANDRUSOV P. /I968/ 
úgy véli, hogy a Szirtöv közel 180°-kal visszakanyarodva, 
a belsőkárpáti Méramarosi-flisöv D-i peremén, a Lápos /Lapus/ 
hegység Batiza takarójában folytatódik Ny-felé. Kétségtelen, 
hogy a Szirtöv és a Batiza takaró szirtjeinek a rétegtani 
felépitése között meglepő azonosság állapítható meg. A két 
öv ősföldrajzi szerepe és nagyszerkezeti helyzete azonban 
alapvetően különbözik egymástól. A Batiza takaró kisebb sza
bású, új stájer korú takaró-pikkely a Máramarosi-flisöv déli, 
Erdélyi-medencével határos peremén. A Szirtöv kréta és neogén 
tektonikával egyaránt megzavart, monumentális tektonikai öve
zet, melynek helyén a felsőkréta és paleogén folyamán az a 
kordillera húzódott, amely a Külsőkárpáti és Belsőkérpáti- 
flisövezet tengervályúit elválasztotta egymástól.

IX. BÜKKIDÁK /BUKOVIKUM/

Az eddig ismertetett nyolc nagyszerkezeti egység, a rétegtani 
és szerkezeti felépítés terén mutatkozó nagyfokú változatos
ság ellenére, olyan nem túlságosan feltűnő, de nagyon lényeges 
rokon-saját Ságokkal rendelkezik, amelyek az egységek egybetar- 
tozására utalnak. Ezeknek az egységeknek az alsókréta és annál 
idősebb képződményei az alpi orogén ciklus preorogén, középső 
kréta előtti szakaszában is a Tethys geoszinklinális rendszer 
északi, európai szárnyában helyezkedtek el. A paleozoikum vé-
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gén ennek az északi szárnynak a legnagyobb része, a Franko- 
podóliai hátság tartozékaként, szárazulat volt. A nagyrészt 
lepusztult idősebb paleozóos képződmények elterjedése itt csak 
korlátozott. A felsőkarbon terrigén, homokos kifejlődésü, he
lyenként kisebb széntelepeket is tartalmaz. Olyan hatalmas 
paralikus széntelepek azonban, mint a Franko-podóliai hátság 
északi előterében, itt seholsem alakultak ki. A perm üledékek^, 
germán jellegű, terresztrikus kifejlődésüek, s bizonyos övékben 
bőven tartalmaznak savanyú és bázisos szubszekvens herciniai 
vulkáni képződményeket.

I J j

Az alpi ciklus preorogén, evolúciós szakaszában /felsőperm - 
alsókréta/ a Tethys geoszinklinális rendszer K-Ny-i irányban 
hosszan elnyúló nyugodtabb és mobilisabb övékből állott. A 
nem túlságosan mély tengerrel boritott, lassan süllyedő alj
zatú, epikontinentális jellegű, főleg karbonátos kifejlődésü 
üledékekkel feltöltődő nyugodtabb geantiklinális öveket, ofi- 
olitokkal, mélyebb tengeri, kevésbé karbonátos üledékekkel és 
korai flissel jellemzett, mobilisabb eugeoszinklinális övék 
választották el egymástól. A Tethys északi szárnyának az eugeo- 
szinklinális-övezetéhez tartozott a Nyugati-Alpok Penninikuma, 
keletebbre pedig a Keleti- /Belső-/ Dinaridák Vardar-öve, to
vábbá a Maros-menti ofiolitos öv, a Középalföld-máramarosi ofio- 
litos öv, valamint a Szirtöv. A Tethys déli szárnyának az eugeb- 
szinklinális övéhez tartozott az Appehilnek ós a Nyugati- /Külső/ 
Dinaridák központi ofiolitos öve.'

Az alpi ciklus szinorogén szakaszában, E-D-i és Ny-K-i irányú 
térszükülés következtében a Tethys déli szárnyának és középső 
részének bizonyos részei észak felé mozogtak, néhol egymás 
fölé kerültek, sőt helyenként rátolódások és nagykiterjedésü 
takarók alakjában az északi szárny ugyancsak erősen összetor
lódott részlegeit is beborították.

A fentebb ismertetett nyolc nagyszerkezeti egységet, illetve 
pontosabban a Középalföld-máramarosi mobilis övét és a Zemp- 
lénidákat ÉNy-felé szembetűnő, mélangejellegü nagyszerkezeti 
vonal /illetve helyesebben öv/ zárja le; az ún. Zágráb-Ilernád 
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vonal. /A Hernád-vonal elnevezés nem pontos, mert a fenti vonal 
a Hernáddal párhuzamosan ugyan, de attól jóval keletebbre húzó
dik. A szlovákok újabban Eperjes-szalánci vonalnak nevezik./

Az ettől a vonaltól ÉNy-ra elterülő Bükkidáknak az aljzata a 
Tethys déli szárnya eugeoszinklinális övének az elszakadt és 
északra vándorolt darabja /Recsk-szarvaskői mezozoikum/. Az alj 
zat mezozoikuma mélyebb tengeri mészkő, pala- és homokkőrétegek 
bői, radiolaritokból valamint ofiolitokból áll. A fenti aljza
tot feltehetően allochton helyzetben, esetleg takaró alakjában 
boritja be az ugyancsak déli szárnybeli, délalpi-nyugat-dinári, 
geantiklinálisos kifejlődésü Kelet-bükki mezozoikum, Az ofioli- 
tos aljzat Recsk és Szarvaskő között feltehetően tektonikai 
ablak formájában bukkan elő a kelet bükki, karbonátos perm-aie- 
zozóikum alól.

X. GÖMÖRIDÁK /GEMERIKUM/

A Bükkidák viszonylag keskeny övét északnyugaton a Balaton - 
Darnó vonal választja el a Gömöridák nagyszerkezeti egységétől. 
Itt a Tethysnek ugyancsak a déli, eugeoszinklinálisos szárnyá
ból származó aljzatot, a Mellétéi- /Meliatai-/ mezozoikumot a 
Tethys középső részéből származó karbonátos /keletalpi/ mezo
zoikum, a Szilicei takaró boritja be.

Nem lehetetlen, hogy a Recsk-szarvaskői és a Mellétei-mezozói- 
kum is csak parautochton, s alattuk autochtonként a Zempléni
dák folytatódnak tovább nyugat felé. ' £ i 'J—ou k _ «<- y  <p-[ )

XI. PANNONIA-MEDENCE

ántúl_és_az_Erdélyi-Középhegység_mélyföldtani_kapcsólatai

A kárpáti térségben a posztorogén molassz jellegű üledékek fel- 
halmozódása helyenként már a legkorábbi orogén fázisok után, a 
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felsőkrétában megkezdődött. Igazi molassz medencék kialakulása 
azonban csak a paleogén, főleg pedig a neogén folyamán indult 
meg. A kárpáti posztorogén medencekomplexus legidősebb tagja 
az Erdélyi-medence nyugati része /paleogén-pliocén/ és a 
Nógrádi medence /paleogén-miocén/. Miocén-pliocén süllyedés 
eredménye a Kárpátaljai belső süllyedők, az Erdélyi-medence égé 
sze, a Dráva-medence, a Délzalai-medence és néhány kisebb me
dence a Duna-Tisza köze déli részén. Miocénben meginduló, de 
tulajdonkeppen pliocén korú medencék: az Alföld északi részé
nek a medencéi, továbbá a Békési- és a Hódmezővásárhelyi-me
dence, valamint a Rába-medence.

A palsogén végén és a neogén elején a Tiszántúl legnagyobb ré
sze az Erdélyi-Középhegységgel együtt szárazulat volt, A tor- 
tónai, főleg pedig a pannónniai korszaktól kezdve a két terü
letnek az ősföldrajzi fejlődése, egy nagyjából É-D-i irányú 
szerkezeti öv két oldalán, eltérően alakult. Az_Erdélyi-Közép-

£®2zi®^2ik22_e£IZ®2Í2lLÍ22yi±_d2_2SZ22222k_fokozatosan_8üllyed-

A kárpáti posztorogén medencekomplexusnak miodén-pliocén süly- 
lyedés eredményeként kialakult, központi részét szokták Pan
nóniái -medencének nevezni. Régebben a mobilis kárpáti környe
zettel ellentétben, a Pannónia-medence aljzatában egy eltérő 
felépítésű, ősidők óta merev tömegnek, a Pannónia-masszivum- 
nak a jelenlétét tételezték fel. A legutóbbi évtizedekben le- 
mélyitett fúrások adatai azonban a fenti elképzelést módosí
tották .

A Pannóniai-medence aljzatának a földtani felépítése nem a kör
nyező táblás területek felépítéséhez hasonlit, mint ahogy az 
egy köztes tömegtől elvárható volna, hanem a szomszédos mobi
lis területekéhez. A rétegtani hasonlóság mellett a nagyszer
kezeti egybetartozás is fennáll. Úgy látszik, hogy az Erdélyi- 
Középhegység kréta korú, valamint a Máramarosi mobilis öv neo
gén rátolódásai és takarói, lefedve, nyugati irányban a Pannó- 
,niai-medence területén is tovább folytatódnak,
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A. A heroinjai ás annál idősebb orogén tartományok képződményei

Az alpinál idősebb orogén tartományok tektonikájáról jelenleg 
meg csak nagyon keveset tudunk. A herciniai, és asszinti és a 
preasszinti orogén tartományok képződményeit egyelőre csak kő- 
zettanilag lehet jellemezni.

A Tiszántúl kristályos aljzatában a Bihari-autochton és a Kod- 
ru takarórendszer területén lévő, legidősebb, mezozónás /grá
nát-ami ibolit fáciesü/ preasszinti sorozatoknak, a Szamos 
/Some^s/, az Aranyosbánya /Baia de Arie^/ és a Madarság /Madri- 
ziegti/ sorozatnak a tagjai uralkodnak.

A Szamos sorozathoz tartoznakga Tiszántúl északi részén, Haj
dúszoboszló, Biharnagybajom, iuzesgyarmat stb. környékén fel
tárt, legtöbbször milonitosodott, s helyenként migmatitoso- 
dott paragneisz, csillámpala és amfibolit /Biharnagybajomi 
egység/, továbbá az Endrőd, Komádi, Körösszegapáti és Sarkad 
környékén feltárt ortogneisz, illetve gránit-gneisz /Körösszeg
apáti egység/. Yalószinüleg ugyancsak a Szamos, illetve az Ara
nyosbánya és Madarság sorozat tagjainak felelnek meg azok a 
dél-tiszántúli gneiszek, amfibolitok, különféle csillámpalák 
és kvarcitok is, amelyekbe a kodrui és pankotai, asszinti szin- 
orogén migmatit-gránittal azonositható Battonya-kevermesi grani- 
toid tömeg belenyomult.

Az asszinti Biharia ás Muncel sorozatok tagjaihoz hasonló, epi- 
zónás /zöldpala fáciesü/ metamorf kőzetek csupán a pusztaföld
vári terület DK-i részén, s főleg Szeged környékén akadnak.

A Hegyes-Drócsa hegység herciniai Paiujeni sorozatának tagjaihoz 
hasonló epizónás metamorfitok is főleg csak az országhatáron ki- 
vül, az Alföld bácskai részén, Magyarországon, kisebb foltok
ban, legfeljebb csak Szeged és Ásotthalom környékén fordulnak 
elő.
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B. alpi oromén tartomány nagyszerkezeti egységeinek képződ
ményei

A Tethys geoszinklinélis alpi ciklus-beli eugeoszinklinális- 
és geantiklinális-öveinek az Erdélyi-Középhegység területén 
előforduló képződményei elsősorban a kréta orogén fázisok 
/ausztriai, szubherciniai, mediterrán, larámi fázis/ hatásá
ra létrejött nagyszerkezeti alakulatokban rendeződnek el. A 
Pannónia-medence keleti szegélytörési övezete mentén mélybe 
süllyedt szerkezeti egységek nyugati folytatásának mező- és 
kainozóos képződményeit röviden az alábbi módon lehet jelle
mezni /5* és 6. sz. ábra/,

1. Maros-menti ofiolitos öv

Ennek az övnek a Lippa /Lipova/ közelében hirtelen mélybe süly- 
lyedt jura-alsókréta üledékei és ofiolitjai kétségtelenül a 
Vardar-övhöz kapcsolódnak. A Temesvár közelében, Sinmihai 
/Bégaszentmihály/ mellett, továbbá a Bánság /Bánát/ területén 
számos helyen, igy pl. Itebej, Begejci, Zrenjanin /3agybecs
kerek/, Orlovat /Őrlőd/* Jermenovci /Örményháza/, Tilva,
Pancevo /Pancsova/, Zemun /Zimony/ stb. környékén jura és 
kréta üledékek kíséretében feltárt szerpentinit-, gabbró-, 
diabáz- és szpilit-tömegek, a Vardar övvel jelenleg is fenn
álló, megszakítatlan összefüggést bizonyítják.

2. Biharja takarórendszer

Ennek a takarórendszernek a Hegyes /Highis/ takarója, amely a 
devon-alsókarbon korú üledékes és magmás kőzetekből álló 
Páiugeni-sorozatot foglalja magában, az egyik középső-kréta 
orogén fázis hatására tolódott rá az előtte lévő parautochton 
Kodru-takarórendszer Finig takarójára. A Világosnál /^iria/ 
a Pannóniai-medence pereménél hirtelen mélybeszakadt Paiugeni- 
sorozatot a Covástnt /Kovászi/ közelében, a nyugatabbra a 
Turnutól /Tornya/ délre lévő fúrások még megtalálták. Észa- 
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kabbra Magyarország területén a P^.iu§eni-sorozat jelenlétét ed
dig még nem lehetett biztosan kimutatni. Nyugatabbra, Bácskában, 
s esetleg Szeged és Ásotthalom környékén a nyomai még úgy lát
szik megvannak.

3. Kodru takarórendszer

A Hegyes hegység északi előterében lévő Kodru takarórendszer 
Finis takarója uralkodólag preasszinti s esetleg asszinti 
metamorf kőzetekből s azok migmatisodásából létrejött asszin
ti szinorogén gránit-, illetve granodiorit-tömegekből áll, A 
Kodru és a Bihar hegység területén, a felszinen oly nagy sze
repet játszó perm- alsókréta korú üledékes képződmények a ta
karórendszer lefedett részein csak nagyon korlátolt elterjedé- 
süek. A Pankota /Pxncota/ és Galsa /Galsa/ közelében felszinen 
lévő, régebben preasszintinek, újabban a kodrui gránittal azo
nos korúnak tartott granitoidtömeghez ésaz ast klimlveva migmati- 
tokhoz, kontakt kőzetekhez és metamorfltokhoz hasonló kristá
lyos képződményeket tárták fel Aradtól északra a Slntana 
/Szentanna/ és Turnu /Tornya/ közelében, nyugatabbra pedig a 
Satchinez /Temesszécsény/ és"a Teremia /Teremi/ közelében le- 
mélyitett fúrások, Magyarországon pedig a Battonya, Végegyháza, 
Mezőkovácsháza valamint északabbra a Kevermes ás Kúnágota kör
nyéki fúrások.

A Highig /Hegyes/ takaró északi pereme mentén, Világos /Siria/, 
Almásegres /Agrisul Maré/ és Feltót /Tauj;/ között, a Paiu§eni- 
sorozat alól, egy keskeny K-Ny-f irányú pikkely alakjában fel
színre bukkan a Fini^ takaró felsőperm kvarcportirja és alsó
triász homokköve. Ugyanezeket a képződményeket néhány Tornyá
tól /Turnu/ DK-re lemé^yitett fúrás is megtalálta. Tornyától 
ÉUy-ra, Battonya és Mezőhegyes közelében a pankotaihoz hason
ló battonyai granitoidra felsőpermi kvarcporfir, Magyardomb- 
egyház mellett pedig alsótriász homokkő települ. /Battonyai 
egység/.
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A Battonya - kevermesi granitoid-tömegtől ÉNy-ra, egy_lo-l5_km 
§z2~22 i_P^2z?K2Í_irányú_sáyban_, _amely_Csanádalbért i_. Tótkomlós^

2̂SÍ2'lsÍ2_!22Sá̂ §Si. ÉNy-i dőlésű monoklinálishoz hasonló elrende
ződésben, jelentős vastagságban, a telj_es_kodrui_kifemlődésü 
mezoz6ikum_/triász-j_ura-alsokréta/_megtalálhat6_/Tótkomlős= 
£222Í§22°l22i_2Sy22S/i ^ maSas dőlésártékek és a pélites kő
zetek jelentős préseltsége erős tektonikai igénybevételről ta
núskodnak .

A mezozóos összlet valószínűleg a világosihoz hasonló, de na
gyobb méretű mezozóos pikkelynek a része. Feltehetően ennek a 
pikkelynek a keleti folytatásához tartozik az az alsótriász 
előfordulás, amelyet a Fehér Körös völgyében a ladab /Nadab/ 
és Cherelus /Kerülős/ közelében lemélyitett fúrások tártak 
fel, A Fini§ takaró északi pereme előtt húzódó fentebbi mezo
zóos pikkely már a Kodru takarórendszer következő, a Fekete 
Körös völgyében elhelyezkedő, lefedett, Dumbravija_takarósi_á- 

222z2i, ®z a 'fcakara a Belényesi-medence ENy-i részében 
mindenütt perm, triász és jura képződményekből áll. A takaró 
nyugati folytatásának területén azonban a Nagyszalonta /Sa- 
lonta/ és a Kisjenő /Chisineu Cri^/, valamint Magyarországon 
a Pusztaföldvár környékén eddig lemélyitett fúrások a neogén 
üledékek alatt már mindenütt közvetlenül metamorf kőzetekbe, 
főleg csillámpalákba és gneiszekbe hatoltak /Pusztaföldvári 
egység/.

A Kodru takarórendszer legészakibb tagjainak, a közvetlenül 
a Bihari-autochtonra tolódott Ariegeni és Valani takarónak 
a nyugati folytatásáról, mélyfúrások hiányában, egyelőre még 
nincsenek adataink.

4, Bihari autochton

A Bihari autochton legnyugatibb felszinen lévő nyúlványa, 
rátegtani felépítését tekintve, két részből áll. Az egymás
tól a K-Ny-i irányú Rézhegységi-törésvonallal elválasztott
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két rész közül a déli, Királyerdei- /Padurea Craiului/ rész
legnél a mélybe süllyedt kristályos aljzatra, amely itt szinoro- 
gén granitoidokból keletkezett gránitgneiszekből, illetve ortog 
neiszekből áll, vastag triász, jura és alsókréta, valamint gosau 
tipusú felsőkréta rétegek települnek. Az északi, Réz hegységi- 
/Mun^ii Plopi^/ részlegnél mindenütt a jelentős retrográd me
tamorfózist szenvedett mezozónás metamorfitokból álló kristá
lyos aljzat /Szamos sorozat/ van a felszínen. A környező me
denceterületek fiatal konglomerátumainak a szemcse-anyagából 
azonban arra lehet következtetni, hogy a kristályo aljzatot va
lamikor itt is perm és alsótriász rétegek borították be.

A negyvenes és ötvenes évek folyamán lemélyitett tiszántúli 
mélyfúrások Kismarja, Biharnagybajom, Korösszegapáti, Turke- 
ve, Encirod stb. környékén, a neogén üledékek alatt mindenütt 
idős metamorfltokat, paragneiszeket, csillámpalákat és amfi- 
bolitokat /Biharnagybajomi egység/, illetve ortogneiszeket 
/Körösszegapáti egység/ találtak. Úgy látszott, hogy a neo
gén medenceüledékek aljzatában a Tiszántúl egész középső ré
szén a Bihari autochton DKy-i irányba forduló, kiszélesedő, 
északi, mezozoikummal le nem fedett kristályos aljzata folyta
tódik tovább nyugat felé,

A legutóbbi években azonban a Sebes Körös mentén, Romániában 
a Nagyvárad környékén, Magyarországon pedig a Békés megye te
rületén lemélyitett fúrások meglepő adatokat szolgáltattak.

Kiderült, hogy a felsőkrétában, a mediterrán vagy a szubher- 
ciniai orogén fázis után, a Bihari autochton mindkét részle
gét keresztezve, Békés, Komádi, Körösgyáres /Ghirisu de Cris/, 
Hegyközszentmiklós /Slnicolau Maré/ és Szatmárnémeti /Satu 
Maré/ vonalában, egy közel 150 km hosszú és maximálisan mind
össze 10-15 km széles ÉÉK-DDKy-i irányú, kisebb-nagyobb süllye- 
dékekből álló, vályúszerü_alakulat jött létre. A süllyedékek- 
ben helyenként 1000 m-t is meghaladó vastagságban olyan kifej- 
lődésü szenon üledékek halmozódtak fel, amilyenek a Bihari 
autochton félszini,gosau fáciesü felsokrétájában sehol sem is- 
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meretesek. A Hegykőzszéntmikl6s /S3>nnicolau Maré/, Szalárd 
/Salard/ és Vámosláz /Chislaz/ közelében lemélyitett fúrá
sok szenon rétegsora konglomerátummal, breccsával, és plagiop- 
tychusos fekete mészkővel kezdődik. Feljebb inoceramusog és 
globotruncanás meszes konglomerátum- és homokkő-, majd tufit- 
és tufa- betelepüléseket tartalmazó agyag- és agyagmárgapala
rétegek következnek. Délebbre, a Nagyvárad /Oradea/, Bihar- 
szentandrás /Sintandrei/ és a Körösgyéres /Ghiriqu de Cri^/ 
közelében lemélyitett fúrások harántoltak 500-1100_m vastag
ságú szenon rétegsort, amelynek a legalsó része itt fekete 
plagioptychusos mészkőből, felső legnagyobb része pedig glo- 
botruncanás, inoceramusos homokkő-, és márga- rétegekből állt.

A fenti két süllyedék között, Biharpüspöki /Episcopia/ és 
Bors /Bor§/ között, a Réz hegység nyugati folytatásaként, a 
kristályos aljzat gátszerüen kissé magasabbra emelkedik. Itt 
a neogén üledékek közvetlenül királyerdei kifejlődésü alsó
kréta, sőt triász rétegekre települnek. Hasonló a helyzet a 
Körösgyéresi /Ghiri^u de Cris/ süllyedéktől DNy-ra is, ahol a 
Vizesgyán /Toboliu/ és a magyarországi Biharugra környéki fú
rások a kivékonyodott vagy teljesen hiányzó felsőkréta üledé
kek alatt ugyancsak királyerdei tipusú perm-alsókréta réteg
sorba hatoltak, tovább DNy-felé a Komádi, Komádi-Kelet és a 
Békés környéki fúrások egy-egy további jelentős felsőkréta 
süllyedék jelenlétéről tanúskodnak. A Kom-4 jelű fúrásban, az 
alsókrétára diszkordánsan települő, kampáni és maestrichti mik- 
rofaunát tartalmazó szenon összlet átfúrt vastagsága 999_m 
volt. A Komádi-süllyedék legnagyobb részében a szenon emelet 
30-50° dőlésű, szürke és világosszürke, kőzetlisztes agyagmár
ga-, aleurolit-, valamint finom- és aprószemü, vékonyabb-vas- 
tagabb homokkő-rétegek egyhangú váltakozásából áll. Helyenként 
a homokkő és az agyagmárga laminációs váltakozása is megfigyel
hető, Különféle ülepedés közben keletkezett rétegen belüli za- 
varodások is előfordulnak. Gyakoriak a csúszási felületek és a 
vékony, fehér kalciterek. A homokkövek jól osztályozottak; a 
szemcsék anyaga főleg kvarc, a kötőanyag karbonátos-pelites.
Az elválási felületeket néhol szenesedett növénytöredékek bo- 
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ritják. A kőzetek csak helyenként, és csak igen szegényes mik- 
rofaunát tartalmaznak.

A Komádi-süllyedék felsőkrétájához hasonló kőzetlisztes és ho
mokos agyagmárga rétegekből álló globotruncanás felsőkréta 
összletben ért véget a közelmúltban lemélyitett Békés-1 jelű 
fúrás is.

A Hegyközszentmiklósi- /Slnnicolau Maré/, Körösgyéresi- 
/Ghiri^u de Crig/, a Komádi- és Békési- felsőkréta süllyedé- 
kek szenon képződményei nem gosau-tipusúak, hanem ÉK-ről Dly- 
felé haladva egyre inkább flis jellegűek, A Hegyközszentmik
lósi szenon rétegsor még olyan képződményeket tartalmaz, ami
lyenek a flis-övek és a sekélytengeri, epikontinentális jelle
gű területek átmeneti zónáiban szoktak lerakódni. A Körösgyé- 
resi-süllyedék szenon üledékei már jóval finomabb szeműek, ke
vésbé karbonátosak, inkább perlites-homokos kifejlődésüek, A 
Komádi-sül lyedék_ül ed eke inéi _már_zagyözönökkel_t őrt énő_ú1j_ra-_
ül eped e snek_a;_ri2;oma; i_ is_megf ® í ok_.

A süllyedék-övezet DK-i szárnya mentén telepitett fúrásokban 
a neogén üledékek vagy erősen kivákonyodott felsőkréta össz- 
letre, vagy pedig közvetlenül a Királyerdő perm-alsókréta 
összletére, illetve a Réz-hegység krissztallinikumára települ
nek. Hasonló a helyzet a süllyedékövezet ÉHy-i szárnyán is. A 
felsőkréta összlet itt is erősen kivékonyodik, s litorális, he
lyenként karbonátos kifejlődésü. így például a Kom-10 jelű fú
rásban a mindössze 70 m vastag maestrichti összlet már kőzet
lisztes márga- és mészkő-rétegekből áll. Itt azonban a nagy- 
szerkezeti helyzet bonyolultabb, mert a szenon üledékek való- 
szinüleg egy nagyszerkezeti felület mentén érintkeznek az EHy- 
ra lévő kristályos aljzattal, ügy látszik, hogy Körösszegapáti, 
Kismarja, Ártánd. és Bors /Bor^/ környékén a kristályos aljzat, 
egy egészen fiatal, ó- vagy új stájer orogén fázis hatására,
DK-i irányban rátolódott a fenti süllyedékek felsőkrétájára.
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A süllyedéksor ÉK-i irányban is tovább folytatódik. A román 
geológusok adatai szerint a felsőkréta üledékekhez már a Körös- 
gyéresi süllyedőktől kezdve, flis kifejlődésü paleogén üledé
kek is csatlakoznak, ÉK felé haladva egyre tekintélyesebb vas
tagságban. A Komádi- ás Békési- süllyedőkben a paleogén jelen
létét eddig még nem lehetett kimutatni. Nagykároly ás_Szatmár
németi környékén a fentebbi felsőkréta és paleogén övezet Ék
felé megszakítás nélkül kapcsolódik a Szoinok-Cebrecen-Mára- 
marosi flisövezet hasonló korú képződményeihez.

Bár a legújabb mélyfúrási adatok egyre inkább amellett szólnak, 
hogy a füzesgyarmati és biharnagybajomi kristályos tömegek 
allochton helyzetben vannak, nem valószinü, hogy a komádi és 
az ahhoz teljesen hasonló kifejlődásü nádudvari felsőkréta te
rület között ÉNy felé közvetlen kapcsolat is fennáll.

A_Bihari-autochton_perm=alsókréta_kqrú_, _királyerdei_kif e jlődé- 
sü /geantiklinálisos, flis és ofiolit nélküli/ képződményei 
DNy-i_iránybani a Duna-Tisza köze déli részén keresztül, szin
te megszakítás nélkül, egfszen_a_Villányi-hegyságig_nyomon_kö- 
vethetők_. A déli országhatár közelében, Madaras, Csikária kö
zelében, az alsókrátára diszkordánsan települő, nem flis kifej- 
lődésü szenon üledékek is megtalálhatók.

A Réz hegység krisztallinikumát, valamint az Északerdélyi kris
tályos szigetrögöket a román geológusok a Bihari-autochton 
legészakibb, mezozóos burok nélküli részének tartják. A Tiszán
túl középső részén, Turkeve, Eüdrőd, Biharnagybajom, íuzesgyar- 
mat, Körösszegapáti, Kismarja és Álmosd környékén, minden 
1975 évig lemélyitett fúrás, a neogén alatt, a Bihari-autoch
ton fenti, legészakibb részének a prekambriumi metamorfit.jai- 
ba /Szamos sorozat/ hatolt. Teljesen indokolt volt tehát az a 
feltételezés, hogy ez a terület a Bihari-autochton északi ré
szének majdnem a Tiszáig terjedő, csak neogén képződményekkel 
lefedett nyugati nyúlványa. A legutóbbi években, a Nagyvárad 
környékén, pl.: Bors /Borq/, Paptamási /Tárná§eu/, Szalárd 
/Salard/, Bihardiószeg /Mihai Bravu/ közelében lemélyitett 
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fúrások adataiból kitűnt, hogy a két kristályos területet egy 
felsőkréta és paleogén üledékekkel kitöltött, keskeny, de mély 
süllyedéksor választja el egymástól,

Az endrjdi és a füzesgyarmati terület legújabb mélyfúrásai 
ennél is nagyobb meglepetést szolgáltattak.

Az Endrőd-7 jelű fúrás szármáciai.üledékek alatt a kristályos 
aljzatba /gránitgneisz/, majd tovább' haladva, több mint 400 in
én át gresteni tipusú alsújura /?/ rétegekbe hatolt, Lényegé
ben hasonló eset ismétlődött meg a füzesgyarmati területen is. 
Itt 9 mélyfúrás közül 7, miocén alatt, metamorf kőzetekben állt 
le. A -^'üzesgyarmat-7 miocén, a Eüzesgyarmat-9 jelű fúrás pedig 
miocén, majd idős metamorf képződmények alatt, 200-300 m vas
tagságban alsókréta, illetve jura korú rétegekbe hatolt,

Lehetséges, hogy az endrődi és füzesgyarmati mezozóos előfor
dulások a kristályos aljzat egykori mezozóos burkának kisebb 
pikkelyek, vagy beszakadások formájában megőrzött maradványai, 
de az is elképzelhető, hogy a metamorf aljzat kisebb-nagy.obb 
elszakadt részei rátolódások, sőt esetleg takarók alakjában 
kerültek a mezozóos rétegek fölé. A rátolódások vergenciáját 
az eddigi adatokból még nem lehet megállapítani; DK-i /6.sz, 
ábra/, vagy esetleg ÉNy-i is lehet.

Igen lényeges adat, hogy a Füzesgyarmat-7 j elü fúrás esetleg 
tektonikai ablakként előbukkanó alsókrétája kovás agyagmár- 
gával kisárt bázisos vulkáni kőzeteket is tartalmaz. A közép
alföldi ofiolitos övnek ez a legdélkeletibb előfordulása arra 
utal, hogy a Középtiszántúli kristályos terület, az Észak erdé
lyi kristályos szigetrögökkel együtt, esetleg már nem a Biha
ri autochtonnak, hanem a következő egységnek, a Középalföld- 
máramarosi mobilis ofiolitos övnek a része. Az Északerdélyi 
kristályos szigetrögök esetleges allochton szerkezeti hely
zetét alátámasztani látszik a Csoialy /Ciocaia/ közelében le- 
mélyitett fúrás rétegsora is. Ez a fúrás, ugyancsak idős biotit- 
gneisz alatt, alsótriászra emlékeztető, enyhén metamorfizált 
kvarchomokkőbe hatolt.
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5» Középalföld- máramarosi mobilis öv

Ez az öv, a Pienini-Szirtöv mellett, a Kárpáti térségnek ta
lán a legkevésbé ismert nagyszerkezeti egysége, Erre az egy
kori eugeoszinklinális övre jellemzőga paleozóos és triász 
üledékek majdnem teljes hiánya; az alsójura gresteni kifej
lődése; a jura-alsókréta határon, valamint az alsókréta üle
dékekben a tengeralatti bázisos iniciális magmás termékek 
gyakori jelenléte; a felsőkréta, különösen pedig a paleogén 
üledékek flis kifejlődése, 3 végül a kréta és a neogén oro- 
gén fázisok jelentős tektonikai hatása.

Az öv romániai és kárpátaljai részlegében a többnyire flis 
kifejlődésü paleogén s a puhói márga vagy a fekete agyagmár- 
ga kifejlődésü felsőkréta üledékek vastagsága olyan tekinté-' 
lyes?hogy itt a felsőkrétánál idősebb képződményekről még alig 
vannak adataink. Erre vonatkozólag csak a Batiza-takaró öt 
jura-alsókréta szirtje, és néhány kárpátaljai mélyfúrás nyújt 
némi felvilágositást. Magyarország területén ennek az övnek 
a flisképződményeit, a mezozóos üledékes és magmás kőzeteit, 
s az idős kristályos aljzatát egyaránt #Debrecen-Szolnok- 
Kecskemét-Kurd vonalában sokszáz fúrás feltárta, s ehhez az 
övhöz tartozik a lviecsek hegység területe is. Sajnos az övről, 
a Szolnok-debreceni flisöv prosztratigráfiái jellegű ismer
tetésein kivül, összefoglaló ismertetés ezideig még nem ké
szült, Az öv kb, Dunaújváros ás Sajóhidvág vonalában, a mé- 
lange jellegű Középmagyarországi-nagyszerkezeti öv mentén 
/Zágráb'r-Hernád vonal/ a Bükkidák, a Hernádtól keletre a Zemp
lénidák nagyszerkezeti egységével, Munkácstól keletre pedig 
közvetlenül a Szirtövvel érintkezik,

Magyarország területén kb, az öv északi szegélyével esik egy
be a kárpáti térség legnagyobb neogén vulkáni övezete, a rio- 
dácitos. legbelső alföldi vulkáni koszorú, Az országhatártól 
keletre a vulkáni kőzetek a mobilis öv déli szegélye mentén 
helyezkednek el, s az Erdélyi-medencében egészen a Persányi- 
hegységig követhetők,

• y  ~ y  ~ y  y  ~ y
UHL 3 \ . ZJL Z fc
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A fentebbi ismertetés az első kezdetleges kisérlet a Tiszán
túlnak a környezetével való nagyszerkezeti és rétegtani ösz- 
szekapcsolására. Egészen természetes tehát, hogy biztosan ko 
moly hibái vannak, s a jövőben minden részletében kisebb-na- 
gyobb mértékben módosulni fog.

Az irodalomjegyzék csupán a legfontosabb, összefoglaló jelle 
gü müvek cimeit tartalmazza. Ezekben a munkákban az ismerte
tett nagyszerkezeti egységekkel foglalkozó dolgozatok bősé
ges jegyzéke megtalálható.
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ÖSSZESÍTÉS

A TISZÁNTÚL KÖRNYEZETÉNEK NAGYSZERKEZETI EGYS

I. AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZE
1, Bihari-autochton /Autot.tonul de Bihor/ 

a/ Királyerdő /Padurea Craiului/
b/ ^ézhegység /Plopi|/ 
c/ Meszes-hegység /Meseq/ 
d/ Vigyázó /Vládeasa/ 
e/ Gyalui-havasok /Giláu/ 
f/ Eszakerdéiyi-szigetrögök

Szilágysomlyói-Magura 
Szilágybaksai-rög 
Szilágysági-Bükk /Faget/
Cikói-rög /Ticau/
Preluka ./Preluca/ .

2, Kodru takarórendszer
' a/' Fini§-Ferice-G'Írda takaró

Vb/ Valani takaró 
c/ Dieva-Bátrlttiescu takaró 
d/ Arie^eni takaró 
e/ Moma takaró 
f/ Va^cau takaró 
g/ Cole^ti takaró 
h/ Urmat takaró 
1/ Vetre takaró
j/ Dumbrávita takaró /lefedett/

3» Biharja takarórendszer 
a/ Highi^-Poiana takaró 
b/ Biharia takaró 
c/ Muncel- Lupsa takaró 
d/ Baia de Ariê s takaró
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II. AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉG DÉLI RÉSZE 
/Maros-menti ofiolitos öv/
a/ Bedeleu takaró 
b/ Capilnag-Techereu takaró 
c/ Feneg egység 
d/ Drocea- Cri§ egység 
e/ Bucium egység 
f/ Boieri^te egység

III. DÉLI - KÁRPÁTOK
1. Danubiai - autochton
2. Géta takarórendszer
3. Severin /Szörényi/ takaró

IV. KELETI - KÁRPÁTOK

A, Dacidák
1. Erdélyi takarórendszer

a/ Haghima^ /Hagymás/ takaró 
b/ Persányi- takaró

2. Bukovinai - takarórendszer 
a/ Radnai - takaró
b/ Bukovinai - takaró 
c/ Szubbukovinai - takaró

3. Ceahlau /Csalhó/ takarórendszer

B. Moldavidák
4. Belső - Moldavidák 

a/ Teleajen
b/ Audia - takaró

5. Közbenső- Moldavidák
a/ Tarc^u /Tarkő/ takaró

6. Külső-Moldavidák
a/ Marginális egység 
b/ Perikárpáti egység
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V. ÉSZAKKELETI - KÁRPÁTOK

A. A Külső - Kárpátok Rlis-övezete
1* Külső antikinális öv /Pikkelyek öve/
2. Központi szinklinális öv /Krosznói öv/
3. Belső antiklinális öv /Magúra öv/

B. Szirtöv vagy Pieninek öve 
/Kárpátaljai - méyltörés öve/

C. Kárpátaljai - belső süllyedek 
/Csap-munkácsi és Aknaszlatinai medence/
1. Monoklinális vagy szegélyöv
2. Sódapiros és brachiantiklinálisos redők 

központi öve.

VI. ERDÉLYI - MEDENCE
1. Torda-Szék-Dés-Szamoscikó iv
2. Balazsfalva-Mezőpagocsa-Nagyszamos iv
3. Illenbak-Bencéd-Parajd-Görgényszentimre- 

Magyarlápos iv.

VII. KÖZÉPALFÖLD - MÁRAMAROSI MOBILIS ÖV
1. Romániai részleg
2. Kárpátukrajnai részleg
3. Magyarországi részleg

VIII. ZEMPLÉNIDÁK /ZEMPLINIKUM/

IX. BÜKKIDÁK /BUKOVIKUM/

X. GÖMÖRIDÁK /GEMERIKUM/

XI. PANNÓNIA! - MEDENCE
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STRUCTURAL AND STRATIGRAPHIC CQNNEXIONS BETWEEN THE 
BASEMENT OE THE GREAT HUNGARIEN PLAIN EAST OP THE 
RIVER TISZA AND THE APUSENI MOUNTAINS IN WESTERN

TRANSSYLVANIA

By
K. Szepesházy

ABSTRACT

The central part of the post-orogenic Garpathian Basin System 
is usually called the Pannonian Basin. It is the pr-oduct of 
an intensive Miocene-Pliocene subsidence.

Earlier it was assumed that the basement of the Panonnian 
Basin is made up by a rigid médián mass, the Pannonian massif, 
in contrast to the ratter mobile Carpathian arc. However,deep 
drilling has revealed that tha geological setting of the ba
sement does nőt resemble to that of the neighbouring platform 
areas, bút rather to that of the mobile beit. This lithologic- 
stratigraphic similarity is accompanied by structural aiialogies. 
It looks very likely that the Laté Cretaceous overthrusts and 
nappes of the Apuseni Mountains and these of the mobile Mára- 
maros beit /of Neogene age/ are prolongated, deep under the 
actual surface, in the Eastern part of the Pannonian Basin.

1. The Maros Ophiolite Beit continues in form of Jurassic to 
Lower Cretaceous sedimentary rocks and ophiloites, right 
to the Eastern part of the Vardar zone.

2. The Highi^ /Hegyes/ nappe of the Biharja Nappe System is alsó 
prolongated westwards, in Hungary. Small remnants have been
found even in the area of Szeged and Ásotthalom.
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3. The granitoid masses of the migmatitized Preassyntian and 
Assyntian metamorphic rocks, representing the Finig /Fenes/ 
nappe of the ‘Jodru lappé System, ha ve been hit by drilling 
in the region~of the villages Battonya, Végegyháza. Mező- 
kovácsháza, /in the South/, and Kevermes and Kunágota /more 
to the lorth/. The remnants of the Permian-Meaozoic 
formations of the Finis lappé are known to crop out East 
of Siria /Világos/, at the Northern boundary of the Fini^ 
lappé. Ite wejstward. prolongation has been disclosed by 
drilling at Turnu /Toronya/. It is highly probably that 
the Permian quartz'porphyry hit in the surroundings of 
Battonya and Mezőhegyes as weel as the Lower Triassic 
sandstone drilled at Magyardombegyháza may be assigned to 
this unit.
1W of the granitoid mass of Battonya-Keyermes. lhe_entire 
Codru-type_Me£o^oic_has_been_found /Triassic-Lower-Creta- 
ceous/ in a 10-15 km wide, SW-1E striking zone /Tótkomlós, 
Pusztaszőlős, Kaszaper, Medgyesbodzás/. It is of considerable 
thickness and a 1W dipping monoclinal structure can be 
snspeeted. This occurrence may represent the next, Dumb- 
ravita lappé of the Codru lappé System, known in Transsyl
vania from boreholes drilled at ladáb /ladab/ and Cherelus 
/Kerülős/ in front of the northern margin of the Finis 
lappé.
As fór the other, nothrward situated nappes of the Codru 
lappé System, drilling evidence has been provided so far 
only of the crystalline formations. at Sarkadkeresztur,
Kisjenő /Chisineu Crlg/, Nagyszalonta /Sálonta/.

4. In the Southern, Padurea Craiului /Királyerdő/ Unit of the 
Bihor Autochton the crystalline basement consisting of 
gránité gneisses is overlain by mighty sequence of Upper 
Permian, Triassic, Jurassic and Lower Cretaceous, at 
certain places even Gosau-type Upper Cretaceous sedi- 
mentary rocks. This carbonatic facies has been inter- 
sected by several boreholes drilled farther to the Wert at 
Toboliu /Vizesgyán/, Biharugra and Sarkadkeresztur. In the
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Villány Mountains or South Transdanubia the equivalent 
formátions appear at the surface.

5. In the northern sector of the Bihor Autochton, i.e. in the 
Plopi^ Mountains /Rézhegység/ the crystalline basement 
composed of the very ancient metamorphites of the Szamos 
Series are overlain by Neogene sediments. It seemed 
probable until the very last times that the isolated 
crystalline blocks in Northern Transsylvania as well as 
those known to occur in the central part of the Tiszántúl 
area /at Turkeve, Endréd, Biharnagybajom, Füzesgyarmat, 
Körösszegapáti, and Kismarja/ belong to the northern 
sector of the Bihor Autochton and jóin it. The new 
drilling evidence forces us to modify radically this 
concept. It turnéd out that the two sets of isolated 
blocks are separated from each other by a trough-like bánd 
of NNE-SSW orientation, over 15o km long and only lo 15 km 
wide, fiiled with more or less Flysch like sedimentary 
rocks of the Upper Cretaceous /Senonian/ e.g. at Békás, 
Komádi, Körösgyáres /Ghirisu de Cri^/ and Hegyközszentmik-

lós /Sinicolau Maré//. All thes isolated crystalline blocks 
may be in allochthonous position, overthrusted in the Middle 
Cretaceus upon the remnants of their Mesozoic cover. The 
Mesozoic strata even appear, probably in form of tectonic 
Windows, from below the crystalline formations, e.g. at Fü
zesgyarmat, Endrod and Csokaly /Ciocaia/.

6. The mobile beit of the Central Hungárián Piain -Máramaros 
is a eugeosyncline situated to the NW of the Bihor Autochton. 
It is characterized by the almost complete absence of 
Paleozoic and Triassic formations, the Gresten type Liassic, 
the presence of Jurassic to Lower Cretaceous mafic products 
of an initial magmatism, the Flysch facies of the Lower 
Cretaceous to Paleogene sediments, and last bút nőt least
the very important role of the Cretaceous and Neogene orogenic 
phases.
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The formations of this beit have been disclosed by numerous 
boreholes in Hungary and in Transcarpathian Ucrainia as well, 
between the Mecsek Mountains in the SW to the NE-Carpathians. 
This eugeosynclinal beit is stratigraphically correlable with 
tha Vardar zone of the Hellenides, and with the Penninicum of 
the Western Alps, and belonged to the originally northern half 
of the Tethys sea. /Farther to NW beyond the Zágráb-Hernád 
Lineament, is situated the beit of the Bükkides, belonging 
to the Southern half of the Tethys./ In the East, it contacts 
the Zemplenides, or immediately the Clippen Beit of the NE- 
Carpathians.

+Manuscript received: 8 April 1978 
Address of the author:
Dr.Szepesházy Kálmán 
Budapest
Népstadion út 14 

/MÁFI/
H-1442
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1. ábra A Tiszántúl környezetének nagyszerkezeti egysegei 
I, Az Erdélyi-Középhegység északi része

1. Bihari - autochton
2. Kodru takarórendszer
3. Biharia takarórendszer

II, Az Erdélyi-Középhegység déli része 
/Maros-menti ofiolitos öv/

III. Déli-Kárpátok
IV, Keleti-Kárpátok
V, Északkeleti - Kárpátok

A, A Külső-Kárpátok Flis-övezete
B, Szirtöv vagy Pieninek öve
C, Kárpátaljai belső süllyedők

VI. Erdélyi - medence
VII. Középalföld - máramarosi mobilis öv

VIII. Zemplénidák 
IX, Bükkidák 
X, Gömöridák 

XI. Pannóniái - medence

2, ábra Az Erdélyi - Középhegység északi részének nagyszer
kezeti egységei
1. Bihari - autochton /Autochtonul de Bihor/
2. Kodru takarórendszer

/Sistemul pínzelor de Codru; le systéme des nappes 
de Codru/

3. Biharia takarórendszer
/Sistemul pínzelor de Biharia; le systéme des 
nappes de Biharia/

3. ábra -Az Erdélyi - medence paleogénnél idősebb képződmé
nyeinek fedetlen földtani térképe
1. Torda - Szék - Dés - Szamoscikó iv
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2. Balázsfalva - Mezőpagocsa - Nagyszamos iv
3. Illenbak - Bencéd - Parajd - Görgényszentimre - 

Magyarlápos iv
/D. Ciupagea - M. Paucá - Tr. Ichim, 1970/

4. ábra A Lápos hegység /Mun^ii Lapus/ takarópikkelyei /pin- 
za-solz, nappe-écaille/ /G.Bombita 1972/
A. Lápos /Lápu^/ takaró-pikkely
B. Batiza /Botiza/ takaró-pikkely
1. Deluvium
2. Pliocén /vulkáni képződmények/
3. Szármáciai
4. Katti - burdigalai /szegély-fácies/
5.
6.
7.
8 . 
9.

10.

Középső- és felső eocárí] m n o T . ̂ vTocfa Secul fiis
Paleocén és alsóeocén i
Pelsőkréta /Orbitoidás rétegek; szegély-fácies/ 
Felsőkréta /Púhói márga; geoszinklinális " / 
Tithon - neokom /Szirtek/
Takaró-pikkely

11. Digitáció
12. Rátolódás
13. Képződményhatár

5. ábra A Tiszántúl és az Erdélyi - Középhegység nagyszer
kezeti kapcsolatainak vázlata 
/a kréta- időszaki nagyszerkezeti alakulatok/
1. Maros-menti ofiolitos öv
2. Biharia takarórendszer 

Hegyes takaró
3. Kodru takarórendszer 

a/ Pinij3 takaró
b/ Dumbrávii^a takaró

4. Biharia-autochton
a/ Királyerdei részleg 
b/ Rézhegységi részleg 
c/ Északerdélyi kristályos szigetrögök
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d/ Turkeve - Biharnagybajom - Kismarjai kristályos 
rögök

e/ Békés - szatmári süllyedéksor
A. Békési - süllyedek
B. Komádi - süllyedik
C. Körösgyéresi /Ghirifu de Chris/ süllyedik
D. Hegyközszentmiklósi /Sinicolau Maré/ 

süllyedek
5. Középalföld—  máramarosi mobilis öv
6. Zemplénidák
7. Bükkidák

6. ábra A Tiszántúl vázlatos É-D-i irányú földtani metszete

7. ábra Az Erdélyi-Középhegység preherciniai tektonometamorf
ciklusokkal metamorfizált prepaleozóos képződményei
nek rétegoszlopa:
a/ Gfuscá D., Savu H. és Borco§ M. szerint /1967/ 
b/ Dimitrescu R. és Visarion Adina szerint /1971/

8. ábra Erdély fontosabb hegyvonulatainak nevei
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C A P T I O I S

Fis. 1» Megatectonic Units of the Surroundings of the Tiszán
túl Area

I. Northern Part of the Apuseni Mountains
1. Bihor Autochton
2. Codru Nappe System
3. Biharia Nappe System

II. Southern Part of the Apuseni Mountains 
/Mures Ophiolite Beit/

III. Southern Carpathians
IV. Eastern Carpathians
V. Northeastern Carpathians

A. Flysch Zone of the Outer Carpathians
B. "Klippen" or Pien^ny Zone
C. Inner Subcarpathian Depression

VI. Transylvanian Basin
VII. Central Hungárián Piain- Marmure^ Mobile Zone

VIII. Zemplenides
IX. Bükkides
X. Gemerides

XI. Pannonian Basin

Fig.2. Megatectonic Units of the Northern Part of the Apuseni 
Mountains
1. Bihor Autochton
2. Codru Nappe System
3. Biharia Nappe System

Fig.3. Geological Sketch Map of the Transylvanian Basin 
/Tertiary Stripped Off/ By D. CUIPAGEA, M.PAUCX^, 
Tr.ICHIM, 1970/
1,2,3: three zones distinguished

Fig. 4. The "nappes-écailles" of the Lapu^ Mountains /G.BOMBI^A 
1972./
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A. The Lapu^ nappe-ácailles
B. The Botiza nappe-écaille

1. Deluvium - 2. Pliooene volcanic formátions
3. Sarmatian
4. Chattian-Burdigái ián /marginal facies/
5-6. Middle to Upper Eocéné, resp. Paleocene-Lower 

Eocéné Flysch of Tocila Secul
7. Upper Cretaceous Orbitoid-bearing beds /marginal 

facies/
8. Upper Cretaceous Puchov Mari /Geosynclinal facie
9. Tithonian-leocomian "Klippen”

10. lappe-écaille 11. Digitation 12. Overthrust 
13. Formát ion boundary

Fig.5. Megtectonic Interrilations of the Tiszántúl Area with 
the Apuseni Mountains

1. Mure^ Ophiolite Beit
2. Biharia lappé System

Highi^ lappé
3. Codru lappé System: a/ Finis lappé b/ Dumbravi^a 

lappé
4. Bihor Autochton

a/ Padurea Craiului Sector b/ Plopi^ Sector 
c/ lorth Transylvanian Crystalline Blocks 
d/ Crystalline blocks of Turkeve, Biharnagybajom 

and Kismarja e/ Békás-Szatmár depressions:
A. Békés, B. Komádi, C. Ghirisu de Cris
D. Slnicolau Maré

5. Central Hungárián Piain - Maramure^ Mobile 
Beit

6. Zemplenides 
7 3 Bükkides

Fig, 6. Generalized 1-S Geological Cross Section of the 
Tiszántúl Area
1, Upper Cretaceous 2. Jurassic and Lower Cretaceous 
3. Permian and Triassic 4. Hercynian metmamorphic and 
igneous rocks 5. Granitoids 6. Gránité gneises 
7, Metamorphic rocks 8. Overthrust, nappe /?/
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Zones from the left to the right: The Central Hungárián 
Plain-Maramures Mobile Beit; Zone of the Crystalline 
Blocks; Bihor Autochton; Codru Nappe System; Highi^-Biharia 
Nappe System.

Fig.7. lithological Columns of the Prepaleozoic Fprmations
of the Apuseni Mountains Metamorphosed by Prehercynian 
Tectono-metamorphic Cycles:
a/ aftér D.GIUSCA et al., b/ after R.DIMITRESCU et al.

Fig.8. Rumanian and Hungarien Uames of the Most Important 
Mountains in Transylvania
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\3a BiWi-a sorozat Ĉ eri a de bikaria)
KI őrit paták álbit-ppffirpkVka'í a "~  
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