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Palaeomagnetic studies

Tertiary rotations in the Carpatho-Pannonian region 
related to Western Carpathian subduction and to the 

rotation of the Adriatic microplate

Ernő MÁRTON*

As Cenozoic palaeomagnetic results indicate, the Palaeogene was quiet from the viewpoint of 
tectonic rotations affecting the tectonic units which presently occupy the Carpatho-Pannonian 
region. Rotations started soon after the rate o f rapprochement o f the African and European 
lithospheric plates suddenly decreased, at about 20 Ma. In the ALCAPA megatectonic unit four 
phases of Neogene rotations are recognised. None of these rotations affected the whole ALCAPA 
and only the older ones can be connected to escape tectonics and subduction. These occurred in the 
time intervals of 18.5-17.5 Ma, 16-14.5 Ma and around 12 Ma, respectively. The first two signifies 
the escape from the Alpine domain and subductions in the Western Carpathians, while the third one, 
the subduction in the NE segment of the Carpathians. The youngest rotation is less tightly con
strained than the previous three. However, it was most likely induced by the latest Miocene 
counter-clockwise rotation of the Adriatic microplate and the thus the time estimated is around 
5 Ma.

Concerning the Tisza-Dacia megatectonic unit the palaeomagnetic results from the SW part of 
the Pannonian Basin contradict the existence of a microplate during the Neogene. It seems that the 
earlier postulated clockwise rotation is applicable to the eastern part only [see abstract by C. 
PANAIOTU, this volume], while in the western part both clockwise and counter-clockwise rotation 
occurred. The latter can be also explained as having been induced by the movement o f the Adriatic 
microplate.
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Összefüggések a Kárpát-Pannon régió tercier rotációja és a Nyugati 
Kárpátok szubdukciója valamint az Adriai mikorlemez rotációja között

MÁRTON Ernő

Amint azt a kainozoós paleomágneses eredmények jelzik, a paleogén a Kárpát-Pannon régiót 
jelenleg elfoglaló tektonikai egységeket befolyásoló tektonikus rotációk szempontjából nyugodt
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volt. A rotációk nem sokkal azután kezdődtek, amikor az afrikai és európai litoszféra lemezek 
közeledésének sebessége hirtelen lecsökkent, kb. 20 Ma évvel ezelőtt. Az ALC APA megatektonikai 
egységben a neogén rotációk négy fázisát lehet felismerni. Ezen rotációk egyike sem érintette a 
teljes ALCAPA-t és csak az idősebbek lehettek kapcsolatban a kiszökéssel és a szubdukcióval. Ezek 
a 18,5- 17,5,16,5-14,5 és kb 12millióéves időintervallumokban jelentkeztek. Az első kettő az Alpi 
doménből való kiszakadást és a Nyugati Kárpátokban való szubdukciót jelzi, míg a harmadik a 
Kárpátok EK-i szegmensének szubdukcióját. A negyedik, legfiatalabb rotáció kevésbé pontosan 
határozható meg, mint az első három. Azonban, nagyon valószínű, hogy az Adriai mikrolemez 
óramutató járásával ellentétes irányú késő miocén korú rotációja váltotta ki, és így a becsült időpont 
kb. 5 milllió év.

A Tisza-Dácia megatektonikai egység tekintetében a Pannon medence DNy-i részéből 
származó paleomágneses eredmények ellentmondanak a neogénbeli mikrolemez létezésének. Úgy 
tűnik, hogy a korábban feltételezett óramutató járásával egyező rotáció csak a keleti részre 
alkalmazható [lásd PANAIOTU, ebben a kötetben], míg a nyugati részen mindkét forgásirányú 
rotáció megjelent. Utóbbit az adriai mikrolemez mozgása következményeként is magyarázhatjuk.


