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LÁSZLÓ Attila 

A Kárpát-térség keleti részére 
eső szerkezeti egységek 
fejlődéstörténete 

és problematikája 

A. A Kárpát-medence geotekto nikai 
kiosztása 

A Kárpát-térség geotektonikai fej lödés
Iörté netének megragadása mindenekelött egy 
olyan st rukturá li s modellt igényel, amely. ha az 
egyes felmerülö kérdések re nem is képes c:gyön

tetüen meggyözö választ adni. a geológiai tu

dományok bizonyos ismereti fokán elfogadható. 

Szükséges. hogy az olyan hegység- és 

rn cdcncerendszerek esdében. amilyen a Kárpátok 
~s az á ltala közrezárt szia likus ívközl medence, a 
re konstr ukció s értelmezésekben egy minél 
cg ~ ségcsebb felfogás és a részek köze l azonos is
menség i foka érvényesüljön. En nek egyik feltétele 
a térség grn ló gus szakembereinek sza bad 
'ékménycsc:réje. eredményeinek kölcsönös bemu
tatása és egybevetése. 

Már a század elejétől számos szerkezeti 
kios ztás és fejlödéstörténeti modell látott 

napvi lágot a Kárpát-térségre, vagy annak részeire 

'onatkozóan. A probléma néhány olyan kutatój a. 

akinek jelentős a hozzájárulása e területen, vagy 
késöbb a globális tektonika elveit alkalmazva hoz

tak lényeges újításokat: Uhlig. V. ( 1907): Voite~ti. 
!. P ( 1914-1942): Termier ( 1927): Telegdi Roth 
K. ( 1929): Kober. 1.. ( 1931 ): Schmidt. E. R. ( 1931-
1961 ): l'á\ ai Vaj na r. ( 1931 ): Streckeisen ( 1934 ): 
!'vlurgcan u (1934): Rozslozsnik P. (1915-1937): 
Dank V„ l3odzay 1. ( 1971 ); Vadász E. ( 1945-1961 ): 
Sti lle . H. ( 1953): Bancilá. 1. ( 1958): Dumitrescu, 

!. ( 1962): Mutihac. V. ( 1968- 1990): Tollmann. A. 
( 1969): Patruliu s. D. ( 1971-1976): Szádeczky-

Kardos E. ( 1971-1973 ): Szepesházy K. ( 1973-
1977 ): Balogh K. (1972-1983): Jiricek (1979): 
Bleahu, M. ( 1968-1975): Horváth F .. Roydeb. L. 
(1973-1993): Sándulescu, M . (1973-1990): Már
ton P. , Márton Sz. E. ( 1981-1994 ): Balla Z . ( 1980-
1990); Kovács S. ( 1980-1985): Báldi T. ( 1982): 
Bruchfiel, B. C., Hanor. G. ( 1983-1984 ): Balinto
ni . L. (1982-1994): Mitchell, G. (1994). 

E lőszö r a Sandulescu, M. ( 1984) által a 

Kárpát-térségre alkalmazott, elterjedt felosztást 
ismertetjük. Említett szerzö elsösorban a tektogene
tikai folyamatokat és a paleo-mezozoós alap
hegységek kifejlődési típusát veszi figyelembe 
(!.ábra). 

Az alpi övezethez tartozó Kárpát-térség
ben a következő geotektonikai csoportokat különíti 
el: 

/ . - Belső Dacidák - (Dacide /n/erne): 
kontinentális aljzattal rendelkezö nagyszerkezeti 

egységek csoponja amelyek mezozoós vagy perrn
mezozoós üledékburokkal rendelkeznek. 

- Nyugati Kárpátok belső öve (Pelsoi 

nagysze rkezeti egység) 

- Erdélyi-Középhegység északi része (Ti

szai nagyszerkezeti egység) 
- Bihari autohton ( Unitatea de Bihor) 
- Béli takarórendszer (Sistemul panzelor 

de Codru) 
- Nagybihari (Biharia) takarórendszer. 

(Panzele de Biharia) 
2. - Trans:::ilvanidák (ojiolil varral) - (Tran

silvanide). óceáni aljzattal rendelkezö 

nagyszerkezeti egységek övezete. 
- Erdélyi-középhegység déli része (Maros 

öv) 

- Körösi takarórendszer (Sistemul panzelor 

de Cri~) 
- Bedellői takarór_endszer (Sistemul 

panze lor de Bedeleu) 
- E rd é lyi takarók (Keleti-Kárpátok) 

(Panzele trans ilvane) 
- Vardaridák (Vardar öv) (Vardaride) 
3. - Pienidák - (Pienide) 
- Pienini sz irt öv. (zona klippelor pieninej 
- Batizai takaró (Magura t.) (Panza Botizei: 

Magura) 

- Petrovai takaró (Pánza de Petrova) 



- Láposi takaró (vadtlis takaró) - (Piinza 
de Lapu~: Piinza de wildtlis) 

4. - Középső Dacidák- (Dacide Mediane): 
azokat a kontinentális aljzattal rendelkező 
szerkezeti egységeket csoportosítja, amelyeket a 
krétavégi tektonikai mozgások alakítottak ki 
szerkezetileg. 

- Kristályos-mezozoós öv az Erdélyi 
takarók nélkül (Keleti-Kárpátok) (zona cristalino
mezozoica) 

- Bukovinai takaró (Piinza Bucovinica) 
- Szubbukovinai takaró (Piinzele Subbu-

covinice) 
- Infrabukovinai takarók (Piinzele lnfrabu

covinice) 
- Géta takarórendszer (Déli-Kárpátok) 

(Sistemul piinzelor Getice) 
- Géta takarók (Piinza Getica) 
- Szupragéta takarók (Piinzele Suprage-

tice) 
5. - Kiilső Dacidák (intrakominentális var

rat) - (Dacide Externe): másod ik óceáni aljzattal, 
vagy kivékonyodott kontinentális aljzattal ren
delkező üledéktakarók csoportja, amelyet felsőkré
ta korú mozgások alakítottak ki szerkezetileg. 

- Máramarosi szirt öv - Borkuti takaró 
(Északkeleti-Kárpátok) 

- Fekete tlis takaró (Keleti-Kárpátok) 
- Csalhói takaró (Baróti L Bobui t. , Var-

gyasi t.) 
- Szörényi takaró (Déli-Kárpátok) 
6. Peremi Dacidák (Danubiai 

nagyszerkezeti egység) - (Dacide Marginale ; au
tohtonul Danubian) 

7. - Moldavidák - (Moldavide). neogén 
tektonikai fázisok által kialakított kontinentális 
aljazthoz kötődő üledékes takarók csoportja. 

páli t.) 

rro 

- Konvolut takaró (Teleázseni t.) 
- Audia takaró 
- Tarkői takaró 
- Peremi takaró (Vráncsai t). 
- Kárpátperemi molassz takaró (Szubkár-

8. - Előmélyedés - (Avanfosa) 
- gyűrt övezete 
- gyűretlen övezete 

- Molassz üledékekkel feltöltött medencék 
és poszttektonikus üledékburok. melyek maguk alá 
temették a kárpáti tektogenezis fentebb felsorolt 
fő szerkezeti egységeit (Pannon-medence. Erdé
lyi-medence, hegységközti medencék). 

Balintoni , 1. ( 1994) új szerkezeti 
kategóriákat különít el, melyek által a szutúrák 
(varratok), illetve a közöttük húzódó kontinentá
lis aljzattal rende lkező része.k egy térbeli-időbeli 
felosztását javasolja. 

A Kárpát-medence keleti felében két ofi
ol itos varratot azonosít: a Maros zónát (Zona 
Mure~) az Erdélyi-Középhegység déli részén. és a 
Szörényi takarót (Paraautohtonul de Severin). 
amelyhez a Fekete tlis takaró szerkezetileg kötődik . 

Ez a két varrat, a Peceneaga-Camena transzform 
vetővel együtt (utóbbi a Kárpátok területén kívülre 
esik) lehetővé teszi számára, hogy megkülönböz
tessen négy olyan különálló térséget, amelyeknek 
nagy szerepük volt a Kárpát-térség geotektonikai 
kialakulásában: 

- Ausztro-Pannoniai egység (Unitatea Aus-
tro-Panonica) 

- Géta egység (Unitatea Getica) 
- Euxin egység (Unitatea Euxinica) 
- A nagy Eurázsiai pajzs (Marea Unitate 

Eurasiatica) 
Származási helyüknek megfelelően, 

véleménye szerint a térség a következő tektonikai 
egységek csoportjait foglalja magába: 

- a három óceáni doménium összleteit: 
-Transzilvanidák (Transilvanide) 
- Pienidák (Pienide) 
- Szeverinidák (Severinide) 
- a fent említett óceáni doméniumok köz-

ti. kontinentális aljzattal rendelkező szerkezeti 
egységek deformált részeit : 

- Apuszenidák (Apusenide) 
- Kelet- és déli Getidák (Getide estice ~i 

sudice) 
- Danubikum (Danubicum) 
- Euxenidák (Euxenide) 
- Perimoldavidák (Perimoldavide) 
A tektonikai egységek elnevezhetök a meg

felelő tektogenetikai fázisok alapján is, amelyek 
idején' szerkezetileg kialakultak: ausztridák 
(austride); laramidák (laramide), stb. 



Az idő és a hely kombinációja alapján új 
nevezéktani felosztást javasol: ausztriai Getidák 
(Getide austriace), !arámi Transzilvanidák (Tran
si lvanide laramice), stb. Ugyanakkor elveti a 
szerkezeti egységek egymáshoz viszonyított 
he lyzete alapján való felosztást (belső, középső, 
külső. peremi helyzetű egységek), mivel ezek rend
szere szerinte nem létező fejlődési és genetikai 
sorrendet sugall. 

Összefoglalásunkban a Sandulescu-féle 
felosztást használjuk, mivel áttekinthetőbb. Bár 
rendszere valóban mélyebb genetikai összefüg
géseket sugall, egységei között csupán a krétától 
kezdve beszélhetünk többé-kevésbé összefonódó 
fej lődéstörténetről. 

B. Betekintés a Kárpát-térség keleti részére 
eső sze rkezeti egységek vázlatos fejlődés
történetébe 

A Kárpát-térség prealpi (alpi ciklus előtti) 
fejlődésében több orogén ciklus hatása is kimutat
ható. valamennyiük metamorf átalakulásokkal járt, 
és strukturális változásokat hagyott maga után. 

A térségben a prealpi fejlődéstörténet 
alap ' etö problémája a metamorf összletek ki
alakulásának időpontja. Általánosan elfogadott 
szemlélet alapján a következő tektonikai-metamorf 
ciklusok járultak hozzá: 

- prebajkáli kadomi (assynti) - azok az 
összletek. amelyek részt vettek a kadomi ciklus 
metamorf átalakulási folyamataiban, többnyire az 
amfibol fáciesű kőzetek csoportjába tartoznak ; 

- bajkáli vagy ókaledóniai - felsőprotero

zoós-kambriumi kőzetek, amelyek zöldpala fáciesű 
metamorfózist szenvedtek: 

- variszkuszi (herciniai) - ciklus, amely 
ala tt az ordovicium-alsókarbon intervallum 
üledékei a térségben szintén zöldpala fáciesü me
tamorfózist szenvedtek, főleg a szudéta fázis ide
jén. 

A prealpi orogén ciklusok közül ter
mészetesen a herciniainak tulajdonítunk nagyobb 
j elentőséget , mivelhogy előzményét képezi a Kár
pát-térségben, az alpi ciklus időszakában kialakult 
mob ilis területek fejlődésének, és ennek a nyomai 
még fel ismerhetőek az egységek szerkezeti 
felépítésében. Az aljzat komplexumai keretén befül 

gyakran kimutathatók takarók , tektonikai 
szerkezetek, amelyek vergenciája és helyzete eltérő 
az alpi ciklusban ismert tektonikai szerkezetekétől. 

A Kárpát-térségben bekövetkező kon
szolidáció a herciniai ciklus végén stabil zónákat 
hozott létre, amelyek később részt vettek az alpi 
átalakulásokban, és beépültek a létrejött új 
szerkezetekbe. Ugyanakkor mobilis zónák 
létezéséről is tudomásunk van (felső-karbon
perm), ahol neutrális magmatizmus fejlődött ki, 
amely szerkezeti törésvonalakkal hozható kapcso
latba, anélkül, hogy szubdukciós, vagy akréciós 
zónák jelenléte kimutatható lenne. A permi (a her
ciniai ciklus végi) geotektonikai modellnek még 
sok tisztázatlan vonatkozása van. 

A Kárpát-térség az alpi ciklus folyamán 
az Európai- 'és az Afrikai-lemez ütköző zónájának 
egy részét képezte. Ez a folyamat magába foglalja 
több mikrolemez leszakadását a kontinenspereme
kről, és ezek felaprózódását. Több részben való 
felnyílás és bezáródás által nyerte el a jelenlegi 
szerkezeti alakját. A globális Tethys-bezáródás 
kréta-miocén intervallumára inkább a horizontá
lis kéregmozgások voltak jellemzőek. 

Az alpi ciklus kezdetén kialakult ofiolitos 
komplexumok minden bizonnyal egy disztenziós 
(spreadig) periódus kezdetét jelzik a Kárpát-térség 
mobillissá vált zónájában. A Tethys-óceán fel
nyílásának korát aránylag pontosan meg lehet 
határozni a Kárpát-medence keleti részében, az 
ofiolitos összletek képződési időpontjából. Így a 
Maros öv (Transzilvanidák) keretén belül már a 
középső-triászban meginduló riftesedés később 
tágulásba megy át (2 . ábra). Ebből a periódusból 
származnak az Olt takaróredő (Persányi sorozat) 
aljzatában levő alkáli magmás kőzetek, amelyeket 
alsótriász tengeri üledékek takarnak, és amelyeket 
a későbbi periódusban majd bázikusabb magma
tizmus követ. A Maros öv felnyíiása a Tethys-óceán 
keretén belül egykorú a Vardaröv, vagy az anatóliai 
fennsík hasonló folyamataival, ahol passzív kon
tinentális szélekkel (peremekkel) rendelkező szét
nyílása jellemző. A középső és nyugati Alpokban 
lezajlott hasonló folyamatokkal szemben a Kár
pát-térségben ez jóval hamarabb megkezdődött, 
hiszen az Alpokban csakis a liász korszakban mu-
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latható ki. am i jókora idöheli cltolódásra utal a 
fo lyamat lezajlásában. 

A Transzi lvan id ák keretén belül kimutat
ható a kinyílás két fontosabb paroxizmusa. Az első 
a középső- és a felső-triászban zaj !ott le. míg a 
második a középső-jura derekától feltehetően a 
titon korszakig tartó folyamat. cgyértelmüen a lel
nyilás töhb ütemü lezajlását bizonyítják ebben a 
n:gióban. !\második tágulási szakaszon bi.:lül olyan 
rövidebb pt:riódusú. rátolódási mozgási szakaszok 
is jclcntkcztek. amelyek átmc:ncti jcllcgátfordulást 
és olio litos obdukciókat eredményeztek. /\mint azt 
az Erdé lyi takarók változatos rétegtani és litoló
giai felépítése is bi zonyítja. az üledékképződés is 
jellegzetes és vidékenként e ltérő vo lt. 

Más interkontinentáli s rift zónák és 
kivékonyodott kontinentális aljzattal rt:ndelkezö 
zónák is létrejöttek egy időben a Tethys-óeeán fd
nyílásával. mint például a Külsö Dacidák régiója 
a Keleti- és Déli-Kárpátok területén. vagy keletebb
re a Krím -fé lszigeten és a Nagy-Kaukázusban. bár 
ezek rövid élettartamúaknak bizonyultak. Ez egy 
alká li magmatizmus megjelenését eredmény.:zte. 
és ezáltal egy Afaro-Yörös tengeri rilksedési 
folyamatta l hasonlítható össz..:. !\ fe ln yí lás 
fo lyamata a Külső Dacidák keretén belül egészen 
a felső-jura alj áig. legldjcbb a titon korszakig tan
hatott. amikor elkezdödött a kárpát lli s kialakulá
sa. 

A1 At lanti-óceán kinyílása a; /\frika i
lemez kelet-északkelet irányú 11101.gását ..:r..:d
ményezlé. balos rotációs jelleggel kornbinálva. 
magával vo nt a az Európa i-l ernez fel é va lú 
közekdését. c:lőidézve a Tethys-régió részleges 
bezáródását. Ez a folyamat túlnyomóan di sztt:n
ziósból kompressz iós ren dszerbe ragadta a Te
thys-régióban levő mikrolcmueket. Ez az az 
időpont. amikor a Tethys-óccán b..:záródási 
folyamata beindul. és kialakulnak az alapfeltételek 
az alpi rendszerhe z tartozó hegyláncok 
fclgyürődéséhez . A felsöjurabeli mozgáso k a1 
apuli ai rész északkelet felé tolódását eredményez
ték. ami az otiolitos komplexumok obdukciójút 
vonta maga után. a Yardar - Maros Ö\ dél-délnyu
gati része záródásával. anélkül. hogy a Kúrpát
térségben {az Erdé lyi-Középheg; ségben és az et
től keletebbre ~ső részeken) még va lami lyen 

hason ló mozgást is észlelni lehessen. Ezze l szem
ben a krétabeli mozgáso k, ame lyek hosszabb 
idötartamúak és több tektogenetikai fázist foglal
nak magukba. már az európa i része n és ter
mészetesen a Kárpát-medence keleti részében is 
eredményeztek változásokat. Erre a szakaszra es
nek az alpi ciklusbeli legintenzívebb szerkezeti 
átalakul ások. gyürödések , bonyo lult takaróredök 
képzödését eredményezve.!\ Sándulescu-1ek fe l
fogás szerint { 1984) a Daci dák orogén mozgásai 
elsősorban t:rre az időszakra tehi.:tők (dacidikus 
periódus). Ez az eseménysor nyugatról keletre ha
ladva mozgásba hozza a kelet-kárpáti térség mik
roleme ze it. beindítva itt is a nagyméretü tér
rövidliléseket. A tagolt ütkö zési peremek (p l. 
Moesiai-tábla) egymásba nyomulása kényszeríti ki 
egyes kontinensperemi zónák {Déli-Kárpátok) 
gyürőd.5ses remobilizációját. létrehozrn últala a 
Kárpát-Balkán hegyvonulatok (Transzi lvanidák és 
Középső-Dacidák) fordított ·s· formájC1 gür
bliletét. 

A ··dacidikus periódus·· (krétabe li mozgá
sok) vége felé a dacidák nagyrésze már túl van az 
átalakulási folyamaton . elnyerte nagy vo nalakban 
a mostani t·akaróredős szerkezetét. és egy kon
szolidációs folyamaton megy át. aljzatként szo lgál
va a rajta később kialakuló liatalabb ükdékbu
roknak. vagy pedig sze rkezetileg már kia laku lt 
háttérként a később kialakuló sz..: rkezctc k számára. 
a moldáviai tektogenezisek (miocén) alatt. Ezek a 
szerkezeti egységek a neogén folyamán mar csak 
törés.::s átalaku lásokat. hori zo ntáli s eltolódásokat 
sz.:nvednck. ame lyeket átmen<::ti dilatációs ( disz
tcnziós) mozgások kísérnek. és ame lyek úrkos sü l
lyedékcket eredményezve. !dg; orsítják a 111.::den
ceterü ktek egyes rés ze inek kialaku lását 
(Erdélyi-medence aljzata) (3. ábra). 

!\ Yardar-Transzilvanida rendszernek az 
alsó- és középsö-triászban megindult tágulási 
fo lyamata egészen az új kimmériai mozgásokig 
tartott. ame ly után az óceáni kéreg az észak i és 
déli mikrolemez pereme mentén szubdukciósan 
konszummálódott. A titon-alsó-krétabeli kollíziós 
szakasz sorún a Transzilván doméniumban a mély
tengeri üledéksort egy seké ly vizü zátonylaciesü 
vá ltotta fel. A Transzilvanidák a barrémi korszak
ban a záródási stádium végsö szakaszába érkez-



tek. így az üledékes takaró kiemelkedik. majd az 
előtérben már kialakult bukovinai tlis medence 
vadllis összleteibe kerül. Az ausztriai fázis során 
a Transzilvanidák gyűrődésen mentek át. amely a 
!arámi fázisban zárult le. ekkor alakult ki gyürt és 
áttolódott takarószerkezetük. 

A Belső Dacidák keleti területén (Erdélyi
Középhegység északi része) a krétavégi mozgá
sok _jel entik az utolsó takaróval kapcso latos áta

lakulási mozgások lezárulását. A neozo ikumi 
tektogenezisek. amelyek oly fontosak a Keleti

Kárpátok takarókba való átrendeződésében. az 

Erdélyi-Középhegység északi területén már csak 
töréses szerkeze ti átalakulásokat eredményeznek. 

A Déli-Kárpátok a lpi fejlődése alsó-jura 
riftesedéssel kezdődött. A Gétikum és a Danubi
kum között az óceáni aljzattal rendelkező. árok 
_jellegü Szörényi-medence alakult ki. magába fog
lalva a pelágikus üledéksort és a bezáródással kap
csolatba hozható titon-apti interva lluni lli s típu sú 
rétegeit. A Déli-Kárpátok két lépcsöben lezajlott 
tektogenezise által a két kontinentális mikrokmez 
(a Danubikum és az allochton Gétikum) egymásra 

csúszott. Az ausztriai fázis során a Gétikum frontja 
áttolódott a Szörényi árkon. míg a larámi tektoge

nezis ideje alatt történik a Szörényi, a Géta és a 
Szupragéta takarók nagyméretü áttolódása a Da
nubikumon, ez utóbbit is igénybevéve szerkezeti
leg. A Moesiai platform egyes román szakemberek 
szerint a kisázsiai régió közeledése miatt relatíve 
nyugat felé mozdult el Ez is szerepet _játszhatott 
az áttolódásos szerkezetek kialakulásában, és en
nek eredményeként értelmezhető a nyugati pere
mek !arámi granodioritos magmatizmusa (banati

tok). 

Szubdukcióról csak a Moesiai tábla nyu
gati részén beszélhetünk, ugyanis a Déli-Kárpá

tok többi részén inkább " transzkurn:ns" vetők _je
lenlétét feltételezik a geofizikai adatok alapján. 

A Belső Dacidák turon korszakbeli tek
togenezise a Középső és a Külső Dacidákra is je
lentős hatással volt. A barrémi-albai intervallum 
alatt befejeződik a Középső Dacidák takaróba való 
átrendeződes.: . .:z a folyamat keletről nyugat felé 
zajlik le. Először az lnfrabukovinai és Szubbuko
vinai takarók kerültek egymás fölé, majd az utána 

egy rövid lepusztulási periódus következtében 

nyugatabbra kialakult Bukovinai doménium össz
lt:tei tolódnak rá az előbbiekre. takaróredőket alkot
va. A Külső Dacidák tlis összletei. mintegy lánc
reakcióként. a !arámi mozgások által kerülnek a 
Moldavidák fölé (5 . ábra). 

A rVloldavidák tektogenezise alatt 
folytatód,ik a láncreakció-szerű mozgás, ez 
nagyméretű térrövidülést eredményez a Kárpát
térség keleti felében. Ehhez a folyamathoz kötődik 
részben a neogén magmatizmus kibontakozása a 

Keleti-Kárpátokban. A neogén tektogenezisek alatt 

nagyszerkezeti takarórendszerbe való átalakító 

mozgásokat csakis az akkori kontinens peremén 

észlelhetünk, sokkal kisebb területre szűkülve a 
kréta kori tektogenez isek térbeli hatáskörével 
szemben , míg a Kárpát-térség belső részeiben 
töréses rendszerek alakulnak ki . A " moldáviai tek
togenezisek" során a Kárpátok hajlata tovább hang
sú lyozódik (Pienidák délkeleti része) , a Belső 
Dacidák (Tiszai nagyszerkezeti egység) északke
leti irányú mozgása által, ami egy rotációs kom
ponensei társult. A görbület fejlődését megköny
nyíti a miocénbeli szerkezeti vetők kialakulása, 
amt:lyeknek többsége '' transzkurrens' ' jellegü, és 

lényeges szerepük volt az Erdélyi-medence aljza

tának pásztás lesüllyedésében. Fontos szerepet ját
szik ebben a Dél-Erdélyi törésrendszer, a Pece
neaga-Camena törésvonal, az lntramoesiai 
törésvonal. a Besztercei szerkezeti vető, az Észak
Erdélyi. ill. a Bogdan-Voda törésvonal. A fent 
említeti összetett mozgás nagy hatással volt az 
Erdélyi-meoence aljzata szerkezeti kialakulásban 
is, ahol vidékenként disztenziós törésrendszer! 

eredményez és ho~járul a mély süllyedékek rend
szereinek kialakulásához. 

Aljzatukról lenyíródva, a Moldavidák de

formációja két lépcsőben zajlik le, nyugatról kelet 
felé haladva. Először meggyürődnek, majd egy 
rákövetkező fázis során feltolódnak, így az üledék
gyüjtő medence tengelye is egyre keletebbre 
tolódik, mind fiatalabb és fiatalabb üledékeket tar
talmazva. A krétavégi !arámi fázis során a Közép
ső Dacidák tektogenezise következtében de
formációt szenved a Moldavidák nyugati térsége 

· (Konvolut, Audia, Makla takarók) és az óst~jer 
fázis során feltorlódnak a Moldavidák keleti 
részeire (Tarkői , Vráncsai takarók). A Tarkői, 



Vráncsai takarók első gyűrődése az újstájeri fázis 
alkalmával történik. A peremi helyzetű Kárpátpe
rem i (Szubkárpáti) takaró pedig később, a 
moldáviai fázis során gyűrődik fel. 

A külső helyzetű süllyedékek (külső mo
lassz zóna) Kárpát-kanyarbeli gyűrődése a valá
hiai mozgásoknak köszönhető , amelyeknek 
máskülönben a Kárpát-kanyarban fontos szerepet 
tulajdoníthatunk a hegylánc kiemelkedésében. 
Ezeknek a mozgásoknak köszönhetően szakad meg 
a kapcsolat a Keleti-Kárpátok belső medencéi és a 
Kárpátokon kívüli Dáciai-medence között, a pleisz
tocén korú belső medencebeli üledékek nyomait 
ma több mint 1 OOO m magasban is megtaláljuk. A 
hegységképződési folyamat (a Kárpátok 
kiemelkedése) még mai nap is folytatódik . 

Az Erdélyi-medence aljzata északnyµgati 
részének lassú emelkedése és délkeleti része süly
lyedésének kezdete a felső-miocén-pliocénbeli 
mozgásokra vezethető vissza, ennek következtében 
a fiatalabb üledékképződés mind délebbre húzódik, 
ugyanakkor az északnyugati rész kiemelkedik, és 
folyamatosan lepusztulnak úgy a bádeni, mint a 
szarmata korszakbeli összletek ezen a területen. 
Így az Erdélyi-medence északkeleti részén, mint 
a Nagybányai-medence (Pannon-medence legke
letibb nyúlványa) báden-szarmata rétegeiből , 

hiányzik a litorális fácies. Ez ad indítékot arra a 
feltételezésre, hogy ezen a részen a Pannon- és az 
Erdélyi-medence közt kapcsolat létezett a miocén 
folyamán. 

A geológiai adatok arra utalnak, hogy az 
orogén zónák erőteljes kiemelkedése a térség ke
leti részében minden bizonnyal a miocén időszak
ban kezdődhetett, de mindenképpen a pliocén 
végén és a pleisztocén folyamán éri el tetőfokát. 
Az általános rétegtani problematika adat hiányában 
még mindig megoldatlan kérdéseket rejt magába, 
ez egyelőre megakadályozza a tektonikai folya
matok és a szerkezeti egységek kifejlődésének kro
nológiailag pontos behatárolását. 

Yégülis, a Kárpát-medence miocén töré
ses fejlődéstörténetében nagy vonalakban két fá
zist különíthetünk el (Horváth et. al. 1986); egy 
kezdetit hosszanti elnyíródásokkal, majd egy be
fejező! , disztenziós vetőrendszer kialakulásával, 
amely a felső-miocénben komolyan befolyásolta 

a térség keleti részében lezaj lódó szerkezetáta
lakulást. A mikrotektonikai mérések és a paleomág
n ese s eredmények egyöntetűen a "T iszia" 
nagyszerkezeti egység óramutató irányával való 
elfordulását (rotációs mozgás) sugallják a miocén 
folyamán (főleg a középső- és felső-miocénben) 
(Csontos L. et. al. 1991 ; Szalai E. 1994) Ez irány
ba vezettek Balla Z. ( 1985) modellezései is. En
nek a mozgásnak valószínűleg nagy szerepe volt a 
Keleti-Kárpátok szubdukciós övezetének ki
alakulásában (Csontos L. et. al. 1991 ), és ugyanak
kor a szerkezet kialakulásának dél felé észlelt 
időbeli eltolódásában. 
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Beograd 

Despre problemele evolutiei 
structurilor majore din zona 
estica a ariei Carpato-panonice 
(Rezumat) 

in lucrare autorul face o prezentare suc
cintá a evolu\iei marilor structuri geologice. atlate 
ln partea estica a bazinului carpatic, ln cadrul ciclu
lui alpin. Luand ca baza modelul geotectonic ela
borat de M. Sandulescu ( 1984) ~i al lui Balintoni , 
1. ( 1994 ). aduce unele precizari ln cea ce prive~te · 
evolu\ia ln ti mp ~i spa\iu a marilor structuri ~i pro
blematica majora ale acestora. in conformitate cu 
tectogenezele principale din cadrul ciclului alpin, 
care au un rol esen\ial ln mi~carea tatonata, la ln
ceput de distensiune generalá (spreading). ulteri
or de compresiune, ln care au fost antrenate struc
turile majore din aceastá zona, prezinta procesul 
ln contextul evolutiv general al fenomenelor sim
ilare din aceea~i perioada din zonele adiacente din 

Europa alpina, luand in considerare noile date din 
literatura de specialitate strainá. 

The Evolutionary Problems of 
the Structural Units in the 
Eastern Part of the Carpatho
Pannonian Basin 
(Abstract) 

The first part of the paper includes the 
geotectonic division of the major tectonic units 
occurring in the north of Hungary suggested by 
Sandulescu and Balintoni. 

The paper presents the generally accepted 
and used geotectonic division suggested by M. 
Sándulescu ( 1984 ). based on an analysis of more 
tectonic phases of the Alpi ne orogenic cycle and 
the basement types ofthe tectonic units ofthe re
gion. On the other hand, the geotectonic model 
suggested by Balintoni ( 1994) is also reviewed. 

The second part of the paper outlines the 
geological history ofthe tectonic units in the east
ern part of the Carpathian region: the prealpine 
evolution (an important problem is the age ofthe 
metamorphic formations) , the Hercynian cycle 
(with the creation ofthe stable zones that later took 
partin the Alpine deformations, too ), the collision 
between the African and European Plates during 
the Alpine cycle (the Upper Cretaceous tectonic 
movements - the most intensive orogenic periods 
were in this stage, the orogenic process progressed 
from the West to the East, brought the micro plates 
ofthe orogenic plates ofthe region in motion. ini
tiated compression on a huge scale, and, hence, 
created the reversed S-shaped Carpathian-Balkan 
Mountain Ranges; the recent geomorphologic 
character ofthe region created during the Miocene, 
Pliocene and Pleistocene tectonic phases, the 
chain-reaction-like motion from the West to the 
East continued, it was combined with a rotation. 
turning of the Tisia major tectonic unit, and this 
complex motion förmed the tensional and com
pressional fault systems of basement of the 
Transylvaniim Basin, and yielded the Neogene 
magmatism in the inner belt of the Eastern 
Carpathians). 
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1. ábra A Kárpátok geotektonikai vázlatos térképe (M.SÁNDULESCU, 1984) 



~ÖZÉPSO ÉS FELSŐTRIÁSZ 

JURA · ÉS AL~KRÉTA 

AP - apul iai egység 
PN - Pindusi riftzóna 
PE - pelagóniai masszívum 
v - Vardar öv 
T - Transzilvanidák (Maros öv) 
Pi - Pienidák 
PM - Piemontais 
D - Belső Dacidák 
AA - Ausztroalpok 
bk - Bükk-egység 
BR - Brianconais 
DM - Középső Dacidák 
Sg - Szupragéta 
G -Géta 
SM - Szerb-makedónai masszívum 
Sr - Srednegore 
Rh - Rhodope 
VR - Valais riftzóna 
RDE - Külső Dacidák riftzónája 

HARMADIDŐSZAK 

D - Danubiai-egység 
Pb + Sp - előbalkáni egységek és Stara Planina 
M - Moesiái platform 
Ca - Alpi-Krím egységek 
Mde - Külső Dacidák 
DN - Észak-Dobrudzsa i orogén 
SI' - Pannon-medence óceáni aljzata 
Fm - moldáviai tlis óceáni aljzata 
P - Poncidák 
DC= Ca +DN 

CD - Peceneaga-Kamena szerkezet i vető 
<bl - lntramoesiai szerkezeti vető 
Q) - Észak-Erdélyi szerkezeti vető 
® - Dél-Erdélyi szerkezeti vető 
1 - óceán i aljzat 
2 - kivékonyodott kontinentális aljzattal 

rendelkező riftzóna 
3 - intrakontinentális ritizóna (intrakratón) 
4 - kontinentális aljzat 

2 . ábra A Tethys mobili s zóna fejlődése a Triász, Jura, Kréta és a Miocén folyamán 
(A Kárpát-Pannon térség). M.SÁNDULESCU, 1984 nyomán. 17 
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3. ábra A Kárpát-Pannon térség rotációs modelje és áz „orogén vektorok" helyzete a Flis Kárpátokban. 
, (JIRICEK nyomán, 1979) 

1 - Flis zóna. 2 - Preneogén kőzetek . 3 - Jiritek-féle „orogén vektorok" (a nyi lak a tlis takarók mozgásirányát 
jelképezik egy adott geológia i i dőben) . K - Kárpáti . B - Bádeni. S - Szarmata. P - Pliocén . Q - Kvarter. 4 - A a , 
kiszámított hatóiránya a Pannon-térségben. egy adott földtani korszakban (a nyilak a cr , rotációs irányát jelzik) 
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4. áb ra A Kárpátokban lezajlott főbb tektogenézisek diagramja. (M. SÁNDULESCU, 1984) 




