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(Kivonat)
A miocén végén összefüggõ Csíki-Ba -
róti- és Barcasági területek egy K-i ver -
gen ciájú flis takaró lepusztult felszí né -
nek pásztás süllyedékén alakultak ki a
plio cén kezdetén, mint egységes meden -
ce. A területet ÉNy-ról DK felé átszelõ
dia gonális törésrendszer mentén sza -
kaszo san aktiválódó D-Hargita-i vulkáni
komplexum részmedencékre tagolta a
süllyedéket.
A Baróti-medence a pliocén kezdetétõl a
pleisztocén felsõ szakaszáig tartó me den -
ce fejlõdése során max. 500 m vastagságú
üledékkel töltõdött ki. Az alsó (dáciai) és
felsõ (pleisztocén) fluviolakusztrikus
szén  telepes rétegsorok közé olyan plio -
cén (dáciai-romániai) agyagmárga soro -
zat települt, amely a Dáciai-medence felé
átmenetileg kialakult tengeri kapcsolatot
jelez.
A hármasosztatú üledéksorba három
rétegtani vezetõ szintet képezve települ a
Lucs-Csomád vulkánsor DK felé egy -
mást követõen aktiválódó tagjainak
radiometrikusan koradatolható piroklasz -
tit- vulkanoszediment sorozata, amely

köz berétegzõdése folytán lehetõvé teszi
a medencekitöltõ üledéksornak a vulkáni
paroxizmusokhoz igazított kronológiai
beosztását.

BBeevveezzeettééss

A Kár pát-me den ce rész me den cé i nek fej -
lõ dés tör té net ében mai is me re tek alap ján egy re
több olyan egye di vo nás raj zo ló dik ki, amely az
ál ta lá nos me den ce fej lõ dé si fo lya ma to kon be lül a
he lyi kü lönb sé gek re irá nyít ja a fi gyel met. Kü lö -
nö sen ér vé nyes ez a pe re mi hely ze tû kis me den -
cék ese té ben, ame lyek a kár pá ti ta ka rók moz gá -
sai so rán dif fe ren ci ál tan kü lö nül tek el a nagy
köz pon ti me den cé tõl, ill. a kül sõ elõ té ri süllye -
dékektõl (pl. Dá ci ai-me den ce). A fej lõ dés kü lön -
bö zõ stá di u ma i ban egye di jel le ge ik tisz tá zá sa
azért fon tos szá munk ra, hogy ben nük szét vá -
laszt ha tók le gye nek a kár pá ti tér ség egé szét meg -
ha tá ro zó nagy szer ke ze ti ha tá sok és ezek ré teg ta -
ni, vulkanológiai kö vet kez mé nyei, va la mint a lo -
ká lis je len sé gek és ezek nek a he lyi fej lõ dés me ne -
tet meg ha tá ro zó sze re pe.

A Baróti-medence a Ke le ti-Kár pá tok
bel sõ me den ce so rá nak DNy-i hely ze tû, kö zel
500 km2 ki ter je dé sû egy sé ge. Hely ze té nél és ré -
teg ta ni adott sá ga i nál fog va ki tû nõ en al kal mas az
utób bi 5 mil lió év fej lõ dés tör té net ének re konst -
ru á lá sá ra, a pász tás és mo za i kos rész egy sé gek
kap cso la ta i nak tisz tá zá sá ra.

PPrroobb lléé mmaa ffeell vvee ttééss

Ko ráb bi szór vá nyos meg fi gye lé sek, ki -
sebb fú rá sok, vulkanitokban meg fi gyel he tõ zár -
vá nyok alap ján, va la mint a me den ce pe rem fel -
szín re emelt alj zat-kép zõd mé nye i nek tér ké pi fel -
dol go zá sá val szá za dunk el sõ fe lé ben már vi -
szony lag meg bíz ha tó kép raj zo ló dott ki a me den -
ce föld ta ni vi szo nya i ról (BÁ NYAI J., 1922,
1929; JEKELIUS, E., 1923, 1932; MRAZEC, L.,
1932; SZÁDECZKY K. Gy., 1929). Az utób bi
öt ven év so rán több mint 300 nyers anyag- és
szer ke zet ku ta tó mély fú rás mé lyült, azon kí vül
szá mot te võ bá nyá sza ti te vé keny ség folyt a tér -
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ség ben. Ugyan csak ku ta tá si cél lal a kép zõd mé -
nye ket nagy szá mú geo fi zi kai fú rás szel vény és
te re pi fel vé te le zés se gít sé gé vel jel le mez ték.

En nek alap ján ma már vi szony lag pon tos
ké pet al kot ha tunk a me den ce alj zat hely ze té rõl,
szer ke ze ti ta golt sá gá ról, anya gi ös  sze té te lé rõl,
va la mint a me den ce ki töl tõ üle dék sor sa já tos sá -
ga i ról (GHEORGHIU, C., 1953; AIRINEI, ªt. et
al., 1961, 1972a,b; LITEANU, E., 1962; RÃ DU -
LES CU, D., 1965, 1970; GAVÃT, I., et al.,
1971; PELTZ, S., 1971; KRISTÓ A., 1972; SA -
VU, M. Gh., et al., 1978, 1981, 1984; KUSKO,
M., 1983; LÁSZ LÓ A., et al., 1995, 1997a,b).

A Baróti-Barcasági-Háromszéki me den -
cék ré teg ta ni és fej lõ dés tör té ne ti re konst ruk ci ó ját
meg ne he zí tet te, hogy még a Paratethys üle dé kek
faunaegyüttesei sem kor re lál ha tók nagy pon tos -
ság gal a Dá ci ai-me den ce fa u ná já val, amely hez
vizs gá la ti kör ze tünk kap cso ló dott. A biosztrati-
gráfiai kü lön ál lás a faunaösszlet en de mi kus vol -
tá ból és he lyi jel le gé bõl kö vet ke zik, így csak nem
önál ló ré teg ta ni egy ség ként kell ke zel nünk.
Amen  nyi ben egyéb ada lé kok (litológiai, fácies-
tani, paleomágneses, ra dio met ri kus kor vizs gá lat)
alap ján si ke rül a ma xi mum 550 m vas tag sá gú
üle dék sort kronosztratigráfiailag azo no sí ta ni és
ta gol ni, ak kor nyí lik le he tõ ség a kö zép sõ és kül -
sõ Paratethys ha son ló ko rú kép zõd mé nye i vel va -
ló pár hu za mo sí tás ra is. Ugyan csak ezek se gí te -
nek hoz zá a Kár pát-me den ce bel sõ ré sze i vel va ló
pár hu za mo sí tás hoz, mi vel a rétegtani-vulkanoló-
giai vál to zá sok a Pan non-me den cét is érin tõ geo-
dinamikai ese mé nyek hez kap csol ha tók.

MMeeddeenncceeaalljjzzaatt ééss sszzeerrkkeezzeettee

A Baróti-medence alj za tát túl nyo mó részt
a belsõkárpáti flisövezet Csalhói ta ka ró já nak
ero dált és ta golt fel szí nû, al sóbb ré teg ta ni hely -
ze tû kré ta egy sé gei ké pe zik. Mint a ko ráb bi ak -
ban rá mu tat tunk (LÁSZ LÓ A. et al, 1995,
1996a,b), e kré ta összlet nagy va ló szí nû ség gel
egé szen a pontusi eme let vé gé ig eró zi ós szá ra zu -
la ti tér szint kép zett. En nek tud ha tó be a “cson ka”
szel vény vi szony lag szûk in ter val lu mot át fo gó
vol ta, s ki fej lõ dé sé nek fáciestani vál to za tos sá ga.

A te rü let alap ve tõ en egy É-ÉNy-i vergenciájú,
va la mint egy K-i irá nyú, több ször is mét lõ dõ tor-
lónyomásnak volt ki té ve. A tá gabb kár pá ti tér ség
nagy szer ke ze ti fej lõ dé sé nek fon to sabb kré ta-mi -
o cén szer ke ze ti ese mé nyei egy aránt ha tot tak er re
a flis ta ka ró ra. Mai ál la po tá nak ki ala ku lá sá ban
sze re pe volt a flis so ro zat ko rai plasz ti ci tá sá nak,
majd ké sõb bi kõ zet me cha ni kai el me re vü lé sé nek.
Az alap ve tõ en É-D-i csa pá sú pász tás el ren de zõ -
dést és gyû rõ dést még az al só kré ta-eo cén szer ke -
ze ti moz gá sok hoz ták lét re, míg a felsõkréta-
oligocén és az azt kö ve tõ idõ szak ok vál ta ko zó,
ket tõs vergenciájú moz gá sai az ero dált fel szí nû
szer ke ze ti pász ták tö ré ses tönk re me ne tel ét és
mikroblokkos fel da ra bo ló dá sát idéz ték elõ. A
Moesiai-tábla kainozóos Ny-ÉNy-ias el moz du lá -
sai az ál ta la lét re ho zott fel to ló dá si sí kok men tén,
job bos ve tõk ként mû kö dõ ki sebb ho ri zon tá lis el -
moz du lá so kat idéz tek elõ, né hány száz mé te res
von szo ló dá so kat okoz va a mikroblokkosodott
szer ke ze tek ben ((11.. áább rraa iinn:: LÁSZ LÓ A., et al.,
1997b;; 22.. áább rraa iinn:: LÁSZ LÓ  A., et al., 1997a)). A
fron tá lis torlónyomások min den al ka lom mal lét -
re hoz hat nak egy di a go ná lis jel le gû ha ránt tö rés-
rend szert, amely azon ban több nyi re litoklázis jel -
le gû és ese tünk ben leg in kább a me den ce pe re me -
ken ér zé kel he tõ a je len lé te.

A Baróti-medence alj za tá nak tek to ni ká -
ját te hát szer ke ze ti mo za i kos ság jel lem zi, amely -
ben idõ ren di leg az aláb bi fõ irá nyok szuper-
ponálódnak egy más ra:

- K-i vergenciájú gyû rõ dé sek, É-D-i ten -
ge lyû re dõ át nyí ró dá sok és K-i irá nyú, nagy mé re -
tû fel to ló dá sok, ÉNy-DK-i és ÉK-DNy-i (di a go -
ná lis) tö ré sek;

- É-ÉNy-i vergenciájú torlómozgások,
ÉK-DNy-i csa pá sú, kis mé re tû fel to ló dá si fron -
tok, di a go ná lis hely ze tû É-D-i és K-Ny-i tö ré sek;

- Az ÉK-DNy-i fel to ló dá si fron tok, ill.
di a go ná lis tö ré sek men tén kis mé re tû (20-50 m)
ho ri zon tá lis el moz du lá sok (job bos ve tõk).

A vá zolt mo za ik szer ke zet tö ré ses vo na lai
és ve tõi több ször ak ti vá lód tak és ma is élõ rend -
sze rek. Ha tá suk a fi a ta labb (< 5,5 mil lió év) idõ -
szak ok igen in ten zív szer ke ze ti moz gá sai so rán
sza ka szo san is mét lõ dõ jel leg gel ér vé nye sül tek.
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Kör ze tünk ben ki emelt je len tõ sé ge volt a
K-i irá nyú tér rö vi dü lés nek, amely a paleozóos,
ill. paleo-mezozóos alap hegy ség É-D-i csa pá sú
pász tá it lét re hoz ták, majd ezek fel- és rá to ló dá sa -
it okoz ták. Egyes köz re zárt sá vok re la tí ve le fe lé
moz dul tak el, va ló szí nû leg a rá to ló dás kö vet kez -
té ben. E sül  lye dés el ér het te a ten ger szin tet is,
transzgressziós kör nye zet ki ala ku lá sát té ve le he -
tõ vé.

A me den ce ki töl tõ üle dé kek és vulka-
noszedimentek izovastagsági tér ké pei ((11,, 22,, 33..
áább rraa)) se gí te nek an nak nyo mo zá sá ban, hogy az
em lí tett szer ke ze ti ele mek kö zül a fi a tal pliocén-
kvarter szer ke ze ti moz gá sok so rán mi kor me lyek
le het tek leg in kább ak tí vak, ezek ho gyan ha tá roz -
ták meg a me den ce szer ke zet for má ló dá sát, ki töl -
tõ dé sét és a re la tí ve ki emel ke dett te rü le te ken a
sze lek tív eró zió mér té két.

A 1.. áább rraa jel zi azt, hogy a vulkanizmus
kez de tén a me den ce É-i fe le, va la mint az É-Har -
gi ta és elõ te re sül  lyedt kör nye ze té hez ké pest, és
fe dõ dött le piroklasztikumokkal. In nen É-D-i
csa pá sú pász ták nyúl nak D fe lé, szin tén vul ká ni
tör me lé kek kel le fed ve. Az egy sé ge sebb ké pet
mu ta tó É-i te rü let rés  szel szem ben D-i irány ban
ér zé kel he tõ egy erõ tel je sebb ha ránt ta go ló dás,
mo za i ko so dás, amely a Barót-Bibarcfalva-Ma -
gyarhermány vo na lon fe lül bé lyeg zõ dik az ÉK-
DNy-i csa pá sú fel to ló dá si-ve tõ dé si vo na lak ha tá -
sa ál tal. A me den ce D-i pe re mén ki emelt hely zet -
ben lé võ kré ta alj zat É-i blokk ha tá rai már a Kár -
pát-ka nyar D-i ré sze i nek szer ke zet irá nya i hoz,
va la mint a Moesiai-tábla moz gá sa ál tal elõ állt
szer ke ze tek csa pá sá hoz iga zod nak. A K-i irá nyú
torlónyomás a Baróti-hegység mas  szí vabb, ki -
emel tebb blokk ját meg ke rü lõ el nyí ró dá so kat
okoz.

VVuullkkaannoollóóggiiaaii tteenn ddeenn ccii áákk

A Baróti-medence pe re me in és bel se jé -
ben szór vá nyo san meg je le nõ bá zi sos-ne ut rá lis,
ill. ne ut rá lis-sa va nyú mag más tes tek idõ be li-tér -
be li el ren de zõ dé se kor re la tív mó don kí sé ri a me -
den ce szer ke ze ti ki ala ku lá sá nak és fej lõ dé sé nek
fá zi sa it. Az erõ tel je sebb ak ti vi tás a K-i és ÉK-i,

va la mint a D-DK-i sze gé lye ken je lent ke zik. Idõ -
ben D fe lé fi a ta lo dik, s ugyan er re csök ken a lá va -
kõ ze tek men  nyi sé ge és a hoz zá juk kap cso ló dó
piroklasztitok tö me ge. Utób bi ról a 3.. áább rraa nyújt ja
a leg több in for má ci ót.

A vulkanizmus tér be li el ren de zõ dé se egy
olyan geomechanikai fo lya mat hoz kap cso ló dik,
amely a K-i vergenciájú tor ló dá sok kal in dul, és
az É-ÉNy-i vergenciájú moz gá sok kal zá rul. Ezen
be lül meg kü lön böz tet he tõ a fel to ló dá si fron tok -
hoz köt he tõ centrolabiális el ren de zõ dés ben fel -
szín re ke rü lõ dif fe ren ci ál tabb mag mák és a ha -
ránt tö ré sek hez kö tött, ke vés bé dif fe ren ci ált mag -
mák meg je le né se.

Az alj zat zár vá nyok fõ ként azok ban a
szubvulkáni és vul ká ni tes tek ben je len nek meg
na gyobb szám ban, ahol a szer ke ze ti ele mek át -
met szõ dé si pont ja i nál ko rán fel nyo mu ló mag -
mák mint egy meg tisz tít ják a ki ala ku ló fel ve ze tõ
csa tor na kör nye ze tét. Így a ré teg vul ká ni szer ke -
ze tek ké sõi ter mé ke i ben már csak rit kán je len nek
meg. Az egy sze ri fel nyo mu lás ból szár ma zó kõ -
zet tes tek ben vi szony lag gyak ran meg fi gyel he -
tõk. A vul ká ni ak ti vi tás min den kor kö ve ti a tek -
to ni kai moz gá so kat. A vulkanizmus ké sõi stá di u -
má ban is mét lõ dõ fo lya ma tok ese tén va ló szí nû sí -
te ni le het, hogy a magmakamrák rész le ges ki ürü -
lé se és nyo más csök ke né se to vább fo koz za a
szer ke ze ti ta go ló dás mér té két.

MMee ddeenn ccee üüllee ddéé kkeekk

A Baróti-medence és a Har gi ta DNy-i
elõ tere szo ros szerkezetgenetikai ös  sze füg gést
mu tat a Alcsíki- és Kö zép csí ki-me den cé vel
(AIRINEI, ªt., PRICÃJAN, A., 1972a,b). Ezek
lét re jöt té ben a Persányi kristályos-mezozóos öv
nagy mé re tû fel to ló dá sai ját szot tak sze re pet. Az
11.. áább rráánn ki raj zo ló dó üle dék gyûj tõ pász ták en nek
fron tá lis csa pá sát kö ve tik. E fel to ló dás elõ te ré -
ben fo ko za to san és sza ka szo san ki ala ku ló fi a tal
me den ce sor (Baróti-Háromszéki) a Csíki-me -
den  cékkel ge ne ti ka i lag ös  sze füg gõ rend szert al -
kot, kö vet ke zés kép pen üle dék so ra ik ban litoló-
giai szinkronitások je len het nek meg. E me den ce -
kép zõ dé si fo lya ma to kat egy Ny-ról K-re ván dor -
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ló kés lel te tés jel lem zi, me lyet leg alább há rom íz -
ben sza kí ta nak meg a D-Har gi ta komp le xum
vulkanizmusának anyag szol gál ta tó fá zi sai. Ez az
ele in te még ös  sze füg gõ Baróti- és Csíki-
medencék egy sé gét la zán ös  sze füg gõ ré szek re
szab dal ja, mint egy bel sõ barriert ké pez ve e ré -
szek kö zött.

A fo lya mat sor el sõ in ten zí vebb sza ka szát
a Baróti-medencében a D-Har gi ta É-i ré szé nek
DNy-i elõ te ré ben re konst ru ál hat juk. A piro -
klasztikumok szét szó ró dá sa és le hor dó dá sa fo -
lya ma to san gyen gü lõ tá vol ha tás sal je lent ke zik.
A sül  lye dés üte mé vel nagy já ból lé pést tart a
piroklasztikumok át hal mo zó dá sa, egy olyan flu-
violakusztrikus kör nye zet ben, ahol a D-i me den -
ce ré szen egyi de jû leg szénlápképzõdés fel tét elei
is ki ala kul nak. Az É-Har gi ta D-DK-i elõ te ré ben
és a Lucs te rü le tén olyan mér té kû a piro -
klasztikumok fel- és át hal mo zó dá sa, hogy ott egy
ki ma ga so dó tér színt ké pez le hor dá si táp te rü let -
ként funk ci o nál va a DNy-i és D-i me den ce te rü le -
tek fe lé. Ugyan ez a ha tás kö vet he tõ a Kö zép csí -
ki-me den cé ben is.

A fel szín bi zo nyos fo kú ki egyen lí tõ dé se
és re gi o ná lis sül  lye dé se volt szük sé ges ah hoz,
hogy az édesvízi mo csár lá pok az É-i me den ce -
rész re is ki ter jed je nek. Míg az I-II. szá mú szén te -
le pek a me den ce D-i és Ny-i ré szén fej lõd nek ki,
ad dig a III. sz. szén te lep az É-i és K-i ré szen is
meg je le nik.

A Baróti-medence egy sé ges sül  lye dé sé re
utal a III. sz. szén te lep fe dõ jé ben meg je le nõ, ál -
ta lá nos el ter je dé sû, vi lá gos szür ke agyagmárga-
sorozat, amely ben a tufitos és tu fa jel le gû al ko -
tók rész ará nya az egyes szin te ken akár az 50 %-
ot is meg kö ze lít he ti (BÁ NYAI J., 1957). Fa u na -
ele me i nek meg je le né se a Dá ci ai-ten ge ri üle dék -
gyûj tõ vel va ló köz vet len kap cso lat ra en ged kö -
vet kez tet ni. A me den ce ál ta lá nos mé lyü lé sé vel
és fo lya ma tos fel töl tõ dé sé vel szink ron ban a D-i
me den ce pe re me ken ki sebb szén te le pes mo csár -
lá pok ala kul nak ki (IV-V. szén te le pek). A ko -
lozs vá ri egye tem ku ta tó i nak palinológiai vizs gá -
la tai, va la mint az ostracoda elem zé sek alap ján
egy ki éde se dõ, brakkvízi, oligohalin bel ten ge ri
kör nye zet re konst ru ál ha tó, mely nek meg je le né -

sé vel egyi de jû leg egy ég haj la ti le hû lés nyo mai
je lent kez nek.

Ezt az egy sé ge sü lõ ké pet sza kít ja meg a
vul ká ni ak ti vi tás nak egy újabb pe ri ó du sa, amely -
nek cent ru mai ÉNy fe lõl DK fe lé át te võd nek a
Kakukk-hegy-Piliske ré gi ó ba, va la mint a me den -
ce bel se jé ben a Tirko cso port te rü le té re és an nak
kör nye ze té re.

A K-i vergenciájú moz gá sok di a go ná lis
tö ré se i nek vul ká ni ak ti vi tá sa nem okoz za a me -
den ce alj zat je len tõ sebb fel szab da ló dá sát. Így na -
gyobb diszkordanciák sem je len nek meg az üle -
dék sor ban, vi szont ural ko dó vá vá lik át me ne ti leg
a piroklasztikumok nagy te rü le te ket érin tõ szét -
szó ró dá sa. A vul ká ni cent ru mok kör nye ze té ben
oly nagy tö me gû a piroklasztikumok és láva -
breccsák men  nyi sé ge, hogy azok szá ra zu la ti tér -
szí ne ket ké pez nek. Sa ját kör nye ze tük ben erõ tel -
jes eb ben, tõ lük tá vo lod va csök ke nõ mér ték ben
hos  szú idõn át meg ha tá roz zák az üle dék kép zõ -
dés mér té két és jel le gét. Le mo só dá sa ik he lyen -
ként ös  sze fo ga zód nak a me den ce bel se jé ben fo -
lya ma to san le ra kó dó vi lá gos szür ke agyag már -
gák kal, ame lyek anya gá hoz a fe nék áram lá sok ré -
vén vál to zó men  nyi ség ben szol gál tat nak fi nom
szem cse mé re tû ös  sze te võ ket.

A me den ce fej lõ dés és a vulkanizmus
kap cso la tá nak még kö vet he tõ, utol só nagy pe ri ó -
du sát egy ál ta lá nos üle dék fel töl tõ dés jel lem zi. A
fo lya mat a te rü let je len tõs ré szén sekélyvíz -
borításos mocsárlápképzõdéssel in dul. Az eh hez
kap cso ló dó szén te le pes ré teg sor a me den ce É-i,
K-i és D-i sze gé lyén fej lõ dött ki, és he lyen ként a
mai felszínközeli zó nák ban ta lál ha tó. A me den ce
kör nye ze té nek tér szín emel ke dé se meg sza kít ja a
ten ge ri kap cso la to kat. Ezek a moz gá sok vált ják
ki a tér ség vulkanizmusának utol só je len tõs fá zi -
sát. En nek ter mé kei a me den ce fluviolakusz -
trikus ré teg so rá ban kor re la tív vulkanoszediment-
betelepüléseket al kot nak.

A vul ká ni ak ti vi tás fõ cent ru mai a K-i
vergenciájú fel to ló dá sok ÉNy-DK-i di a go ná lis
tö rés rend sze rén fej lõ dött ki a Lucs-Kakukk-hegy
vo nu lat DK-i el vég zõ dé sé nél, a Piliske-Csomád
ré gi ó ban. A komp le xu mok hely ze tét a Har gi ta
vul ká ni tö me gé nek csa pás irány men ti ké reg ter -
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he lõ ha tá sa ál tal ki vál tott vulkanotektonikus be -
rop pa nás ha tá roz ta meg. Fõ cent ru mai ott ala kul -
tak ki, ahol a me den ce D-i sze gé lyén át fu tó job -
bos ve tõ rend szer át met szi a vul ká ni pász tát. A
ned ves kör nye zet ha tá sá nak tud ha tó be a vul ká ni
fá zis kez de ti mikroritmusait jel lem zõ piroklasztit
kép zõ dé si haj lam. A mag ma-víz köl csön ha tás
kö vet kez mé nye ként fo ko zott transzvaporizáció,
hab lá va-kép zõ dés és horzsásodás kö vet ke zett be.
A tu fák és hor zsa kö ves tu fák nagy te rü le ten szó -
ród tak szét a me den ce cent rum kö rü li zó ná já ban,
több ször meg sza kít va a fluviolakusztrikus üle -
dék kép zõ dés me ne tét. A tel je sen izo lá ló dott
rész me den cék ma rad vány ta va i ban diatomit és
hor zsa kõ ré te gek ra kód tak le.

A cent rá lis lá va öm lé se ket a Lucs-Piliske
összlet sze gé lyei men tén ÉNy-DK-i csa pá sú pe -
re mi be zök ke né sek kí sér ték. Alá ren del teb ben a
ÉK-DNy-i ha ránt tö ré sek is ak ti vá lód tak, he lyen -
ként a vul ká ni komp le xu mo kat is át metsz ve. E
tö rés rend sze rek men tén in ten zív vul ká ni utó mû -
kö dés nyo mai lát ha tók (gej zír te vé keny ség, hév -
for rás ok, fumarolák, mofetták, agya go so dás,
vas  érc kép zõ dés, opál ki vá lás stb.) Ez a mû kö dés
idõ ben át fe dõ dik a diatomitok ta vi le ra kó dá sá val.
A me ta ko va sav ban gaz dag hé víz fel tö ré sek a
tufogén, agya gos, diatomitos, fi nom ré te ges üle -
dé kek ben menilitek és do bos tor ta opá lok kép zõ -
dé sét ered mé nyez ték. A fi a ta labb és hid ro ge o ló -
gi a i lag ak tív szer ke ze ti vo na lak men tén ki ala kult
termogravitatív cir ku lá ció hu za mos ide ig mû kö -
dött, és je len tõ sen hoz zá já rult a tö ré sek men ti
gáz fel áram lá sok hoz, va la mint a szén sa vas ás -
vány vi zek fel szín re ke rü lé sé hez.

EEssee mméénnyy ttöörr ttéé nnee ttii ppáárr hhuu zzaa mmookk

A Baróti- és a Dá ci ai-me den cék kö zött
egy más sal kor re lál ha tó ten ge ri kap cso lat csu pán
csak a III. sz. szén te lep lét re jöt te és a ple isz to cén
Piliske-Mitács má so dik nagy vul ká ni fá zi sa kö -
zöt ti idõ ben lé te zett. Így a rész me den cék kor re lá -
ci ós alap ját el vi leg ez az agyag már gás so ro zat
ké pez he ti. Mi vel azon ban a Csí ki-me den ce el zá -
ró dá sa, kiédesülése már a Piliske el sõ fá zi sá tól
be kö vet ke zik, így gya kor la ti lag az egyes, fo ko -

za to san le fû zõ dõ rész me den cé ket min dig a D-i,
még el nem zárt üle dék gyûj tõk ré teg so rá val kell
ös  sze ha son lí ta ni. Te hát a Fel csí ki-Bar ca sá gi me -
den ce sor tag jai kö zött, a fo ko za tos és vulkano -
tektonikai fá zi sok kal korolható le fû zõ dé sek mi -
att, É-ról D fe lé ha lad va, egy mást kö ve tõ en sza -
kad nak meg a ten ge ri kap cso la tok. A Bar ca sá gi-
me den cé nek a Dá ci a i val va ló ös  sze füg gé se fel te -
he tõ en csak a ple isz to cén kez de tén be kö vet ke zõ
tér szín moz gá sok so rán szû nik meg. A felsõ-
pliocén-pleisztocén szer ke ze ti ta go ló dás je len tõs
tér szí ni kü lönb sé ge ket hoz lét re a kb. 3-4 mil lió
éve még ös  sze füg gõ me den ce sor mind job ban
izo lá ló dó tag jai kö zött.

Az 11.. ttáább lláá zzaatt a vul ká ni kép zõd mé nyek
ra dio met ri kus kor ada tai alap ján (PELTZ, S.,
1987; PÉCSKAY Z., 1992; SZA KÁCS, A. et al.,
1994; BALINTONI, I. et al., 1995) ren de zi sor ba
a fõbb vul ká ni rit mu so kat. Ezek jól azo no sít ha -
tók a Baróti-medence ré teg so rá ban ki mu tat ha tó
vulkáni-vulkanoszediment fá zi sok kal, ame lyek
az adott ak ti vi tá si sza kasz pa ro xiz mu sát je lö lik
ki. Ez ál tal a me den ce ki töl tõ ré teg sor üle dé kes
sza ka szai koradatolhatóvá vál nak.

Az egy sé ges me den ce szer ke zet ki ala ku -
lá sa en nek alap ján kb. 5,5-4,0 mil lió év kö zött
tör tén he tett. Az Alcsíki-medence le fû zõ dé se a
Piliske (I. fázis)-Kakukk-hegy-Tirko vul ká ni
mû kö dés ide jén kö vet kez he tett be, mint egy 3,6
mil lió év tõl kez dõ dõ en. A Baróti- és Bar ca sá gi
me den cék ten ge ri kap cso la ta a Mál nás-Bük szád,
ill a Piliske (II. fázis)-Csomád vul ká ni ak ti vi tás
ide jén sza kadt meg. Ezek az ese mé nyek egy ben a
tá gabb szer ke ze ti ke re tek K-i vergenciájú fel to -
ló dá sa i nak fõ idõ ho ri zont ja it je lö lik ki.

A me den ce fel szín a Kö zép- és Alcsíki-
medencékben ma át la go san 600-650 m (tszf.), a
Bar ca sá gi-me den cé ben 500-550 m (tszf.), a
Baróti-medencében pe dig 475-500 m (tszf.). En -
nek kö szön he tõ, hogy mai víz raj zi kap cso la ta ik -
ban is a DNy-ias szint esés ér vé nye sül.
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RReeccoonnssttiittuuiirree ggeeooccrroonnoollooggiiccãã
ccoorreellaattiivvãã aa eevveenniimmeenntteelloorr 
ggeeoollooggiiccee ddiinn BBaazziinnuull BBaarraaoolltt ººii
ddiinn ssuudd--vveessttuull HHaarrgghhiitteeii,, ppee bbaazzaa
ffoorrmmaaþþiiuunniilloorr vvuullccaanniiccee ººii
vvuullccaannooggeenn --sseeddiimmeennttaarree ppoonnþþiiaann--
 pplleeiissttoocceennee..
(Rezumat)

Pe suprafaþa erodatã a depozitelor fli ºu -
lui, individualizatã ca unitate structuralã în pân -
ze, cu vergente estice, la începutul pliocenului s-au
format zone tectonic scufundate pe aliniamente
paralele cu structura majorã a Carpaþilor Orien -
tali, ce au definit arealul unitar al actualelor arii
dep resionare Ciuc-Baraolt-Bârsei. Aceastã arie a
fost treptat segmentatã ºi separatã de cãtre vul-
canismul în derulare, dinspre NV înspre SE,
dealungul câmpului major de fracturi, cu poziþie
diagonalã peste structurile est-carpatice.

În decursul pliocen-pleistocenului, în
Bazinul Baraolt s-a format o stivã de depozite
sedimentare de maxim 500-550 m. Între depo -
zitele fluvio-lacustre cu intercalaþii cãrbunoase
de vârstã dacianã ºi pleistocen superioarã, s-au
in terpus depozite marnoase, care semneazã co -
nexiunea provizorie  a acestor arii depresionare
(perioade de maximã subsidenþã) cu Bazinul
Dacic.

În depozitele sedimentare ale Bazinului
Baraolt s-au interpus direct ºi concomitent trei
complexe vulcanogen-sedimentare, piroclastice,
databile radiometric, produse aparþinãtoare vul-
canismului derulat în sectorul Luci-Ciomad din
cadrul Harghitei. Acestea reprezintã repere strati-
grafice, în cadrul depozitelor sedimentare din
bazin,  în cazul corelãrii acestora cu intervalele
paroxismale ale vulcanismului din Harghita de
Sud. 

CCoorrrreellaattiivvee  GGeeoocchhrroonnoollooggiiccaall
RReeccoonnssttrruuccttiioonn ooff  tthhee HHiissttoorryy  ooff
EEvveennttss iinn tthhee BBaarraaoolltt BBaassiinn aanndd
SSWW HHaarrgghhiittaa oonn tthhee GGrroouunnddss ooff
PPoonnttiiaannee--PPlleeiissttoocceennee VVoollccaanniicc--
VVoollccaannoosseeddiimmeenntt FFoorrmmaattiioonnss
(Abstract)

The Csík - Barót - Barcaság (Ciuc - Baraolt
- Bârsa) areas, contiguous at the end of the
Miocene, evolved as a uniform basin in the Early
Pliocene on the stripped subsidence of the denud-
ed surface of a flysch blanket with an eastern
convergence. The subsidence was divided into
sub-basins by the S-Harghita volcanic complex,
which was intermittently active along the diago-
nal fault system traversing the area in a NW-SE
direction.

The Baraolt basin was filled during the
period of basin evolution lasting from the early
Pliocene up to the Upper Pliocene with sedi-
ments of 500 m maximum thickness. Interbedded
in the lower (Dacian) and upper (Pleistocene)
fluvio-lacustrine coal-bedded successive layers
was such a Pliocene (Dacian-Romanian) clayey
marl series that suggests transitory marine links
towards the Dacian basin.

Bedded in the tripartite successive sedi-
ment layers, forming three stratigraphic index
planes, is found the radiometrically datable pyro-
clastics – volcanosediment sequence of the 
Lucs - Csomád (Luci - Ciomad) row of volcanos
successively activating in SW direction, which –
owing to its interbedded position – facilitates the
chronological classification of the basin-filling
sediment series in a way that matches the vol-
canic paroxysms. 
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171. táblázat A Hargita vulkáni sorozat kronológiai beosztása és paleomágneses korrelációja a központi
Paratethys rétegtani felosztásának rendszerében
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JJeellmmaaggyyaarráázzaatt:: 1./ pliocén-pleisztocén medenceüledékek kiterjedése; 2./ pliocénnél idõsebb
képzõdmények felszíni megjelenése; a./ kristályos-mezozóos öv; b./ flis üledékek; 3./ pliocén-
pleisztocén üledékek vastagsági szintvonala; 4./ feltolódás, a./ ismert; b./ feltételezett; 5./ település.

1. ábra A Baróti-medencét kitöltõ pliocén-pleisztocén üledéksor izovastagsági térképe



192. ábra Pliocén-pleisztocén üledékek izovastagsági térképe a Baróti-medencében és környékén a
vulkanoszedimentek elhagyásával

JJeellmmaaggyyaarráázzaatt::1./ pliocén-pleisztocén medenceüledékek kiterjedése; 2./ pliocénnél idõsebb
képzõdmények felszíni megjelenése, a./ kristályos-mezozóos öv; b./ flis üledékek; 3./ település; 4./
feltolódás; a./ ismert; b./ feltételezett; 5./ pliocén-pleisztocén üledékek vastagsági szintvonala.



20 3. ábra Pliocén-pleisztocén vulkanoszedimentek izovastagsági térképe a Baróti-medencében és környékén

JJeellmmaaggyyaarráázzaatt:: 1./ pliocén-pleisztocén medenceüledékek kiterjedése; 2./ pliocénnél idõsebb
képzõdmények felszíni megjelenése; a./ kristályos-mezozóos öv; b./ flis üledékek; 3./ pliocén-
pleisztocén vulkanoszedimentek kumulált vastagsági értéke; 4./ feltolódás, a./ ismert; b./
feltételezett; 5./ település.


