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Munkánkkal a SZEPESHÁZY Kálmán (1975, 1975a, 1975b,
1978, 1979) által elindított, a Kárpátok ás határos terüle
teinek földtanát bemutató cikksorozatot kivánjuk folytatni.
Tesszük ezt azért is, mert úgy véljük, hogy Magyarország
földtani — - de ezen belül is a nagyszerkezeti — felépítésé
nek megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges a oprnyező
hegységkeret geológiájának ismerete.
Ezen ismertetést beszámolónak szánjuk a Kárpát-Bal
kán Geológiai Társaság XII., bukaresti kongresszusát követő
kirándulásról (1981. szeptember 14-22). A kirándulás során
M. SÜNDULESCU, D. RUSSO-SÜNDGLESCU, H.-G. KRKUTNER, I. BALINTONI ás M. MICU vezetésével alkalmunk volt egy keresztszelvényben — a Szubkárpáti-takarótól a Máramarosi-flisövig — rövid bepillantást nyerni a Keleti-Kárpátok valasenvnyi szerkezeti egységébe. A rendkívül gazdag programért, és a
kitűnő kalauzolásért vezetőinknek ehelyütt is köszönetünket
fejezzük ki.
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1. ELŐTÉR ÉS ELŐMÉLYEDÉS
1.1 Előtér
(Kelet-Európai-, Szkita- ás Moesiai-tábla, Észak-Dobrudzsa)
A tágabb értelemben vett kárpáti előteret nagyobb
részt különböző korú táblás területek alkotják. Legidősebb
a prekambriumi Ke let európai-tábla (Romániában: Moldvai-táb
la), amely az algomai, mozgások után, kb. egymilliárd éve
kratonizálódott (epialgomai tábla). A Keleti-Kárpátok előte
rét alkotja, részben az előmélyedés üledékei által elfedve,
Kristályos aljzata gneiszből, gneiszgránitból, amfibolitból
és rapakivi-gránitból áll. Üledékes fedőjének rétegsora vendi
(legfelső prekambriumi), ill, részben ordovic-iumi-szilur kép
ződményekkel kezdődik, amelyekre négy üledékciklus: a felsőjura - alsókráta, a felsokráta, az serén és a középsőmiocén pliocén kőzetei települnek. Az utolsó, felszíni feltárásokban
is látható üled.ákciklus kárpáti márgával kezdődik, amelyre
bádeni evaperitok (anhidrit), majd alsó- és felsőszarmata tör
melékes üledékek települnek. Az alsószarmatával bezáróan a ré
tegsor alátolód.ott a kárpáti flistakaróknak.
Az epipaleozoós Szkita-tábla a Keleteurópai-táblától
D-re és Ny-ra helyezkedik el. Ezt a kaledóniai - variszkuszi
kratont részben a Predobrudzsai-süllyedék (Bírlad-süllyedék)
vastag epikontinentális mezozoós rétegsora, részben az előmé
lyedés és a kárpáti flisöv takarórendszere fedi. Ez utóbbi
alatt egészen Lengyelországig követhető. Üledékburka felsőjura
- kréta és vádeni - alsószarmata képződményekből áll.
A kárpáti előtár részének tekinthető az óalpi északdfbrudzsai intrakraton ge oszinklü náli.s övezet. A Szkita-t ábla
DNy-i oldalán a Fekete-tengertől az előmélyedés és a flistakarók alatt a Tatros folyóig húzódik, Paleozoós tektonomagmás
ciklusa kambriumi - ordovir'iumi - szilur - devon - karbon korú
gecszinklinális üledékekből és magmatitokból áll* A varisz
kuszi gyűrődés során a kambriumi - ordoviciumi képződmények
zöldpala-fáciesü metamorfózist szenvedtek. A mezozoós geo-
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szinklinálisban törmelékes, karbonátos ás flisjel^egü triász,
vastag törmelékes jura - kréta, valamint paleogán ás neogén
epikontinentális üledékek halmozódtak fel, A triász és a
liász képződmények a lfimmériai fázisban gyürődtek fel.
A Moesiai-tábla idős, a cadomi fázis során kratonizálódott masszivum, amely beépült a délkelet-európai kaledóniai - variszkuszi gyűrt övezetbe. A tábla K-i részét (KözépDobrudzsa) vendi (legfelső prekambriumi) korú, epi- és
anchimetamorf grauvakke ás pala, az un. '"zöldpala"-öv foglal
ja el, amely a flistakarók alatt egészen'a lengyelországi
Szentkereszt-hegységig húzódik (SANDüLESCU és MICU, szóbeli
közlés). A platform üledékeket ordoviciumi kvarcit, szilur devon - karbon sekélytengeri, részben evaporitos képződmé
nyek, germán tipusu permotriász, valamint középsőjura - középsőkráta karbonátok képviselik. A csak lokálisan előfordu
ló eocén kivételével az evaporitos bádeni, valamint a fiata
labb törmelékes üledékek jelentik a kainozoikumot.
1 .2 Előmélyedés
Az előmélyedés az a legkülső molassz-medence, amely
még a feÍgyűrt hegyláncokból származó törmelékanyaggal töl
tődött fel. Megegyezik a korábban használt "külső előmélyedés" fogalmával. Az un. "belső előmélyedést" takaros szerke
zete miatt a Szubkárpáti-takaró névvel illetik.
Az előmélyedés csak a Moldavidák legutolsó gyűrődé
se. a moldvai mozgások után lerakodott felsőszarmata pleisztocén molasszt tartalmazza. Két zónára oszlik: a külső,
gyüretlen zónára, amely a Keleti-Kárpátok egész ivét körül
veszi és a belső, meggyürt zónára, amely a Kárpátok DK-i ka
nyarulatában fejlődött ki.
A gyüretlen előmélyedés aljzata a Kárpátok előteré
ben lévő epiproterozoós és epipaleozoós tábla. A Tatros
(Trotus) folyótól D-re az előmélyedés belső szárnya a Szub
kárpáti-takaró frontjára települ.
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A Foksáni (Focsani)-süllyedők a gyüretlen élőmélye
dés egyik jellegzetes része. A tél alakú süllyedek több, mint
10 km vastag, homokos-kavicsos, helyenként széntelepes, herszoni - pleisztocén korú rétegsort tartalmaz.
A gyűrt előmélyedés rétegsora a homok-kavicson kivül herszoni sekélytengeri mészkőből és pontusi slirből áll.
A gyűrődés a pleisztocén valachiai mozgásokhoz kapcsolódik;
ekkor alakultak ki a sódiapirok a Szubkárpáti- és a Marginá
lis-takaró alsómiocén kősótelepeiből.

2. A KELETI-KÁRPÁTOK SZERKEZETI EGYSÉGEI
Földrajzi és földtani helyzet
A Keleti-Kárpátok a kárpátaljai Tarac (Tyereszva)
folyótól a munténiai Dimbovita folyóig terjed. Az Északke
leti-Kárpátoktól a Szirtöv hiánya (a Batizai-takaró kivételé
vel) és a kristályos-mezozoós öv megléte, a Déli-Kárpátoktól
a flisöv megléte ás az autochton hiánya különiti el.
Rétegtani szempontból négy zónára osztható (a külső
től a belső zónák felé haladva):
- Flisöv: felsőjura - miocén rétegeket tartalmazó
lenyirt buroktakarók. A micénben (Moldavidák), ill.
a krétában (Külső-Dacidák) gyürődtek fel.
' - Kristályos-mezozoós öv (Belső-Dacidák): prekambriumi - paleozoós kristályos képződményeket és a raj
tuk települő paleo-mezozoós üledákburkot tartalmazó
aljzattakarók. A krétában gyürődtek föl.
- Máramarosi-flisöv: felsőkréta - miocén flis, rész
ben miocén takarókban, részben autochton jellegű.
- Vulkáni öv: a belsőkárpáti vulkáni koszorú keleti
tagjai: miocén - pleisztocén intermedier és savanyu
(ritkán bázisos) piroklasztikum ás lávakőzetek.
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A Keleti-Kárpátok autochtonja nem ismert; a hegy
lánc észak-déli csapásu, K-i vergenciáju, kristályos, mezozoós és kainozoós képződményeket tartalmazó aljzat- és bu
roktakarók rendszeréből áll. A kréta orogén fázisok (auszt
riai - larámi) hatáséra létrejött takarókat összefoglaló né
ven Bacidáknak, a neogén takarókat Moldavidáknak nevezik.
A szerkezeti egységek felsorolása (tektonikai sor
rendben, alulról fölfelé):
Moldavidák
-

Szubkárpáti-takaró
Marginális takaró
Tarkői-takaró
Audia-takaró
Macla-takaró
Konvolut flis-takaró

-

Bobu-takaró
Csalhói-takaró
Fekete flis-takaró
Báróti-takaró
Vargyas-takaró

Bacidák

B2 k2 YÍH§íi2 §karórendszer
- Infrabukovinai-takarók
- Szubbukovinai-takaró
- Bukovinai-takaró

Máramarosi-flisöv takarói
- Petrova-takaró
- Lépos-takaró
- Batizai-takaró.
A Keleti-Kárpátok szinte valamennyi szerkezeti egy
sége fölött találhatók poszttektonikus (takaróképződés utá
ni), részben flis kifejlődésül, autochton üledékes összletek.
2.1 Moldavidák
A Moldavidák takarórendszere a Keleti-Kárpátok flisövezetébe tartozik. A takaróképződés a miocénben zajlott le
(a két legbelső, a Konvolut flis- ás a Macla-takaró kivéte
lével, amelyek már a kréta végén is erős felgyürődést szen
vedtek) .
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A Szubkárpáti-takaró kivételével nagyrészt külön
böző kora, agyagpalék, homokkövek és bitumenes rétegek vál
takozáséból álló flisképződmények épitik fel őket. A Szubkérpáti-takarót alkotó ás a Marginális-takaróban is megta
lálható un. molassz-üledékek alapján egyesek e két tektoni
kai egységet az előmályedéshez sorolják. Ez azonban a Moldavidák többi szerkezeti egységével megegyező takaros jelleg
miatt nem fogadható el.
A Moldavidák takarói un. buroktakarók, (kristályos)
aljzatuk nem ismeretes. Az egyes fÜs-üledékgyüjtők között
feltételezett kordillerákból származó törmelékanyag alapján
az üledékek kristályos kőzetekből (többek között gránitból)
és krétánál idősebb karbonátos képződményekből álló kontinen
tális aljzaton rakódtak le.
2.1.1 A Szubkárpáti-takaró
(= Perikárpéti-takaró) a Moldavidák legkülső és leg
fiatalabb szerkezeti egysége. Eelsőecén - alsószarmata réteg
sorának legnagyobb részét alsómiocén képződmények teszik ki.
Oligocén kovás (menüit), ill. bitumenes (dizodil) agyagpalá
ra a belső, Mágiresti-Perchiu-digitációban alsómiocén sósfor
máció (pikkelyeződések mentán injekciós gyűrődésekkel), vörös
molassz (Magiresti-molassz) és szürke slir települ. A középső,
Pietricica-digitációban a bitumenes palára közvetlenül a
Pietricica-konglomerátum és a vörös Tescani-molassz követke
zik. A szürke slir két evaporitos (gipszes) szintet tartal
maz. A bádeni tufa (megfelel az erdélyi dési tufának) és
globigerinás márga váltakozására gipsz és felsőbádeni homokkő
települ, Avo lhiniai ás alsóbesszarábiai konglomerátum és ho
mok zárja a rétegsort. A 2 — 3>3 km vastag takaró flisképződmányeket nem tartalmaz.
Az alsómiocén molassz-képződmányek anyaga az előtér
felől, a szarmatáé a ''Kárpátok’* felől szállitódott az üledékgyüjtőbe.
A Szubkárpáti-takaró áttolódása a szarmatában történt
(moldvai fázisjr

A Tatros folyótól D-re a takaró külső zónái eltűn
nek a Poksáni-süllyedák belső szárnya alatt, majd az egész
takarót diszkordánsan elfedi az előmélyedás gyűrt szárnya,
a diapir-öv.
2.1.2 A Marginális-takaró
(= Szegélygyürődásek takarója = Marginális-egység
= Külső-egység = Vrancea-egyság) a szorosan vett flisöv leg
külső takarója. Un. tektonikai fél-ablakokban (Putnai-, Besz
tercei-, Ojtozi- és Vrancea-félablak), ill. a Dumesnic-ablakban bukkan elő. Az ablakok között, a Tarkői-takaró alatt,
mélyfúrásokkal elérték. A Tarkői-takaró frontjához tapadva
számos elvonszolt takarópikkely ("rabotage" outlier) talál
ható, amelyek a Marginális-egység belső zónáiból szakadtak
ki a Tarkői-takaró áttolódása során.
A Marginális-takaró 1,5— 3>3 km vastag, alsókréta alsómiocén rétegsora hauterivi - albai, euxin fáciesü, feke
te palával kezdődik (Sarata- ás Streiu-rétegek). Srre vrakoni - túron tarka pala, szenon - paleocén, pelágikus Lepsarétegek ás paleocén - alsóeocén, vékonyrétegzett fi.is követ
kezik. A közápsőeocén Doamna-mészkőre a priabonai Bisericanirétegek (.fekete pala) ás globigerinás márga települ. Az oligocán - alsómiocén bitumenes palák (menilit, dizodil) homok
kővel (Kliwa-homokkő) ás konglomerátummal váltakoznak. Az al
sómiocén sósformációban kálisó is található. Vörös (Hirja-)
vagy zöld molassz zárja a rétegsort. Blisképződmények csak'
néhány helyen találhatók a rétegsorban, pelágikus és sekély
tengeri törmelékes üledékekkel váltakozva. Ezt a stabil elő
tér közelsége, az ingadozó süllyedési sebesség okozta. Az
üledékgyüjtőben lerakódott törmelékanyag az előtérről származ ik.
A Marginális-takaró a bádeni korszakban tolódott rá a
Szubkárpáti egységre.
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2.1.3 A_TarteŐi_^Tarcau._)ak;a.x^ó
(= Mediomarginális-egyság) a Moldáviáik legnagyobb
felszíni kiterjedésű takarója. Megfelel az Északkeleti-Kár
pátok Skibas- es Krosno-zónájának. Polifaciális takaró. Tel
jes alsókréta - kozépsőmiccén rétegsort csak a legbelső, Tarkői-digitáció tartalmaz; a legkülső digitáció rétegsora csak
a szenonnal kezdődik: az idősebb rétegeket a feltolódási sik
levágta. A legnagyobb felszíni elterjedési 'Tarkői-digitáció
2,3— 7>5 km vastag rétegsora hauterivi - alsóvrakoni, szilé
ziai tipusu, sziderites mészkőrátegeket tartalmazó fekete
palával kezdődik. Erre vrakoni - taron agyagos mészkő (Lupchianu-rétegek), szenon - alsópaleocén flis, majd a 2 km vas
tag paleocén - alsóeocén Tarkői-homokkő következik. A felső
eocéntől az alsómiocénig különböző tipusu fliskápződmányek
rakódtak le (Fusaru-homokkő: homokos flis; Vinet1 ^

lis:

konvolut, homokos-márgás flis, hasonlít a Krosno-rétegekhez:
egyidős vele a vadflis kifejlődásü Slonfácies). A molassz
kifejlődésü alsó-középsőmiocán csak a Kárpátok DK-i kanyaré
ban található meg, gipsz- és sórétegekkel.
A Tarkő1-takaró üledákgyüjtőjébe az alsókrátában még
csak az előtér felől szállitódott törmelék. A szenonban in
dult meg a törmelékszállítás a belső területek felől. A fiis
ár ok tengelyének K-i irányú elmozdulását követve az alsó
miocénig teljesen átvette a szerepet a belső zónák törmelék
szállítása.
Az áttolódás a bádeni folyamán következett be, ami
kor az előrenyomuló Tarkői-takaró szinte teljesen beborítot
ta a Marginális-takarót, sőt helyenként túl is haladt rajta.
Az áttolódás során az utóbbi belső zónáiból feltápett takarópikkelyeket tolt maga előtt.
2.1.4 Az Audia-takaró
(= Feketepala-takaró - medio-internális takaró =
pikkelyzóna) megfelel az Északkeleti-Kárpátok CSernahorazónájának. A felszínen csak keskeny sávban található, de fu-
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résokkal kimutatták a KonvoLut flis- és a Macla-takaró
alatt is.

1— 2 , 5

vastag alsókráta - középsőeocán rétegsorá
nak alsó része (hauterivi - alsóyrakoni) megegyezik a Tarkőitakaróéval: sziléziai fáciesü fekete pala, felső részén
glaukonitos, homokos flissel (megfelel a Lengyel-Kárpátok
Lgota-rétegeinek). Erre vrakoni - túron, tufitos betelepülé
seket tartalmazó tarka pala következik* Üledékhézag után
szenon - középsőeocén homokos flis zárja a rétegsort (Prisaca-homokkő, az Északkeleti-Kárpátok Csernahora-homokkövének a megfelelője).
Az alsó~kozépsők.r éta fekete pala homokrétegeinek le
pusztulási területe az előtár. A felsőalbaitól a turonig a
flisárok belsejében elnyúló, un. Coumani-kordillera lepusz
tulása is szolgáltatott törmelékanyagot. A Prisaca-flis anyaga belső eredetű: feltűnően sok bázisos kőzet szemcsét
tartalmaz; ezek feltehetően az Erdélyi-takarórendszer lepusz
tulásából származnak,
Az Audia-takarp az alsómiocén óstájer fázisban toló
dott rá a Tarkői-egységre.
2.1.5 A Macla-takaró
(= Audia-takaró Zágoni-rátegei = Teleajen-takaró
Macla-sorozata) a felszínen csak a Háromszéki-medencétől Lre található, de fúrásban a Tatros folyóig ismerik, a Konvolut flis-takaró alatt. A 0,9— 1,5 km vastag, vrakoni - tú
ron rétegsor (Macla-flis) túlnyomó része tarka, ill. szürké
agyagos flis, mig legfelső része földpátos homokkő. Az áttolódás a Konvolut füs-takaróéval egyidőben, az alsómiocén
óstéjer fázis során zajlott le.
2.1.6 A Konvolut_flis-takaró
(= Teleajen-takaró - Palanca-takaró = Keleti internális egység = alsó internális takaró = nappe de flysch
curbicortical), ill. maga a konvolut flis arról kapta a ne
vét, hogy homokkőrétegeiben igen erőteljesen fejlődött ki a
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Bouma-ciklus C-tagja, a konvolut rétegzás. A 2— 5 km vastag,
alsókréta - alsómiocén rétegsor hauterivi fekete palával kez
dődik, amelyre a barrémi - apti Torodé j-f lis települ. Ez fo
kozatosan megy át abba a konvolut flisbe, melyről a takaró a
nevét kapta. A flisrétegsor egy szakaszában uralkodóvá válik
a homokkő (albai - vrakoni Cotumba-homokkő), majd visszatér a
konvolut flis. A feltételezett, albai Perimoldvai-kordillerából származó breccsarétegek szakítják meg helyenként a flisrétegeket. A felsővrakoni - cenomán intervallumban a Kászon
völgyétől D-re a Dumbravioara-sorozat agyagpalája helyettesí
ti a flist.
A Konvolut flis-takarót az első gyűrődések a felsőszencnban (korai larámi tektogenezisi), a Csalhói-takaró rátolódásakor érték. A takaró áttolódása az alsómiocánben történt
(óstájer fázis).
Egyelőre még vitatott, hogy a Konvolut flls-takaró
a Moldavidá’
fhoz, vagy a Dacidákhoz tartozik-e. Bár a KeletiKárpátok BNy-i elvégződésénél a felsőkrétával zárul a réteg
sora, a Prahova völgyétől K-re az alsómiocén üledékeket is
tartalmazó Macla-takaróra van rátolódva. Még északabbra az
Audia-takaróra is rátolódott és ennek alapján sorolják a Moldavidákhoz.
2.2 B á d d á k

2 .2 . 1 Külsődácidák
A kelet-kárpáti fliszóna legbelső ás legidősebb, a
korai larámi tektogenezis során kialakult takarói egy önálló
medencéből származnak, amelynek kivékonyodott kontinentális,
ill. paraóceáni kérge volt. A külsőbb helyzetű, számos digitációra tagolódó Csalhói-takaró a fő egység. A belsőbb egy
ségek közül a bázisos vulkánitok főtömegát tartalmazó Fekete
flis-takaró csak a máramarosi területen, mig a korlátozott
kiterjedésű, kérdéses hovatartozásu (bukovinai vagy külsődácida affinitásu) Baróti- és Vargyas-takarók csak a keleti-déli-kárpáti könyökben (Baróti- és Persányi-hegység) vannak
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jelen. Szintén csak a könyökben van meg a legkülsőbb hely
zetű Bobu-takaró.
A Külső-Daciclák a tágabb értelemben vett Penninikum
folytatását képviselik a Keleti-Kárpátokban. A Déli-Kárpá
tokban -— kb. 100— 150 km-es megszakitás után — a Szörényitakaró képezi a folytatásukat, amely viszont egy inkább óceá
ni kérgü medencéből származik.
2.2.1.1 Bobu-takaró. A kárpáti hajlatban a KülsőDácidák legkülsőbb, felső-apti— alsó-szenon képződményekből
álló egysége a Bobutakaró.
A rétegsor a felső-aptiban homokos flissel kezdődik.
A takaró főtömegét albai— alsó-cenomán homokos-palás flisek
alkotják, a középső szentben konglomerátumokkal, A T,Bobu~
flis" üledékfolytonossággal megy át a cenomán-turon pelágikus Dumbr&vicara-sorozatba, melyre alsó-szenon homokos flis
következik,
A takaró feltolódási frontjára diszk'rdánsan felsőszenon, a Csalhói-takaróéval megegyező márgák települnek,
majd paleocén— alsó-eocén flis (Sotrile-flis); ezek már a
poszt tektonikus üledékfedőt képezik.
2.2.1.2 Gsalhói (Ceahlau)-takaró. A Csalhói-takarón
belül hét digitációt különböztetnek meg. Közülük legfonto
sabbak a Keleti-Kárpátok teljes hosszában (Rahó környékétől
a keleti— déli-kárpáti könyökig) húzódó Csiki-digitáció, a
megszakitásokkal ugyancsak végighúzódó Bodoki-digitáció, a
csak a középső részre korlátozódó Duráu-digitáció és a keleti-déli-kárpáti könyök legnagyobb elterjedésü és legbelsőbb
helyzetű egysége, a Bratócsa (Bratocea)-digitáció. A többi
egység csak lokális elterjedésü: a Tikos (Tico^)-digitáció
a középső részen, valamint a Comarnic- és Secáría-egységek a
könyöki területen.
A takaró legjellegzetesebb és legidősebb képződménye
a titon— alsó-barrémi Sinaia-flis. Az alsó (titon) tagozat
preflis-jellegü, palás márgás-agyagos, ritkán vékony homokkő
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és nagyon ritkán márgás mészkő betelepülésekkel. A középső
tagozat (berriázi-valangini) meszes flis, homokos-mérgás vagy
homokcs-márgás-mészköves ritmusokkal. A felső tagozat (hau~
terivi— alsó barrémi) sötét, palás-homokos flis, felső részén
gyakori mészkőbreccsákkal. Az alsó és középső-tagozat csak a
Bratócsa- és Csiki-digitációkban van meg, A Bratócsa-digitáció belső részén az alsó tagozatban egy szintben vörös és
zöld palák telepüknek, melyek helyenként bázisos vulkánitok
ká! társulnak (Azuga-fácies). A Secária-digitációban a felső
tagozat bázisos vulkáni kőzetek olisztolitjait tartalmazza.
A barrénji-aptit valamennyi digitációban különböző
flisek jellemzik: Bistra-flis (a Csiki-digitációban),
"rozsdás flis", Tico^-flis, Ccmarnic-flis, stb.
Az albaiban a flisre diszkordánsan vastag konglomerá
tum települ: bucsecsi konglomerátum (Bratócsa-digitáció —

itt

a Bucsecs-hegységben 1500— 2000 m vastagságot is elér — ,
Csiki-digitáció déli része), csalhói konglomerátum (a Duráudigitációban). Nyugatabbra ’a bucsecsi konglomerátum a Gétatakaró kristályos paláira települ, A legkülső helyzetű Bodoki-digitációban azonban a szentmártcn— bodoki fiis egészen
albai tetejéig felnyúlik, diszkordancia nélkül.
Albainál fiatalabb képződmények csak a takaró déli
részén fordulnak elő. A Bratócsa-digitáció belső részén a
bucsecsi konglomerátumra, külső részén és a Comarnic-digitációban az alsó-kréta flisre, a Bodoki-digitációban pedig a
szentmárton-bodoki flisre cenomán-turon pelágikus, agyagos
rétegsor (Dumbravioára-sorozat) települ.
A poszttektonikus fedő'csak a kárpáti hajlatban f e j - lődött ki, a Bratócsa-digitáción, iLl. kisebb részben a Comarnic- és Secária-digitációkon. A rétegsor campani fehér
márgákkal kezdődik, a maestrichtiben pedig vörös márgákkal
folytatódik,amelyek felfelé paleocén-eocén flisbe mennek át.
Az oligocént sötét menüit és pala jellemzi.
2,2,1.3 Fekete flis-takaró, A több, részben eltérő
kifejlődésü pikkelyből felépített Fekete flis takaró a mára-
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marosi területen a Külső-Dácidák belső egysége. Kárpát-ukraj
nai megfelelője a "Kamenni potok" vagy "Civin" egység. Legjel
legzetesebb képződményei a takaró bázisán fellépő "mafikus
komplexum ’1 és a "fekete flis".
A "mafikus komplexum" bazaltjai, bázisos tufái és tufitos kőzetei általában idősebbek, mint az üledékes összlet.
A komplexumba dolerites telérek nyomultak be. A lávakőzetek
között pillow-lávák és tömeges lávaárak egyaránt gyakoriak. A
bázisos kőzetek geokémiai összetételük alapján átmeneti jel
legűek az alkáli tholeiitek ás a mészalkáli kőzetek között.
Nyomelem-eloszlásuk alapján az "intraplate" (lemezen belüli)
bazaltoknak felelnek meg* Ezenkívül az óceáni tholeiitek ás az
ultrabázisos kőzetek teljes hiánya is kontinentális kérgen be
lüli riftesedás mellett szól, amely azonban a déli-kárpáti ré
gióban (Szörényi-takaró) óceáni tipusu riftesedásbe ment át,
valódi oficlitokkal.
A vulkánitokkal társult legidősebb, ősmaradványokkal
bizonyított korú üledékes kőzetek kimmeridgeiek. A "mafikus
komplexum"-ot több pikkelyben kettéválasztja egy titon calpionellás mészkő szint (Rica mészkő).
A titon(?)— neokom korú pelites, grafitos fekete flis
a legbelső pikkely kivételével mindenütt jelen van. Nem típu
sos flis, a fekete palák csak ritkán tartalmaznak vékony,
turbidites homokkő betelepüléseket. A legbelső pikkelyben a
szintén fekete palás Obnuj formáció helyettesíti.
A fekete flisből fokozatosan fejlődik ki a barrémiapti korúnak tartott, durvább, homokos Vinderelu-flis; ennél
fiatalabb képződmények nem ismeretesek.
Mind a Obnuj Eormáció, mind a fekete flis az infrabukovinai régióból származó perm ás triász olisztolitokát tar
talmaz .
A takaró képződményei anchimetamorfózist szenvedtek.
2.2.1.4 Vargyas-egyssg és Báróti-takaró. A KeletiKárpátok déli részén, a Persányi- ás Baróti-hegyságekben a
Bukovinai- ás a Csalhói-takarók között két bizonytalan hely
zetű tektonikai egység lép fel, a Vargyasegység és a Baróti-
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takaró. Mindkettőt flis-üledékek ápitik feL és ezért hova
tartozásukat nehéz eldönteni: egyaránt származhatnak a buko
vinai vagy a külső-dácida flis-teknöböl. Lehetséges azonban
az is, hogy a Vargyas-egység bukovinai, a Báróti-takaró pe
dig külső-dácida eredetű*
Mindkét egység a középső-kréta tektogenezis során
gyürődött és tolódott fel.
2 »2.1.4.1
Csak a Persányihegység ÉK-i részéről ismert. Három formáció épiti fel:
Stejaru-flis (titon-neokom): egy alsó, meszes flis
és egy felső, homokos-meszes flis tagozatra tagolódik.
Piriül Parului olisztosztróma (barrémi)s olisztolitjai közül a mészkő és bázisos vulkánit anyagúak a Transzilvanidákból, mi.g a fekete palák ás homokkövek a Bukovinai
takaróból származnak.
Muhor-flis (barrámi): palás flis, az egység rétegso
rának zárdtagja.
2.2.1.4*2 Báróti_(Baraolt2-takaró. A Báróti-hegységben és a Persányi-hegyság keleti lejtőjén ismeretes. Kát for
máció, egy neokom— alsó-barrémi homokos-meszes flis és egy
erre konkordánsan települő barrémi-apti homokos flis épiti
fel. A Fekete flis-takaróhoz hasonlóan a középső-kréta tek
togenezis során tolódott fel a Csalhói-takaró legbelső egysé
ge ire.
2.2.2 BelsőXDáoldák
2.2.2.-1 Központi-ke let-kárpát i takarórendszer. A
Központi-kelet-kárpáti takarórendszerhez az aljzattakaró tipusu Infrabukovinai-takarókat (Iacobeni-, Poleanca-, Pentaia-, Pietriceaua-, Vaser-, stb.), a Szubbukovinai-takarót
és a Bukovinai-takarót sorolják. Prealpi takarókból álló
kristályos aljzatukra szárazföldi perm, előtér-közeli, belső-self kifejlődései, triász és jura települ. A legmélyebb
helyzetű Infrabukovinai-takarók ablakokban (Iacobeni-,
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Putna-, Rusaia-ablak) bukkannak elő a két magasabb helyzetű
takaró alól.
Korábban a területről sokkal több takarót Írtak le
(BERCIA et al. 1976), melyek jó része később prealpi korúnak
bizonyult. E szerzők a Központi-Keleti-Kárpátok takaróit egy
Máramarosi- (gyakorlatilag azonos az Infrabukovinaival), és
egy Besztercei- (gyakorlatilag azonos a Szubbukovinaival és
Bukovinaival) csoportra osztották,
2.2.2,1.1

Aljzatk£mplexum. A kristályos kőzetek ré

tegtanával foglalkozó román geológusok 1969 óta — megegye
zően a Déli-Kárpátokkal ás az Erdélyi-Középhegységgel — egy
un. három ciklusos modellt fogadtak el (GIUSCA et al. 1969?
DUMITRESCU— SANDULESCU 1970), melyet BERCIA et. al. (1976)
dolgoztak ki részletesebben. E szerint a metamorf kőzetek há
rom üledékes ás metamorf diszkordanciával elhatárolt üledék
ciklusban keletkeztek, melyek mindegyikét tektogenezis követ
te. (E ciklusok megnevezésére korábban más-más elnevezéseket
alkalmaztak, mint pl. variszkuszi, hercini, ókaledóniai, kaledóniai, bajkáli, uj-asszinti, ó-asszinti, prebajkáli,
dalslandi, grenwilli.) Egyidejűleg egy rétegtani standard be
osztást fejlesztettek ki, mely szerint a felső-prekambriumot
egy alsó részre (A) (1600— 850 + mó év) ás egy felső részre
(B) (850— 575 né év) osztották, a két korai ciklus feltéte
lezett prekambriumi'hézaga alapján (id, 5 * ábra).
Mivel a két ciklus korát illetően a válémények ma is
eltérnek, gyakorlati szempontok miatt litosztratigráfiái be
osztást alkalmaznak, Kráutner (1980) nevezte el e két ciklus
képződményeit Karp és Marisi főcsoportnak ("Supergroup"), (a
Keleti-Kárpátokban ált szabad dák népcsoport, ill. a Máros
folyó ősi neve után),
*
A. Felső-prekambrium A . A felső -prekambrium A-ba
tartozó képződményei minden alpi takaróban töredékesen meg
maradtak. A tektonikus érintkezés miatt a sorozatok közötti
viszony a Keleti-Kárpátokban nem vizsgálható, ezért a déli
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kárpáti analógiák alapján értelmezik. A kát fő sorozat (Bretila ás Rebra) ugyanazon üledékes-metamorf ciklus során kelet
kezett, a Rebra-sorozat van magasabb rátegtani helyzetben.
KR^UTNER (1980) beosztása szerint a Karp főcsoport Aluta cso
portjába tartoznak. Ezt megerősiti a Fcgarasi-havasok Compana- és Fogaras (Fagaras)-sorozatainak — mellyel a fent em
lített sorozatokat korrelálják — kapcsolata, amelyek a leg
több szerző szerint ugyanazon üledékciklushoz tartoznak.
További korreláció lehetséges a Déli-Kárpátok ás az
Erdélyi-Középhegység egyéb prekambriumi képződményeivel is
(ld. 5» ábra). Itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az
Erdélyi-Középhegységben a Bretila-sorozat a Szamos (Some^)sorozattal, a Rebra-sorozat pedig az Aranyosbányai (Baia de
Arié^)-sorozattál párhuzamositható.
Az üledékképződés kora a Rebra-sorozat palinológiai
vizsgálata, illetve a déli-kárpáti analógiák alapján felső
prekambriumi.
A metamorf óz is (Kr A'u TNER 1976) szintén a felső-prekambriumban zajlott le, melyet 800— 900 mó éves izokron ada
tok és a Kárpátok egyéb metamorf képződményeivel való analó
giák bizonyítanak.
BALINTONI és GHEUCA (1977)flatalabb, asszinti meta
morfózist tételeznek föl. Sajnos, ezeket a radiometrikus k.radatokat a variszkuszi ás alpi metamorfózis befolyásolhatta*

a)
B22ÍLÍLa_22222§íi* A mintegy 2— 3000 m vastag Bre
tila-sorozat képződményei az Infrabukovinai-takarók aljzatét
alkotják. Uralkodóan paragneiszekből és migmatitokból áll,
amfibolit, csillámpala, kvarcit és metakonglomerátum közbetelepülásekkel. A Radnai-havasokban (Muntii Rodnei) gyakran
megjelenik a nleptinit-amfibolit formáció", amely az Alutacsoport egyik jellegzetes litosztratigráfiái szintje.
A Bratila-sorozat polimetamorft első metamorfózisa
Barrov-tipusu, amfibolit fáciesü volt, melyet a díszténes ás
ványtársulás (BERCIA et al. 1976) ás a piralspit gránátok
összetétele jelez. A migmati.tosodás elsősorban a paragneiszekkel kapcsolatban jelenig, meg.
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Az intenziv variszkuszi metamorfózis kisnyomású,
regresszív* zöldpala fáciesü metamorfózis nagy területen je
lentkezik. Hatása a fedő paleozoós rétegsor alatt, mintegy
500 m vastagságban (KRSUTKER, 1972) mutatható ki.
A variszkuszi és alpi rétolódásokboz kapcsolódó kes
keny zónákban diaftorézis észlelhető.
A Bretila-sorozat ekvivalenseit a Bukovinai- ás
Szubbukovinai-takarókban Ráró- ás Chiril-sorozat ok képvise
lik, amelyeket azonos nevű prealpi takarókként Írtak le.
b)

Rebra-sorozat. A mintegy 9— 8000 m vastag Rebra-

sorozat képződményei a prealpi Radnai-takarót épitik fel,
amely az alpi Bukovinai- és Szubbukovinai-takardk aljzatának
részé. 3 részre tagolódik:
Rb. alsó Paragneísz-csíllámpala formáció (almandin,
staurolit, disztén) indexásványokkal
Rbg. középső karbonátos formáció
Kristályos mésző, dolomit, tremolit, amfibolit és
csillémpala váltakozása. Vastagsága mintegy 1000 m. A Radnaihavasokban sztrafciform, szingenetikus Pb-Zn szulfid telepek
ismeretesek a karbonátos kőzetekben. (Mississippi-völgyBleiberg-Szilézia-tipusu ércesedés.)
Rb^ felső kvarc-csillámpala formáció (3000— yOOO m)
A Karp-főcsoport legfiatalabb ismert képződménye. Fő
ként kvarccsillámpala (biotit, almandin, staurolit, disztén
indexásványokkal), ritka mészkő, amfibolit, paragneisz kvar
ait és savanyu métatufa közbetelepülésekkel.
A Keleti-Kárpátok északi részén a Rebra-sorozat a
Bretila-sórozatnál ismertetett pclimetamorfózison esett ét.
A vonulat középső részén BÁLINTOK! és CHFUCA (1977)
eltérő fejlődéstörténetet ismertetnek:
- Barrov-tipusu, amfibolit fáciesü metamorfózis;
kora asszinti
- alacsony nyomású cordierit + andaluzit vagy szillimanit társulással jellemzett metamorfózis; ókaledoniai
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- alacsony P, T retromorfózis; kora variszkuszi
- variszkuszi és alpi dinamometamorfózis,
c)

Negrigoara^sorozat. A Besztercei-havasokban

(Muntpii Bistrifcei) (BÁLINTOKI és GHEUCA 1977) a Negri^oarasorozat alkotja a prealpi Pietrosu Bistritei-takarót.
Feloszt ása:
Biotit-kvarc-paragneisz f ormáció
ritka mészkő, amfibolit és mikroklingneisz közbe
településekkel.
Pietrosu-porfiroid-gneisz formáció
kiömlési, décitos metavulkanit (BÁLINTON!, GHEUCA
1978).
A Negri^oara-sorozat litológiai hasonlósága alapján
a
formáció fölső részével párhuzamositható (KRJÍUTNER
1980). A két sorozat metamorf története hasonló, kivéve az
ókaledóniai alacsony nyomású, nagy hőmérsékletű metamorfó
zist, amely a Negriipoara-sorozatból nem mutatható ki (BALINTONI, GHEUCA 1977).
B) Felső-prekambrium B (vendi) (Marisi főcsoport).
A második főcsoportot, mely feIső-prekambriümi-B és kamb
riumi metamorf kőzeteket tartalmaz, Marisi főcsoportnak ne
vezik. Fekvője a Karp főcsoport, fedője a Variszkuszi főcso
port, amelyektől rétegtani ás metamorf diszkordancia határol
ja el. Az egész összlet zöldpala fáciesü metamorfózist szen
vedett (Kr I'u TNER 1980). Korát palinológiai adatok igazolják.
A felső-prekambriúmot’kis acritarchák bizonyitják, melyek a
Tölgyes-sorozat alsó részéből kerültek elő. A sorozat felső
részéből kambriumi palinomcrfákat (Hystrichosphaeridák) ha
tároztak meg. Ezen adatok jól egyeznek az U/Pb cirkon kor
adatokkal (960-—650 mó év, savanyu metavulkanit) és a társult
szipgenetikus szulfidércekből kapott Pb/Pb kcradatokkal (56O600 mó év).
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A metamorfózis, melyet SANDULESCU kaledóniainak,
GIU£CA bajkálinak és BERCIA felső-kambriuminak vélt, ókaledóniainak bizonyult — a K/Ar izokrón kor az első metamorf
eseményt 5GO mó évesnek jelzi. Erre utal az is, hogy a Karp
és Marisi metamorfitok lepusztult felszínén az ordoviciumban (vagy szilurban) kezdődik az uj paleozóos üledékciklus.

a)
Tölgyes_£Tu.£gheg)-sorozat. A Marisi főcsoportot
a Keleti-Kárpátokban a Tölgyes-sorozat képviseli, amely a
prealpi Pútna-takaróban jelenik meg (Bukovinai- ás Szubbukoviniai-takarók). Figyelemreméltó litológiai hasonlóságot mu
tat a Nyugati-Kárpátok Gölnici-sorozatához. A Déli-Kárpátok
ban a sorozat alsó része a Gibin csoport Resinári formáció
jával, az Erdélyi-szigethegységben pedig a Bihar Csoport
Muncel formációjával párhuzamositható. Vastagsága kb. 5— 6000
méter. A következő rétegtani egységekre tagolódik:
T g . Alsó blasztodetrites kvarcit formáció (500 m)
A Tölgyes-sorozat alsó részén kvarc-muszkovitpala
uralkodik, melyben egy földpátos kvarcit tagozat található.
Tq^ Grafitos formáció metalldittel (300— 600 m)
Szericit-grafitpala, metalidit, szericit-kvarcpala,
metagrauwacke ás mészkő váltakozása jellemzi. A metalidites
kőzetek szingenetikus karbonátos Mn-érctelepekke1 (Jakobány,
Argestrú, Dealul Rusulni) és barittal (Broipteni) társulnak.
Tq^ R io111"s vulkáni.-üledékes formáció (^5002200 m)
Öt kitörési fázishoz kapcsolódó alkáli-riolitos mé
tát uf a és metatufit riolit metaepiklasztokkal, és a közéjük
rétegzett üledékes tagozatokkal (szericit-kloritpala, szericitkvarcit, szericit-grafitpala, ás klorit-szericitpala, al
tit porfiroblasztokkal). Az üledéksor alsó részén bázisos
metavulkanitok települnek. Az első, másodk és ötödik vulkáni
fázishoz Kurokc-tipusu szingenetikus szulfidárcesedés társul
(Borsafürdő, Fundul Moldcvei, Le^ul Ursulni, Balánbánya).
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Tq^ Felső blasztodetrifces formáció fillitfcel (750 1000 m)

A vulkáni tevékenység megszűnésével a vulkáni szer
kezetek riolitos ás dácitos anyagának lepusztulásával foly
tatódott az üledékképződés. A vulkánitok törmelékéből fillit és kvarcit keletkezett. A formáció alsó részét kvarcit
jellemzi, középső részét pedig fillit, brookit utáni rutil
pszeudomorfózákkal. Felső részén kvarcit és metagrauwacke
uralkodik.
Tqc Grafitos formáció zöldpalával és mészkővel
(300 m )
Grafitpala, grafitos kvarcit váltakozása szericitkloritpalával, kvarcittal, metagrauwackével, mészkővel és
bázisos metavulkanittál. Régebben a formáció grafitos tago
zatait gyakran összekeverték a
formáció hasonló kőzetei
vé 1 .
A Tölgyes-sorozat polimetamorfózisa:
a) Az ókaledóniai tektogenezis során Barrov-tipusu
nyomásviszonyok uralkodtak, az összletet zöldpa
la fáciesü metamorfózis érte. A K-fehár csillámok bQ paramé
terei szerint a Tölgyes-sorozat alja az almandin-albit zónába
tartozik, majd följebb a biotit-zóna, és legfölül a klcrit
zóna mutatható ki.
b) Alacsony nyomású, alacsony hőmérsékletű, zöldpa
la fáciesü variszkuszi retromorfózis (ásvány
együttesek szerkezeti újjáalakulása, defengitesedés, K/Ar ko
rok megújhodása).
c) d) Variszkuszi és alpi dinamometamorfózis az áttolódási sikok mentén.

C.
Szilur— aIsökarbon. Az alpi takarókban különbö
paleozóos epimetamorf sorozatok jelennek meg. Az Tnfrabukovinai-takarókban a teljes szilur-alsókarbon üledéksor jelen
van (Rusain-, Repedea- ás Cimpoiasa-sorozat) mig a Bukovinaiés Szubbukovinai-takarókban csak az alsó-karbon ismert (Cibós orozat).
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a ) Ru-saia-sor ozat _^szilari_val6szlnüleg_f e Is ő-ordo^
viciumban_kezdodik_és_átmeg2;_alsó-d;ev;onbaL._is).
Vastagsága 1000— 1200 méter. Elsősorban finomtörmeLékes üle
dékes rétegsort foglal magába, mely a Rusaia tektonikai ab
lakban, és a Valea Vinulni-takaróban (Radnai-havasok) a
Bretiia-sorozatra települ. Három részre tagolható:
Ruu Pirul Omului formáció
Kvarcittal, helyenként metakonglomerátummal kezdődő
rétegsor, felfelé szericit-kloritpalába és grafitos fillitbe
megy át. Mészkő- és dolomitbetelepülések jellemzik, melyekből
szilur chitinczoákat határoztak meg.
Ru^ Rotunda formáció
Szericit-kloritpalák monoton sorozata..
Ru^ Camlnet formáció
Dolomit, mészpala ás szericit-kloritpalák váltako
zása, több-kevesebb grafittal. Litológiai felépítése alapján
megfelelhet a Cimpoiasa sorozat devonja alsó részének.
b) Repedea^sorozat (szilur, esetleg felső-ordovicium
is). Mintegy 1000 méter vastag vulkáni-törmelékes, finomtörmelákes és karbonátos rétegsor, mely a Radnai-havasok Anieip
és Stiol-takarójában a Bretiia-sorozatra települ. A diabázcs
metatiifák kát rátegtani szintben jelentkeznek, a bázisos kő
zetekhez Lahn-Dill-tipusu ércesedés társul. Felépítése:
Rp^ Stlol formáció
Zöldpala, ritkán mészkő ás grafitpala betelepülések
kel.
Elsősorban grafitos, metapelites-metapszammitos üle
déksor, fölső részén akár 500 métert is elérő vastagságú mész
kő (Fintina mészkő), ü l , dolomit (Blrjabel dolomit) réteg
sorral. A gráfitpalákból, és a vele együtt előforduló mészkő
rétegekből ludlovi chitinozoa-társulást határoztak meg.
Ebből következik, hogy a Repedea- ás Rusaia-sorozat
az Infrabukcvinai-takaróban a szilur hetercpikus fáciesei.
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c)
Cimpoiasa-sorozat (devon-alsó-karbon). Diszkordánsan következik a Repedea-sorozatra, az ujkaledóniai ki
emelkedés után a devonban fölujult a törmelékes üledékképződés. Korábban a Repedea-sorozathoz sorolták (Rp^-Rp^,
KRAUTNER 1976).
A rétegsor vastagsága kb. 2000 méter ás a következő
egységekből áll:
Ci.| Gura Eintinii formáció (alsó-devon)
Metakonglomerátum, kvarcit, kvarcit-szericitpalák
jellemzik.
Cio Negoiescu formáció (középső-devon)
Az egész Közép-Európában tipikus diabáz-vulkanizmus
megjelenése fácieseltéréseket okozott. A Negoiescu formációt
uralkodóan mintegy 400 m vastag bázisos vulkáni törmelékes
összlet alkotja, melyben tengeralatti paleovulkáni szerkeze
tek tételezhetők fel. (Metamorf mandulakőhöz Lahn-Dill tipusu
ércesedés kapcsolódik.) A képződmény oldalirányban mészkő,
mészpala és dolomit rétegekkel fogazódik össze.
A formáció kora paiinológiai vizsgálatok alapján de
von (ILIESCU-KRAUTNER 1975)Ci-z Prlslopas formáció (felső-devon - alsó-karbon)
Alsó részén a törmelékes üledékek uralkodnak: meta
konglomerátum, kvarcit, grafitpalák, ritka mészkő és zöldpala'
rétegekkel. Kora felső-devon - alsó-karbon, paiinológiai vizs
gálatok alapján (ILIESCU-Kr Xu TNER I9 7 5 ).
Középső tagozata karbonátos, grafit- ás kloritcidpalákkal; felső tagozata pedig metagrauwaxke.
Ci/| Buhaescu formáció (alsó-karbon)
Alul bázisos metatufa (zöldpala), felső részén pedig
riolitos metatufa jellemzi, szericit-kloritpala és mészkő be
településekkel.

d)
6ibó_(_Tibau2-sorozat (alsó-karbon). 800— 1000 mé
ter vastag, elsősorban karbonátos üledéksor, 'amely csak a
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Szubbukovinai-takaróban ismeretes. A Prislopas formáció (Ci)
rétegtani megfelelője. Vagy a Rebra- vagy a Tölgyes-sorozat
ra települ. Jellemző kifejlődése szürke, gyakran stromatolitos dolomit ás mészkő, melybe kvarcit, fillit, és elvétve
zöldpala rétegek települnek. Alsó-karbon korát spóratársulá
sok bizonyítják (ILIESCU-KRÍÍUTNER 1975).
Végül meg kell emlékezzünk az ''Argestru-sorozatról",
amelyet BERCIA 1970-ben különített el. Ez az erősen fillonitosodott 60— 80 m vastag rétegsor, amely a Subbukovinai- és
Infrabukovinai-takarók közé szorult, újabb vélemények (BÁLIN
TON! — szóbeli közlés — 1981) szerint tulajdonképpen egy,
a Bretila sorozattól elszakadt'elvonszolt takarópikkely (rabotage).
Variszkuszi metamorfózis. A Kárpátokban a paleozóos
üledékek metamorfózisa általában a szudétai fázishoz kötődik
mind a K/Ar adatok (320 mó év), mind a metamorf alsó-karbon,
ill. a nem metamorf felső-karbon-perm molassz (legidősebb
wesztfáli-C) alapján.
Bár a Keleti-Kárpátokban csak a molassz perm kora bi
zonyított, valamint a variszkuszi metamorfitokát 200— 225
éve újabb átalakulás érte, a prevariszkuszi aljzat K/Ar kor
adatok maximális gyakorisága 300— 320 mó évet jelez.
A variszkuszi zöldpala fáciesü metamorfózis alacsony
nyomásviszonyok között fejlődött ki, stilphcmelán izográdnak
megfelelő hőmérsékleti tartományban, és csak helyenként (Radnai-•havasok) megy át a "biotit-in" izográdba. Polifázisos jel
legű. E regionális metamorfózis a prevariszkuszi medencealjzat
széles zónáiban regresszív metamorfózist okozott.
Mind a Szubbukovinai- mind az Infrabukovinai-takarókban az alacsony nyomású paleozoikum az alpi és/vagy prealpi
áfctolódások során csúszott mai aljzata fölé.
D.
Perm. A szudétai fázis után keletkezett molassz
üledékek közül a Keleti-Kárpátokban csak kis vastagságú polimikt homokkő-konglomerátum (verrukánó) ismert.

28

Az Infrabukovinai-takarókban általánosan megtalál
ható, sőt az egyikben, a Poleanca-takaróban, savanyu vulká
nit betelepülések találhatók. A Szubbukovinai-takaróban csak
szórványosan, a Bukovinai-takaróban pedig egyáltalán nem is
merünk perm időszaki képződményeket.
2*2.2,1.2 Az_al£Í_geoszinklinális_stádium_ké2 ződményei. Az alpi geoszinklinális stádium képződményeit középső
triász - alsóapti üledékek képviselik. A geoszinklinális
üledékképződés az ausztriai fázis hatására fejeződött be.
A korábban alsó-triásznak tartott szárazföldi -í'iserfeni kvarcitokM-ról és tengeri "kampili rétegekM-ről palynológiai vizsgálatok alapján kiderült, hogy már az anizuszi
emeletbe tartoznak. Efelett a középső-triász fő része karbonátplatform-fáciesü, a Bukovinai- és Szubbukovinaitakarókban zátonylaguna-fáciesü ("steinalmi- wettersteini") dolo
mit, és néha mészkő, a felső Infrabukovinai-takarókban el
zárt lagunafáciesü, bitumenes (régebben "gutenst einir,-nek
nevezett) dolomit és dolomárga, a kontinentális előtér hatá
sát tanusitó pala-betelepülésekkel. A felső-triászban üledék
hézag van, esetleg a KBGA-kirándulás során Bukovinaitakaró
ban a Pútna-völgyben látott, a középső-triász dolomit és a
toarci palák-homokkövek között települő vörös aleurolit fe
lelhet meg a kárpáti keupernak,
Az alsó Infrabukovinai-takarókban (mind Máramarosbán, mind a keleti— déli-kárpáti könyökben lévő Holbav-egységben) a teljes triász hiányzik, a gresteni fáciesü liász
egyenesen a kristályos aljzatra települ. A Bukovinai-taka
róban a liászt vékony hématitos oolit és kvarcitkonglomerátum, a Szubbukovinai-takaróban vékony fincmtörmelékes üle
dékek, ill, kvarcitkonglomerátum, a felső Infrabukovinaitakarókban pedig gresteni fácies képviseli. A Bukovinai
takaró tartalmazza a Hagymás-szinklinálistól Ny-ra a kris
tályos aljzat prealpi takarórendszerét áttörő ditrói nefelinszienit masszívumot, amelynek radiometrikus kora szintén
liász (160— 180 mó év),
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A doggert a Bukovinai-takaróban és egyes Infrabukovinai-takarókban (lacobeni-takaró) homokos ás mészköves, a
Szubbukovinai-takaróban mészköves üledékek képviselik. A
liész és a dogger között általában diszkordancia figyelhető
meg.
A kallóvi-oxfordi radiolarit a Bukovinai- és Szubbukovinai-takarókban litosztratigráfiái vezérszintet alkot.
Egyes^ korábban alsó-triásznak tartott radiolaritokról is
kiderült, hogy kallóvi-oxfordi Radioláriákat tartalmaznak.
A kimmeridgeit csak a Bukovinai-takaróban képviseli vörös,
pelágikus mészkő.
A titon-— neokomban az üledékgyüjtő erősen tagolttá
vált. A Bukovinai-takaró belső részét pelágikus, Tintinninákat tartalmazó meszes kifejlődés jellemzi (aptychuszos ré
tegek, Lunca-rétegek), mig frontális részét homokos-agyagos
flis ('Pojorita-f lis, Comana-f lis). A flis kifelé egyre dur
vább szemű lesz (Clifele-flis), forrásterülete valahol a
szubbukovinai régióban voat, ahol szintén fellépnek ilyen
üledékek, tintinninás márgás mészkövek mellett. A flis—sze—
dimentáoió a neokom vége felé a belsőbb területeket is el
érte; a Lunca-rétegekre kalkarenites flis települ. Az Inf.rabukovinai-takarókban csak helyenként őrződtek meg titon kép
ződmények, vékonyrétegzett mészkövek vagy meszes-törmelékes
üledékek formájában.
A Központi-kelet-kárpáti- és Erdélyi (Belső-Dácída)egységek üledékképződésének végső, befejező stádiumát a Bukovinai**takaró felső— barrámi — albai vadflise jelenti. Az
^rdélyi-takarók külső self, ill* óceáni medence kifejlődésü
triásza és kimmeridgeinél idősebb jurája kizárólag ennek
"üledékes szirtjei"-ben (= olisztolitok, oliszto-trimmák) ás
ölisztosztrómáiban ismeretes, ill. csak azokból rekonstruál
ható* A Persányi-hegyságben a vadflis képződését az Erdélyitakaró-rendszerhez tartozó Persányi-takarónak az apti emelet
közepe táján történt áttolódása lezárta; a felső-apti már un.
"orbitolinás flis" fáciesben fejlődött ki.
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A poszttektonikus üledékfedő az alsó-cenomániban he
lyenként mér a felső-albaiban indul.
A Keleti- ás Déli-Kárpátod könyökénél, a Dealu Marévagy Dél-erdélyi-törás déli oldalán fellépő egységek fontos
összekötő kapcsot jelentenek a két hegységrész takarórend
szerei között, Az Infrabukovinai-takarórendszer a Gétikumban
folytatódik; a Brassó környéki Holbav-egység hiányzó triászá
val ás jellegzetes, közvetlenül a kristályos aljzatra tele
pülő, gresteni fáciesü liászával az alsó Infrabukovinai-takarók, a Brassói-egység részben bitumenes középső-triászával a
magasabb Infrabukovinai-takarók folytatását képezi (a kris
tályos aljzat sorozatainak korrelációját lásd ott). A Szubbukovinai- és a Bukovinai-takarók a Szupragétikumban folyta
tódnak. Az előbbi megfelelője a Eogarasi-havasok ÉK-i csücs
kén elterülő Sinkai-takaró, amely felett a Bukovinai-takaró
maradványai is megvannak. (SANDULESCU, STEFA.NESCU eb al,,
1981, p. 1 7 » valamint szóbeli közlés),
2,2,2,2 Erdélyi (Transzilvániai)-takarók, Az Erdélyi
takarók vagy Transzilvanidák típusos obdukciós takarók, amelyek a külső selfen, self-lejtőn ás óceáni aljzatú medencében
lerakodott mezozoós képződményeket, valamint az óceáni kéreg
maradványokat foglalják magukba. Rétegsoruk kevés kivétellel
csak a Bukovinai-takaró alsó-kréta Vadflisének olisztolitjaiból ás olisztrómáiból rekonstruálható. Az elkülönített,
meglehetősen szubjektív és hipotetikus "egységek” tehát — a
Hagymás-takaró kivételével — azok fácies-szerinti csoporto
sítását jelentik ás néhai ősföldrajzi egységeket jelölnek,
nem pedig szorosabb értelemben vett szerkezeti egységeket.
A fő egységek a Persányi-, a Hagymás- és az Olt-takarók. A
Ráró-, T^tarca-Macies- és Botu^-sorozatok további sajátságos
rétegsorokat jelölnek. Transzilvanida egységek roncsai a
Persányi-hegységben, a Hagymás-szinklinálisban ás a Rárószinklinálisban őrződtek meg,
A Persányi-sorozat tengeri alsó-triásszal indul (Werfeni Fm»)» A középső-triász kezdőtagja gutensteini/annabergi
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mészkő, majd a triász többi részét főként vörös, gumós hallstatti mészkő jellemzi; ez a fácies folytatódik a liászban
is (adneti mészkő) (SANDULESCU et al., 1981). A Persányi-sorozat képződményei még elsősorban kontinentális kérgen, a
leszakadt kontinentális peremen és a self-lejtőn rakódtak le,
Az ölt-sorozat triász ofiolitokra települ (SANDULESCU et, al,, 1981 ), Ladini— felső-triász vörös hallstatti
mészkövek jellemzik, a ladiniban radiolaritokkal. A liászt,
itt is adneti mészkő jellemzi, PATRULIUS et. al. (1979) sekélyvizi, karbonátp},.atf orm-f áciesü felső-triász képződménye
ket is (tiszoveci mészkő, dachsteini mészkő) idesorolnak, ame
lyek azonban aligha keletkezhettek óceáni kérgen,
A Ráró-sorozat — SÍMDULESCU (1974, 1975) "Ráró-Hagymás"-sorozatának egyik része — anizuszi dolomitokét, ladini
tüzköves mészköveket és radiolaritokát, karni karbonátplatform-fácieseket (wettersteini-tiszoveci mészkp), k.arninóri, a hallstatti mészkő szürkéiáciesébe tartozó mészköve
ket, a legfelső-triászból pedig zlambachi és kösszeni tipusu
képződményeket foglal magában. Üledékképződési tartománya a
külső self volt. Az alsó-krétát urgoni mészkövek képviselik.
A Hagymás-sorozat jura ofiolitokra települő kimmeridgei ammonitico rosso fáciesü mészkövekkel kezdődik, főtö
mege pedig titon-barrémi, zátonyfáciesü urgoni mészkövekből
áll. Az egyetlen olyan sorozat, amely már egységes tömegként
csúszott rá a Bukovinai-takaró vadflisére,
A Botug-sorozat ősföldrajzilag átmenetet képvisel a
Ráró- ás a Persányi-sörozat között. Néhány középső-triász
mészkő Mszirtet" sorolnak ide a Ráró-szinklinálisban.
A Tatarca-Macies sorozat a Persányi-sorozathoz hasonlit,
A magmás kőzetek egy tipusos ofiolit-komplexumot al
kotnak. A peridotitok főleg lherzolit tipusuak, vékony harzburgit és websterit, ritkábban piroxenit és dunit szintekkel.
Gyakran szerpentinesedettek, Of i^lcit ok, dolerites intruziók és ritkán plagiogránitok szintén fellépnek. Az ofiolitkomplexum felsőbb szintjeit szpilites bazalt pillow-lávák,
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tömeges lávák, piroklaszt ikumok (nschalste in", mafikus tufák
és tufitok) és radiolaritok képviselik. Az Olt-takaróban a
Persányi-hegységben alkáli kőzetek (trachit, bostonit) is
ismeretesek, amelyek pillowlávák közé intrudálódtak. A nyom
elem-tartalom alapján a mafikus kőzetek az óceánfenéki bazal
tok és "hot-spot" bazaltok közé tartoznak. Az ofiolitos kőze
tek részben olisztolitokként a vadflisben, részben pedig azon
nyugvó takarófoszlányok formájában fordulnak elő; könnyen le
het azonban, hogy az utóbbiak is tulajdonképpen nagyobb méretű
olisztolitok és olisztotrimmák. Azt, hogy itt valódi óceáni
kéregmaradványokról van szó, az ofiolit-komplexum mélyebb
szintjeit alkotó ultramafitok nagy mennyiségben való jelenlé
te mellett a prealpi metamorfitok teljes hiánya is alátámaszt
ja*
SAEDULESCU szóbeli közlése szerint az ofiolitok kora
ladini— kimmeridgei. A bazaltokra vagy triász hallstatti mész
kő, vagy kimmeridgei vörös, gumós mészkő települ, sőt néhol
már neokom mészkő. Üledékeknek közvetlenül ultrabázitokra va
ló települését két esetben figyelték meg; a Persányi-hegységben egy helyütt nóri hallstatti mészkő, egy helyütt pedig kim
meridgei vörös, gumós mészkő érintkezik ultrabázisos kőzetek
kel. Ezek szerint a transzilvanid üledékek különböző korú óceá
ni kéregre rakódtak le, ahogy a spreading (amely nem volt
szükségszerűen folytonos) a ladinitól előrehaladt a kimmeridgei-ig (esetleg a neokomig? — bár itt valószinübb, hogy szinszediment tektonikai komplikáció vagy üledékhézag van, hiszen
a záródási stádium jelei már a titontól kezdve mutatkoznak).
2,3 A máramarosi flis
A következőkben tárgyalt terület a Szolnok-máramarosi
flisöv K-i, már felszínre bukkanó elvégződése (l» még SZEPESHÁZY, 1979).
A máramarosi flis (= Transzkárpáti-zóna) képződményei
a Középső-Kelet Kárpáti takarórendszer poszttektonikus üledék
burkához tartoznak. A zóna képződményei északon ás északkele
ten eróziós határral végződnek, ill. részben a Bukcvinai-ta-
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karó torlódott vissza rájuk. Délkeleten és délen az Erdélyi
medence képződményeibe mennek át, ill, eltűnnek a Kelemen
havasok neogén vulkanitjai alatt. A Bihari-autochton felé a
Preluka északi pereménél húzódó Szamos-vonal jelenti a ha
tárt, nyugatra pedig eltűnnek az Aknaszlatinai-medence, a
Gutin ás a Pannónia!-medence neogén képződményei alatt. A
legidősebb képződmények albai-vrakoni korúak. A kiterjedt
poszttektonikus' üledékképződés a cenomán— túron során kezdő
dött meg, változó vastagságú ás gyors laterális fáciesváltozásokat mutató konglomerátummal ás homokkővel. Erre globctruncanás pelágikus üledékek következnek.
A paleogán képződmények Máramarosban találhatók meg
a legnagyobb vastagságban. A néhány helyen előforduló pelá
gikus paleocén után epikontinentális eocén (mészkő, márga és
homokkő) következik. Az eocén— oligocén határ tájékán vadflis képződött, pélites kőzetekből álló egzotikus blokkokkal.
A legfiatalabb képződmény a 2000 méteres vastagságot is el
érő, flis kifejlődésü borsai homokkő (oligocén— alsómiocén).
A közápsőkráta tektogenezishez képest pcszttektonikus üledékburok a későbbiek folyamán általában csak visszatorlódást (retrothrusting, retrofolding) szenvedett, a nyu
gati rész kivételével, ahol takaros mozgások is lezajlottak,
Ezek révén keletkezett a Lápos-, a Batizai- ás a Petrovatakaró,

2.3*1

akaró

(= Vadflis-takaró), eocén vadflist, flist és durva
törmelékes üledékeket, valamint oligocén— alsómiocén (?)
homokos flist tartalmaz. A vadflis egzotikus blokkjait lutéciai— 'priabonai vörösalgás mészkő és kevés titon mészkő
alkotja. Eredetük bizonytalan.
A takaró az alsómiocén folyamán tolódott rá a Máramarosi-övnek a Dacidákhoz képest poszttektonikus, "autochton"
flisképződmányeire.
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2.3*2 A Batizai-takaró
a Bogdán voda-törástől délre található felszínen,
Frontja számos pikkelyből áll. Paleocén tarka flis, vörös pa
la, eocén hieroglifás flis ás o!igocén(?) homokos flis alkot
ja ezeket. A flisképződmányek mélytengeri, jura— kréta üledé
kes szirteket tartalmaznak, amelyeket általában a Pieniniszirtöv megfelelőinek tartanak. A legnagyobb méretű feltárása
a Varást ia-patak völgyében található. Rétegsora a következő:
- agyagpala, bázisos tufa és tufit betelepülésekkel;
- kallóvi— oxfordi, barna, zöld ás vörös radiolarit;
- oxfordi, drapp, pados, kalkarenites mészkő bázisos
vulkáni szemcsékkel;
- kimmeridgei— berriázi, vörös ás zöld, gumós— flázeres márgás mészkő és márga ("aptychuszos rétegek");
- neokom, fehér ás vörös, vékonyrétegzett, gumósflázeres mészkő, intrakonglomerátumos szerkeztek
kel;
- Tisalo-rétegek (apti— albai— alsóceonomán): sötét
palák;
- cenomán— szenon vörös márga (puhói márga?).
A Varastia-szirt három pikkelyre tagozódik, tehát már
a paleocén— eocén flisbe való becsuszása előtt, feltehetően a
larámi fázis során felpikkelyeződött.
A Batizai-takaró fő tömegének hárománégyszer vasta
gabb a rétegsora, mint a homlokpikkelyeké.. Szenon vörös márgára paleocén cseresznyepiros pala, az alsó— középsőeocán,
hieroglifás Tocila flis és a szintén felsőlutéciai Secu ho
mokkő települ. A priabonai Valea Vinului flis zárja a réteg
sort .
A déli vergenciáju takaró az alsómiocénben tolódott
rá a Lápos-takaróra.
2.3*3 A Petrova-takaró
(= Dragovo-Petrova-takaró) alsó flisképződmánye, a
Petrova flis felsőeocén korú; az alsó- és a középsőeocán csak
igen vékony rétegekben fejlődött ki. A felső flisképződmény,
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a Stri.mtu.ra homokkő priabonai korú ás esetleg az oligocénbe is átnyúlik.
A Petrova-takaró frontját alkotó un. Leordina-pikkely szenon vörös márgát ás paleocán— felsőeocán, szintén
vörös márga betelepülésekkel jellemzett szürke pélitet tar
talmaz. Rétegsorát a priabonai— -oligocén (?) Voroniciu homok
kő zárja.
A takaró csak a Bogdán vod.á töréstől északra talál
hat ó,'Kisebb foltokban a Gutin neogén piroklasztikumai alól
is a felszinre bukkan.
A keleti vergenciáju takaró áttolódása a koramio
cénben történt.
2*4- Neogén - kvarter vulkánitok
A Kelemen-havasok - Görgényi-havasok - Hargita lán
colata a Börzsönytől ás Selmec vidékétől Tusnádig húzódó
belsőkárpáti vulkáni iv legfiatalabb tagjaiból áll. A felső
miocén - felsőpliocén magmás tevékenység két szakaszra osz
lik. Az első (vulkanoszediment) szakaszra dácit, kvarcande
zit,. andezit és bazaltos andezit jellemző, Az explóziós te
vékenység erőteljes piroklasztikum-szórással járt. A kelet
kezett tufa ás agglomerátum ismételten lepusztult, A piroklasztikum, áthalmozott piroklasztikum és üledékes rétegek
váltakozása jellemzi az első szakaszt. A második (sztratovulkáni) szakasz kőzetei: amfibolandezit, piroxénandezit és
ritkán bazaltos andezit. Az effuziv ás robbanásos kitörések
váltakozása hozta létre a ma is megfigyelhető krátereket és
rétegvulkáni kúpokat*
Geokémiai jellegei alapján ez a magmatizmus a kon
tinentális kérgen, szubdukció következtében kialakult vulká
ni ivekhez sorolható.
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3 . A KELKII-KÁRPÁTOK SZERKEZETFEJLŐDÉSE

3,1 Prealpi tektonoclklusok
A ke let-kárpáti takarók (pontosabban: a középső-kelet-kárpáti takarórendszer) prealpi aljzatkomplexumát felépí
tő metamorf sorozatok három tektonociklusban alakultak ki,
amelyeket egy középső-proterozoikum végi, egy kambrium végi
és egy karbon tektogenezis zárt le.
A karp főcsoport tektogenezise a középső-proterozoikum végén ment végbe (K-Ar izokrón kor: 830+50 mó év). A
,lgrenwilli1* vagy "dalslandi" hegységképződésnek megfeleltet
hető gyűrődéssel Barrov;-tlpusu, közepes nyomású, amfibolitfáciesü metamorfózis járt együtt, amely az almandin-zónától
a szillimanit, ill® az anatektites migmatitot zónáig terjed.
A főcsoport alacsonyabb metamorf fokú legfelső része — nyil
vánvalóan lepusztulás miatt —

nem ismeretes.

A maris! főcsnporbhoz tartozó Tölgyes-sorozat tekto
genezise egy ókaledóniai fázisra, a kambrium végére vagy a
kambrium/ordovicium határára esik (K-Ar izokrón kor: 500 mó
év körül). A korábban bajkálinak vagy assyntinak tartott gyű
rődéshez Barrow-t ipusu, zöldpala-fáciesü metamorfózis kapcso
lódott. A karp főcsoportbeli Rebra-sorozatban a Keleti-Kárpá
tok középső részében alacsony nyomású, zöldpaláiáciesü prevariszkuszi retromorfózis mutatható ki, amely valószínűleg
ezzel a fázissal volt összefüggésben.
A Keleti- és Déli-Kárpátokban a devon általában eny
he szögdiszkordanciával települ az ordoviciu.m-szilu.rra, sőt,
túl is terjed azokon. A devon transzgresszió tehát egy kaledóniai tektonikai fázist követett, amely azonban epirogén
jellegű volt, sem lényeges gyűrődés, sem regionális metamor
fózis nem kapcsolódott hozzá. Az idősebb metamorfitokban mu
tatkozó 460— 400 mó év közötti K-Ar modell korokat a korábbi,
ókaledóniai tektogenezissel összefüggő kihűlési torokként ért elmezik.
A variszkuszi főcsoport tektogenezise a karbonban ment
végbe, legnagyobb valószínűség szerint a szudéta fázis során
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(K-Ar izokrón kor: 325— 315 mó év). A gyűrődéssel alacsony
nyomású, zöldpala-fáciesü metamorfózis járt együtt, amely a
prevariszkuszi sorozatokban retromorfózisként jelentkezett,
uj palásság és redőződés kialakulásával. A tektonikai fázis
rétegtani helyzete csak a Keleti-Kárpátokon kivül, Bánátban
(Dél-Kárpátok) rögzíthető pontosabban, ahol az alsó-karbon
nal végződő metamorf paleozoikumra települő nem metamorf molassz wesztfáli-G-vel kezdődik (KRÍÍUTNER, 1975).
Az alpi tektonociklust megelőzően a Keleti-Kárpátok
metamorf sorozatai takarókba gyürődtek; az alpi Bukovinaiés Szubbul-covinai-takarók kristályos aljzatát ugyanaz a prealpi takarószerkezet épiti fel. Az aljzatban levő takarók
prealpi korának bizonyitékai: 1. a triász mindegyik alpi ta
karóban ugyanarra a mezozoósnál idősebb kőzetekből álló takarószerkezetre települ; 2. a ditrói mezozoós alkáli masszívum
mind a Tölgyes-, mind az afeletti helyzetben lévő Ráró-sorozatot áttöri és körülötte mindkét sorozatban kontakt udvar
alakult ki. Hogy ez az idős takarórendszer a variszkuszi vagy
az ókaledóniai tektogenezissel — vagy esetleg mindkettővel—
kapcsolatos-e, az a hézagosán megőrződött paleozoikum miatt
ma még nem dönthető el egyértelműen.
3.2 Alpi tektonociklus

‘ -

A Keleti-Kárpátokban az alpi geoszinklinális stádium
kezdetét a Transzilvanidák Persányi-sorozatából ismeretes al
só-triász tengeri üledékképződés jelentette. A Tethys első,
középső-triász riftesedésének eredményeként a ladiniban kiala
kult a Transzilvanidák óceáni aljzatú mélymedencéje; ennek
ellentétét az alsó Infrabukovinai-takarók üledékképződési tar
tománya képezte, amelyet csak a liászban ért el a transzgreszszió. Az óceáni aljzat spreading-je a kimmeridgeiben fejező
dött be (Hagymás-sorozat).
A titon— neokom kolliziós szakasz kezdetével a kelet
kárpáti régió ősföldrajza gyökeresen megváltozott. A Transzilvar.idákban a mélytengeri üledékképződést sekélyvizi, zátonyfá-
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ciesü mészkövek képződése követte, a központi-kelet-kárpáti
takarók szedimentációs térsége pedig erősen differenciáló
dott, egyebek között kialakult a bukovinai flismedence. Mind
ez arról tanúskodik, hogy már a középsőkrétát megelőzően, a
jura végén is nagyon jelentős tektonikai események játszód
tak le.
A Transzilvanidák szubdukciójával nagyjából párhuza
mosan kinyilt az ivmogötti medence tipusu külső-dácida meden
ce, amelynek aljzatát kivékonyodott kontinentális, ill. paraóceáni tipusu kéreg alkotta.
A Transzilvanidák szubdukciója a felső-barrémira a
záródás stádiumába érkezett és az üledékes formációk, vala
mint az óceáni kéreg obdukált maradványai "üledékes szirtek"
(olisztotrimmák, olisztolitok), ill. takarórögök ("nappe
outlier"; tkp. olisztoplaka) formájában bekerültek a bukovi
nai vadflisbe vagy arra rácsusztak. Az obdukció kétlépcsős
folyamat volt; először az üledékes rétegsorok lenyiródtak
aljzatukról, esetenként velük együtt az ofiolitos aljzat egy
része is, majd gravitációsan becsúsztak a bukovinai flismedencébe, ill. rácsusztak a vadflisre.
Az albai emeletre megtörtént a központi-kelet-kárpáti
takarók tektogenezise, amelyek mezozoós rétegsorában egyéb
ként a fő diszkordanciák a liász/dogger határán, valamint a
titon és a barromi bázisán vannak. A prealpi takarószerkeze
tet őrző metamorf komplexum egységesen deformálódott és vált
az újonnan kialakult alpi takarók aljzatává. Mind az aljzat
ban, mind a mezozoós üledákfedőben helyenként a deformációval
kapcsolatos enyhe dinamometamorfózis mutatható ki. A Transzil
vanidák obdukált maradványai a Bukovinai-takaró "hátán", a
vadflisbe ágyazódva, ill. arra rácsuszva szállitódtak.'A Köz
ponti-kelet-kárpáti takarók konszolidálódott tömegét ezután
már csak epirogenetikus, ill. ellenirányú (retrodeformációs)
mozgások érintették.
A Belső-Dácidák tektogenezise a Külső-Dácidákra is
jelentős hatással volt, a legkülső helyzetű Bodoki-digitáció
és a Bobu-takaró kivételével* A paraóceáni, ill. kivékonyodott

39

I

kontinentális kérgii árok bezáródott ás az albait a belsőbb
egységekben már diszkordánsan települő, vastag, molassz-tipusu konglomerátumok jellemzik*, A Külső-Dácida régió azonban
ekkor még nem konszolidálódott, és a Csalhói-, ill. Bobu-takarók csak az alsó-szenonban, a kárpáti geológusok által MólarámiM-nak nevezett fázis során tolódtak fel a Konvolutflis takaróra.
A Moldavidák belső egységeiben —

Konvolut-flis,

Macla ás Audia takarók — a felső-kréta "ólarámi" fázis diszkordanciákat idézett elő. Ezt követően azonban a paleogénben
viszonylagos nyugalom volt; az Alpokkal ellentétben a KeletiKárpátokban a mezoalpi tektogenezis nem játszott szerepet.
A Moldavidák a miocén fázisok során gyürődtek fel. Az
aljzatokról lenyiródott flistakarók deformációja — időben
belülről kifelé vándorolva — két lépcsőben történt; előbb
meggyürődtek, majd egy rákövetkező fázis során feltolódtak.
A krátavégi deformációt is szenvedett Konvolut-flis, Macla és
Audia-takarók az infraburdigalai (óstájer) fázis során tolód
tak fel. A Tarkői-takaró első általános gyűrődése az infra
burdigalai, feltolódása pedig az infrabádeni (ujstájer) fázis
alkalmával történt, de még infraszarmata gyűrődés is kimutat
ható. A Marginális-takaró hasonlóképpen deformálódott. A pe
remi helyzetű Szubkárpáti-takaró pedig már az infraszarmata
(moldvai) fázis során tolódott fel, de a két megelőző fázis
sal kapcsolatos gyűrődés is kimutatható.

4. A FLIS PROBLEMATIKÁJA

4.1 Mi a fiis?
BERTRAND-nak a Francia-Alpokról 1897-ben megjelent
tanulmánya óta a flisnek, mint az orogenezishez kötődő foga
lomnak a használata általánossá vált. A flisképződéssel kap
csolatosan a következő nézetek a legelterjedtebbek:
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1. A flis—üledékképződés megjelenése a geoszinklinálison belüli kiemelkedésektől függ. Ezek (a kordillerák) a flis törmelékanyagának egyedüli forrá
sai .
2. A kiemelkedés egyedüli oka az orogenezis. Ezen az
alapon úgy tűnik, hogy az orogenezis közvetlenül
befolyásolja a flis megjelenését, következésképpen
a flis orogén fáciesnek tekinthető.
3. A flisfelhalmozódást kizárólag a geoszinklinálison
belül lejátszódó orogén mozgások határozzák meg. A
flisképződés kezdete megelőzi az orogenezis paroxizmusát.

JIPA (1977) a következő megjegyzéseket fűzte a fenti
t ételekhez:
1. Az Appenninekben, az Alpokban és a Kárpátokban vég
zett áramlási iránymérések és kőzettani vizsgálatok
alapján a flis törmelékanyaga a vízgyűjtő bármely
kiemelt területéről származhatott, a geoszinklináli
son kivülről és belülről egyaránt.
2. A flisképződés és az orogenezis kapcsolatáról mindezideig egyetlen dolgozatot publikáltak (KSIA.ZKIEWICZ, 1960). Ennek alapján a kordillerák mobili
tása nem kapcsolható össze a környező területek
orogenezisének ismert időpontjaival. Kiemelkedésük
kéregalatti süllyedés és izosztatikus kiegyenlítő
dés következménye.
3. Az 1. tétel cáfolata alapján ez sem állja meg a he
lyét: ugyanis a geoszinklinálison kivüli lehordási
terület esetén a f lisképződést nem lehet a geoszink
linálison belüli orogén eseményekkel párhuzamositani. Ezzel kapcsolatban JIPA (1977) a Gangesz és
az Indus példáját hozza fel. Mindkét folyó horda
lékának lehordási területe a Himalája. Tengeralatti
abisszikus hordalékkúpjuk kifejezett flisjellegze-
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tességeket matat. És bár a hordalékkúp keletke
zése legalább részben egyidejű a Himalájában le
játszódott orogán folyamatokkal, mégsem állapít
ható meg egyértelmű kapcsolat az utóbbiak, vala
mint az Arab-tenger meg a Bengáli-öböl flisképződése között.
JIPA (1977) végső következtetése az, hogy az orogén
elmélet nem alkalmazható minden flisképződási folyamatra. A
meglehetősen bizonytalanul körvonalazható orogán kritériu
mok helyett a következő szedimentológiai - faciológiai bélye
gek figyelembevételét javasolja:
a) Terepen és furómagon megfigyelhető jelenségek:
ritmicitás, osztályozott rétegzés, jellegzetes
üledákszerkezetek, ősmaradványtartalom jellege,
stb. ;
b) nagy elterjedési területen azonos fácies;
c) azonos fáciesü képződmények jelentős vastagsága.
Elfogadhatónak tartja azonban az a) pont kizáróla
gos alkalmazását is; ebben az esetben minden, a megfelelő
litológiai bélyegeket viselő képződményt flisnek lehet ne
vezni. Az egyes képződmények besorolását tehát konkrét sze
dimentológiai bélyegek alapján kell elvégezni, a genetikai
értelmezést későbbre hagyva.
A fentiek alapján a flis definíciója:
"A flis olyan törmelékes üledékes kőzetegyüttes,
amely jellegzetes üledékbélyegeket hordoz (ritmicitás, üle
dékes szerkezetek, stb.) és időben ás térben jelentős ki
terjedést mutat azonos fáciesben”. (JIPA, 19770
A felsorolt kritériumok azonban egy összletre egé
szében jellemzők; nem biztos, hogy valamennyit egy feltá
rásban, vagy egy furómagban megtaláljuk, A nálunk, Magyarországon a flis— nem flis vita kapcsán eluralkodott nézet
alkalmazásával ugyanis (amint azt tanulmányut-unkon megfi
gyelhettük) a Keleti-Kárpátok flisének nagyobb része kire
kesztődne a flis fogalomköréből.
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4.2 A flis rétegtani helyzete
Az áttekintést STEFANESCU (1981) alapján adjuk,
A flisképződás a felsötitónban kezdődött. A legidő
sebb flisek a flisöv legbelső zónáiban, a Fekete flis-takaróban és a Csalhói-takaróban fordulnak elő, Az előbbibe© az
un. fekete flis, az utóbbiban a Sinaia-flis bázisos kőze
tekből álló aljzaton települ, ill. bázisos kőzetekből álló
betelepüléseket (pillow-láva) tartalmaz.
A neokomban jelentős vastagságú flis keletkezett a
Bukovinai-, a Vargyas-, a Baráti-, a Fekete flis- és a Csal
inói-egységek területén.
A barrémi - apti korszakban mindenütt folytatódik a
flisképződás, a Bukovinai-egység kivételével, ahol csak
szórványosan van ilyen korú flis.
Az albai - alsóvrakoni folyamán a flisképződás K fe
lé, a külsőbb zónák irányába tolódott el: csak a Csalhóitakaró Csiki-digitációjától kifelé találunk flist.
A felsővrakoni - túron emeletekben az egyes takarók
ban felváltva flis, ill. pelágikus pálites üledékek találhat ók.
A közvetlenül a coniaci után lezajlott tektonikai
mozgások jelentős ősföldrajzi változásokat eredményeztek,
amelyek után gyors süllyedés kpvetkezett. Megkezdődött az
üledékképződés a Máramarosi-övben (= Transákárpáti-zóna) és
újraindult a Csalhói-egység területén,
Szenon flis csak az Audia- ás a Tarkői-takaróban
fordul elő, a többi egységben csak pelágikus agyagpalák
keletkeztek.
A paleocén - eocén folyamán szinte minden eddigi te
rületen folyik az intenzív flisképződás, sőt a Máramarosiövben uj zónákban
megindul (Lápos-takaró). Az eocén végén
csökkent az üledékgyüjtőkbe szállított terrigén anyag menynyisége: vékony globigerinás márga rakódott le az egész
flisövben.
Az oligocén - alsómiocén korszak a csekély süllyedés
miatt nem flisjellegü pétitekkel kezdődik. Az alsóoligocén
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után újrakezdődő intenziv süllyedés hatására a Tarkői- és a
Marginális-takaróban mégegyszer megjelenik a flis. A Lápostakaró üledékképződése zavartalanul folyik és flis keletke
zik a máramarosi övben is: a Borsa-homokkő. A külsőkárpáti
flisöv ás a Máramarosi-zóna fliskápződése egyidejűleg szűnik
meg az alsómiocán folyamán.
A Keleti-Kárpátok fejlődésében hat fliskápződési
időszak különithető el:
felsőtiton - neokom

í

barrémi - apti
albai - alsóvrakoni

a kristályos-mezozoós
övben ás a külsőkárpá
ti flisövben

csak a külsőkárpáti
flisövben

felsővrakoni - túron
szenon - eocén
oligocén - alsómiocén

1
J

a külsőkárpáti flis
övben és a Máramarosi-flisövben.

A legidősebb flis felsőtiton, a legfiatalabb alsó
miocán korú.
A felsőtiton - neokom és az eocén flis a legelter
jedtebb, a túron a legkisebb kiterjedésű.
A leghosszabb folytonos flisrátegsor a Csalhói-takaró külső zónájában (neokom - cenomán) és a Konvolut flistakaróban (apti - túron) található. A fiatalabb rétegsorok
ra jellemző a szaggatott üledékkápződés.
Az üledékgyüjtő süllyedési sebességétől (és a le
pusztulási térszintől) függően keletkezett flis vagy más üledék* A Keleti-Kárpátok fejlődése során az üledékképződés
súlypontja kifelé tolódott a geoszinklinálisok polaritási
szabályának megfelelően.

5. A KEL3TI-KÁRPÁTQK SZÉNHIDROGÉN-TELEPEI
Valamennyi kőolaj ás földgáztelep — az Audia-takaró frontjától keletre — eocén, oligocén, alsómiocén, szar
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mata vagy pliocén képződményekben helyezkedik el. Szénhid
rogén anyakőzetek kréta (hauterivi - albai) korú fekete pa
la, oligocén dizodilpala, az alsómiocén sósformáció kőzetei,
valamint középsőmiocén agyagpalák és radioláriás palák le
hetnek. Elterjedésük, vastagságuk ás geokémiai jellegük alapján az oligocén Kliwa-homokkő pélites rétegei játszották
a legnagyobb szerepet a szénhidrogének keletkezésében. Az
újabb geokémiai ás szervesanyag-metamorfózis vizsgálatok
alapján meótiszi, pontuszi és dáciai pálitek is számitásba
jöhetnek anyakőzetként. Nincs kizárva, hogy a szenon Hangúrétegeknek ás a paleocén - eocén Tarkői-formációnak is sze
repe volt a kőolajkápződésben,
A tárolókőzetek felsőeocán - pliocén kvarchomokkö
vek, valamint alsó-közápsőeocán mészkő és mészhomokkő (Doamna-mészkő).
A Ke leti-Kárpátok tektogenezise során kialakult ren
geteg antiklinális, gyűrt és diapir-redő kiváló lehetősége
ket teremtett a szénhidrogén-felhalmozódáshoz. A sódiapirokhoz kapcsolódó tárolók az előmélyedés központi rászán, a Teleajen és a Dimbovica völgye közötti miocénben ás pliocénben a
legelterjedtebbek. Rétegtani csapdák elsősorban a Bodza és a
Dimbovica völgye között, a Szubkárpáti-takaró alsómiocénjé
ben és a Tarkői-takaró oligocénjében jöttek létre, a diszkordánsan települő pliocén fedőképződmények alatt,
A tárolókőzetek és az anyakőzetek váltakozása a ré
tegsorban különösen jó lehetőségeket teremtett a szénhidro
gének felhalmozódására. A későbbi orogán folyamatok viszont
számos tárolót, ill* a fedőrétegeiket lepusztitották. A
Szubkárpáti-takaró potenciális alsómiocén tárolókőzetei rész
ben lepusztultak, oligocánje viszont megőrződött, Ezzel szem
ben a magasabb tektonikai helyzetű Tarkői-takaró potenciális
eocén és oligocén tárolókőzetei ma majdnem mind a felszinen
vannak. Az előmélyedés rétegsorának miocén, sőt pliocén tá
rolói is megőrződtek, ugyanis itt kezdődött legkésőbben a
kiemelkedés, A tektogán mozgások védelmet is nyújthattak a
potenciális csapdáknak. így maradtak meg például a Marginá
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lis-takaró tárolókőzetei a rátolódott Tarkői-takaró alatt.
A Tarkői-takaró kisebb jelentőségű, szénhidrogéntele
pei két területen alakultak ki: Moldvában, a Tazlául Sarat
ás az Ojtoz völgye között, nagyrészt eocén, kisebb részt oligocén homokkövekben; valamint Munténiában, a Bodza és a Prahova völgye között, az oligocán Kliwa-homokkőben.
A Marginális-takarónak a Tazlául Sarat és az Ojtoz
között kialakult telepei szintén a Kliwa-homokkőben, vala
mint a felsőeocén Lucacesti-homokkőben és az alsó-középsőeocén Boamna-mászkőben vannak. A telepek nagy részét a fölébük tolódott Tarkői-takaró védte meg a lepusztulástól,
A Szubkárpáti-takaró kőolajtelepei Moldvában a Taz
lául Maré völgyében (alsómiocán tárolók), valamint a Prahova
és a Jalomica között, diszkordánsan telépülő pliocén alatti
alsómiocén homokkőben vannak.
Románia legjelentősebb szénhidrogén-előfordulásait
az előmélyedés szarmata, pontuszi és dáciai képződményei
tartalmazzák. A legfontosabb csapdák az alsómiocén és a bádeni kősó diapirjaihoz kapcsolódnak. A létrejött kősó-magu
antiklinálisok kőolaj- és földgáztelepeket egyaránt tartal
mazhat nak.
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6,

E ü g g e lék
(KOVÁCS SÁNDOR)

Az Infrabukoviani-takarórendszer bevezetése (SANDULESCU, 1907, 1975b) a korábbi Máramarosi-, ill. Bretilatakaró(k) helyett fordulópontot jelentett a Keleti-Kárpá
tok tektonikájában, jelentésen egyértelműbbé és világosab
bá tette a szerkezeti képet. A Keleti-Kárpátokban az alpi
takarók sorrendjéből fontos ősföldrajzi következtetések
adódnak, amelyek kihatással vannak magyarországi problémák
ra is.
Az a tény, hogy az alsó Infrabukovinai-takarók üle
dékképződési tartománya a triász folyamán végig szárazulat
it

volt és csak a liászban érte el a transzgresszió

(hason

lóan a Tiszántúl É-i részéhez; SZEPESHÁZY, 1970), tarthatat
lanná teszi azt az elképzelést, miszerint a Transzilvanidák
mélytengeri, pelágikus (óceáni) triásza Észak-Dobrudzsán
(Tulcea-zóna) keresztül a Tethys É-i ágéval lett volna ősz—
szeköttetésbén (HERZ— SAVU, 1974; KOZUR, 1979; SAVU, 1980).
Ugyanis, mint az a 8., 9* és 10. sz. ábrákból látható, egy
ilyen összeköttetés feltételezése teljesen értelmetlen. A
középső-triászt ól a kimmeridgeivel bezárólag bizonyitottan
óceáni kérgü Transzilvanidákkal szemben az észak-dobrudzsai
triász — amely legalsó-triász törmelékes képződményekkel
települ a gyűrt paleozoikumra — VLAD (1978) szerint a kau
kázusi— krimi orogén (Tethys É-i ága) aualakogén-jellegü, a
Szkita- ás Moesia-platformok közötti’Ny-i elvágződésáben
rakódott le, a középső-triász— karni folyamán szürke és vö
rös, pelágikus mészkövekkel társult bimodális magmatizmussal, (bázisos: un. "nem teljes" ofiolitsorozat, bazaltomlések, szpilitek, doleritek, és elszórtan kisebb gabbrótestek; savanyu: riolitok; CIOFLICA et al., 1980). A geo-

+ Lábjegyzet:
v.ö. 2.2.2.1.2 fejezet vége és 10. ábra.
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szinklinális ciklus az ókimmériai tektogenezissel zárult, a
nóri— — liász már törmelékes, flis-kifejlődésü (a nóri még me
szes flis). A két régió között a nóri— liász kifejlődések te
kintetében igy különösen szembetűnő a fácieskülönbség: a
Transzilvanidák nóri hallstatti mészkő és liász adneti mész
kő fáciesének szükséges nyilttengeri összeköttetése nem le
hetett az É-dobrudzsai triászon keresztül, A Keleti-Kárpátok
legbelső egysége, a Transzilvanidák és az extra-kárpáti ÉszakDobrudzsa között földtani helyzetükből adódóan — keresztül
az eltérő fácieszónákon, a Bukovinai-, Szubbukovinai- és Infrabukovinai-takarók üledékképződési tartományán és kristá
lyos aljzatán, valamint a flistakarók alá tolódott előtér
kristályos zónáin (lásd 2. és 8. ábra) — tehát bármilyen
összeköttetés kizárt. Azonkívül az É-dobrudzsai zóna mélyfú
rások tanúsága szerint ÉNy-felé csak a Trotus-folyó völgyéig
terjed és a Keleti-Kárpátoktól szerkezetileg az ÉNy-felé egé
szen a lengyelországi Szentkereszt-hegységig (PARASCHIY, X).
— PARASCHIY C., 1978) húzódó Közép-dobrudzsai öv, (vagy felső-proterozoós "zöldpala-öv") választja el, amely a flis és
a molassz stádiumban a kontinentális előtér szerepét töltötte
be (SANDULESCU— KRAUTNER et al., 1981, p. 9, 12; SANDULESCU
ás MICU, szóbeli közlés). A két egységet az említett okok
miatt még mikrolemezmozgásokkal sem lehet összeköttetésbe hoz
ni. Ez ugyancsak megcáfolja azt a feltételezést, amely a nyilt
tengeri triász Conodonbák korai (alsó— -középső-acizuszi) .fel
lépését a LegbeIső-Nyugati-Kárpátok mélyvíz! kifejlődéseiben
(Rudabányai-hg., "Mellétei-sorozat") a TransziIvanidákon ke
resztül É-Dobrudzsával való összeköttetéssel magyarázza (KOZUR, 1979» 1980; "ázsiai Conodcnta-provincia"). Sőt, a Legbel
ső-Nyugat i-Kárpátók és a Transzilvanidák között a jelenlegi
helyzetben egyáltalán nincs is kapcsolat, mivel az előzők Ki
felé való folytatását elvágja a Zágráb-*Zemplén vonal (v.ö.
KOVÁCS, 1982).
A Tránszilvanidáknak fontos szerepe van a hazai,
nagyszerkezeti egységeink allochton, ill, autochton helyzeté
ről dúló vitában. Egyes, a Kárpát-medence ÉNy-i és DK-i fő
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szegmenseinek a Zágráb-Zemplán vonal mentén történt inverzió
ját tagadó és autochton megoldást ajánló elképzelések újabban
MOJSISOVICS (1880) "Keleti SzárazulatM-t kívánják felelevení
teni. Az előtér-közeli— előtér-távoli vagy partközeli—
(nyilttengeri) fácieszónák eloszlását és sorrendjét figyel
men kivül hagyó elgondolások szerint a Tisia ás Moesia a fel
ső-jurában, a Vardaröv nyúlványaként értelmezhető Maros-öv
kialakulásával váltak volna el egymástól. Ezen modell eseté
ben azonban mind a Transzilvan Idák óceáni aljzatú medencéje,
mind a Rudabányai-hegység— "Mellétei-sorozat" mélyvizi triász
medencéje a Bajkál-tóhoz hasonló, un. "vak riftesedás" eredmé
nye lenne, hiszen a fentebb emlitett okok miatt nem kapcso
lódhattak egymáshoz ás különösen nem Észak-Dobrudzsán ét a
Tethys északi ágához. De ekkor üledékeiknek'— a nyilt óceán
nal való összeköttetés hiányában — euxin fáciesüeknek kelle
ne lenniük, nem pedig pelégikusnak, vörös hallstatti mészkő
fáciesekkel, tipusos nyilttengeri faunával! Ezért a Transzilvanidák szükséges nyilttengeri/óceáni kapcsolata a triász—
liész folyamán — SANDULESCU (1980, 1. és 2. melléklet) véle
ményével egyezően — csakis a Belső-Dinaridák Ofiolit- vagy
Szubpelagóniai-zónája felé lehetséges. Ebből viszont egyene
sen következik az "uj Keleti-szárazulat elmélet" tarthatatlan
sága és a Tisia allochton helyzete (v.ö. KOVÁCS, 1982), hiszen
az autochton modell nem ad magyarázatot arra, hogy a Transzilvanidák triásza és a rudabányai— "mellétéi" triász miért nyilt
tengeri kifejlődésü és miért nem euxin fáciesü. Az eredeti,
triász ősföldrajzi rendszer a Tisia és Moesia mikrokentinensek mozgásai következtében nagymértékben deformálódott (az
utóbbi jelentős Ny-ra tolódása okozta az un. "kárpáti szigmoid" kialakulását; v.ö. BLEAHU, in IANOVICI ét al., 1976;
KARAGJULEVA et al., 1980; SANDULESCU, 1980).
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OUTLINE OF THE STRUCTURE OF THE EAST CARPATHIANS
(Report on the excursion of the Xllth Congress of the
Carpatho-Balkan Geological Association)
by
M. Kézmér —

S. Kovács —

Cs, Péró

Abstract
Tbis paper is a report on a field excursion of the
Xllth congress of the Carpatho-Balkan Geological Association (Bucharest, 1981) and gives in Hungárián a summary of
the present-day knowlédge of the structure of the East
Carpathians provided by the Rumanian geologists fór this
congress. In a Moldávián— Maramure^ transect ise had an
occasion to cast a glancé intő every structural units of
the East Carpathians and we are greatly indebted to Dr. M.
SANDULESCU, Dr. D. RUSSO-SANDULESCU, Dr. H.G. K r Iu TNER,
Dr. I. BÁLINTOM and Dr. M. MICU fór the rich program and
excellent guiding.
In the appendix (by S. KOVÁCS) the paleogeographical significance of the Transylvanides in respect to somé
Hungárián tectonic problems are discussed. The fact, that a
connection between the innermost zone of the East Carpat
hians (the Transylvanides, with oceanic crust) and the
extra-Carpathtan North Dobrogea,7across the Búcovinian,
Subbucovinian and Infrabucovinian basement nappes (cf. Fig.
10) and the zones of the Carpathian foreland below the
flysch nappes (which, namely the Mgreenschist beltH, can be
followed from Central Dobrogea till the Holy Cross Mts.;
c.f. Fig. 8 and PARASCHIV, D. — PARASCHIV, C., 1978), is
excluded, alsó excludes, that the Innermost West'Carpathian
deep water Triassic developments (Rudabánya Mts., "Meliata
series") could have been connected through the Trahsylvanides and North Dobrogea with the northern branch of the
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Tethys, as seggested by KOZUR (1979* 1980) and a few others.
The necessary paleogeographical connections of the deep
water, pelagic Triassic of the Innermost West Carpathians
and the Transylvanides with the oceanic Tethys can only be
explained, in accordance w it h SANDULESCU (1980b, pl, 1,2),
through the Inner Dinaric Ophiolite zone. The original paleogeographical pattern has been destroyed by the movements of
the Tisia and Moesia microplates. In a fixistic model the
Transylvanides and the deep water Triassic developments of
the Innermost West Carpathians, becau.se of the lacking connection with the open-marine Tethys, must have been products
of a blind rifting, as the Laké Baykal, bút in this case
their Triassic sediments must have been of euxinic facies
and nőt red, pelagic Hallstatt limestones!
Manuscript received: 28 March, 1983..
Adress of the authors;
MIKLÓS KÁZMÉR: ELTE Őslénytani Tanszék, Budapest, Kun Béla
tér 2, H-1088.
SÁNDOR KOVÁCS: Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest,
Népstadion ut 14, H-1143*
CSABA PÉRÓ: MTA Földtani Tanszéki Kutatócsoport, Budapest,
Muzeum krt. 4/a. H-1088.
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ÁBRAALÁÍRÁSOK
1. ábra: A Keleti-Kárpát ok szerkezeti egységei (SANDULESCUKRÁ'lJTNER et al., 1981 és SANDULESCU-— STEFANESCU
et al., 1981 szerint)
2, ábra: A Keleti-Kárpátok földtani szelvénye
(SAKDULESCU, 1980b)
1: Erdélyi-takaró (.Transzilvanidák)
2: Bukovinai-takaró (b)
ás Szubbukovinai-takaró (sb)
3: Infrabukovinai-takarók
a: Argestru-egység
i: Iacobeni-takaró
vb: Vaser-Belopotok-takaró
4: a Külső-Dacidák flistakarói
5: a Moldavidák flistakarói
6: Szubkárpáti-takaró
7: alátolódott kontinentális aljzat
keresztek: kristályos aljzat
fehér: üledékburok
8: Erdélyi-medence
9: neogén vulkánitok.
3. ábra: A romén kárpáti prekambrium és kambrium korrrelációja Kr Ku TNER, 1980 szerint
4. ábra: A Belső-Dacidák (= Központi-Keleti-Kárpáti-takarórendszer) prealpi takarói és sorozatai A
(SANDULEÖCU— KRlUTNER et al., 1981 ás KRÍUTNER
szóbeli tájékoztatása alapján)

3 . ábra: A Keleti-Kárpátok metamorf sorozatainak korrelá
ciója a Déli-Kárpátokkal ás az Erdélyi-középhegy
séggel KRAUTEER, 1978 és 1980 szerint
1: bázisos metavulkanitok
2: gneisz
3i kvarcitos kőzetek
4: leptinit, amfibolit ás gneisz társulás
3: migmatitos kőzetek
6: szericit— 'klorit-pala
7: fillit
8: albitpala
9: szericit— klorit-pala albit porfiroblasztokkal
0: savanyu metatufák ás -tufitok

39

11:
12;
13 *
14:

grafitpala, lidit
mészkő ás dolomit
mászpala kvarcittal
sztratiform Mn-érc

6. ábra: A Keleti-kárpáti flis időbeli és tárbeli elterje
dése STEFANESCU, 1980 szerint
1: flis, általában
2: homokos flis
3: mészkő
4: pélit
5: homokkő
6: konglomerátum
7: breccsa
8: kaotikus üledékek
a: vadflis
b: olisztosztróma
9: bázisos kőzetek
10: üledákhézag
11: diszkordancia
12: tektonikus határ

7 . ábra: A Keleti és a Déli-Kárpátok palinspasztikus vázla
ta SANDULESCU, 197&a nyomán
1: kontinentális kéreg
2: óceáni ás paraóceáni kéreg
3: Moldavidák
i + 2: Dacidák
Rövidítések feloldása:
MOLDAVIDÁK
CSALHÓI-takaró
BARót i-takaró
FE = Fekete flis-takaró
INFRAbukovinai-takaró
SZUBbukovinai-takaró
BUKOVINAI-takaró
ERDÉLYI-takaró (Transzilvanidák)
MAROS-menti ofiolitöv
SZUPRAGÉTA-takaró
GÉTA-takaró
SZÖRÉNYI-takaró
DANUBIAI-egys ág
8. ábra: A Keleti-kárpáti előtár szerkezeti zónái és permnél idősebb képződményei
(PARASCHIV, D. ás PARASCHIV, C. 1978 szerint)
1í metamorf kőzetek
2: zöldpala
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3: kambrium— ordovicium
4: szilur
a: pélites kifejlődés
b: meszes kifejlődés
5: devon
6: karbon
a: Carapeliti-rét egek
b: platform kifejlődés
7: Perikárpáti-törés (a gyűrt zóna határa)
8: jelentősebb törésvonalak
9: képződményhatár
10: permnél idősebb képződményeket ért fúrások
9* ábra: A Keleti-déli-kárpáti hajlat tektonikai térképe
SÍNDULESCU— STEFANESCU et al., 1981 alapján
10. ábra: A Keleti-kárpáti triász— liász palinspasztikus
szelvénye
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

óceáni kéreg
kontinentális kéreg
tengeri alsótriász
kontinentális alsótriász, ill. alsóanizuszi
pelágikus fáciesek: triász hallstatti mészkő és
liász adneti mészkő
karbonát-platform fáciesek:
a: dolomit
b: mészkő
elzárt lagúna ("restricted lagoon") fáciesü bi
tumenes dolomit, ill, elzárt medence
("restricted basin") fáciesü bitumenes mészkő
liász vasoolit és törmelékek
liász törmelékes (gresteni) fácies.
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GAPTIONS
Fig. 1 .

Fig.

!.

Structural units of ttae Easfcern Carpathians
(aftér s In DULESCU— KRAUTNER et al., 1981 and
SANDULESCU — STEFANESCU et al., 1981, simplified)
Geological cross-section of the Eastern Carpat
hians (SANDULESCU, 198Gb)
1 = Transylvanian Nappe (Transylvanides)
2 = Bucovinian Nappe (b) and
Subbocovinian Nappe-(sb)
3 = Infrabucovinian nappes a = Argestru unit
i = Iacobeni Nappe
vb = Vaser-Belopotok Nappe
4 = Elysch nappes of the Outer Dacides
5 = Elysch nappes of the Moldavides
6 = Subcarpathian Nappe
7 = subducted Continental basement
crosses = crystalline basement
white = sedimentary cover
8 = Transylvanian Basin
9 = neogene volcanites

Fig. 3 ,

Correlation of the Precambrian and Cambrian for
mát ions of the Carpathians in Románia
(KRXü TNER, 1980)

Fig. 4 .

Pre-Alpine nappes and series of the Inner Dacides
(= Central East Carpathian nappe system) (after
SANDULESCU — KRXtJTNER et al., 1981 and KRAUTNER,
1981, pers. comm.)

Fig. 5 .

Correlation of metamorphic series of the Eastern
Carpathians, Southern Carpathians and Muntii
Apuseni (KRlUTNER, 1976, 1980)
1 = basic metavolcanites
2 = gneiss
3 = quartzites
4 = leptinite, amphibolite and gneiss association
5 = migmatites
6 = sericite-chlorite schists
7 = phyllite
8 = albite schists
9 = sericite-chlorite schists with albite porphyroblasts
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10
11
12
13
14

=
=
=
=
=

acidic metatuffs and metatuffites
graphite schists, lydite
limestone and dolomité
calcareous schists with quartzite
stratiform Mn-ore

Fig. 6.

Fást Carpathian flysch in time and space
(STEFANESCU, 1980)

Fig. 7*

Palinspastic sketch of the Eastern and Southern
Carpathians (SANDULESCU, 1976a)
1 = Continental crust
2 = oceanic and paraoceanic crust
1 + 2 = Dac ide
3 = Moldavides
Abbreviat ions:
MOLDAVIDÁK =
=
CSALHÓI
BAR
=
FF
=
INFRA
=
SZUB
=
BUKOVINAI =
=
ERDÉLYI

Fig. 8.

MAROS

=

SZUPRAGÉIA
GÉTA
SZÖRÉNYI
DANUBIAI

=
=
=
=

Moldavides
Ceahláu Nappe
Baraolt Nappe
Black Flysch Nappe
Infrabucovinian Nappe
Subbucovinian nappes
Bucovinian Nappe
Transylvanian Nappe
(Transylvanides)
Ophiolite beit of Southern
Apuseni Mts.
Supragetic Nappe
Getic Nappe
Severin Nappe
Danubian Unit

Structural units and pre-Permian formations of the
East Carpathian foreland (PARASCHIV, D. - PARASCHIV,
C.,
1 =
2 =
3 =
4 =

1978)
metamorphic rocks
greenschist
Cambrian - Ordovician
Silurian
a = pelitic facies
b = calcareous facies
3 = Devonian
6 = Carboniferous
a = Carapeliti Beds
b = platform facies
7 = Pericarpathian Fault (eastern bordér of the
földed zone)
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f

Fig. 9*

8 = main fauits
9 = boundary of formations
10 = Pre-Permian formations in borehoies
Tectonic map of the Eastern - Southern Carpathian
Bend (SANDULESCU— STEFANESCU et al., 1981)
1 = Transylvanian Nappe
2 = Bucovinian Nappa
3 = Subbucovinian Nappe (Sinca Nappe)
2 + 3 = Supragetic Nappe in the Southern Carpathians
4/a = Bra^ov Unit
4/b = Holbav Unit
5 = Baraoit and Virghi^ Nappes
6 = Ceahiáu and Bobu Nappes
5 + 6 = Outer Dacides
7 = Posttectonic sedimentary cover
(Middie Cretaceous - Paieogene)
8 = Moidavides
9 = Neogone and Pieistocene voicanites
10 = Foredeep and intermontane basins
11 = Nappe
12 = Digitation
13 = Retrothrust
14 = Overthrust
15 = Fauits with horizontai and/or vertical components

Fig. 10. Palinspastic section of the Triassic and Liassic in
the Eastern Carpathians
1 = oceanic crust
2 = Continental crust
3 = marine Lower Triassic
4 = Continental Lower Triassic and Lower Anisian
3 = pelagic facies: Triassic Hallstatt Limestone
and Liassic Adnet Limestone
6 = carbonate platform facies
a = dolomité
b = limestone
7 = dolomité in restricted lagoon facies and bituminous limestone in resctricted basin facies
8 = Liassic ferruginous oolite and clastic rocks
9 = Liassic clastic rocks (Gresten facies).
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A KELETI-KÁRPÁTOK SZERKEZETI EGYSEGEI
(M.Sűndulescu. M^tefónescu, KKröutner, I.Bolintoni, M Mícu
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A KELETI-DELI -KÁRPÁTI HAJLAT TEKTONIKAI TÉRKÉPÉ
( SANDULESCU, H. is STEFANESCU, M. 1981 alapján )
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Bu k o v i n a i - t a k a r ó
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Szubbukovinai - t a k a r ó ( Sinkai-takaró)
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V
V
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V
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H J-“ l 1 1........
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