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Összefoglalás: A Magyar Fö ld tan i Társula t vezetőségének felkérésére az 1960. évi 
egri vándorgyűlésen t a r to t t előadásomat az alábbi munkában hozom kivonatosan nyilvános
ságra. Célom, hogy a magyar geológus társadalommal megismertessem a csehszlovák geo
lógusok nézetei t a Nyuga t i K á r p á t o k ősföldrajzi fejlődésére vonatkozóan a miocén folya
mán , ill. a nevezet t területrész helyzetét az Eo- , Mező- és Neoparate thysben. Részletesebben 
foglalkozom azokkal a területekkel, rétegekkel és problémákkal , amelyek szorosabban függ
nek össze a magyarországi miocénnel. 

A Nyugati-Kárpátokon a hegységláncnak a Dunától a kárpátukrajnai Polanáig 
terjedő részét értjük. A Kárpátoknak ezt a területét, beleértve a hegységláncon kívüli 
előteret és a láncolaton belüli medencerészeket is, a miocén folyamán többször öntötte 
el a tenger vagy a tengerágak és a terület több fázisban kiemelkedett és felgyűrődött. 
A Nyugati-Kárpátok fiatal üledékgyújtő medencéit, amelyek nagy részben a miocén 
folyamán keletkeztek és váltak ismét szárazulattá, három csoportba osztjuk. A Kárpá
tok ívétől nyugatra, Morvaország területén van a kárpáti előtér (Öelná hlbina, Vortiefe) 
üledékgyújtő területe, amely .a hegység fokozatos felgyűrődése következtében mind
inkább az ív külső oldala felé tolódott el. A kárpáti előtér morvaországi része délen az 
alpi előtérhez (Molassezone vagy Ausseralpiner Wiener Becken és a perialpi depresszió), 
észak felé a lengyelországi és ukrajnai kárpáti előtérhez kapcsolódik. Az üledékképződési 
területek második csoportját magában az ívben levő medencék alkotják. Ezekhez tar
tozik elsősorban a Bécsi-medence, amelynek nagy része a Morva-síkságon és Nyugat-
Szlovákiában csehszlovák területen van, déli része (Inneralpines Wiener Becken) Ausztria 
területére esik. Az ívbeli medencékhez tartoznak a közép-szlovákiai túróci, felsőnyitrai, 
Besztercebánya—zólyomi, breznói medencék is (Túröianská, Hornonitrianská, Bansko-
bystricko—zlovenská, Breznianská kotlina). A harmadik csoportba az észak-magyaror
szági miocénkorú üledékgyűjtő területekkel jórészt határos belsőkárpáti (intrakárpát) 

-medencerészek tartoznak, a nyugat-szlovákiai (a Kisalföld északi folytatása), a dél
szlovákiai és a kelet-szlovákiai neogén medencékkel. 

Az egyes medencék ősföldrajzi fejlődése a miocén kor folyamán a Kárpátok foko
zatos felgyúrődésének a függvénye volt. A főleg törésvonalakból és részben fiatal miocén 
takarókból álló hegységszerkezeti mozgás, az ezekkel kapcsolatos peremi letörések, a 
medenceképződés és a vulkáni tevékenység nem egyidejű jelenségek. Ezért áz egyes 
medencék fejlődése időben és térben egymástól különbözött. í g y az ívbeli medencék 
kialakulása csak a tortónai emelettel vette kezdetét. Ugyanakkor a kárpáti előtér Morva
ország területén már fokozatosan szárazulattá vált. A dél-szlovákiai üledékgyűjtő meden
cének a tortonban és a szarmatában való kiemelkedésével szemben áll a nyugat-szlovákiai 
medence fiatal központi részének, főleg a pliocénben való óriási besüllyedése. • 

Az egyes medencék rétegeinek geokronológiai értékelését az utóbbi öt évben a 
puhatestűek és az egysejtűek alapján, rétegtani hovátartozóságukat. pedig a sztrato-

* Előadta a Mags'ar F ö l d t a n i Társu la t 1960. október 21.-i egri vándorgyűlésén. 
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típusok részbeni revíziója alapján, ill. egy új sztratotípus beiktatásával értük el. A parti 
és főleg medencefáciesben nagyszámú mélyfúrás anyaga alapján végzett korrelációk a 
Nyugati Kárpátok mozgékony területén általában arra mutatnak, hogy a korhatárokat 
csakis biosztratigráfiai alapon és nem a diasztrofizmus alapján kell megállapítanunk. 
A letárolásoknak és a transzgresszióknak az egyes medencékben való időbeli eltolódása 
nagy vonalakban a hegységképző szakaszoknak nyugatról kelet felé való vándorlását 
mutatja. 

A mezozoikumban és részben még az eocénben is egységes Tethys-geoszinklinális 
fejlődésében az oligocén folyamán, de főleg a miocén elején hatalmas változás állott be. 
A geoszinklinális vályúja fokozatosan felgyűrődött és ennek előterében, valamint magá
ban a gyűrődési vonulatban is üledékképző medencék keletkeztek. A paleogén folyamán 
a felgyűrődés következtében a Himalája területén teljessé válik a regresszió és Európában 
a Tethys két tengersávra oszlik. A délire, amelyet továbbra is Tethysnek nevezünk 
(Mediterrán) és az északi transzeurópai sávra, amelyet L a s k a r e w Paratethysnek 
nevezett el. A kettőt az Alpok, a Balkán-hegység, Kisázsia, Középirán és Afganisztán 
hegyvonulatai választják el. A két tengersáv fejlődése lényegesen különbözött egymástól. 
Míg a Tethys csaknem az egész miocénben összeköttetésben volt az akkori világtenge
rekkel, addig a Paratethys a Tethysnek csak egy tengerága, koronként csak öble, vagy 
öbölsorozata volt. Maga az összeköttetés a Tethysszel nem volt állandó, minek következ
tében a Paratethys fejlődési szakaszai a nyugati Rhône—perialpi vonulattól egészen a 
keleti Euxín—káspi tengerágig igen változatos képet mutatnak. A Paratethysnek az 
állandóan változó ősföldrajzi és fáciesbeli viszonyai az Alpoktól a Kaukázusig terjedő 
hegységképződési fázisokat tükrözik vissza. A fácieseknek ebben a másodrangú „marad
vány geoszinklinálisban" való állandó változása és a faunaelemeknek a Tethysszel való 
összeköttetés szerinti keveredése megnehezíti a párhuzamosítást a tethysbeli, atlanti 
vagy boreális bio-provinciák sztratotípusaival. 

A Nyugati-Kárpátok területe a miocénben tehát a Paratethys tengersávjának 
üledékgyűjtő területéhez tartozott. Az utóbbi tíz évben itt végzett kutatások és a szom
szédos területek geológusaival való együttműködés eredményeként, főleg mélyfúrások 
biosztratigráfiai feldolgozása alapján, összefüggő ősföldrajzi képet kaptunk a terület 
fejlődéséről a miocénben. Ismereteink mai állapota már bizonyos lehetőségeket nyújt 
a Paratethys és a Tethys egyes rétegeinek a korrelációjához, sőt a faunaelemek bio-
provinciális hovatartozósága alapján a transzgressziók irányának a megállapításához is. 

E munka témáját érintő kimerítő irodalomjegyzéket lásd J. S e n e s : Súcasne 
znalosti о paleogeografii centralnej Paratethydy. Geol. Práce, 55. Bratislava, с. mun
kájában. 

* * * 

A z a k v i t á n i rétegek legtípusosabb kifejlődését az intrakárpáti depresszióban 
a nyugat-szlovákiai medence délkeleti részén, Párkány (Sturovo) vidékén és a dél-szlo
vákiai medencében Ipolyságtól (Sahy) a Gömör—tornai karszt nyugati pereméig terjedő 
területen találjuk. Mélyfúrási szelvények tanúsága szerint (Sturovo, Muzla, Obid, Kováőov, 
Busince és cakovi fúrások) az akvitánba helyezett rétegek a medenceperemeken min
denütt transzgredálnak a paleozoikumra és a mezozoikumra, a medencék közepén 
azonban az oligocén és az akvitán között az üledékképződés megszakítatlan volt. Erre főleg 
az a körülmény utal, hogy az akvitáni törmelékes alaprétegek a medencékben a rupélinek 
mindenütt egy és ugyanazon foraminiferás szintjére települnek. Az alábbi két rétegsor 
kellően bizonyítja az oligocénnek és az akvitánnak az intrakárpáti medencék szlovákiai 
észében lévő települési viszonyait és kifejlődését. 
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Dél-Szlovákia (A salgótarjáni és borsodi 
medencerészek É-i folytatása) 

Cyrénás agyag édesvízi betelepülésekkel 
és széncsíkokkal, turr i te l lás agyag és homok 
(egri és balassagyarmat i faunatípus), luci-
nás és pectenes rétegek. 

Neri t ikus echinoidea tüskés agyagmárga 
miocén jellegű Foraminiferákkal (rupéli ala
kok teljes h iánya) , makrofaunájában ural
kodó az Amussium denudatum. Pa r t i fácies
ben Lepidocyclinák, Miogypsina gunteri és 
alsómiocén pectenek. 

Homok, homokkő és konglomerátum gyér 
miocén jeilegű mikrofaunával . 

Agyagmárga. Foraminifera faunájából 
többnyire m á r h iányzik a Clavulinoides 
szabói. 

Agyagmárga típusos rupéli Foraminifera-
faunával . 

Homokos, homokköves rétegsor. 

Az akvitáni rétegek Foraminifera-faunájában hiányoznak a paleogén alakok 
(Clavulinoides szabói, Planularia kubinyii ) , ezzel szemben felvirágzik az az. alsómiocén 
típusú mikrofauna, amelyet a helvéti emelet végéig kísérhetünk. A puhatestű faunák 
különböző paleocönózisaiban még látunk ugyan északi paleogén elemeket, az alakok 
túlnyomó többségét azonban már atlanti és mediterrán eredetű alsómiocén fajok alkotják 
(Chlamys carryensis, Chi. martelli, Chi. rotundata, Galeodes lainei, Turritella venus). 
Ezek hirtelen megjelenése egy a Tethys és a még kialakulóban levő Paratethys közti 
közvetlen és újirányú összeköttetés kifejlődésére mutat. Bizonyítja ezt a Miogypsina 
gunteri megjelenése is az akvitán durva partközeli üledékeiben. A reliktumszerű északi 
paleogén elemek (Angulus nysti, Pitaria splendida, P. beyrichi, Glycymeris ex. gr. obo-
vatus) valószínűleg a rupéli tenger parti faunájának a maradványai közé tartoznak, az 
akvitánban t. i. igen nehéz volna közvetlen összeköttetést feltételezni az egyidejű északi 
bioprovincia katti tengerével. Ilyen, ha volt is, csak a keleti Paratethys vidékén (Euxin— 
káspi—ustjurt) keresztül lehetett. 

A Nyugati Kárpátok előterében Morvaországban az akvitáni emeletnek korban 
megfelelő rétegek egyelőre csak a zdanici flistakaró felső, hustopeci rétegeiben ismerete
sek (Ausspitzi márga). Itt is a típusos rupéli márgákon ill. a felettük levő részben kiédesedő 
rétegsoron, látszólag az üledékképződés megszakítása nélkül következnek a már miocén 
mikro- és makrófaunát tartalmazó hustopeöi rétegek. Molluszkafaunájuk Vei. Pavlovi-
cénél teljesen egyező az egri, balassagyarmati, kovácspataki vagy a bajorországi thal-
bergi lelőhelyek fajaival. 

Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy a medencék belsejében a miocénkori 
faunát tartalmazó akvitáni rétegek megszakítás nélkül települnek az oligocénre. Ez az 
oligocén eddigi faunaismereteink szerint egészben a rupélinek felel meg. Ebből következik, 
hogy az északi bioprovinciában katti néven ismert rétegek a Tethys és Paratethys jellegű 
akvitáni időegységnek szinonimái, vagy pedig, hogy a katti északi sztratotípusának 
időbeli megfelelői nálunk a rupéli rétegek felső szintjeiben keresendők. Ez utóbbi f aunisz-
tikai okoknál fogva aligha valószínű és ezért jelen tudásunk alapján a katti sztratotípu-
sát az akvitáni időbeli megfelelőjének tartjuk. (Figyelemre méltó, hogy a bajorországi 
katti mikrofaunája igen hasonlít a zdanici flis és néhány szlovákiai rupéli lelőhely felsőbb 
rétegeinek mikrofaunájához, valószínű azonban, hogy Bajorországban a kattinak vett 
rétegek a rupéli sztratotípusába tartoznak és nem felelnek meg időben az északi pro
vincia katti rétegeinek.) 

Sturovo környéke (Az esztergomi medence 
É-l folytatása) 

Cyrénás agyag édesvízi betelepülésekkel 
és széncsíkokkal; főleg az alsóbb rétegekben 

•-i pectunculuszos homokkal és turritellás agyag-
S márgáva l vál takozva. Osztrigapadok, luci-
•oj n á s homok. 

Neri t ikus, echinoidea tüskés agyagmárga, 
miocén jellegű Foraminiferákkal (rupéli 

> a lakok teljes h iánya) . 

Csillámos homok, homokkő, és kavics
rétegek á tmosot t , főleg krétakori mikrofauná
v a l . 

( Agyagmárga. Foraminifera faunájából 
I többnyire m á r hiányzik a Clavulinoides 

"* j szabói. 
~~ I Kagylós törésű agyagmárga, típusos rupéli 
' I Foraminifera faunával . Amussium semiradi-
^ atum. 
2 Csillámos homok és homokkő, á tmosot t , 
pä I főleg kré takorú Foraminifera faunával, 

i Csökkentsós- és édesvízi kőszéntelepes 
(. rétegsor, cyrénás szenes agyag, t a rka agyag. 
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A Nyugati-Kárpátok területén lényegében tehát egy nomenklatorikus változás 
történt; a faunarevíziók alapján a múltban kattinak és így oligocénnek tartott rétegeket 
ma az akvitánba és így már a miocénbe helyezzük. Ennek az oka elsősorban abban rejlik, 
hogy a rétegek az akvitáni sztratotípusának atlanti és mediterrán faunáját tartalmazzák 
és így a sztratotípüssal föltétlenül egyidejűek. A prioritás és a Paratethys bioprovinci-
ális helyzete megköveteli az akvitán elnevezés használatát abban az esetben is, ha vég
legesen bebizonyosodik a katti időbeli ekvivalenciája az akvitánival. Ezen időegységnek 
az oligocénbe vagy már a miocénbe való helyezése konvencionális kérdéssé vált. 

Ősföldrajzilag az akvitáni üledékgyűjtő területek a Nyugati Kárpátokban, főleg 
az intrakárpát vidéken még többé-kevésbé a rupéli medencéket követték, a legtöbb 
helyen azonban bizonyított a medencék kiszélesedése, ugyanakkor kisebb mélysége is. 
Kérdéses, hogy a flisövben kimutatott oligocén (rupéli) területeket, főleg a krosznoi 
takaró területét, elárasztotta-e ismét az akvitáni tenger. Erre, eltekintve az előtér morva-. 
országi részétől, nincs bizonyítékunk. A kárpáti előtérből nyugat felé nem kétséges az 
összeköttetés a perialpi depresszióban egészen a Bajorországig terjedő tengeröböllel 
(Burgstall, Thalberg) az ausztriai melettás sliren és parti fáciesú pectunculuszos linzi és 
melki homok fáciesein keresztül. Egyelőre az akvitánnak megfelelő rétegeket a kárpáti 
előtér lengyelországi szakaszán nem ismerünk s így összeköttetést sem az ukrajnai, 
valószínűleg akvitáni korú felsőpolianici és alsó vorotiscsen rétegekkel. A közbeeső len
gyelországi szakaszon az akvitáni vagy fedve van az idősebb flistakarókkal, vagy, ami 
valószínűbb, ebben az időben a Kárpátoknak északon még nem volt üledékgyűjtő előtere. 
Ebben az esetben az ukrajnai akvitáninak a Keleti-Kárpátok előterén át kellett kapcso
latban lennie nemcsak a keleti Paratethys részben maikopi és szakarauli rétegeivel, de 
az Anatóliában és Olténia—Munténia területén kimutatott akvitánnal is. Ez utóbbi 
összeköttetése az intrakárpáti depressziókkal az Erdélyi-medencén keresztül kétségtelen. 
Ugyanígy kétségtelen az intrakárpáti depressziók közvetlen összeköttetése az észak
olaszországi, tehát Tethysbeli akvitánnal. Erre mutatnak a felső schio és bellunoi rétegek 
és az egri vagy kovácspataki fauna közös fajai és varietásai. (Protoma cathedralis bellu-
nensis, Turritella beyrichi percarinata, Cardium bükkianum, Crassatella carcarensis). 
Az észak-magyar—dél-szlovákiai medencék es a kárpáti előtér morvaországi része közötti 
közvetlen összeköttetés a faunák alapján szintén nyilvánvaló. 

A Paratethys az akvitánban tehát Bajorországtól K-i irányban a Nyugati-Kárpá
tokon keresztül az Euxin—Káspi—Ustjurt vidékig húzódott és a Tethysszel valószínűleg 
Anatolia és Észak-Olaszország felé volt összeköttetésben. A Rhőne-medence az akvitánban 
még csak a Tethysnek egy zárt öble volt, a perialpi depresszió nagy részén csak édesvízi 
üledékképződés folyt. 

Az a l s ó b u r d i g a l a i üledékek a Nyugati-Kárpátok területén általában 
diszkordánsan települnek. Az akvitán és alsóburdigalai között tehát'hegységképződéssel 
kapcsolatos erős kiemelkedést, denudációt, majd rákövetkező süllyedést kell feltételez
nünk. A süllyedés eredményeképpen az alsóburdigalai tenger transzgressziója, bár területi
leg lényegesen nem tér el az akvitán elterjedésétől, egészen más jellegű üledékeket hozott 
létre, teljesen újtípusú litorális faunákkal. Sokkal több a klasztikus üledék, mint az akvi
tánban volt és ez a Kárpátok egyes részeinek az alsóburdigalai folyamán való erős kiemel-
kedettségére és letárolására vall. 

A kárpáti előtér morvaországi részén Znojmo és Ostrava környékén ismerünk 
főleg parti üledékeket típusos nagypectenes kifejlődésben. A Bécsi-medence területén 
az alsóburdigalai üledékek a mai medence északi részén keletkeztek. A mai medence
alak csak a tortónai folyamán jött létre. Az ákvitántól ill. alsóburdigalaitól a helvéti 
ill. „kárpátién" idejéig, a mai medence északi területén egy kelet-nyugati irányú tengerág 
volt. Ez biztosította az alsómiocén folyamán a tengeri összeköttetést a kárpáti előtér és 
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az intrakárpáti területek között. A Bécsi-medence ezen északi területén a nevezett tenger
ágból az alsóburdigalai alapkonglomerátum és homokkő ülepedett le az ismert nagy-
pectenes faunákkal. Mélyebb fáciesben meszes, homokos agyag és agyagmárga keletke
zett gazdag cyclarmrúnás és bathysyphonos mikrofaunával. 

Az alsóburdigalai folyamán még a nyugat-szlovákiai medence is sokkal északabbra 
húzódott mint a felsőmiocénben és a pliocénben. Üledékeit a Vág-völgyében csaknem 
Zsolnáig, a mai Bánóci- és Felsőnyitrai-medencében találjuk meg. Innen nyugat felé a 
Bécsi-medencével az összeköttetés a Kiskárpátoktól északra bizonyított, délnyugat felé, 
Dél-Szlovákia irányába a Körmöc—selmeci (Kremnicko—stiavnické pohorie) terület és a 
Vepor vulkáni takarója alatt tételezzük föl. Az utóbbi vidéken azonban valószínű, hogy 
a burdigalai üledékek a terület tortónait megelőző kiemelkedése folyamán denudálódtak. 
A nyugat-szlovákiai medencében az alsóburdigalai üledékek részben mészkőkonglomerá
tumokkal, nagypectenes faunával, részben lagunáris csökkentsósvízi üledékekkel, cyrénás 
és tympanotonuszos, hydróbiás agyaggal kezdődnek. Fedőjükben homokos, homokköves 
turritellás és pitáriás rétegek, ill. ezeknek nyílttengeri agyagos fáciesei vannak kifejlődve 
gyér makrofaunával és cyclamminás agglutinált mikrofaunával. 

A dél-szlovákiai üledékgyűjtő területen, melynek déli részét a salgótarjáni és bor
sodi kőszénmedencék tágabb területe képezi, az alsóburdigalai rétegek csak sekélytengeri 
kifejlődésben ismeretesek. A leggyakoribb a cápafogas, nagypectenes, osztreás homok 
és homokkőfácies igen nagy glaukonit- és biotittartalommal. Ez utóbbi az alsómiocén 
riolitvulkanizmus megkezdésére utal már az alsóburdigalai folyamán. Tekintve, hogy 
ezen a területen az alsóburdigalai üledékek főleg a felsőbb akvitáni rétegek anyagának 
feldolgozásából keletkeztek, aránylag, kevés akvitán előtti kőzetanyag behordásával, 
sok esetben fauna hiányában a burdigalai rétegek elválasztása az akvitántól csak kőzet-
tanilag, az említett biotit megjelenése alapján lehetséges. A dél-szlovákiai glaukonitos 
homokkövek zöme nem az akvitánba, de feljebb, az alsóburdigalai emeletbe tartozik. 

Kelet-Szlovákiában az alsóburdigalai üledékek egyelőre csak az Eperjesi-medence 
(presovská kotliua) északi peremén ismeretesek homok, homokkő és homokos agyagmárga 
kifejlődésében. Mikro- és makrofaunájuk típusos burdigalai, de ugyanúgy mint a nyugat
szlovákiai causai vagy a kárpátukrajnai burkalowi rétegekben, a nagypectenek csak 
gyéren vannak képviselve. Valószínű hogy Kelet-Szlovákia területe az alsóburdigalai 
emeletben déli irányban a Borsod környéki alsóburdigalaival, kelet felé pedig a kárpát
ukrajnai burkalowi rétegekkel volt tengeri összeköttetésben. 

Az alsóburdigalai rétegek Foraminifera-faunája eddigi tudásunk szerint alig 
különbözik az akvitánétól. Parti fáciesben csak az egyes Lepidocyclina és Miogypsina 
fajok hiánya agyagosabb kifejlődésben az Almena osnabruggensis már csak igen gyér 
megjelenése, ezzel szemben az agglutinált fajok, főleg a Cyclamminák fejlődése mutat 
a burdigalaira. Nem sikerült eddig nagyobb különbséget kimutatnunk az akvitáni és 
burdigalai mélyneritikus és batiális molluszkafaunák között sem. Ez a különbség annál 
szembetűnőbb a litorális faunák között. Az északi bioprovincia reliktum alakjainak a 
helyét a valószínűleg indopacifikus eredetű formák foglalják el. Közülük elsősorban az 
igen nagy méretű Veneridákat, Pektinidákat, Pholadomyákat, nagy méretű Cardiumokat 
és Mactrákat kell megemlítenünk. Csökkent sósvízi kifejlődésben a rupéli és akvitáni 
tympanotonuszos és cyrénás rétegekkel ellentétben az alsóburdigalai cyrénás rétegekben 
a Tympanotonus margaritaceum és Cerithium plicatum mellett már megjelennek fiatalabb 
alakok is, főleg a Terebralia bidentata, Hydrobia cf. fontannesi, Nassa grondica és Cingula 
vera. 

A kárpáti előtérből, hasonlóan mint az akvitánban, közvetlen tengeri összeköttetés 
létezett az alpi előtérrel. A tenger nyugat felé egészen Bajorországig húzódott (Horn, 
Eggenburg, Miesbach, Kaltenbachgraben parti fáciesben, az alsó halli slir neritikus 
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fáciesben). Innen nyugatra még mindig nem hatolt tovább a Paratethys és a perialpi 
depresszión át még nem volt meg az összeköttetés a Rhône-medencével. Hasonlóan 
mint az akvitánban, az alsóburdigalai kifejlődést sem ismerjük a kárpáti előtér lengyel
országi részein. Az alsóburdigalai megjelenése Ostrava környékén azonban mindenesetre 
a transzgressziónak az akvitánnal szemben az előtérben való továbbhaladását jelzi. 
Ugyanezt látjuk az alsóburdigalaiban a Keleti-Kárpátok előterében Ukrajnában és Romá
niában is. Az intrakárpáti területeken nagy vonalakban egy kelet—nyugati tengerág 
fejlődött ki, amely nyugat felé összeköttetésben volt a mai Bécsi-medencén át a morva
országi kárpáti előtérrel és nem lehetetlen, hogy keleti irányban az ukrajnai előtérrel is . 
Valószínű az összeköttetés az Erdélyi-medencén keresztül a Déli-Kárpátok előterével, 
valamint a pesti és Zágráb környéki lelőhelyeken keresztül az északolasz Tethysbeli 
alsóburdigalaival is. Kétségtelen, hogy a Nyugati-Kárpátok sem az akvitánban, sem 
pedig az alsóburdigalaiban nem alkottak még összefüggőbb láncolatot es így nem volt 
egységes a kárpáti előtér sem. Keleti irányban a Paratethys az Euxin—káspi vidékig 
terjedt (a felsőmajkopi szakarauli és olgin rétegei) és a fauna alapján feltételezhető 
főösszeköttetés a Fekete-tenger, Anatólia, Perzsia irányában volt meg a Tethysszel. 

Teljesen más ősföldrajzi képet mutatnak a Nyugati Kárpátok, de az egész Para
tethys a f e l s ő b u r d i g a l a i emeletben. Míg ebben az időben az egész alpi előtér 
besüllyedt és tengerrel volt elöntve, addig a kárpáti előtér morvaországi része és az 
intrakárpáti területek szárazulattá váltak és denudáció vagy terresztrikus és fluviolim-
nikus üledékképződés megy végbe. A perialpi depresszió lesüllyedése következtében a 
Rhóne-öböl és az északalpi előtér között tengeri összeköttetés jött létre. Ez a nyugatról 
jövő transzgresszió azonban nem érte el sem az alsóburdigalai után kiemelkedett kárpáti 
előtér, sem pedig az intrakárpáti területek szárazulattá vált vályúit. Az alpi előtérben 
a felső halli slir folytatásában a későbbi Bécsi-medence északibb részéig hatolt a transz
gresszió. Itt az ún. luzicei és winterbergi rétegek, tengeri szürke agyagmárgák és parti 
fáciesben homokkövek alakjában diszkordánsan fekszenek az alsóburdigalai rétegeken 
vagy az idősebb alaphegységen. Makrofaunájában még a nagypectenek uralkodnak, 
mikrofaunájában a Bathysyphon taurinensis helyét mindinkább a B. filiformis és a Lin-
gulina costata foglalják el. Ezek a felsőburdigalai rétegek fokozatosan mennek át ezen a 
területen a helvét s. s. üledékeibe, egymástól gyakran alig választhatók el és az irodalom
ban mint egységes felsőburdigalai—helvéti s. s. ún. luzicei rétegek vannak bevezetve. 

Az intrakárpáti területen a felsőburdigalaiba helyezzük a dél-szlovákiai területen 
a kontinentális eredetű, kavicsos, tarkaagyagos, riolittufás rétegsort, ami diszkordánsan 
települ a faunisztikailag bizonyított alsóburdigalai és helvéti s. s. közé. 

A kelet-szlovákiai medencében az eperjesi alsóburdigalai fedőjében csökkentsós-
vízí, kőszéntelepes rétegsor, az ún. celovecká formácia van kifejlődve Polymesoda bvong-
niarti, Melanopsis hantkeni és Pirenella hornensis fajokkal. Nem tartjuk kizártnak, hogy 
ezek a rétegek már a felsőburdigalaiban keletkeztek és időbeli ekvivalensei a dél-szlo
vákiai kontinentális lerakódásoknak. 

Eddigi tudásunk alapján tehát a felsőburdigalai emeletben tengeri kifejlődés 
csak a Paratethys nyugati vidékén a Rhőne-öböltől a Bécsi-medencéig volt. A kárpáti 
előtér, legalább is annak a nyugati és északi része, szárazulat volt. Keleti részében eset
leg a felső vorotiscseni rétegek, az Euxin—káspi vidéken a felsőmajkopi ritzevi rétegei 
felelnek meg a felsőburdigalai időszaknak. A belsőkárpáti területen szintén nem ismerünk 
még olyan tengeri rétegeket, amelyeket a felsőburdigalaiba helyezhetnénk. A keleti 
Paratethys vidékén az oligocéntól a helvét s. s.-ig bezárólag a majkopi széria megszakítás 
nélküli szedimentációs sornak látszik. Ezért valószínű, hogy ebben a rétegsorban az 
Euxin—káspi vidéken benne vannak a felsőburdigalai időtartamának megfelelő rétegek 
is. Kérdés most már, hogy volt-e a nyugati és a keleti Paratethysznek egymással a kár-
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páti részeken át összeköttetése vagy sem. Ha igen, akkor ezt az összeköttetést valószí
nűleg a kárpáti előtérben át kell keresnünk, ahol a kérdéses rétegek a magurai vagy a 
krosznoi flis alatt vannak eltemetve. Fúrásadatok hiányában ezt a kérdést egyelőre el 
nem dönthetjük. 

Hasonló nehézségekkel, de lényegesen megváltozott ősföldrajzi helyzettel talál
kozunk a h e l v é t i s. s. időszakában. A helvéti s. s. elnevezésen azt az időegységet 
értjük, ami M a y e r ill. R u t s c h svájci sztratotípusának rétegeiben van kifejezve. 
Ez a rétegsor úgy az alpi, mint a kárpáti előtér területén, sőt az Euxin—káspi vidéken 
is tengeri rétegekkel kezdődik, ill. megy át folyamatosan a felsőburdigalaiból, majd 
édesvízi, csökkentsósvízi, oncophorás típusú rétegekkel végződik. Ebben az időben 
volt a Paratethysnek kelet—nyugati irányban főleg a hegységek előtereiben a legnagyobb 
elterjedése, kezdetben a Rhőne-öböltől egészen az Arai vidékéig. Az újabb magyar kuta
tások alapján (K ó к a y) nem tartjuk kizártnak ebben az időben a Tethysnek déli 
irányból való transzgresszióját sem az intrakárpáti területek déli vidékeire, valószínűbb 
azonban a bántapusztai és mecseki tengeri helvéti s. s. jelenlétét az alpi előtér tengerének 
egy a Nyugat- és Dél-Magyarország vidékén képződött depresszióba való benyomulásával 
magyarázni. Ami az intrakárpáti terület északi vidékeit illeti, ezeken az előtéri vidékekkel 
szemben, (amelyek a helvéti vége felé kiemelkedtek), fokozatos süllyedés következett be, 
amelyik a későbbi ún. ,,kárpáti" emeletben érte el tetőpontját. A kárpáti előtér északi, 
lengyelországi része valószínűleg még szárazulat volt és a keleti Paratethysszel az össze
köttetést a Dráva—szávai depresszión át tételezzük föl. 

A kárpáti előtér morvaországi részén hasonlóan mint az alpi előtér molassz zónái-
jában a helvéti s. s. rubulus (ottnangi) és vöckla slirrel, feljebb a riedi homokkal, édesvízi 
és csökkentsósvízi oncophorás rétegekkel van képviselve. A Bécsi-medence területén, 
mint már említettük, a felsőburdigalai és a helvéti között átmenet van és az utóbbi a 
felső luzicei és radósovi rétegekkel, esetleg a lábi osztrakódás rétegekkel van képviselve. 
Nyugat- és Kelet-Szlovákia területén ennek a kornak megfelelő rétegsort nem ismerünk. 
Itt az alsó burdigalaira települnek diszkordánsan a „kárpáti" korú, ill . a tortónai rétegek. 
A dél-szlovákiai üledékgyűjtő medencében a helvételeji süllyedés képződményei a Kékkő 
környéki kőszéntelepek (két telep, egymástól homokréteggel elválasztva), a felettük 
levő édesvízi agyagréteg és a további kimélyülést, ill. a kárpáti előtérrel a kapcsolat 
felvételét igazolni látszó oncophorás rétegek. A kőszéntelepek valószínűleg a salgótarjáni 
alsó telepnek felelnek meg. A salgótarjáni középső telep ekvivalensét Dél-Szlovákiában az 
édesvízi agyagréteg jelzi, míg a főleg Borsodban erősen kifejlődött felső telep korban 
már az oncophorás ill. még magasabb tengeri rétegek ekvivalense. Míg tehát az előtérben 
a helvétben fokozatos kiemelkedést, addig az intrakárpáti depresszió északi részében 
fokozatos süllyedést látunk. A két mozgás közötti különbség csak a helvéti végén, az 
oncophorás rétegek megjelenésének idejében egyenlítődött ki. Míg azonban az előterek
ben kifejlődött oncophorás rétegek, mint csökkentsósvízi üledékek egy üledékciklus 
regressziós végén, addig az intrakárpáti depresszióban mint az üledékciklus transz-
gressziót bevezető csökkentsós üledékei jelennek meg. Maga a Paratethys mint tengerág 
a helvéti emelet végén több egymástól izolált csökkentsósvízi és édesvízi medencére 
esik szét, melyeknek sorozatát az Oncophorák megjelenése és azt követő gyors kihalása 
alapján Svájctól az Arai vidékéig követhetjük. Az intrakárpáti depresszió északi és 
Dráva—szávai részeinek a helvétben elkezdődött fokozatos süllyedése adta meg a lehető
séget az Oncophorák regionális elterjedésére azzal, hogy a keleti és nyugati Paratethys 
között az alsóburdigalai után megszakított összeköttetés ismét helyreállt. Ugyanakkor 
azonban, amikor a Paratethys a helvéti végén a hegységek előterében szétesett, már meg
kezdődhetett dél felől a Tethys egy új tengeröblének benyomulása a Dráva—szávai 
depresszió és a Nyugati-Kárpátok területére. 



A Nyugati-Kárpátok miocénjének rétegtani táblázata ( D r . S e u e S J . I960). 

Kárpá t i előtér Bécsi-medence 
In t r aká rpá t depresszió 

Kárpá t i előtér Bécsi-medence 
Nyugat-Szlovák-medence Dél-Szlovák-medence Kelet-Szlovák-medence 

Cherzoni 
Édesvízi homok-agyag-

márga (P a p p : Pannó
niai „ A " szint) 

Édesvízi kőszénösszlet 

! 
Bessza-

rábiai 

Csökkentsósvízi agyag
márga, homok, mészkő, 
Nubecularia novorossica, 
Nonion granosum 

Csökkentsósvízi homok, 
agyagmárga 
Nonionos fauna 

Csökkentsósvízi agyag
márga, kőszén, Irus 
naviculatus, amfibol-
andezit , Nonion gra
nosum ! 

Volhyniai 
Csökkentsósvízi agyag

márga, homok 
Elphídiumos fauna 

Csökkentsósv. kongl., 
homokkő, mészkő, 
agyagmárga Elphídi
umos fauna, riolittufa 

Szárazföldi piroxén
andezit agglomerátum Csökkentsósv. agyagmár

ga Elphidiumos fauna 
piroxénandezit, riolittufa 

Felső 
Tengeri agyagmárga 

Buliminás és spiriá-
liszos szint (Ostrava) 

Csökkentsósvízi-édes
vízi agyagmárga, kő
szén. Rotál iás szint 
Tengeri agyagmárga 
Buliminás szint 

Csökkentsósvízi agyag 
Piroxénandezit 
Tengeri agyagmárga 
homokkő 
Buliminás szint 

Édesvízi agyagmárga, 
homokjhomokkő. Csök
kentsósv. agyagmárga 
Cardium andrusovi 
Tengeri agyagmárga 
Buliminás szint 

T
or

to
na

i 

Középső 

I<agunás gipszrétegek 
(Opava), Tengeri agyag
márga (Ostrava, Opava) 

Spiroplectamminás 
szint Uvigerina asperula 
Pseudotriplasia 

Tengeri agyagmárga, 
l i thothamniumos mész
kő, homokkő. Spiro
plectamminás szint 

Tengeri agyagmárga 
l i t h o t h a m n i u m o s 
homokkő 
Vaginella, Amussium 
Spiroplectamminás 
szint Tengeri homok, homok

kő, l i thethamniumos 
mészkő 

I„aguiiás sós agyag, kősó 
Tengeri agyagmárga 
Spiroplectamminás szint 

Alsó 
Tengeri agyagmárga 

konglom. I j t h o t h a m -
niumos mészkő 
I,agenidás szint 

Tengeri agyagmárga 
kongl. I/agenidás szint 

Tengeri agyagmárga, 
l i thothamniumos mkő, 
amfibolbiotitos ande
zit, lagenidás szint 

Agyagmárga, riolit-ande-
zi t tufa , agglomerátum 

Tengeri márga, homok
kő, kongl, lagenidás 
szint 
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Kárpát i 

Tengeri agyagmárga, Tengeri agyagmárga Tengeri agyagmárga 
noh t tu f a homokkő kongl. 
Uvigerina gracmjormis, Uvigerina bononiensis Uvigerina bononiensis 
Uvigerina bononiensis filiformis primiformis 

Tengeri agyagmárga 
Uvigerina bononiensis 
primiformis 
Tengeri mangán, homok, 
chlamyszos homok 

Tengeri lagunás sós 
agyag, flis, riohttufa, 
kősó. Uvigerina bono
niensis primiformis, 
Chlamys macrotis 

He Ivéti s. s. 

Csökkentsósvízi onco-
phorás rétegek 
Tengeri agyagmárga 
(Robulus Slir) 

Csökkentsósvízi onco-
phorás rétegek 
Édesvízi agyag, kőszén, 
homok 

-

•g 

Felső 

Kiédesedő 
Tengeri agyagmárga tengeri agyagmárga : 

Bathysyphon filiformis, Bathysyphon filiformis \ 
Lingula costata, Pecten Lingulina costata — 
hornensis (csak délen 
az alpi előtérben) 

Szárazföldi agyag, 
homok, kavics 
Rioht tufa 

Édesvízi-csökkentsós
vízi homok, agyag, 
kőszén, riolittufa, 
Polymesoda brongniarti, 
Pirenella hornensis 

4 
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Alsó 

Tengeri homokkő, 
Tengeri kongl. homokkő agyagmárga Chlamys 

Tengeri konglom. R i S u t t u f a . l g y a g m á r g a Ж Ä l t a f " 
homokkő , „ Chlamys gigás taurinensis 
Bryozoás mészkő Cyclammina cancellata rSkent lów a s v a e 
Chlamys gigás Lf^hon ^ %V"lfionS,' 

Tympanotonus margari-
taceum, Terebralia biden-
tata 

Tengeri homok, glauko
nitos homokkő, riolit
tufa 
Pecten hornensis 
Chlamys palmatus 

Tengeri kongl. homok, 
homokkő, márga 
Cardium kübecki 

Akvitáni 

Csökkentsósv. -édesvízi 
agyag homokkő, 

Flis jellegű rétegsor Flis jellegű rétegsor Tympanotonus márga-

C^iee^cymeris C^fhetHbcy- f ä g j r i h o m o k homok-
ex. gr. philippi?" meris ex. gr. philippi? k o ; marg^Glycymeris 

Melongena lainei, Turri-
tella venus 

Csökkentsósvízi homok
kő, agyág, Polymesoda 
convexa 
Tengeri kongl. homok
kő, agyagmárga, 
Turritella venus, Meloge-
na lainei, Miogypsina 
gunteri, M. thani, 
Flabellipecten carryensis 
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Faunisztikailag a helvéti tengeri kifejlődésben igen erős rokonságot mutat a bur-
digállal. Ez jól értelmezhető, ha meggondoljuk, hogy egyrészt a Paratethysben az elő
terek nagy részén a helvéti üledékmegszakítás nélkül fejlődik ki a felsőburdigalaiból, 
másrészt, hogy a helvéti valószínűleg nem más, mint a Rhőne-öböl ún. burdigalien 
supérieur-jének egy Paratethysbeli, földrajzilag többé-kevésbé izolált fáciese. Az endemi-
kus Oncophora típusú faunák a helvéti végén már a Paratethysnek a Rhőne-öböltől 
való teljes izoláltságára mutatnak. A mikrofauna típusos alsómiocén, már az akvitánból 
is ismert képet mutatja. 

A helvéti emelet végén tehát tulajdonképpen teljesen szétesett a Paratethys és a 
következő időkben a Kárpátoktól nyugatra, a perialpi vidéken tengeri üledékképződés 
többé nem volt. A középső ill. felsőtortónai emeletig a Paratethys keleti, Euxin—káspi 
vidéke is szárazulat volt és a helvéti s. s. és a középsőtortónai emelet között csak a Kár
pátok vidéke volt a Tethysnek egy dél felől benyomuló tagolt öble által elöntve. 

A Dráva—szávai depresszióban (Nyugat- és Dél-Magyarország, a Gráci-öböl és 
Észak-Jugoszlávia), a Bécsi-medence egy része, a kárpáti előtér morvaországi részén és 
az északi intrakárpát depresszióban a helvét ismertetett sztratotípusának megfelelő és a 
tipikus alsótortónai rétegek között még egy, faunisztikailag minden fáciesben önálló, 
helyenként 2000 m vastag üledékcsoport van kifejlődve, amelyik semmiesetre sem felel 
meg sem a helvéti, sem pedig a tortónai sztratotípusnak, ill . időegységének. A Bécsi
medencében és Dél-Szlovákiában régebben mint felsőhelvéti rétegcsoport szerepelt, ez az 
elnevezés azonban, eltekintve attól, hogy nem felel meg a helvéti sztratotípusának 
(sőt a perialpi vidéken egyáltalán nincs is kifejlődve), sok zavart és fölösleges nézetelté
rést okozott. A perialpi vidéken ti. a helvéti sztratotípusának felső rétegeit, főleg a riedi 
homokot és a csökkentsós- és édesvízi rétegeket nevezték felsőhelvétinek, míg a kárpáti 
vidéken a korban fiatalabb, az előbbiek fedőjében jelentkező, már említett igen vastag 
főleg tengeri összletet. Az utóbbi rétegösszletnek sztratotípusát 1959-ben a csehszlovák 
geológusok a Bécsi-medence északi részén jelölték ki es az akkori tenger ősföldrajzi elterje
dése szerint к a r p a t i e n - n e k , vagy kárpáti emeletnek nevezték el. A kárpáti időszakban 
lerakódott rétegek a legtöbb helyen egységes, zárt szedimentációs ciklust alkotnak; 
a kárpáti előtér és a Bécsi-medence nagy részén, valamint Nyugat-Szlovákiában diszkor
dánsan települnek vagy az alaphegységre és az alsó burdigalaira, vagy pedig a kiédesedett 
és oncophorás felső helvétire. Az intrakárpáti depresszióban Dél-Szlovákiában az onco-
phorás rétegek felett települnek. Itt a diszkordancia ill. az üledékmegszakítás a helvéti és a 
kárpáti között a helvéti kezdete óta tartó fokozatos kimélyülés és a tenger fokozatos 
benyomulása következtében kétséges. Kelet-Szlovákiában szintén diszkordánsan települ
nek a kárpáti emelet rétegei vagy a burdigalaira vagy a f lisre és a mezozoikumra. 

Az előtérben Morvaországban alapkonglomerátummal, kaviccsal és riolittufával, 
feljebb csaknem 1000 m vastag tengeri homokos márgarétegekkel van képviselve. Tekintve, 
hogy ebben az időben az alpi előtér már szárazulat volt, ill. ott csak helyi édesvízi üledék
képződés ment végbe, a kárpáti emelet rétegei a kárpáti előtérbe a Bécsi-medencéből, 
délkelet felől transzgredáló tengerből ülepedtek el. A transzgresszió észak felé majdnem 
Ostraváig hatolt. Itt fúrásokban találták meg a flistakaró alatt, csaknem 20 km-re a 
takaró mai eróziós homlokától. Ebből is látható, hogy milyen nagymérvű volt a Kárpátok 
felgyűrődése a felsőmiocén folyamán. A Bécsi-medencében és a Nyugat-Szlovákiában a 
vastag, főleg márgás és homokos-márgás rétegsort négy mikrofaunisztikailag jellemzett 
szintre oszthatjuk. Dél-Szlovákiában a rétegsor az Észak-Magyarországról is ismert chlamy-
szos homokkal, feljebb slirrétegekkel van képviselve. Kelet-Szlovákiában a toplai törés
vonaltól nyugatra főleg tengeri agyagmárgávalül. Eperjes környékén lagunáris sóképződ-
ményekkel, a törésvonaltól keletre parti, kiédesedő és édesvízi üledékekkel van jelezve 
a tenger keleti partvonala az intrakárpáti depresszióban. Kárpátalján és Erdélyben ezek 
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a rétegek már nem ismeretesek, ott eddigi tudásunk szerint az alsótortónai diszkordánsan 
települ az alsóburdigalaira. 

Mikrofaunisztikailag a kárpáti időszak önálló faunatársasággal van képviselve, 
amelyikben igen jellemző az Uvigerinák felvirágzása. A molluszkafaunában a litorális 
elemek átmeneti jelleget mutatnak az alsómiocén és tortónai faunaképek között, feltűnő 
az alsómiocén és tortónai Pecten-ía]dk hiánya, ezzel szemben a kis termetű Chlamys, 
főleg a CM. macrotis csoportjának felvirágzása. Az alsómiocén és a kárpáti emelet batiális 
faunái közötti különbség eddig még kevésbé ismert. 

A kárpátihoz hasonló ősföldrajzi képet látunk az a l s ó t o r t ó n a i b a n is. 
A keleti Paratethys területe ti. még ebben az időben sem volt elárasztva. A Kárpátok 
területén azonban az alsótortónainak sokkal nagyobb a kiterjedése, mint az előbbi 
időszak tengeri üledékeinek. Nyugat-Magyarországon, a Gráci- és Bécsi-medencén keresz
tül az alsótortónai tenger a kárpáti előtérben messze Ostraván túl transzgredál és a 
lengyelországi és ukrajnai előtér besüllyedése következtében elönti a Kárpátoktól északra 
és északkeletre levő területeket. Az intrakárpáti medencékben megtaláljuk a Dráva— 
szávai területen, az északi depresszióban egészen Kárpátukrajnáig, de Erdélyben is. 
Mindenütt diszkordánsan és erős transzgresszióval települ az alaphegységre, ill. a mélyebb 
miocén rétegekre. A Nyugati-Kárpátok előtere Morvaországban tovább tolódott ki 
északnyugat felé és az alsótortónai tenger messze benyomult a cseh masszívumra. Üle
dékei a brünni homok, átmosott Oncophorákkal, lithothamniumos mészkő és főleg 
lagenidás agyagmárga. Az ezeknek korban megfelelő üledékek az előtér lengyelországi 
részén mint alsó opoli rétegek ismeretesek. Igen típusos az alsótortónai kifejlődése a 
Bécsi-medencében, ahol zárt üledékciklust látunk. Parti fáciese a grundi lelőhely rétegei
ben, mélyebb kifejlődése a lagenidás slirben jut kifejezésre. Nyugat-Szlovákiában az alsó
tortónai üledékek sokkal délebbre helyezkednek el, mint az alsómiocén rétegei. A medence 
központjának dél felé való eltolódása tehát már ebben az időben megkezdődött. A medence 
keleti peremén a fokozatos süllyedéssel kapcsolatban megkezdődött az intrakárpáti 
területek északi részeit később annyira jellemző andezit-vulkanizmus. Kétségtelen a 
Börzsöny és a Pilis Csehszlovákia területére áthúzódó részeinek az alsótortónai kora. 
Ezzel szemben a Körmöc—selmeci vulkáni hegység java valószínűleg csak a felsőtor-
tónai folyamán, ill . még később keletkezett. Ugyanígy nincs még kellőképpen bizonyítva 
a dél-szlovákiai medence északi peremén levő andezitek alsó- vagy magasabb tortónai 
kora. Kelet-Szlovákiában az andezitvulkánosság csak a szarmatával kezdődik, majd 
a levanteiben végződik. 

Az alsótortónai emelet mikro- és makrofaunisztikailag jól jellemezhető, egyrészt 
a lagenidás fauna és a plankton alapján, másrészt a típusos mediterrán jellegű, az alsó
miocéntől és a kárpátitól főleg sekélytengeri fáciesben eltérő molluszka faunával. Ami a 
lagenidás mikrofaunát illeti, ez természetesen csak egy fáciese az alsótortonnak, más 
kifejlődésben sztratigráfiailag indifferens, buliminás faunával is lehet jellemezve. Az 
alsó- és középsőtortónai a puhatestűek alapján egyelőre nem különböztethető meg 
egymástól. 

A Paratethysnek a kárpáti időszaktól tartó közép-európai öböl jellege csak a közép-
tortónaival kezdődően változott meg, amikor ismét lesüllyedt és tengerrel lett elborítva 
az Euxin—káspi vidék. (Az ottan, tarchan, csokraki, karagan és konka üledékek.) 
A Nyugati-Kárpátok területén az alsó- és a középsőtortónai közti ősföldrajzi változások, 
hasonlóan mint a kárpátién és az alsótortónai között, a kárpáti ívnek kifelé való fel-
gyűrődésével voltak kapcsolatban. Ennnek a felgyűrődésnek a következtében vált szá
razulattá Morvaország nagy részén a kárpáti előtér, zökkentek le a Központi Kárpátokban 
a belső medencéket alkotó területek (turóci, felsőnyitrai), amelyeknek peremein andezit
vulkáni tevékenység indult meg és amelyek a további folyamán édesvízi üledékekkel 
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lettek kitöltve. Ebben az időben vette fel a Bécsi-medence is a ma ismert alakját. A tor-
tónai emeletnek a lagenidás zóna feletti részét a Foraminifera-faunák alapján tagoljuk 
középső- és felsőtortónaira. A középsőtortónai a Spiroplectammina carinata és az agglu
tinált formák, ill. egyes fáciesekben gazdag pseudotriplásiás vagy globigerinás faunákat 
látunk, a felsőtortónaiban a Bulimina—bolivinásés feljebb, vagy partközeli kiédesedő 
fáciesben a szermatához hasonló rotáliás és elphidiumos faunatársaság jelentkezik. 
Az irodalom egy részében csak lagenidás alsó- és az előbb említett mikrofaunisztikai 
zónákból álló felsőtortónai emeletet látjuk megkülönböztetve. A különbség csak nevezék-
tani, praktikus jelentősége nincsen. Osföldrajzilag a középsőtortónai kiemelése annyiban 
indokolt, hogy annak végeztével jelenik meg a Paratethys nagy részén egy lagunás fácies 
só- és gipszképződéssel. 

A k ö z é p s ő - i l l . f e l s ő t o r t ó n a i új szedimentációs ciklus kereté
ben transzgredál a Bécsi-medence területén és az intrakárpát vidékeken, messze 
túlhaladva az alsótortónai transzgresszió határait. Morvaországban az előtérben vi
szont megszakad az összeköttetés a Bécsi-medence felé. A középső- és felsőtorton csak 
Ostrava és Opava vidékén ülepedett le és ellentétben az alsótortonnal, az előtér len
gyelországi, tehát keleti része felől transzgredált. A rétegsor itt agglutinált forami-
niferás és pseudotriplásiás slirrel kezdődik, a középsőtorton végén gipsztelepekkel foly
tatódik, majd a felsőtortónaiban buliminás és spiriál'szos márgákkal és homokkal 
végződik. 

A Bécsi-medencében a középsőtorton parti fáciesben lithothamniumos mészkővel 
és homokkővel, medencefáciesben agglutinált foraminiferás agyagmárgákkal van kép
viselve. A felsőtortonban az üledékképződés buliminás és rotáliás, mindinkább kiéde
sedő rétegekkel folytatódik és édesvízi, szénnyomos szinttel végződik. A Bécsi-medencé
nek az előtérrel, amint már említettük, ebben az időben közvetlenül összeköttetése nem 
volt. A kiédesedő felsőtortónai tenger az intrakárpáti területekről jutott a Bécsi-meden
cébe. Az előtér a belsőkárpáti medencékkel csak délkelet felé lehetett összeköttetésben. 
Ezzel szemben a középsőtortonban még valószínű az intrakárpáti közvetlen kapcsolat 
déli irányban a Tethysszel. Ez az összeköttetés még a kárpáti és alsótortónai kor ősföld
rajzi maradványa. A felsőtortónai emelet csökkentsósvízi és édesvízi kifejlődése az egész 
Kárpát-medence területén nemcsak ennek a közvetlen összeköttetésnek a megszűnését 
mutatja, de azt is, hogy a Kárpát-medence ebben az időben a Paratethys legnyugatibb, 
kiédesedő medencerészlete volt. A Bécsi-medencében, s Kelet-Szlovákiában is, a tortónai 
emelet legfelsőbb rétegeit gyakran nem csak csökkentsós-, de gyakran édesvízi széntelepes 
üledékek is képviselik. Kelet-Szlovákiában megtaláljuk az Euxin—káspi vidék konkai 
horizontjának jellegzetes endemikus faunáját, köztük a Cardium andrusovi alaknak egy 
varietását is. 

Az intrakárpáti területen a középső- es felsőtortónai rétegeket a legtöbb helyen 
típusos kifejlődésben találjuk, Kelet-Szlovákia területén a középsőtortónai terminális 
rétegeiben megvannak a száz méternél vastagabb sótelepek is. Ugyanebbe a rétegtani 
horizontba tartoznak az előtérben a wieliczkai és az erdélyi medencében a dési tufa 
feletti sótelepek is. 

A Nyugati-Kárpátok és a Paratethys ősföldrajzi képe alig változott a s z a r m a-
t á b a n, amikor a transzgredáló kiédesedett beltenger csaknem ugyanazokat a vidé
keket öntötte el, mint a középső- és a felsőtortonban. Egyedül a kárpáti előtér északi 
részén jutott a keletről haladó transzgresszió kevésbé messze nyugat felé, mint a tortón
ban. A Bécsi- és az intrakárpáti-medencékben félsósvízi kifejlődésben látjuk az alsó, 
volhynnek, a középső, Irus naviculatusszal és nonionos mikrofaunával jellemzett, 
besszarábiainak megfelelő szarmata alemeleteket. A chersonnak megfelelő felsőszarmata 
általában hiányzik. Eddig egyedül a Bécsi-medencében és Nyugat-Szlovákiában, a meden-
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cék legmélyebb részein volt a szarmata és a pannóniai között megszakítatlan üledék
képződés kimutatva. Itt az azelőtt legalsóbb pannonnak tartott, A . P a p p által „A" 
szintnek nevezett réteg felelhet meg egyedül az Euxin—káspi vidék chersonjának, míg 
a fölötte konkordánsan települt (csak a medencékben !) pannóniai rétegek a'meoti aleme-
letnek az ekvivalensei. 

A Nyugati-Kárpátok földtörténete természetesen korántsem zárul le a szarmata
kor beltengerének regressziójával. Sőt, az egyes medencék, mint például a nyugat-szlo
vákiai medence déli részének kialakulása éppen a pliocénnel veszi a kezdetet. Úgyszintén 
a kelet-szlovákiai mai medencealak csak a pliocén folyamán fejlődött ki. A Nyugati-
Kárpátok kialakulásának tehát igen jelentős fázisai még a pannóniai, pontusi és levantei 
időkben játszódtak le. Erre mutat nemcsak, a több ezer méter vastag pliocén a Bécsi
medencében, Nyugat- és Kelet-Szlovákiában, de a fiatal, még a levanteiban is aktív, 
nagyméretű andezitkitörés is a Vihorlátban. 

Vessünk még egy egységes pillantást a Nyugati-Kárpátok helyzetére és szerepére a 
miocénkori Paratethys fejlődésében. A fejlődés első fázisában, amelyet E o p a r a t e t h y s -
nek nevezünk, az akvitánban a tenger keleti és déli irányból a Kárpát-medencén keresztül 
hatolt egészen Bajorországig. A Nyugati-Kárpátok még alig voltak felgyűrődve és a 
hegységtől északra valószínűleg az előtér sem létezett. Nagyjából ugyanez volt a helyzet 
az alsóburdigalai időben is, azzal a különbséggel, hogy a két időszak között lejátszódó 
kiemelkedés és az azt követő süllyedés új faunát hozó, új transzgressziónak adott helyet. 
A felsőburdigalaiban a Nyugati-Kárpátok centrális részeinek kiemelkedése, ezzel szem
ben az egész alpi előtér besüllyedése és a Rhőne-öböllel való tengeri kapcsolat következett 
be. Az intrakárpáti területek kiemelkedésének következtében a tenger nyugatról csak a 
Bécsi-medencéig transzgredált, keletről pedig érintetlenül hagyva az intrakárpáti meden
céket, csak a Keleti-Kárpátok előterét érte el. A Paratethys keleti és nyugati ága tehát 
két önálló nyúlványa volt a Tethysnek. Ezek egymással a belsőkárpáti vagy kárpáti 
előtéri területen összeköttetésben aligha voltak. A felsőburdigálban kiemelkedett belső
kárpáti területrész a helvéti időben fokozatosan süllyedni kezdett, elsősorban a déli 
vidékeken, ahol a Dráva—szávai depresszión keresztül megnyílt az összeköttetés az 
Eoparatethys alpi és keletkárpáti előterei között. A belsőkárpáti területek süllyedésével 
egyidőben azonban megindult az előtereknek a fokozatos kiemelkedése, megszakadt 
úgy nyugaton a perialpi depresszióban, a Tethys Rhone-öblével, mint pedig keleten a 
Tethys anatóliai öbleivel való összeköttetés, az Eoparatethys fokozatosan kiédesült, 
tavakra esett szét és csaknem teljes egészében — kivéve a süllyedő intrakárpáti terüle
teket — szárazulattá vált. 

A Paratethys következő fejlődési ciklusában, amelyet M e z o p a r a t e t h y s n e k 
nevezünk, tulajdonképpen elvesztette a másodlagos, párhuzamos geoszinklinális hely
zetét és a Tethysnek csak egy, messze a Kárpátok területére benyúló északi öble vagy 
ága volt. Az előtereknek a helyét végül teljes kiemelkedését és szárazulattáválását az ún. 
kárpáti időszakban főleg a belsőkárpáti medencerészletek nyugati és északi részeinek 
további fokozatos süllyedése követte. Ismét lesüllyedt azonban a Kárpátok nyugati 
előtere is. A Tethysszel az összeköttetés csak déli irányban volt meg. Az előtereknek a 
helvétvégi szárazulattáválása és a belsőkárpáti részeknek a beszakadása a Nyugati-
Kárpátoknak a felgyűrődésével volt kapcsolatban. A helvéti és kárpáti kor határán 
látjuk tehát magának a Nyugati-Kárpátok ívének első kialakulását. Még erőteljesebben 
jelentkezik ez a felgyűrődés a kárpáti emelet és az alsótorton határán. A felgyűrődés 
következtében a morvaországi előtér mintegy rányomódik a Cseh-masszívumra, kialakul 
a miocén folyamán, valószínűleg először, az előtér a lengyelországi területen is és a tenger 
még m i n d i g dél felől transzgredálva, mint a Tethys északi öble, elönti a belsőkárpáti 
területek nagy részét is. A Mezoparatethys idejében, tehát a kárpáti emelettől kezdve. 
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a tengeröblök helyzete a belsőkárpáti területen teljesen más volt, mint az alsómiocénben 
a helvéttel bezárólag. 

Míg tehát az Eoparatethysnek teljes kelet-nyugati kiterjedése is volt a Rhône-
öböltől az Arai vidékéig, addig a Mezoparatethys csak egy közép-európai öble volt a 
Tethysnek. A további fejlődés folyamán a középsőtortontól kezdve ismét lesüllyedt 
és tenger öntötte el az Euxin—káspi vidéket és a Kárpátok területének tengeröblei 
kelet felé is összeköttetésbe jutottak úgy a Tethysszel, mint az újonnan kialakult Euxin— 
káspi tengerrel. A fejlődésnek ebben a legfiatalabb fázisában a tengert N e o p a r a t e -
t h y s n e к nevezzük. A kárpáti ív fokozatos kifelé való felgyűrődése következtében 
kialakultak a Kárpátok ívbeli medencéi; az önálló Bécsi-medence és az édesvízi üledé
kekkel kitöltött központi kárpáti medencék. Az intrakárpáti részben új területek süllyed
tek be (nyugat-szlovákiai medence déli részei). A középső- és felsőtortónai mozgásokkal 
kapcsolatban megszűnt a Tethysszel a déli irányból való közvetlen összeköttetés. A Neo-
paratethysnek csaknem az egész területén gipsz- és sóképződésre alkalmas helyzet követ
kezett be. A felsőtortónai emelet végén a belsőkárpáti vidék a Neoparatethys legnyugatibb, 
leginkább kiédesedő medencerészletét alkotta. Ebben az időben azonban már a Neopara
tethys keleti, Euxin—káspi vidékei is izolálódtak a Tethystől (a konka rétegek veszel-
jani szintje). Annak ellenére, hogy a szarmata kor elején a torton végén kiemelkedett 
területek újra igen erősen lesüllyedtek, az Euxin vidéken az összeköttetés a Tethysszel 
nem lett erősebb és így a szarmata és az utána következő újabb pliocénkori transzgresz-
sziók mind csak csökkentsós- és édesvízi üledékeket hoztak létre. Csökkentsósvízi kifej
lődésben az immár másodszor széteső Paratethys csak az Euxin—káspi vidéken maradt 
meg a mai 17°/ 0 0 sótartalmú Fekete-tenger, l l ° / 0 0 Azovi-tenger, 1—14°/ 0 0 Káspi-tenger és 
a ll°/oo Aral-tó alakjában. 

Die paläogeographische Entwicklung der Westkarpaten im Miozän 

DR. JAN SENES 

Die vorliegende Arbeit ist eine abgekürzte Veröffentlichung eines Vortrags, der 
auf die Aufforderung des Präsidiums der Ungarischen Geologischen Gesellschaft zur 
Gelegenheit der Wandersitzung zu Eger 1960 abgehalten worden ist. Zweck des Vortrages 
und der Arbeit war, die ungarischen Geologen mit den Ansichten der tschechoslowaki
schen Geologen über die paläogeographische Entwicklung der Westkarpaten im Miozän 
sowie über ihre Lage innerhalb des Eo-, Meso- bzw. Paratethys bekanntzumachen. Ver
fasser beschäftigt sich besonders eingehend mit solchen Gebieten, Problemen und Schich
ten, die eine besondere Bewandtnis zum ungarischen Miozän haben. 

Unter Westkarpaten wird der Teil der Gebirgskette verstanden, der von der Donau 
bis zur Polana in [der Karpatukraine hinzieht. Dieses Gebiet, die ausserhalb der Gebirgs
kette liegenden Vortiefen und die innerhalb derselben befindlichen Innenbecken inbe
griffen, wurde im Miozän wiederholt durch das Meer oder durch Meeresarme über
schwemmt; inzwischen stieg das Gebiet in mehreren Stuf en hoch und erleidete mehrfache 
Faltung. Die jungen Ablagerungsbecken der Westkarpaten, die grösstenteils im Miozän 
entstanden sind, um noch im Miozän wieder trockengelegt zu werden, können in drei 
Gruppen eingeteilt werden. Westlich vom Karpatenbogen, im Räume von Mähren liegt 
das Sammelbecken der karpatischen Vortiefe (Celná hlbina), welche durch die allmähliche 
Auffaltung des Gebirges immer mehr nach aussen verschoben wurde. Der mährische Teil 
der karpatischen Vortiefe ist nach der Süden mit der alpinen Vortiefe (Motassevortie-
oder Ausseralpiner Wiener Becken und perialpine Depression), nach dem Norden mit den 
polnischen und ukrainischen karpatischen Vorländern verbunden. Die zweite Gruppe 
der Ablagerungsräume besteht aus den Becken im Bogeninnern, voran das Wiener Becken, 
dessen grosse Teile im Mährischen Tiefland und in Westsiowakien auf tschechoslowaki
schem Boden liegen, wogegen sein südlicher Teil (das Inneralpine Wiener Becken) auf 
Österreich entfällt. Zu den Becken im Bogeninnern gehören die mittelslovakischen 
Turócer, Ober-Nyitraer, Besztercebányaer-Zólyomer und Breznóer Becken (Turcianska, 
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hornonitrianská, Banskobystricko—zvolenská, breznianská kotlina). In die dritte Gruppe 
gehören die grösstenteils an die nordungarischen miozänen Ablagerungsräume grenzen
den innerkarpatischen Beckenteile mit den westslowakischen ( = nördliche Fortsetzung 
der Kleinen Ungarischen Tiefebene), südslowakischen und ostslowakischen Becken. 

Die paläogeographische Entwicklung der einzelnen Becken gestaltete sich im 
Miozän in Abhängigkeit von der allmählichen Auffaltung der Karpaten. Das hauptsäch
lich Brüche und teüs auch junge Miozändecken zustandebringende tektonische Gesche
hen, die damit verbundenen Randbrüche, die Beckenbildung und der Vulkanismus sind 
nicht gleichzeitige Ereignisse. Deshalb war die Entwicklung der einzelnen Becken in 
Raum und Zeit voneinander verschieden. So wurden die Becken im Bogeninnern erst in 
der Tortonstufe angelegt, zu welcher Zeit die karpatische Vortiefe in Mähren bereits 
allmählich trockengelegt wurde. Der Heraushebung des südslowakischen Ablagerungs
beckens in Torton und Sarmat steht die enorme Senkung des jungen zentralen Teiles des 
westslowakischen Beckens, in erster Reihe im Pliozän, gegenüber. 

Die geochronologische Wertung der Schichten in den einzelnen Becken ist in den 
letzten fünf Jahren durch die Untersuchung der Mollusken und Protozoen, die Klärung 
ihrer stratigraphischen Zugehörigkeit dagegen durch eine teilweise Revision der Strato
typen bzw. durch die Einführung eines neuen Stratotyps ermöglicht worden. Die anhand 
von zahlreichen Bohrungen in den litoralen und besonders den Beckenfazies der bewegli
chen Westkarpaten ausgeführten Korrelationen deuten an, dass die Altersbegrenzungen 
allein auf biostratigraphischer Grundlage, und ja nicht anhand des Diastrophismus aus
zuführen sind. Die zeitliche Verschiebung der einzelnen Abtragungs- und Transgressions-
phasen unter den einzelnen Becken zeigt in grossen Zügen eine Verschiebung der orogene-
tischen Phasen von West nach Ost. 


