
Szialikus és szimaíkus ívközi medencék
írták: Horváth Ferenc, Stegena Lajos és Géczy Barnabás

Az ívközi medencék a hegységívek vagy 
szigetívek konkáv oldalán elhelyezkedő süllye- 
dékek. Az 1. ábra a M editerráneum  és a Nyu- 
gat-Pacifikum  ívközi (interarc, retroarc) m eden
céit m utatja. Az ívközi medencék ala tt a föld
kéreg óceáni vagy kontinentális jellegű; az 
előbbiek a szimaikus (ensimatic), utóbbiak a szi
alikus (ensialic) ívközi medencék. A Pannon me
dence szialikus ívközi medence.

Az ívközi medencék fiziográfiai elhelyezke
dése arra  m utat, hogy azok genetikai kapcsolat
ban vannak a környező hegységív (szigetív) ke
letkezésével.

A nyugat-pacifikus perem tengerek (szimai
kus medencék) tektogenezisére vonatkozóan 
Karig (1971) dolgozott ilyen kapcsolt elm életet 
(2. ábra). A Pacifikus óceán spreadingje révén 
kiterjedő tengerfenék az óharm adkorban az 
ázsiai kontinens-part közelében szenvedett 
szubdukciót (betolódást), létrehozva a m élyten
geri árkot és a vulkáni szigetívet. A kontinens 
és a szigetív között az alábukó litoszféralemez 
— a mélybe kerülő volatilok és a súrlódásos hő 
révén — a köpenyben részlegesen olvadt, ki
sebb sűrűségű zónát hoz létre, amely intruzió- 
szerűen felemelkedik (aktív köpeny diapir). 
Egyidejűleg a szubdukciós zóna (és vele együtt 
a szigetív és az árok) hátrá l az óceán felé (a 
szubdukció regressziója), a kontinens és a szi
getív között felemelkedő köpeny diapir új (ba- 
zaltos) óceáni kérget hoz létre („ívközi sprea
ding”). Karig elm életét erősen alátám asztja, 
hogy a nyugat-pacifikus perem tengerek való
ban fiatal tengerek; a harm adkori üledékek 
közvetlenül a bazaltos kéregre települtek, a ten 
gerek területén  csak bazaltos vulkanizmus van 
és a hőáram  magas. Az ívközi spreading a har
m adkor folyamán m integy 1000 km -rel távolí
to tta  el a szigetíveket az ázsiai kontinenstől.

Karignak szinte klasszikussá vált elm életét 
sokan idézték és alkalmazták. Bleahu, Bocca- 
letti, M anetti és Peltz (1973) m egkísérelték al
kalmazni a Pannon m edencére is. Nézetük sze
rin t a nyugat-pacifikus szigetíveket, az óceán 
felől kiindulva, az alábbi fő szerkezeti elemek 
jellemzik: (1) óceánfenék, (2) m élytengeri árok, 
(3) gyűrt ív, (4) főleg mészalkáli magm atikus 
ív, (5) ívközi medence, (6) kontinentális perem. 
A K árpáti ív jellemzői kívülről befelé (1) a 
moldvai—ukrán—lengyel tábla, (2) a külső töb
bé vagy kevésbé kifejlett árok (elősüllyedék), 
(3) a gyűrt hegyív, (4) a harm adkori vulkáni ív, 
(5) a széles ívközi (Pannon) medence. A párhu
zam tehát nagyon szoros; csupán az óceánfenék 
hiányzik, am it a végbem ent szubdukció tün te 
te tt el. Így szerintük a Pannon medence is ha
sonló módon keletkezett, m int a nyugat-pacifi
kus perem tengerek; ezt a hazai vékony kéreg 
és magas hőáram  is alátám asztja.

Azonban, bár lényegében egyetértünk 
Bleahu et al. fent vázolt nézetével, hogy ti. a

nyugat-pacifikus medencék és a Pannon-m e
dence geológiai és geofizikai jellemzői között 
számos hasonlóság van és kialakulásuk is ha
sonló, ki kell hangsúlyozni, hogy több lényeges 
különbség is fennáll, az alábbiak szerint.

A Pannon-medence kontinentális kérgű 
(szialikus) medence, 26 km átlagos és 23 km 
m inimális kéregvastagsággal (nem 20, ill. 10 km, 
ahogy Bleahu et al. idézik) (Mituch és Posgay, 
1972). A medence vastag (~  3 km) plio-pleisz- 
tocén üledéke alatt számos m élyfúrás feltárta a 
mezozóos és palezóos kőzeteket. így a nyugat- 
pacifikus medencék tektogenetikai elmélete 
nem vihető át változtatás nélkül a Pannon-m e
dencére.

Egy másik lényeges különbség a Pannon
medence hatalm as tömegű eltem etett miocén 
andezites—riolitos vulkanizmusa (amiről Bleahu 
et al. nem tudnak), ami hiányzik a nyugat-pacifi
kus medencék belsejében. A Pannon-m eden
cében a pliocéntől kezdve a vulkáni tevékeny
ség gyengül és mindig bazaltos.

Nehéz dolog valam ely területről kielégítő 
tektogenetikai hipotézist alkotni a terü let föld
tani adatainak alaposabb ism erete nélkül; az 
ember könnyen a „spreading hipotézis partizán
jává” (Belousov kifejezése, 1972) válhat. Mégis 
m egkíséreljük a szialikus és szimaikus m eden
cék tektogenezisét felvázolni (2. ábra).

Az alábukó lemez felett a köpenyben lét
rejövő részlegesen olvadt anyag (aktív köpeny 
diapir) elérve a kérget, áttöri azt, ha a szubduk
ció óceán felé történő hátrálása lehetséges. Az 
áttörés kiszélesedve létrehozza a szimaikus me
dencét.

Ha a szubdukció regressziója nem lehetsé
ges, a feljövő köpeny diapir a Moho-felszínnél 
laterálisán szétterül (Scholz et al. 1971) és alul
ról elvékonyítja azt (szubkrusztális erózió). Ezek 
a szialikus medencék (2. ábra).

Ilyen ívközi szialikus medence a Pannon
medence (Stegena et al. 1974), és valószínűleg 
ilyen az Erdélyi medence is. A Pannon-m eden
ce gránitos kérge norm ál (16— 19 km) vastag
ságú, és az alsó kérge van elvékonyodva. Az 
aktív köpeny diapir csak helyenként törte át 
teljesen a kérget, ahol a hatalm as magmatikus 
tömegek feltörtek. A miocén andezites vulka
nizmus lezáródása u tán  megkezdődik a terület 
igen gyors plio—pleisztocén süllyedése (ami az 
elvékonyodott kéreg izosztatikus süllyedésének 
következménye) és a vulkanizmus átváltása 
bazaltosra. E két jelenség arra utal, hogy meg
szűnt a terü let kompressziós jellege, am int azt 
először Scholz et al. (1971) a G reat Basinra 
(nyugati USA) vonatkozóan m egm utatták. A 
Pannon terü let extenzióssá válása a kárpáti 
szubdukció megszűnésével kapcsolatos (2. ábra).

A Pannon-m edence teljes extenziója (a 
K árpátok—Dinaridák horizontális távolodása) a

11



1. ábra: A Mediterraneum és a Nyugatpacifikum ivközi medencéi
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2. ábra: A szimaikus és a szialikus ívközi medencék 
tektogenezise, az aktív köpeny-diaprizmus révén

vulkáni sávokból megítélve m integy 10—20 km. 
A Great Basinra a Pannon-m edencéhez nagyon 
hasonló másik szialikus m edencére Thompson
(1972) 50— 100 km  extenziót m uta t ki. A szi
maikus medencék extenziója ezzel szemben 
1000 km nagyságrendű.

Ha elfogadjuk a szialikus és szimaikus ív
közi medencék fen t vázolt tektogenetikai hipo
tézisét, fel tud juk  vázolni e m edencék földtani

és geofizikai jellemzőinek változását a tekto- 
genezis folyam án (3. ábra).

Végül megvizsgáltuk, hogy az ívközi m e
dencék m ennyiben tesznek eleget a 3. ábrán 
vázolt szabályoknak (I. táblázat). A táblázat 
azt szuggerálja, hogy az in terarc medencék 
fentiekben vázolt kialakulási hipotézise, amely 
K arignak (1971) nyugat-pacifikus medencékre 
és Scholz et al.-nak (1971) a szialikus Great 
Basinre vonatkozó tektogenetikai modelljén 
alapszik, általánosan alkalmazható.
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Jellemző
A jellemző változása 

és a kapcsolatos folyamat
A medence típusa

3. ábra: Az ívközi medencék geológiai és geofizikai 
fejlődése, a köpeny-diapir teória szerint
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Ф. Хорват—Л. Штегена—Б. Геци

С И А Л И Ч ЕС К И Е Н  СИ М АИ ЧЕСКИ Е  
ВН У ТРИ А РО Ч Н Ы Е БАССЕЙНЫ

Внутриарочные бассейны представляют собой впа
дины, расположенные на вогнутой стороне дуго
образных горных сооружений и островных зон. 
Под внутриарочными бассейнами земная кора 
имеет океанических характер (симаические внутри- 
арочные бассейны) или континентальный характер 
(сиалические внутриарочные бассейны). Физиогра
фическое расположение внутриарочных бассейнов 
свидетельствует о том, что они находятся в гене
тической связи с происхождением окружающих ду
гообразных зон островов (горных сооружений). 
Модель, разработанная для тектогенезиса восточ
но-тихоокеанских краевый морей, не может быть 
применена без всяких изменений для Паннонского 
бассейна, располагающего континентальной корой. 
Средняя мощность земной коры в пределах Пан
нонского бассейна составляет 26 км. Мощные 
(3 км) плио-плейстоценовые отложения бассейна 
подстилаются мезозойскими и палеозойскими об
разованиями. Для Паннонского бассейна харак
терны погребенные, широко распространенные ан
дезитовые и риолитовые массы моценового воз
раста, которые в Западно-Тихоокеанском бассейне 
отсутствуют. Гранитная кора Паннонского бас
сейна имеет нормальную мощность, причем ниж
няя кора утонена. Следовательно, активный диапир 
мантии в данном случае только местами прорывал 
земную кору там, где внедрялись огромные маг
матические массы. Происхождение диапира ман
тии связано с карпатскими субдукционными про
цессами.


