
Nagyszerkezeti választóövezetek 
a Nyugati-Kárpátok belső oldalán

VARGA IMRE—PAVOL GRECULA

A N yugati-K árpátok délkeleti, belső szerke
zeti elemei m entén több, nagyjából párhuzamos 
irányú nagyszerkezeti választóövezet (disconti
nuity  belt) található a harm adkorinál idősebb 
alaphegységben (ill. törészónákkal jelezve a 
neogén és fiatalabb medenceüledékek területén). 
Az övezeteket rendszerint feltűnő m orfostruk- 
tú rák  kísérik az alaphegység felszíni formáiban, 
de geofizikai adatok alapján is követhetők (gra
vimetriás, m agnetom etriás és m agnetotellurikus 
anomáliák szerint). A különböző tektonikai eme
letek iránya és térbeli elhelyezkedése megválto
zik e nagyszerkezeti zónák mentén. A határos 
egységek tektonikai jellemzői, az alaphegység 
lepusztulási szintje és a kainozoós összletek 
rétegtani terjedelm e ugyancsak ugrásszerűen 
változnak.

Egyes nagyszerkezeti választóövezeteket koráb
ban m élytörésekként, ill. szerkezeti vonalakként 
értelm eztek, de az ilyen minősítés ellen szólt, 
hogy az em lített határok nem m indenütt élesek 
és egyenes lefutásúak. Az elérhető adatok alap
ján  sem állíthatjuk bizonyosan, hogy a jelenlegi 
helyzetükben földtörténetileg huzamosabb ideig 
befolyásolták a földtani fejlődést; ugyanis a 
m ostani jellemzőik nyilvánvalóan idősebb szer
kezeti határok feldarabolódásából és töm örítésé
ből erednek s így csak töredékesen és szaka
szokként változó jelleggel örökölték az eredeti 
hosszanti és vertikális s truktúrák  kiterjedését.

A prekainozoós összletek felszíni geológiája, a 
m élyfúrási adatok és a geofizikai m éréseredm é
nyek a következő nagyszerkezeti választóöveze
tek m egállapítását tették  lehetővé:

— Rába—Roznava (Rozsnyó) nagyszerkezeti 
választóövezet

— Balaton—Darnó nagyszerkezeti választó
övezet

— Zágráb—Zemplén nagyszerkezeti választó
övezet

— Trebisov—Szamos nagyszerkezeti válasz
tóövezet.

E nagyszerkezeti választóövezetek földtani és 
geofizikai adatok alapján m egállapított, a fel
színen 1—5 km szélességű tektonikai zónák, 
amelyek vertikális kiterjedése 5— 15 km között 
változik és értelmezése különböző. Csapásmen
tén a jelentőségük ingadozik, többnyire neogén, 
paleogén, sőt mezozoós összletek fedik őket. 
Geofizikai és felszíni geológiai adatok alapján 
kim utatott bázisos és ultrabázisos kőzettömegek, 
ritkábban savanyú m agm atittestek előfordulásai 
korábban arra vezettek, hogy ezeket az öveze
teket mély törés jellegű szerkezetekként értel
mezték. Némelyiket a kísérő jelenségek alapján 
fosszilis szubdukciós övként is jellem eztek 
(Szádeczky-—Kardoss E. 1971, 1973; Grecula 
P. 1973; Zelenka T. 1973 és mások). Szeizmikus 
(Csömör D. 1967), ill. neotektonikai adatok (Ben-

defy L. 1965, 1968) az övezetek m entén jelent
kező recens mozgásokról tanúskodnak.

Az alaphegységben a nagyszerkezeti választó
övezetek különböző tektonikai stílusok határait 
alkotják (pl. a Rába—Rozsnyó zóna északnyu
gati oldalán lévő nyíródásos-gyűrődéses és ta 
karó szerkezet éles ellentétben áll a DK-i 
oldalon található, főleg nyílt gyűrődéses és fel- 
tolódási form ákkal; Grecula P. 1973). Az öveze
tek m entén jelentkező mozgások egyes hasonló 
szerkezeti elemek különböző vertikális kiterje
dését eredm ényezték. A jelenlegi szerkezetekben 
található különböző fácieseket is e nagyszerke
zeti választóövezetek határolják (Mahel’ M., ed. 
1974), de ebben úgy szinszedimentációs befolyá
sok, m int a később tektonikai mozgások is köz
rejátszottak. Jellemző, hogy a kétféle behatás 
nagysága gyakran nehezen értelmezhető.

A neogén és fiatalabb m edenceüledékekben e 
nagyszerkezeti övezeteket nagyjából párhuza
mos törészónák jelzik, amelyek m entén gyako
riak a fácies-, ill. üledékvastagság-változások 
(Körössy L. 1964, 1970; Buday T. et. al. 1969; 
Slávik J. 1974). Ahol az övezetek medencék 
szegélyét jelölik — a környező kiemelkedésektől 
elválasztva őket —, ott a neogénben aktív törés
zónák találhatók. Az óalpi orogén mozgások 
által létrehozott, jellegzetes nyugati-kárpáti 
takarószerkezetek (Andrusov D. 1968, 1975) 
e választóövezetek elődeiből szárm aztathatók 
(nyírászónák, ill. kéregszubdukciós övék). Nyil
vánvalóan a választóövezetek korábbi orogén 
fázisokban kialakult hasonló szerkezetek örökö
sei. M aradványaik így szervesen beépültek a 
K özponti-Nyugati-Kárpátok jelenlegi felépíté
sébe.

A  nagyszerkezeti választóövezetek jellemzői

A  Rába—Roznava (Rozsnyó) nagyszerkezeti 
választóövezet DNy—ÉK irányban a jugoszlá
viai M aribortól a nyugat-szlovákiai Hurbanovo 
(Ógyalla)-ig követhető. Innen K-i irányban foly
tatódik Strúrovo (Párkány) térségéig, m ajd újból 
ÉK-i irányban egészen Plesivec (Pelsőc)-ig ki
m utatható. Legkeletibb szakasza Roznava (Rozs- 
nyó)-vonal megjelölés alatt a Szepes—Gömöri- 
érchegység déli ha tárát képezi.

Nyugati szakaszában ez a nagyszerkezeti vá
lasztóövezet az ÉNy-i oldalán feltárt kristályos 
palaösszletek délkeleti ha tárát képezi a Magyar- 
Középhegység mezozoikummal fedett anchi- 
m etam orf paleozoós összleteivel szemben. Az ál
talános DNy-—ÉK-i iránytól eltérő szakaszok 
krétakorinál fiatalabb horizontális és vertikális 
mozgások által létrehozott szerkezeti elemekkel 
társulnak. Ilyen fiatal csapásirányt képviselnek 
a Ny—К  irányú szakaszok; Hurbanovo (Ógyal-

17



la)) és Stúrovo (Párkány), ill. Stítnik (Csetnek) 
és Jasov (Jászó) között.

Ellentétes szerkezeti irányok és felépítés jel
lemzi a választóövezetnek Szepes—Gömöri-érc- 
hegységet délről határoló szakaszán szembeke
rült egységeket. Mivel itt részletes felszíni ku
tatási adatokra támaszkodhatunk, ez a szakasz 
— látszólag —■ különbözik a többitől. Feltételez
zük azonban, hogy a fiatalabb fedőrétegek alatt 
hasonló bonyolult felépítés jellemzi a választó
övezet többi szakaszát is.

Az előbbiekből következik, hogy a Roznava 
(Rozsnyó)-i szakasz — hasonlóan a Kolárovo 
(Gúta) és Stúrovo (Párkány) közötti Hurbanovo 
(Ógyalla)-i törésrendszernek nevezett szakaszhoz 
(Gaza B.—Beinhauerová M. 1977) — fiatal, felte
hetően neogén korú mozgások során másodlagos 
helyzetbe került. A legújabb m agnetotellurikus 
mérések kim utatták, hogy a magas ellenállású 
kéregszint a Szepes—Gömöri-érehegy séget jel
lemző 4—5 km-es szintről hirtelen 15 km mély
ségbe zökken le a Dél-szlovák (Gömör—Tor- 
nai)-karszt területén. A vertikális átm eneti zóna 
éles. Felső-júra—alsó-kréta korú, ércesedéssel 
kísért gránittestek találhatók az övezet ÉNy-i 
oldalán, míg hasonló tömegek jelenléte a DK-i 
oldalon az eddigi adatok alapján bizonyíthatat
lan.

Ópaleozoós geoszinklinális üledékek jellemzik 
a Rába—Roznava (Rozsnyó) nagyszerkezeti vá
lasztóövezet ÉNy-i oldala m entén elhelyezkedő 
szerkezeti egységeket. Az üledékképződést egy
korú bázisos és savanyú vulkanittelepek és gyér 
karbonátos üledékszakaszok kísérik. Ezzel szem
ben a délebbi üledéksorozatok tagjaiként gyako
ri karbonátos kifejlődés és gyérebb vulkáni 
kőzetbetelepülések találhatók a DK-i oldalon. 
Szembetűnően eltérő újpaleozoós összletek jel
lemzik az övezet két oldalát. Nagyjából folyto
nosnak tekinthető finomtörmelékes üledékkép
ződés és a vulkanizmus m ajdnem  teljes hiánya 
jellemzi a DK-i oldalt, ugyanakkor nagyvastag
ságú, de szakaszos újpaleozoikum (általában 
durvább törmelékanyaggal) található az ÉNy-i 
oldalon, tömeges vulkánit közbetelepülésekkel 
(rift jellegű bázisos és savanyú kőzetek). A 
vulkanizmus a petrolkémiailag részben hasonló 
jellegű ópaleozoós magmatömegek elterjedésé
hez kapcsolódik. A választóövezethez közeli leg
délibb területen a karbon korú üledékek hiá
nyoznak (eltekintve a roznava-zelezníki sorozat 
legalsó részét képező, ezidáig kétes legfelső
karbon korú rétegektől; maga a sorozat főként 
perm és a legújabb adatok alapján alsó-triász 
korú törmelékes kőzetekből áll).

A mezozoós és fiatalabb összletek fácieshatá- 
rai nem követik a választóövezetet. Az ism ét
lődő takaróképződések tektonikus mozgásai kö- 
vekteztében a karbonátos mezozoós összletek 
talpát elnyíró, ÉNy-i irányú mozgással kialakult 
takarószerkezet jellemzi az ÉNy-i oldalt. Itt a 
takarószerkezet az egész kéregvastagságra k iter
jed; belső felépítésében önálló takaróredőkre és 
pikkelyekre oszlik.

A szűkebb értelem ben vett választóövezet 
pikkelyes, túlnyomóan vertikális elrendezésű 
szerkezeti elemekből áll. Helyenként szírt je l

legű vagy legyezőredő alakú formák jellemzik. 
Az em lített takarók talpfelületén (basal, surface) 
a paleozoós és mezozoós kőzetek m etamorf foko
zatában kim utatható éles határ vonható meg, 
melyen pikkelyekben és lencsékben összefüggés 
nélkül, ill. im brikált formákban kis hőfokon és 
magas nyomás alatt keletkezett metamorf ás
ványtársulásokat tartalm azó (glaukofanit) szer
kezeti foszlányok vannak. Jellegzetességüket 
fiatalabb retrográd hatás és az eredeti magas- 
nyomású ásványtársulások gyakori dekompozí- 
ciója adják (Varga I. 1978).

A mezozoós és paleozoós összletekben meg
állapított prehnit—pum pellyit—kvarc metamorf 
ásványtársulás jellemző a déli oldalra, itt szin
tén — a fiatalabb feltorlódások következté
ben — másodlagos szerkezeti elrendezésben 
(Árkai P. 1973).

A Balaton—Darnó nagyszerkezeti választó
övezet a Gailvölgyi-vonalból kiindulva KÉK 
irányba kb. a Balaton DNy-i szegletéig követ
hető. Innen ÉK-i irányt vesz fel és földtani, ill. 
geofizikai adatok alapján a Darnó-vonalhoz kap
csolódik Gyöngyös térségében (Körössy L. 1964, 
Wein Gy. 1969, Zelenka T. 1973). ÉK-i folyta
tásában (Recsk, Rudabánya és a Bódva völgyén 
keresztül) az övezet a Tornai-medence aljzatá
ban egészen Kassáig követhető. Számos fiatal 
törés értelmezhető további folytatásaként ÉK-i 
irányban a Zlatá Bana neovulkanikus felépít
mény térségéig, innen tovább pedig a Pieniny- 
szirtövig. Hasonló csapásirányú fiatal — miocén 
korú — törésrendszerek a Kárpátok flisövezeté- 
ben is kim utathatók. Ű jharm adkori mozgások 
jellemzik főleg a Kassától ÉK-re terjedő 
szakaszt.

A választóövezet a szilicei és Magyar-közép
hegységi típusú triász DK-i határát jelöli (eva- 
poritos permi molasszkifejlődés fölött következő 
törmelékes alsó-triász után sekély tengeri, jelleg
zetes középső- és felső-triász karbonátos réteg
sor, zátony- és medencefáciesekkel, melyben a 
ladini tu fa  jelenti az egyetlen kivételt a szabály 
alól. Följebb az epikontinentális, pelágikus- 
neritikus jura-alsókréta kifejlődés cenománnal 
zárul, az utóbbi főleg a M agyar-középhegység
ben m aradt meg). Ezzel szemben a bükk-hegy- 
ségi fáciesű mezozoós kifejlődés alatt bükki— 
szendrői paleozoikummal számolunk a válasz
tóövezet DK-i szegélye mentén. Itt az epikonti
nentális újaleozoikum folyamatos üledékképző
déssel megy át az alsó-triászba és följebb is 
megszakítás nélkül folytatódik középső- illetve 
felső-triász összletekben, ahol jelentős vulkáni 
tömegeket flis jellegű üledékképződés kísér. 
E vulkáni tevékenység megfelelője ism eretlen 
az északnyugati oldal ,,gömörid”, ill. szilicei 
típusú triászában. A ju ra  és alsó-kréta korú 
rétegek nem ismertek, csak a Gosau-típusú 
felső-kréta azonos a választóövezet m indkét ol
dalán (Balogh K. 1964). Eocénkorú andezites 
összetételű szubvulkanikus testeket felszíni vul
káni form ák kísérnek a választóövezet mentén. 
A szudéta fázissal összekapcsolható gránittestek 
jellemzik az övezet dunántúli ÉNy-i szárnyát, 
amelyek ÉK-i folytatása bizonytalan. Fiatalabb, 
ÉNy-i irányítottságú, takarójellegű pikkelyek
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kísérik az ÉK-i szakaszt; itt a bükki jellegű új- 
paleozoós összlet pikkelyei beékelődtek a gömöri 
takaró és a Cierna hóra szerkezetei közé a 
M argecany-vonal DK-i szárnyán. Ultrabázisos 
kőzettömegek pikkelyei gyakoriak a választó
övezet egész kiterjedése mentén, ill. az ÉK-i 
szakaszból levezethető alpi takarók talpfelületei 
m entén (Varga I. 1971, 1976).

A Zágráb—Zemplén nagyszerkezeti választó
övezet Zágrábtól a Zempléni-szigethegység 
ÉNy-i széléig követhető. Folytatása a neogén- 
ben aktív Vrbnica-i törésrendszer, mely a Vi- 
horlát térségéig jelentős üledékvastagság- és 
fáciesváltozással, ill. az alaphegység szerkezeti 
irányában m utatható ki; a flisövezetben pedig 
szigmoidális gyűrődési form ákkal és fiatal ke
resztirányú vetőkkel. DNy-i szakasza azonos a 
Zágráb—Kulcs vonallal (Wein Gy. 1969). A vá
lasztóövezet a bükk-hegységi típusú paleo- 
mezozoós összletek („dinári” fácies) DK-i hatá
rát jelenti, míg ettől DK-re a variszkuszi és 
idősebb kristályos aljzatra széntartalm ú felső
karbon—perm  és „germ án” fáciesű triász felett 
szénrétegeket tartalm azó alsó-jura települ (Gé- 
czy B. 1973). M intaszerű kifejlődéseit a Mecsek, 
ill. (eddig fel nem tárt, de megalapozottan fel
tételezett alsó-jura kifejlődéssel) a Zempléni
szigethegység és fiatal harm adkori üledékekkel 
fedett DK-i folytatása szolgáltatja. Hasonló vo
násaik a jelenlegi távoli helyzetük dacára ere
deti összefüggésük m ellett tanúskodnak.

A választóövezet nem egyenes vonalú; DNy— 
ÉK irányú szakaszok váltakoznak Ny—К  csa- 
pásúakkal. Ilyen szakaszokat képvisel a Dráva 
és Kaposvár közötti pászta (ahol az irányválto
zás egyebeesik a keresztirányú szalatnaki m ély
töréssel; Kassai M. 1976), ill. Cegléd és Kecske
m ét között (Juhász Ä. 1971, 1971; W ein Gy. 
1969).

A Trebisov—Szamos nagyszerkezeti választó
övezetet az előbbiekkel ellentétben ÉNy—DK-i 
irányú és a Keleti-K árpátok belső határát adja 
meg a szovjet szerzők m unkáiban „Pannon köz
tes tömeg”-ként értelm ezett nagyszerkezeti te
rülettel szemben. Ilyen értelem ben kapta a 
Peripannon-m élytörés elnevezést is (Szvirigyen- 
ko V. G. 1976). Az előzőekkel ellentétben erő
sebb kompresszióról tanúskodó szerkezeti felépí
tés jellemzi.

A kárpátontúli preneogén alaphegység tekto
nikai felépítése (Szvirigyenko V. G. 1976 és 
mások) alapján az előbbiekben vázolt paleo- 
mezozoós pászták folytatását feltételezhetjük a 
kárpátontúli medence aljzatában is, eltekintve 
az ott m egállapított fiatalabb (főleg felső-kréta 
és paleogén korú, a N yugati-K árpátok területén  
nem, ill. csak Kelet-Szlovákiában töredékesen 
feltárt) üledéksorozatokból. Ilyen szempontból 
a Trebisov—Szamos nagyszerkezeti választóöve
zet nagyjából a Zágráb—Zem plén övezettel ha
sonlítható minősítést nyer, dacára a teljesen 
eltérő mozgásirányoknak. U gyanannak a paleo- 
mezozoós kristályos és üledékes kifejlődésnek 
a határát képezi a szerkezetileg külsőbb terü le t
tel szemben.

Ilyen felfogás szerint a Balaton—Darnó vá
lasztóövezet folytatásaként — paleogeográfiai és

bizonyos m értékben tektonikai szemszögből is — 
a kárpátontúli medence alaphegységében a kri- 
csevo-i övezet (Szvirigyenko V. G. 1976) belső 
szélén húzódó tektonikai vonal fogható fel. Az 
előbbiekből következik, hogy a Rába—Rozsnyó 
választóövezet megfelelőjét még távolabb, a 
belső K eleti-K árpátok szegélyén, a Pieniny- 
szirtöv m entén tételezhetük fel (a m áramarosi 
kristályos övezet DK-i oldalán). A nagyszerke
zeti övezetek ilyen korrelációja m agyarázatot 
nyú jt a szirtövben előforduló „egzotikus” ka
vicsanyag szárm azására is. A szembetűnően sok 
közös jelleg arra m utat, hogy e kavicsanyag 
forrásterülete sokban em lékeztet a Szepes— 
Gömöri-érchegység déli szegélye m entén helyet 
foglaló sorozatok zömére.

A  Nyugati-Kárpátok takarórendszere
eredetéről

Grecula P. (1973) korábbi értelmezése szerint 
a Gömöri-takaró eredeti tartom ánya (homeland) 
a perikárpáti szuturaként felfogott Rába—Rozs
nyó választóövezet m entén tű n t el. Az előbbi 
vázlatos ism ertetésből kitűnik, hogy a Rába— 
Rozsnyó és Balaton—Darnó választóövezetek 
között úgy a „dinári” (a Szendrői- és Bükk- 
hegységi, ill. a M ellétei-sorozatnak megfelelő), 
m int a „gömörid” jellegű (korábban a jelenlegi 
Szilicei-takaróban található mezozoikum szá
m ára használt elnevezés, mely feltételezte a 
Szepes—Gömöri-érchegység paleozoikuma és az 
utóbbi között a folytonos átm enetet) kifejlődé
sek jelen vannak. Az újabb adatok szerint azon
ban ezek a sorozatok takaró jellegű szerkezeti 
elrendezésben, a szűkebb értelem ben vett Gö
m öri-takaró felett találhatók. Ezért a „gömörid” 
elnevezés nélkülözhető (Mello J. 1979).

Ezzel szemben csak „dinári” veretű  fáciesek 
találhatók a Balaton—Darnó választóövezet 
délkeleti oldalán. Ezért a Göm öri-takaró eredeti 
tartom ánya az em lített két övezet közti egész 
terü lete t felölelő pásztában kereshető. Ez az 
eredeti tartom ány szükségszerűen magában fog
lalta a két, szem betűnően egyveretű paleo- 
mezozoós sorozatokat tartalm azó, zöldpala és 
amfibolit m etam orf fáciesűb első-nyugati-kárpáti 
takarószerkezetnek az üledékképződési területét, 
am elyeket vepori és gömöri takaró elnevezés 
alatt egyetlen nagyobbrendű szerkezeti egység
nek tekintünk.

M indkét takaró további résztakarókra oszt
ható és ezek szembetűnően hasonló sorozatokból 
állnak (az alsó résztakarókban gyakoriak a bázi- 
sos, a felsőkben a savanyú paleovulkanitok és 
variszkuszi gránitok; az utóbbiak másodlagos, 
szubhorizontális takaró szerkezetűek). Közös 
jellem zőjük az óalpi gránitos mélységi kőzetek 
előfordulása, m elyek a N yugati-K árpátok te rü 
letén egyébként ism eretlenek (valószínű
leg a K is-K árpátok kristályos tömege 
is a vepori és gömöri takaróval azonosít
ható; újabb radiom etrikus koradatok óalpi 
magmás tevékenységre m utatnak.). Ezek az ada
tok az eddigi felfogás („tatroveporidák”) helyte
lenségét tanúsítják, mivel több a közös jellemző
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a vepori és gömöri takaró paleozoikumában és 
alpi fejlődéstörténetében, m int a „veporida” és 
„ tá trida” kristályos sorozatok, vagy akár a kris
tályos alaphegységet takaró mezozoós fedősoro
zatok között. Legújabb adatok szerint (a gömöri 
takaró jellegzetes törm elékes újpaleozoós-mezo 
zoós fedősorozata eltér a M ellétei-sorozatbeli 
kőzetektől) a fedősorozatok azonossága is szoros 
vepori—gömöri kapcsolatra m utat.

A Balaton—Darnó és Zágráb—Zemplén vá
lasztóövezet közötti terü leten  az eddig feltárt 
paleo-mezozoós összletek jellegzetessége a „di
nári” fácies, m ellyel az itt  fe ltárt sorozatok 
elütnek az a lp i-k á rp á ti  orogén öv északi szár
nyát képező többi területtől. Jelenlegi helyzetü
ket — az éles határok m iatt — nehezen értel
m ezhetjük az északi orogén övbe benyúló ős
földrajzi öbölként. Messzeható horizontális moz
gásoknak kellett közrejátszaniuk, hogy eredeti 
tartom ányuktól távol, idegen ősföldrajzi környe
zetbe ékelődjenek be. Az alpi orogén fejlődés 
lem eztektonikai értelm ezése (Laubscher P. H. 
1971; Bossellini A.—Hsü K. J. 1973; Trüm py R. 
1975; Varga I. 1978) megfelelő m agyarázatot ad 
annak a kom plex mozgásmechanizmusnak a le
vezetéséhez, amely a jelenlegi elrendezéshez 
vezetett. E mozgások következtében a „dinári” 
fáciesövezet sorozatai a körülvevő idegen, északi 
fáciesek közé, m int idegen tömeg kerültek. P ik
kelyes szerkezetű m aradványaik utólagos taka
róképződések folyam án távolabbra sodródtak a 
nagy nyugati-kárpáti mezozoós takarók talp
felületei mentén.

A különböző ősföldrajzi feltételeket tükröző 
és szerkezetileg eredetileg önálló alkotóelemek 
Kölcsönös átfedése m agyarázatot n yú jtha t a 
N yugati-K árpátok ném ely eddig nehezen értel
mezhető vonására. Az ismétlődő takaróképződés 
az eredetileg ősföldrajzilag különböző szerkezeti 
egységeket tovább m ár együttesen vette igény
be, így ezek eredeti tartom ányuktól különböző 
távolságban helyezkednek el, s esetenként tete
mes távolságra ju to ttak  el. Például szolgálhat 
a két, fáciesükben és ősföldrajzilag különböző 
jellegű mezozoós kifejlődés (a szilicei és a bük
ki), am elyek jelenleg a gömöri takaró fölött (pl. 
a m urányi szilicei típusú mezozoikum a vepori 
takarón), erősen im brikált pikkelyekben talál
hatók. Jellegüket főleg a szerkezetileg legmaga
sabb helyzetükből adódó új alpi mozgások alatt 
nyerték. A folyam at helyenként a kölcsönösen 
váltakozó sorozatok pikkelyrendszerét hozta lét
re (a Szepes-Gömöri-érchegység ÉK-i szegélyén 
a gömöri takaró helyenként bükki fáciesű új- 
paleozoikum felett helyezkedik el).

Az előbbiekből következik, hogy az alp- 
kárpáti hegységrendszer északi övezetében el
helyezkedő idegen fácieseket tartalm azó szerke
zeti egység azt az ű rt foglalja el, melyből a 
felső-kréta előtt lejátszódott orogén mozgások 
folytán a N yugati-K árpátok mezozoós takaró
rendszerei szárm aztathatók. Helyüket az erede
tileg délebbi ősföldrajzi helyzetű szerkezeti 
elem foglalta el. A N yugati-K árpátok „tá trida”, 
vepori — gömöri, kriznai, choci és szilicei, vala
m int bükki fácieseket tartalm azó, különálló 
szerkezeti egységei legalább két — felső-jura—

alsó-kréta és felsőkréta előtti — eltérő vergen- 
ciájú takaróképződés folytán keletkeztek. Ezek 
a tektonikai fázisok hozták létre a Belső-Nvu- 
gati-K árpátok jelenlegi takaró-rendszerének fő 
elemeit, melyek szükségszerűen tovább módo
sultak a paleogén és neogén kori tetem es taka
róképződési folyam atok alatt, egészen a stájer 
orogén fázisig. A Külső-Kárpátokon kívül in
tenzív mozgásokkal kell számolnunk a Belső- 
K árpátok területén  is. A mozgások eredménye 
ism eretek vagy adatok hiányában az idősebb 
összletekben gyakran nehezen különböztethető 
meg, de hatásuk kétségtelen. A legújabb refle
xiós adatok bizonyítékai szerint e mozgások 
tetőzték be a N yugati-K árpátik egész kéregvas
tagságára kiterjedő takarórendszerének kiala
kulását.
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