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AZ ALFÖLDI FELSŐ-KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK RÉTEGTANI, FACIÁLIS ÉS ŐS
FÖLDRAJZI KAPCSOLATAI

Szentgyörgyi Károlyx

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak; Bassin Pannonienne, Alföld 
/Grande Plaine/, Voivodine, Monts Apuseni, Depression Trans- 
carpathienne, stratigraphie, forage, Crétacé superieur 
/Cenomanien, Turonien, Sénonien/

Az alföldi harmadidőszaki képződmények aljzatában szénhid
rogénkutató fúrások felső-kréta korú rétegeket eddig három te
rületen tártak fel: a Tiszántúl ÉNy-i részén, a Duna-Tisza kö
zén és a Körösök vidékén /1. ábra/. Legnagyobb elterjedésüek a 
szenon lerakódások, őslénytanilag bizonyítható cenomán és túron 
üledékek mindössze két-két fúrás rétegsorából kerültek elő 
/SZENTGYÖRGYI K. 1983/. A szenonból a kampáni és maastrichti 
alemeletek képződményei mutathatók ki, ezek nagyobbrészt normá
lis epikontinentális lerakódások, amelyekhez fáciesváltással az 
"alföldi flis" felső-kréta korú üledékei csatlakoznak. A Körö
sök vidékén —  úgy látszik szerkezetileg különálló üledékgyüj- 
tőben —  zömmel törmelékes, de pélites - karbonátos kifejlődést 
is tartalmazó, lényegében epikontinentális képződmények ismer
tek /SZENTGYÖRGYI K. 1982/.

Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szer
vezete 1983. március 15-i szakülésén.

Kézirat beérkezett: 1983. március 30.
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Az alföldi felső-kréta képződmények rétegtani feldolgozása és 
részleges mélyföldtani reambulációja /BALOGH K. 1974, CSEREPES- 
né MESZÉNA B.-KÖVÁRY J .-SZENTGYŐRGYI K. 1982, CSIKY G. 1963, 
CSONGRÁDI B-né 1961, DUDICH E. et al. 1978, 1979, JUHÁSZ Á. et 
al. 1968. JUHÁSZ Á. 1970, JUHÁSZ Á.-CSONGRÁDI B-né 1969, MAJZON 
L. 1956, 1961, 1966, RAVASZ CS. 1961, SIDÓ M. 1969, SZALAY Á. 
et al. 1979, SZENTGYŐRGYI K.-KŐVÁRY J. 1979, SZENTGYŐRGYI K. 
1982, 1983, SZEPESHÁZY K. 1973, T. KOVÁCS G. 1977, VÖLGYI L. 
1959/ már korábban lehetővé tette ősföldrajzi - faciális kap
csolatok körvonalazását /BODZAY I. 1977, DANK V. 1963, DANK V.- 
BODZAY I. 1977, JUHÁSZ Á. et al. 1968, KÜRÖSSY L. 1959, 1977, 
MAJZON L. 1961, 1966, SIDÓ M. 1963, 1969, SZEPESHÁZY K. 1973, 
1975, 1979/.

Az alföldi felső-kréta mélyföldtani reambulációja és az 
időközben örvendetesen gyarapodó fúrási adatok lehetőséget te
remtenek arra, hogy képződményeinket megkíséreljük a környező 
hasonló korú képződmények közé beilleszteni, összehasonlitó 
anyagvizsgálatok hiján, kizárólag publikációk adataira támasz
kodva ez a vállalkozás egyelőre természetesen nem több szemlé
lődésnél .

A Kárpát-medence legbelső, magyarországi részét a Közép
magyarországi nagyszerkezeti vonal vagy övezet a preneogén 
aljzat felépítése és kapcsolatai tekintetében két különböző 
térfélre osztja /BÁLLÁ Z. 1981, KŐRÖSSY L. 1977, 1982, 
SZEPESHÁZY K. 1977, 1979, WEIN GY. 1978/.

Az alföldi felső-kréta képződmények a szerkezeti övezet 
DK-i oldalán fejlődtek ki és faciális - rétegtani kapcsolataik 
vizsgálata is az ehhez csatlakozó egységek tekintetében kísé
relhető meg.

A Duna-Tisza közi felső-cenomán, alsó-túron és felső-sze- 
non epikontinentális képződményeket tartalmazó kifejlődési te
rülettől D-re, a Vajdaság D-bácskai és D-bánáti részén több 
mint 40 kutatófúrás hatolt felső-krétába /2■ ábra/. A túlnyomó
részt törmelékes kifejlődésü képződményeket korábban flisnek 
tartották /FILJAK, R. et al. 1969, NIKOLIC D. - SIMIN, D. 1959, 
1961/ . Az újabb közlésekben a flis jellegről nem esik szó
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/BOSKOV-STAJNER, Z. - MARINOVIC, D. 1971, CANOVIC, M. - KEMENCI, 
R. 1974, KEMENCI, R. - CANOVIC, M. 1976/.
A több helyen bizonyjLthatóan transzgressziósan települt felso- 
turon —  szenon sorozatot uralkodóan aleurolit alkotja, de már- 
ga és biogén mészkő kifejlődés is ismert /Sajan-1. fúrás/. A 
változatos vastagságban feltárt bácskai, de főleg bánáti réteg
sorok nagyon lényeges vonása, hogy andezites - trachitos vulká
ni testeket és tufákat tartalmaznak /ŐANOVlá, M. - KEMENCI, R. 
1974/ .
A Duna-Tisza közi felső-kréta üledékek több fontos jellemző te
kintetében eltérnek a vajdasági hasonló korú üledékektől: nem 
tartalmaznak vulkánitokat, sokkal finomabbszemü, pelites - kar
bonátos üledékekből állnak, megjelenik a pelágikus "puhói már- 
ga" tipusu kifejlődés, rétegtanilag felső-cenomán. és alsó-turon 
képződményeket is tartalmaznak és a szenon önálló transzgresszi- 
ós ciklust alkot.

A bácskai és bánáti felső-kréta kifejlődést a Kelet-szer
biai hegység központi zónájának kifejlődésével azonosítják 
/CENOVIÓ, M. - KEMENCI, R. 1974/. A szerkezetileg és ősföldraj- 
zilag a Déli Kárpátok tartozékának tekintett Kelet-szerbiai 
hegység több párhuzamos elrendeződésü szerkezeti - faciális 
egységet egyesit magában. Központi helyzetű övezete a Timok zó
na, amelyben 3000 m-t meghaladó vastagságú, kőzettanilag na
gyon változatos cenomán - túron - szenon korú képződmények hal
mozódtak fel.
Mas felfogas szerint a Vajdasag aljzatában a Sumadija övezet 
képződményei vannak jelen, amelyek egyes nézetek szerint 
Belgrád térségében a Vardar zónához csatlakoznak. ANDRELKOVIC,
M. - LUPU, M. /1967/ és TOLLMANN, A. /1969/ szerint viszont a 
Sumadija övezet a Bánát aljzatán keresztül közvetlenül az Er
délyi Érchegység eugeoszinklinális kifejlődésébe torkollik. E 
kapcsolatok feltételezése a jura iniciális bázitok, a felső-ju
ra —  kréta flis és az alsó-kréta szpilites formáció együttes 
előfordulásának megfigyelésén alapul. A bácskai preneogén alj
zatban a diabáz-szpilit formáció elterjedése valóban közelítő
leg K— Ny-i, mig a Bánátban ÉÉK— DDNy-i. A cenomán - alsó-turon 
sorozat azonban az egész területen hiányzik.
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Bárhogy is álljon azonban a helyzet, annyi bizonyos, hogy 
a bácskai és bánáti felső-kréta rétegek faciológiailag lényeg- 
bevágóan különböznek a Duna-Tisza köziektől, közöttük sem ős
földrajzi, sem fácieskapcsolatokat feltételezni nincs okunk. A 
felső-kréta képződmények összehasonlítása is cáfolja tehát 
SCHEFFER V. /1963/ és mások feltevését a Vardaridáknak az Al
föld aljzatában folytatódásáról, továbbá azt a korábbi elgondo
lást, amely szerint az alföldi felső-kréta képződmények az ÉNy- 
Tiszántultól a Dél-Bánátig összefüggő ősföldrajzi övezetté 
nyilvánithatók.

A román geológusok többsége úgy véli, hogy a jugoszláviai 
Vajdasag területen a Sumadija es a Vardar övezet K-i alzonaja 
érintkezik. Ez utóbbi szerkezeti - faciális egységet eugeo- 
szinklinális jellegű üledékek és mezozóos ofiolitok jellemzik; 
az alsó-krétában flis, a felső-krétában flis és molassz képző
dött. Az övezet ősföldrajzilag a Maros menti ofiolit övezetben 
/Erdélyi Érchegység - Manyii Metaliferi - zónája/ folytatódik. 
BLEAHU, M. et al. /1968/ szerint ez az eugeoszinklinális az Er
délyi Középhegység /Mun^ilor Apuseni/ keleti oldalán végigha
ladva Ny-ra fordul és az északnyugat-tiszántúli flisövezetbe 
torkoll.
A Bánát romániai, ugyancsak fiatal lerakódásokkal fedett részén 
a felső-kréta képződmények hiányoznak. Az Erdélyi Érchegység 
/Mun^ii Metaliferi/ területén többnyire túron —  szenon korú, 
konglomerátumból, homokos inoceramuszos márgából álló gosau és 
flis alkotja a felső-krétát. A Hegyes-Drócsa /Highi^ - Drocea/ 
övezetében a kezdőrétegeket alkotja flis és erre következik 
gosau. Az Aranyos/Arie^u/ völgyében ellenkezőleg: transzgresz- 
sziós rudistás mészkő, homokkő és inocerámuszos márga felett 
következik flis /IANOVICI, V. et al. 1976/. A képződmények an
dezitet és tufáját tartalmazzák, ebben a tekintetben bizonyos 
hasonlóságot mutatnak a jugoszláviai Bánát hasonló korú rétege
ivel.

Az Erdélyi medencében /Depresiunea Transilvaniei/ cenomán 
—  szenon üledékek ismertek, ezek zöme gosau fáciesü, a meden
ce belső részén azonban flis kifejlődés ismert /CIUPAGEA, D. - 
PAUCA, M. - ICHIM, Tr. 1970/.
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Az Erdélyi Középhegység /Muni^ilor Apuseni/ északi részének 
nyugati oldalán a cenománt és turont a Biharea formáció vörös 
aleurolit rétegei képviselik /BLEAHU, M. - ISTOCESCU, D. - 
DIACONU, M. 1971, BORDEA, S. - ISTOCESCU, D. 1969, ISTOCESCU,
C. - IONESCU, G. 1970/. Ezek elterjedése az egyik borsi fúrás
ban ősmaradványokkal bizonyítható, a Biharugra-3. sz. magyaror
szági fúrásban kőzettanilag azonosítjuk. Beljebb haladva a Ti
szántúlon és beleértve a szenon képződmények feküjét is, ezt a 
képződményt eddig feltárni és azonosítani nem sikerült.

Jól felismerhető és mélyfúrási adatokkal is nyomon követ
hető viszont az Erdélyi Középhegység ÉNy-i előterének és a Kö
rösök vidékének magyarországi részének szenon képződményei kö
zötti kapcsolat. A szenon süllyedéknek egyelőre a magyarországi 
Békés és a romániai Margittá /Margitha/ községek közötti, ÉK—  
DNy-i csapásu szakasza ismert.

A tiszántúli részleg területén két kifejlődési tipus is
merhető fel. A DNy-i részen transzgressziósan települt homokkő, 
agyagmárga és mészkő rétegekből álló sorozat fejlődött ki. ÉK—
K felé haladva a pelites rétegek nagymérvű csökkenésével, a mész
kő teljes kimaradásával homokkő és aleurolit rétegek váltakozá
sával jellemzett sorozat képviseli a fels^-krétát. Mindkét ki
fejlődési tipus kampáni - maastrichti üledékeket tartalmaz.

A Sebes Körös /Crisul Repede/ völgyében Nagyvárad /Oradea/ 
felé haladva a körösgyéresi /Ghirisu de Cris 4019/, biharszent- 
andrási /Sintandrei 1022/, vizesgyáni /Toboliu 4018/ és nagyvá
radi /Oradea 4005/ fúrások tártak fel a Pannon-medence belseje 
felé fokozatosan kivastagodó, 500-1100 m vastagságú, transz
gressziósan települt szenont. Kőzettani kifejlődése e képződmé
nyeknek átmeneti jellegű a Nagybáródi /Borsod/ medence gosauja 
és a Komádi környéki terrigén között. A kezdőrétegeket fekete, 
homokos, plagioptychuszos mészkő alkotja, amelyre változó vas
tagságú, meszes homokkő összlet következik, ennek fedőjében 
vastag, inocerámuszos, kőzetlisztes márga települ /BLEAHU, M. - 
ISTOCESCU, D. - DIACONU, M. 1971, IANOVICI, V. et al. 1976, 
ISTOCESCU, D. et al. 1970, ISTOCESCU, D. - IONESCU, G. 1970/.
Ez a kifejlődés a hegység szenon öblözeteiben ismeretlen, a
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Nagybáródi- /Borsod/ és a Remetei- /Remeti/ medence gosau üle
dékeket tartalmaz.

ÉK-i irányban a biharpüspöki /Biharea 402/, borsi /Bor^/ 
és csokalyi /Ciocaia/ fúrások némelyike által feltárt szenon 
üledékek közvetítésével teremthető kapcsolat a Hegyközszentmik- 
lósi /Sinnicolau de Munte/ süllyedékkel /3. ábra/. Itt az 1000 
m körüli vastagságú szenon üledéksor kezdőrétegeit alapkonglo
merátum vagy breccsa ill. fekete plagioptychuszos mészkő /sza- 
lárdi Salárd 4023. sz. fúrás/ alkotja. Erre meszes konglomerá
tum, homokkő, aleurolit és kőzetlisztes márga váltakozásából 
álló sorozat következik, amelybe felső szakaszán savanyu tufa 
rétegek iktatódnak közbe /Sinnicolau 4028, Chi^laz 4026/. A vá
moslázi /Chi^laz/ és hegyközszentmiklósi /Sinnicolau/ rétegso
rokban észlelt riolitos - andezites tufa az Erdélyi Középhegy
ség északi részének gosau rétegeiből is ismert. Érmihályfalva 
/Valea lui Mihai/ —  Nagykároly /Cáréi/ —  Szatmárnémeti /Satu 
Maré/ térségében paleogén üledékek alá nem hatoltak eddig fú
rások, a felső-kréta jelenléte legfeljebb feltételezhető. Jó
val távolabb a nagybányai /Baia Maré/ fúrás tárt fel felső-kré
ta rétegeket, azonban ezek már a belső-kárpáti hasonló korú 
képződményekkel mutatnak szoros rokonságot.

A nagybányai /Baia Maré/ fúrásban a transzgressziós felső
kréta sorozat alsó 500 m-es szakaszát sötétszürke, homokos-kő- 
zetlisztes, albai —  cenomán korú agyagmárga alkotja, amely ta
lán a belső-kárpáti Tisza sorozathoz hasonló leginkább /SZEPES- 
HÁZY K. 1979/. Ebből fokozatosan az Északkeleti Kárpátok belső 
övezetének jellegzetes, túron —  szenon vörös, puhói tipusu 
márgája fejlődik ki. Ez utóbbi képződménynek a Batiza takarója 
jura - neokom szirtjeire transzgressziósan települt rétegeit 
Izaszacsal /Sacel/ környékén már MAJZON L. /1943/ felismerte.
A medencebeli pélites üledékek szegélyfáciesei a Lápos /Lapus/ 
takaró területén és a Visó /Viseu/ völgyében bukkannak felszín
re .

A Pannon-medencéhez ÉK-en csatlakozó Kárpátaljai süllyedék 
preneogén aljzatának felépítésében nagy szerepet játszanak a 
felső-kréta képződmények, amelyeket több mint 50 fúrás tárt fel
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eddig /DOLENKO, G.N. et al. 1976, KRUGLOV, SZ. SZ. - SZMIRNOV, 
SZ. E. 1963, KULCSICKIJ, J.O. 1967/. A süllyedék ÉNy-i határát 
az Inacov - Uzsgorod /Ungvár/ vonalban húzódó Vihorlát mélytö- 
rés, a DK-i határt pedig a Hanics - Szolotvino /Aknaszlatina/ 
mélytörés alkotja. ÉK-en a Peripennini /Kárpátaljai/ mélytörés 
határolja a Külső-Kárpátok felé, a Pannon-medence felé pedig a 
Pannóniái mélytörés övezete a választóvonal /SZVIRIDENKO, V.G. 
1976/. A süllyedék északkeleti határán húzódó Szirtöv Bécstől 
a Radnai hegységig /Muni;ii Rodnei/ összefüggő övezet, amely a 
Kárpátalján néhány száz métertől 5,5 km-ig terjedő szélességű 
vonulatot alkot. A gyökértelen titón - alsó-kréta szirteket 
tartalmazó felső-krétát kizárólag kampáni —  maastrichti, nem 
flis üledékek képviselik /puhói vörös márga/, amelyek a Mára- 
marosi szirtövben változatlanul megjelennek /KRUGLOV, SZ.SZ. 
1974, KULCSICKIJ, J.O. 1967/. A puhói márga feküjében —  amely- 
lyel tektonikusán érintkezik —  a szolyvai Szvaljava - I. alap- 
furás a Duklai egységhez tartozó Bereznja formáció túron —  pa- 
leocén korú flis rétegeit találta /VJALOV, O.SZ. et al. 1963/.
A kárpáti csapásirányu és erre merőleges vetőkkel blokkokra 
tört aljazatu medence belsejében 1000 m vastagságot is elérő 
epikontinentális felső-kréta ismert /SZVIRIDENKO, V.G. 1976, 
DOLENKO, G.N. et al. 1976/ /4 . ábra/. A képződmények facioló- 
giai tagolása tekintetében azonban eltérnek a vélemények.

SZVIRIDENKO, V.G. /1976/ szerint a Kárpátaljai süllyedék 
egyetlen önálló szerkezeti - faciális egység, amelynek képződ
ményei a környező területeken ismeretlenek. Véleménye szerint 
a - PETRASKEVICS, M.I. által megállapított - un. kricsovoi 
/Kricsfalva/ sorozat a süllyedék felső-krétájának vezető fácie- 
se, amely homokkő és aleurolit, alsó szakaszán márga és mészkő
lencsék betelepüléseit tartalmazó, sötétszürke szinü, kőzet
lisztes agyagpala összlet. A kricsovoi sorozat heteropikumának 
tekinti az un. románi kifejlődést; ezt barnásszürke mészkő és 
aleurolitbetelepüléseket tartalmazó barnásvörös márga, közbe
települt konglomerátum és homokkő rétegek alkotják. Az 50-120 
m vastag rétegcsoportot nem a puhói sorozat tagjának tartja. 
SZVIRIDENKO, V.G. /1976/ döntő jelentőségűnek Ítéli a Pannon 
mélytörés övezetében feltárt kréta —  paleogén vulkanoszediment
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összlet jelenlétét, ami —  szerinte —  a süllyedékzóna teljes 
ősföldrajzi különállását bizonyltja úgy a Pannon-medencétől, 
mint a Máramarosi övezettől.

DOLENKO, G.N. et al. /1976/ három fáciestipust különböz
tetnek meg a kárpátaljai felső-krétában. Az első tipust —  
amelyet a Szirtöv puhói márga kifejlődésével azonosítanak —  
a süllyedők ÉK részén tárták fel a Drágabártfalva /Dragovo/ 
környékén mélyített Zolotarevo-3. sz., a szolyvai Szvaljava-I. 
sz. fúrások, továbbá a Kolodna-38, -38. sz. és a Técső környéki 
Tjacsov-8 . és 16. sz. fúrások, tehát e rétegek elterjedése nem 
korlátozódik kizárólag a Szirtöv szükebb környezetére. A réteg
sorok barnásvörös márgából és közbetelepült sötétszürke aleuro- 
lit ill. homokkő rétegekből állnak.

A nevezetes szirtövi puhói márgát STUR, D. 1860-ban, jel
legzetes kőzetkifejlődése alapján különítette el, nevét az ak
kori trencsénmegyei Puhó /Puchov/ község környéki feltárásról 
kapta. Ezt a képződményt MAJZON L. 1943-ban Felsőneresznice 
/Novoszelica/, Sztrojna, Perecsény /Perecsin/ és Gernyes 
/Ganics/ környéki feltárásokból begyűjtötte és mikrofaunájukat 
leirta, ennek alapján később rámutatott az alföldi képződmények
kel mutatkozó őslénytani hasonlóságokra.
Egyidejűleg SZALAY T. /1947/ térképezte e vidék képződményeit 
és közli WEIN GY. Ung /Uzs/ völgyi megfigyelését, mely szerint 
a puhói márga fedőjében az inoceramuszos márga települ. Ez a 
települési helyzet legalábbis elgondolkodtató, ugyanis az Al
földön Izsák és Nádudvar között a puhói márga /"Izsáki Formá
ció"/ fedőjében ugyancsak inoceramuszos márga /"Szanki Formá
ció"/ települ.

A kárpátaljai belső süllyedők másik faciális egységét az 
előzőhöz nagyon hasonló, barnásvörös aleurolit, dolomitos már
ga, finomszemü agyagos mészkő és szürkészöld homokkő rétegekből 
álló, kampáni —  maastrichti mikrofaunát tartalmazó összlet al
kotja. Ennek 50-120 m vastag sorozatát harántolta a beregkis- 
almási /Zaluzs-2., -6 ./, ilosvai /Irsava-2./ és taracközi 
/Tyereszva-13./ fúrás.

A harmadik fácies egység a kricsovoi kifejlődés. Ennek sö
tétszürke, fekete szinü, mészkőlemezeket és homokkő rétegeket
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tartalmazó aleurolit összlete néhol konkordánsan települ az 
ugyancsak epikontinentális alsó-kréta üledékekre. Legnagyobb 
vastagságban és elterjedésben a talaborfalva fúrások tárták fel 
/Téreblinszka-1.— 4., -6 .— 10./. A kricsovoi tipusu kifejlődést 
tárta még fel a szeklencei /Szokirnyica-1., -2./, nagyszöllősi 
/Vinogradovo-4./, taracközi /Tyereszva-11., -13.,-15., -20.—  
22./ és aknaszlatinai /Szolotvino-4./ terület több fúrása. Ide 
tartozónak vélik az ungvári /Uzsgorod-2./ fúrás által feltárt 
ösmaradványmentes homokkő rétegeket is.

A kárpátaljai felső-kréta képződmények kissé behatóbb át
tekintését az indokolja, hogy az alföldi hasonló korú üledékek 
számos kőzettani és őslénytani jellemzője ebbe az irányba muta
tó kapcsolatokat sejtet /DUDICH E. et al. 1979, HAAS J. 1981, 
JUHÁSZ Á. et al. 1968, KŐRÖSSY L. 1959, 1977, 1982, MAJZON L. 
1961, 1966, SIDŐ M. 1963, 1969, SZEPESHÁZY K. 1973, 1975, 1977, 
1979/.

A leginkább szembetűnő faciológiai hasonlóság a puhói már- 
ga kifejlődés megjelenése az Alföldön. A rozsdavörös, barnásvö
rös szinü márga és mészmárga rétegeket tartalmazó kifejlődés a 
kerekegyházi Ke-5. sz. fúrásban túron, az izsáki, kunmadarasi, 
kisújszállási /Kis-ÉK-2. sz./ és nádudvari Nu-DK-3./ fúrásokban 
kampáni — alsó-maastrichti faunát tartalmaz. Fekvőjét az izsáki 
rétegsorban szenon transzgresszió alapkonglomerátum alkotja, 
Kisújszállás és Nádudvar térségében azonban már az "alföldi 
flis" kőzetlisztes agyagmárga és aleurolit rétegei következnek 
alatta. A képződmény karbonáttartalma DNy-ról ÉK felé haladva 
fokozatosan csökken, ugyanabban az irányban kőzetliszt tartalma 
növekszik. Fedőjét maastrichti korú kőzetlisztes, szürke agyag
márga alkotja. A puhói márga kifejlődés vastagsága DNy-ról ÉK 
felé haladva 300 m-ről néhány tiz méter vastagságúra csökken 
Nádudvar környékén. Rövid távolságon belül, de nem átmenet nél
kül oldódik fel az "alföldi flis" kőzetlisztes - homokos kifej
lődésében, a Nádudvar-15. sz. fúrás szenon rétegsorának felső 
szakaszán még vékony sötétbarna szinü agyagmárgás aleurolit ré
tegben azonositható.

A puhói márga fácies megjelenése alapján feltételezzük, 
hogy az alföldi felső-kréta képződmények ősföldrajzilag közvet-
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len összeköttetésben voltak a belső-kárpáti üledékgyüjtővel. A 
kapcsolat minden bizonnyal a Debrecen —  Nagykároly /Cáréi/ kö
zötti vastag paleogénnel fedett területen jelenleg is fennáll 
és a Szilágysomlyói - medence /Simleu Silvanei/ aljzatán keresz
tül a máramarosi —  és ezzel összefüggően —  a belső-kárpáti 
epikontinentális felső-kréta üledékgyüjtő irányában feltételez
hető. Kétségtelenül elgondolkodtató azonban, hogy a legnagyobb
részt epikontinentális üledékeket tartalmazó övezeten belül je
len van az "alföldi flis" kifejlődés, amely fáciesátmenettel 
csatlakozik a normális epikontinentális képződményekhez. A Nád
udvar —  Debrecen térségétől uralkodóvá váló terrigén, turbidi- 
tes kifejlődés K felé eltűnik a vastag paleogén - neogén képződ
mények alatt és csak a zazari /Nagybánya környéke/ fúrás már 
epikontinentális felső-kréta lerakódásai tájékoztatnak újra az 
övezet kifejlődéséről.

Az északnyugat-tiszántúli epikontinentális, pelágikus üle
dékek átnyúlnak a Duna-Tisza köze középső részére, ahol hozzá
juk ugyancsak epikontinentális self üledékek csatlakoznak fi. 
ábra/. Ezeket a DNy-i és D-i részen partszegélyi mészkő kiséri, 
jelezve az egykori partvonal közelségét. A Duna-Tisza közétől 
Ny-ra és K-re nagyobb távolságon belül felső-kréta képződménye
ket a fúrások eddig nem tártak fel. A Duna-Tisza közi —  ÉNy- 
tiszántuli, belső-kárpáti üledékgyüjtő felé tartó felső-kréta 
övezettől úgy látszik független szenon vályú alakult ki az Er
délyi Középhegység /Mun^ilor Apuseni/ ÉNy-i oldalán. Az ÉK— - 
DNy-i csapásu üledékgyüjtő képződményei és a Duna-Tisza közi — - 
ugyancsak kampáni-maastrichti —  üledékek között mélyfúrási a- 
datok egyelőre közvetlen összefüggést nem igazolnak, a gyarapo
dó geofizikai adatok azonban a közvetlen, jelenleg is fennálló 
kapcsolatot inkább megerősiteni, mint cáfolni látszanak.

A Duna-Tisza közén újabban felismert felső-cenoraán és tú
ron /SZENTGYÖRGYI K. 1983/ szórványos előfordulásai és a 
SZEPESHÁZY K. /1973/ által ismertetett ebesi lelet nagy való- 
szinüséggel arra utal, hogy a közép-alföldi felső-kréta övezet
ben szenonnál idősebb üledékek is szerepet kapnak a rétegtani 
felépítésben, bár üledékképződési folytonosságról - minden ed-
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digi adat szerint - nem lehet szó. Mindenesetre felső-kréta 
képződményeink rétegtani terjedelme, egyes fáciesei a belső- 
kárpáti kapcsolatok feltételezését Ösztönzik. Lényegesnek vél
jük e kapcsolatok tekintetében azt a fejlődéstörténeti hasonló
ságot is, hogy mindkét területen a flisképzödés a felső-kréta 
végén, de még inkább az után kezdődött meg.
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STRATIGRAPHIC AND FACIAL CONNECTIONS OF UPPER CRETACEOUS 
FORMATIONS IN THE ALFÖLD /E-HUNGARY/

by

K. Szentgyörgyi

ABSTRACT

In the Upper Cretaceous /Upper Cenomanian, Lower Turonian and 
mainly Upper Senonian/ paleogeographically two zones can be 
differentiated.
In the Duna-Tisza Interfluve region is developed the Senonian 
epicontinental, pelitic-carbonaceous and terrigeneous facies.
In the north side of this formations it contacts pelagic 
Púchov-type maris. The epicontinentale "red mari" is correlable 
stratigraphically with PÚchov mari of Innere Beit of Eastern 
Carpathians. Red mari is contacts with change of facies to 
flysch-like formatins of Alföld. It is continues highly 
probably under Paleogene cover to Maramaros Beit.
Upper Senonian /Campanian - Maastrichtian/ of SE - Tiszántúl 
is in immediately connection with Senonian graben at Hegyköz- 
szentmiklós /Sinicolau de Munte/.
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3. Terrigeneous, flysch-like facies-type
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Voivodina /after CANOVIC, M.-KEMENCI, R. 1974/
1. Borehole with Upper Cretaceous rocks
2. Volcanic rocks in Cretaceous section
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HELYZETE

PATRULIUS.D. - DRAGANESCU, A. -  GHETA.N. 1972. u tán
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