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III. A NYUGATI-KÁRPÁTOK NAGYSZERKEZETE ÉS MAGYARORSZÁGI FOLYTATÁSAINAK FÖLDTANA

1. A NYUGATI-KÁRPÁTOK NAGYSZERKEZETE

Bár a Nyugati-Kárpátok (3.1. ábra) sok tekintetben az Keleti-Alpok folytatása, néhány tekintetben el is tér tőle. Itt a
Helvetidák csak a külső zónákból, a Penninidák pedig döntően csak fúrásokból ismert. Az Alsó-Ausztroalpidákkal
párhuzamosítható képződményeket nem ismerünk a Nyugati-Kárpátokból, míg a Felső-Ausztroalpidák  felszíni
elterjedése nagyon nagy. Ezen kívül a Belső Nyugati-Kárpátokból ismerünk olyan tektonikai egységeket is, amelyek az
Alpokból ismeretlenek.

3.1.  ábra. A Nyugati -Kárpátok tektonikai  térképe [i]
1. Külső variszkuszi  zónák (előtér),  2. előtéri süllyedék (molassz), 3. Külső Nyugati-Kárpátok, 4-5. Szirtöv,  6-11. Központi  Nyugati-
Kárpátok: 6. Penninikum, 7. Tátrikum (aljzat  és burok),  8. Križna-takaró, 9. Veporikum (aljzat  és burok),  10. Choč-takaró, 11.
Gömörikum (aljzat  és burok),  12. Szilicei -takaró (Központi - és Belső-Nyugati-Kárpátok), 13-14. Belső-Nyugati-Kárpátok: 13.
Mellétei  szutúra-komplexum, 14. Tornaikum, 15-17. Pelso-egység (beleértve itt  a  Bükköt is): 15. mezozoikum, 16. paleozoikum,
17. kristályos aljzat, 18. szenon (gosaui) fedő,  19. szolnoki-flisöv.

A Külső- és Központi-Kárpátok határát alkotó, kb. 500 km hosszú, de átlagosan csak 20 km széles, rendkívül bonyolult
felépítésű, gyűrt-takarós szerkezetű Szirtövet döntően jura és kréta kőzetek építik fel (3.2. és 3.3. ábrák). A Szirtöv
gyűrődése és takaróképződése a kréta végén és a paleogén legelején zajlott le, majd a középső-miocénben, az
ALCAPA É-i határát alkotván erős csapásmenti deformációt szenvedett.



3.2.  ábra. A szirtöv jellegzetes tájképe Vršatec-nél  (Oroszlánkő, Szlovákia)  [ii ]
A kipreparálódott jura mészkőszirtet  puha felső-kréta márga veszi körül,  ezek találhatók a legelőkön

3.3.  ábra. Az előbbi kép részlete,  melyen jól látszik a puha felső-kréta márga  [iii]

A Külső-Nyugati-Kárpátokat kréta-paleogén, gyűrt és több takaróba rendezett flis (3.4. ábra) építi fel. Gyűrődése és a
takaróképződés a miocén elején történt (időben megfelel az ALCAPA tömb megérkezésének).



3.4.  ábra Jellegzetes középső-kréta flis  a  lengyelországi Lanckoronán [iv]
Jól megfigyelhető a keményebb homokkő és a puhább agyag-aleurolit rétegek
ritmusos váltakozása

A Központi-Nyugati-Kárpátok három nagy takarórendszerből áll, melyek mindegyike a Felső-Ausztroalpidák ott nem
részletezett takarós egységeinek feleltethető meg, azaz mindhárom kontinentális kérgen keletkezett. Kelet-
Szlovákiában fúrásokból, valamint Nugat-Szlovákiában korlátozott felszíni elterjedésben találhatók olyan
képződmények is, melyek feltételesen tartozhatnak a Penninidákhoz, és melyekkel itt nem foglalkozunk.

A három nagy takarórendszer közül az alsó a Tatridák, a középső a Veporidák, míg a legfelső a Gömöridák (3.5.
ábra). Ez a szerkezet már a kréta közepének a végére kialakult. Mindhárom nagy takarórendszernek van kristályos
aljzata (3.6. ábra) és mezozoos (de felső-kréta előtti!) buroksorozata. A Tatridák buroksorozata eredeti kristályos
aljzatán fekszik. A Veporidák és a Gömöridák buroksorozata legnagyobbrészt elszakadt kristályos aljzatától és messze
(többnyire É-ra) előretolódott takarókat alkot. A Veporidáktól elszakadt mezozoos buroksorozat ma a Križna-, míg a
Gömöridáktól elszakadt a Choč-takaróban található meg (3.7. és 3.8. ábrák). A Gömöridák D-i részének előbb D,
majd vissza É felé áttolódott mezozoos buroksorozata ma a Szilicei-takaróban található.



3.5.  ábra. A Központi Nyugati -Kárpátok és a Szirtöv takarós szerkezete [v]

3.6.  ábra Margecany (Margitfalva),  a  Gömöridák kristályos aljzatának áttolódása Veporidák kristályos aljzatára [vi]
Alul  és jobboldalon a Veporidák mezometamorf  alsó-paleozoos paragneisze, ezen áttolódva pedig baloldalon a Gömöridák karbon
kőzetei találhatók.



3.7.  ábra. Kis-Fátra, Rozsutec-csúcsok, a  Križna- és Choč-takarók érintkezése  [vii ]
Az előtérben a Križna takaró kréta márgái és flisei  szelíd tájat  adnak,  a  hirtelen sziklássá váló tájban már a Choč-takaró középső-
felső-triász karbonátjai  jelennek meg.

3.8.  ábra. Az előbbi takaróhatár  a  Nagy-Ruzsutec K-i oldalában, a  túristaúton [viii]



A Szilicei-takaró D felé áttolódott része azonban már a Belső-Nyugati-Kárpátok része, melyet ma a Rozsnyó vonalba
áttolt kollíziós varratvonal (szutúra) választ el a Központi-Nyugati-Kárpátoktól. A Rozsnyó-zónát jura végén átalakult
nagy nyomású (de ehhez képest kis hőmérsékleten átalakult) metamorfitok (glaukofanitok = kékpalák) jelzik, melyek a
Mellétei-óceán (ld. alább) szubdukciós folyamata során képződtek. A Belső-Nyugati-Kárpátok (földrajzilag a Gömör-
Tornai Karszt és a Rudabányai-hegység) alpi analógiája ismeretlen.

A Belső-Nyugati-Kárpátokban a (Központi-Nyugati-Kárpátokból származó), aljzatától elszakadt Szilicei-takaró (3.9.
ábra) alatt a Neoethys-óceán folytatását képező Mellétei-óceánág kérgén képződött (triász és jura kőzetekből álló)
Mellétei-takaró (3.10. ábra) roncsai, alatta a kontinentális kérgen lerakódott triász korú Tornai-sorozat képződményei
találhatók meg. A Belső-Nyugati-Kárpátok takarós szerkezete előbb a jura végén (Tornai-sorozat és Mellétei-takaró),
majd a kréta elején-közepén (a Szilicei-takaró áttolódása) D-i vergenciájú (irányultságú) áttolódásokkal alakult ki.
Mindkét fázist gyűrődés is kísérte.

3.9.  ábra:  A Torna-völgyi  tektonikai  ablak a Belső-Nyugati -Kárpátokban  [ix]
Az út tengelyében látható dombon a Tornai-sorozat bújik elő, két  oldalról  a  rajta áttolódott  Szilicei -takaró látható



3.10.  ábra. Dobsina,  a  Mellétei -sorozat  triász-jura szerpentinitjei [x]
A képen kétfajta  szerpentinit  nyírt határa látható

2. AZ IPOLYMENTI KRISTÁLYOS KOMPLDEXUM kőzetei, TEKTONIKAI HELYZETE

kőzetek: paleozoos (szilur-devon?) mezometamorf (amfibolit fáciesű) csillámpala ill. gneisz.

Tektonikai helyzet: a Veporidák kristályos aljzatának része (3.11. ábra).

3.11.  Az Ipolymenti  kristályos tömeg és környékének pre-kainozoos földtani térképe [xi]

Metamorfózis: mind variszkuszi, mind alpi.

további fejlődéstörténet: vastag, kontinentális kérgen képződött karbon-perm (törmelékes összletek), majd triász-
jura üledékek (mind törmelékes, mind karbonátos fáciesben). A kréta közepén a Gömöridák rátolódnak (alpi
metamorfózis), majd a kréta végén kiemelkedik, a Gömöridák lecsúsznak (ugyanazzal a mechanizmussal, amivel a
Kőszegi-hegység Penninikuma is "megszabadul" az Ausztroalpidáktól), majd valamikor (a kréta legvégén?, a
paleocénben?) rátolódik (3.12. ábra) a nem metamorf Szilicei-takaró, melynek kőzeteit a Murányi-fennsíkon találjuk.



3.12.  ábra. Kis-Borova (Klenóci-Vepor,  Tiszolc közelében).  A Veporidákon fekvő Szilicei-takaró  [xii ]
Alul  a  Veporidák alsó-paleozoos paragneisze, ezen áttolódva a Murányi -fennsíkot alkotó Szilicei -takaró középső-triász Steinalmi
Mészköve látható

A Veporikum szabadon kiálló kristályos magja fontos törmelékforrás az oligocénben, az ekkor már közel lévő Pelso
blokk felé.

3. AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYSÉG (NAGYSZERKEZETI HELYZET, AZ EGYES TAKARÓK kőzetei ÉS
AZOK METAMORFÓZISA, szerkezetfejlődés)

Nagytektonikai helyzet: A Belső-Nyugati-Kárpátok részeként annak legdélibb tagja. (3.13. ábra). Az Aggteleki-
hegység a Gömör-Tornai Karszt részeként az ún. Szlovák Karszt folytatása, míg a Rudabányai-hegység a (siroki
Darnó-hegytől az Upponyi-hegységen át idáig követhető) Darnó-zónába becsípett tömeg. Mai helyére valószínűleg két
részletben, előbb a kréta végén, majd az oligocén végén - miocén elején került DNy felől, összesen kb. 50 km balos
vízszintes elmozdulással, a Bükk-Szendrői-hg. előtt tolódva.



3.13.  ábra Az Aggtelek-Rudabányai-hegység szerkezeti  térképe [xiii]
1. Gömöri paleozoikum, 2. Tornai-sorozat,  3. Mellétei -sorozat,  4-6. Szilicei -takarórendszer  (4. aggteleki  kifejlődés,  5-6. bódvai
kifejlődés),  7-8. a  Szendrői-hegység paleozoikuma,  9. upponyi típusú paleozoikum, 10. takaróhatár,  11. pikkelyhatár, 12. vízszintes
eltolódás

kőzetei: Alapvetően triász és jura korú kőzetek építik fel, melyeket három sorozatba sorolhatunk (3.14. ábra), és
amelyek három egymáson elhelyezkedő tektonikai egységbe tartoznak (3.15. ábra). Ezek felülről lefelé:



3.14.  ábra Az Aggtelek–Rudabányai-hegység és szlovákiai folytatása paleo–mezozoos képződményeinek elvi  rétegoszlopa  [xiv]



3.15.  ábra. Az Aggtelek–Rudabányai-hegység szerkezeti  vázlata (elvi  földtani szelvények méretarány nélkül)  [xv]
Harmadidőszaki sorozatok: P: pannóniai  képződmények,  1. Alsó-miocén szárazföldi  képződmények (Szuhogyi  Konglomerátum),  2.
Felső-oligocén–alsó-miocén tengeri képződmények (Bretkai  Formáció és Szécsényi  Slír), Paleo–mezozoos sorozatok: Szilicei
kifejlődés:  D: Dernői-sorozat,  S: Aggteleki -sorozat,  B: Bódvai-sorozat (típusos), C: Bódvai-sorozat (ércesedett), V: Bódvai-sorozat
(peremi kifejlődés),  3. Szilicei -takarórendszer  "dörzsbreccsaszőnyege" a  Tornakápolnai -sorozat tektonikusan belegyúrt  tömbjeivel,
4. A Szepes-gömöri Érchegység paleozoikuma.  Mellétei  kifejlődés:  R: Bódvarákói  sorozat,  5. A Mellétei -sorozat eredeti
helyzetében,  L: a  Rozsnyó-öv szutúrájában található kékpala (glaukofanit) fáciesű metamorfitok (melyben a mellétei  kifejlődés
mellett a  Tornai-sorozatból származó képződmények is megtalálhatók). Tornai–Upponyi–Hídvégardói  kifejlődés:  T: Tornai-sorozat,
H: Hídvégardói-sorozat,  U: Upponyi -sorozat.  Szerkezeti  elemek: 6. A Darnó-zóna menti  balos vízszintes elmozdulási fázishoz
kapcsolódóak (korai-középső-miocén), 7. A gyűrődési  fázishoz kapcsolódóak (?középső-kréta), 8. A szubdukciós-kollíziós-
takaróképződési fázishoz kapcsolódóak (késői -jura–korai-kréta). A másodlagos takarókat  (klippeket) a  földtani  szelvények
vízszintes vonala fölött ábrázoltuk.  A vékony,  folyamatos vonal tektonizálatlan rétegtani  határt  jelez.  Rb.  = Rudabánya, Brákó =
Bódvarákó, Mart. = Martonyi

1) A Szilicei- (Aggtelek-Bódvai-) sorozat kőzetei nem metamorfak, kontinentális kérgen rakódtak le. A Szilicei-
sorozatok képződményei ma az Aggtelek-Rudabányai-hegység takarós szerkezetének legfelső tektonikai egységében,
a Szilicei-takaróban találhatók meg, melynek áttolódása az alsóbb tektonikai egységekre a kréta közepére tehető.

A Szilicei-sorozatok felső-permi-legalsó-triász evaporitokkal (bányászat Perkupán, majd Alsótelekesen, 3.16. ábra)
kezdődnek (eredeti paleozoos aljzatáról, talán a Gömöridák paleozoikumáról a Szilicei-takaró áttolódásakor - ld.
később - lecsúszott), majd az alsó-triász már tengeri kifejlődésű. A korai-triász folyamán a szárazföldi eredetű
üledékeket (3.17. ábra) fokozatosan sekélytengeri karbonátos üledékképződés (3.18. ábra) váltja fel. A középső-triász
alsó részét szintén sekélytengeri karbonátok alkotják, melyek előbb oxigénhiányos (Gutensteini Dolomit), majd
oxigéndús környezetben (steinalmi Mészkő) képződtek (3.19. ábra).



3.16.  ábra. Alsótelekes, diapírredők a Perkupai  Anhidritben az alsótelekesi  (Rudabányai-hegység) külszíni  fejtésben [xvi]

3.17.  ábra Alsó-triász Bódvaszilasi Homokkő Perkupán, a  református templom fölötti dombsoron [xvii ]
Sekélytengeri homokkő réteglapja kagyló kőbelekkel



3.18.  ábra Az alsó-triász Szinpetri  Mészkő a névadó falu melletti feltárásban  [xviii]

3.19.  ábra. Onkoidok (cianobaktérium-gombolyagok) Steinalmi Mészkőben Jósvafőtől  D-re,  a  műút mellett  [xix]

Még a középső-triász folyamán szétválik az aggteleki-hegységi Aggteleki-sorozat és a rudabányai-hegységi Bódvai-
sorozat üledékgyűjtője: előbbiben a késő-triász közepéig folytatódik a sekélytengeri karbonátok (3.20. ábra)
képződése (Wettersteini Mészkő - ebben vannak a nagy barlangok), míg utóbbiban mélytengeri mészkövek (3.21.
ábra) képződnek. A triász végén mérsékelten mély, de nyílttengeriben képződött vörös mészkövekkel (Hallstatti
Mészkő, 3.22. ábra) zárul a karbonátos üledékképződés.



 

3.20.  ábra. Mészalgák (Diplopora annulata)  Wettersteini Mészkőben.  Aggtelek, Baradla-tető [xx]

3.21.  ábra A középső-triász vörös tűzköves Bódvalenkei  Mészkő feltárása Bódalenkén, a  Bódvai-sorozat  típusfeltárásában [xxi]



3.22.  ábra. Vörös Hallstatti  Mészkő Derenk romközség közelében,  Szögligettől É-ra [xxii ]
Üledékcsúszásos redő gumós–flázeres mészkőben. Közeli felvétel

A jurában mindkét sorozatban mélytengeri üledékképződés folyik, a Neotethys-óceán bezáródását a sok terrigén
anyag, olisztosztrómák (3.23. ábra) jelzik. Uóbbiak olyan mélytengeri lejtőüledékek, melyek lejtőalji kötőanyagában –
ez a mátrix - a lejtőről érkezett változatos méretű becsúszott tömbök – olisztolitok – találhatók. A jura közepén
szigetívvulkanizmusra utaló riolitok (3.24. ábra) is megjelennek a Bódvai-sorozatban. A jura végétől egészen az
oligocén végéig az üledékképződésnek nem maradt nyoma, ezen időszak legalább egy részében a terület szárazulat
lehetett.

3.23.  ábra. Jura olisztosztróma a perkupai Telekes-oldalon, a  műút mellett  [xxiii]
A mészkőolisztolitok a hátizsák fölött láthatók



3.24.  ábra Riolit-olisztolit a  perkupai Telekes-oldal  feltárásában látható jura olisztosztrómában, a  műút mellett  [xxiv]

2) A Mellétei-sorozat eredetileg az Aggtelek-Rudabányai-hegység takarós szerkezetének középső tektonikai
egységében, a Mellétei-takaróban foglalt helyet. Ennek azonban már csak reliktumai maradtak meg, a sorozat
nagyobb része a Szilicei-takaró evaporitos bázisában található, ahová a Szilicei-takaró áttolódásakor lett tektonikusan
átdolgozva (3.25. ábra). Az eredeti Mellétei-takaró a jura végén került a Tornai-sorozat (ld. alább) fölé.

3.25.  ábra. A világos színű Perkupai  Evaporitba tektonikusan belegyúrt Bódvavölgyi Ofiolit szerpentinittömbje a volt  perkupai
gipszbányában [xxv]

A Mellétei-sorozatot óceáni kérgen képződött, anchimetamorf átalakulást szenvedett középső-triász ofiolitok



(Bódvavölgyi Ofiolit: szerpentinit – 3.10. ábra, gabbró, bazalt) és mélytengeri radiolarit alkotják. Egyértelműen
idetartozó jura képződmények (olisztosztrómák, melyeket vadflisnek is neveznek) csak szlovák területről ismertek,
újabban azonban a korábban a rudabányai-hegységi Bódvai-sorozat jura fedőjeként értelmezett, helyenként szintén
vadflis jellegű Telekesoldali Formációcsoport-ot is idesorolják.

3) A Tornai-sorozat a Belső-Nyugati-Kárpátok (benne az Aggtelek-Rudabányai-hegység) takarós szerkezetének ma
ismert legalsó eleme. A sorozatot kontinentális kérgen képződött, epimetamorf átalakulást szenvedett kőzetek (3.26.
ábra) alkotják. Csak triász képződményeit ismerjük (Esztramos, Hídvégardó, Martonyi-Tornaszentandrás), eredeti
paleozoos aljzatától tektonikusan elszakadt, jura képződményei (ha voltak) erodálódtak vagy tektonikusan lecsípődtek.
A triász üledékképződés a Steinalmi Mészkőig hasonló az Aggtelek-Bódvai-sorozatéhoz, a fiatalabb triász mérsékelten
mélytengeri, jellemzően karbonátos kifejlődésű.

3.26.  ábra. A Tornai-sorozat  Pötscheni  Mészköve a tornaszentandrási Templom-
dombon [xxvi]
Izoklinális  , szűk állóredőkbe gyűrt, tűzkőréteges,  sötétszürke mészkő. A tűzkőréteg
ilyen típusú gyűrődése csak plasztikus (linzertészta-szerű)  állapotban lehetséges.
Közeli felvétel

szerkezetfejlődés

A Belső Nyugati-Kárpátok, ezen belül az Aggtelek-Rudabányai-hegység elsődleges takarós szerkezete kialakulásának
fázisait a 3.27. ábra mutatja be.



3.27.  ábra. Az Aggtelek–Rudabányai-hegység fejlődéstörténete és
szerkezetalakulása, palinszpasztikus szelvényeken [xxvii ]
A: a riftesedést közvetlenül  megelőző állapot a  középső-triász elején. B: a  Neotethys-
óceán mellétei  oldalágának kinyílásakor (középső-triász közepe). C: az óceáni kéreg
szubdukciójának idején (jura közepe). D: az óceáni kéreg szubdukciójának,  illetve a
másik oldala egyidejű obdukciójának befejeztekor, a  két  kontinentális  kéregrész
kollíziójának kezdetén,  a  jura időszak végén).  E: a  Szilicei -takarórendszer
áttolódásának kezdetekor, a  kréta időszak elején, F: a  Szilicei -takarórendszer
áttolódása után,  a  gyűrődések kezdete előtt, a  kréta időszak közepén. A fáciesterületek
rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai
(típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói, Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:
elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz:
tengerszint, P: perm T: triász,  T1:  alsó-triász,  T2:  középső-triász.  Számozott jelek:  1.
Gömöri kontinentális  aljzat, 2. Tornai–Hídvégardói–Upponyi  kontinentális  aljzat, 3.
Mellétei  óceáni aljzat, 4. glaukofanitos rozsnyói szutúra,  5. A Szilicei -takarórendszer
evaporitos bázisa a Tornakápolnai -sorozat tektonikusan belegyúrt  tömbjeivel,  6. A
gömöri kontinentális  aljzatba benyomult juraidőszaki gránitok. Az adott  időszakban
képződő kőzetek jele: 7. Zátonyfáciesű mészkő, 8. Lagúnafáciesű mészkő, 9.
Medencefáciesű mészkő, 10. Tűzköves mészkő, 11. Lejtőn vagy földrengések által
újraülepített  mészkő, 12. Márga,  márgás mészkő, 13. Radiolarit, 14. Agyagpala,  15.
Homokos agyagpala,  16. Olisztosztróma,  17. Bazalt.

1) A középső-triász elejéig egységes Aggtelek-Bódvai-Tornai kontinentális kéreg előbb riftesedés hatására
differenciálódik (3.27A ábra), majd a középső-triász második felében kétfelé hasítja az ekkor kinyíló Mellétei-óceán (a
Neotethys része). Az óceántól É-ra fekvő Aggtelek-Bódvai üledékgyűjtő ekkor differenciálódik egy É-i sekélyebb részre
(Aggteleki-sorozat medencéje) és egy D-ibb (óceánközelibb) mélyebb részre (Bódvai-sorozat medencéje). A tornai
üledékgyűjtő a Mellétei-óceán D-i peremére kerül (3.27B ábra).

2A) A Mellétei-óceánág a középső-jura elejétől elkezd bezáródni: nagyobb része (egyes vélemények szerint D-ről É
felé) elnyelődik (szubdukálódik) a gömöri-szilicei kontinentális kéreg alá (ennek terméke a középső-jura
szigetívvulkanizmus, 3.27C ábra), kisebb része viszont az ún. szubdukciós csatornából visszajőve, ahol
kékpalafáciesű metamorfózison esett át (egyes vélemények szerint D felé) rátolódik az ún. akkréciós prizmában



metamorfizálódott Tornai-sorozatra, létrehozva ezzel a ma már csak nyomokban megfigyelhető Mellétei-takarót (3.27D
ábra). A Mellétei-óceán a jura végére teljesen bezáródik, a gömör-szilicei és a tornai kontinentális kéreg a mai
Rozsnyó-zónába áttolt egykori szutúra mentén ütközik (kollízió). A szutúrában megtalálhatók a Mellétei-sorozatból
származó, kék- és zöldpalafáciesű metamorfitok.

2B) A kréta elején a gömör-szilicei kéreg alá szubdukálódott mellétei óceáni kéregből és a vele lebukott üledékből
generálódott gránit izosztatikusan megemeli a gömör-szilicei kérget (3.27E ábra), melyről a mezozoos buroksorozat a
plasztikus evaporitok mentén gravitációsan lecsúszik és így kb. a kréta közepén áttolódik a Tornai-sorozatra és a rajta
lévő Mellétei-takaró roncsaira. Az így képződő Szilicei-takaró útja során nagyrészt evaporitos bázisába dolgozza bele
a Mellétei-sorozat ofiolitjait (3.27F ábra).

3) Kicsit (de legalább 5-10 millió évvel) később, még mindig a kréta közepén az Aggtelek-Rudabányai-hegység
fentebb leírt módon összeállt takarós szerkezete már együtt meggyűrődik, anti- és szinklinálisok képződnek, melyek
továbbfejlődve D-i irányú pikkelyeződést alkotnak (3.28. ábra).

3.28.  ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység tektonikai  térképe [xxviii]

Megjegyzendő, hogy valószínűleg a kréta végén a Belső-Nyugati-Kárpátokról lenyesődött vékony (max. 1 km
vastagságú) kőzetszeletek (esetleg gravitációs) északi áttolódásával is számolni kell, mivel szlovák területen (a
Dobsina fölötti Radzimon, illetve a Kassától kb. 25 km-re É-ra található Jaklovcén), már a Gömöridák fölött
megtalálhatók a Belső-Nyugati-Kárpátok mindhárom sorozatának roncsai.

4) Az oligocén legvégén és a miocén elején az addig az Aggteleki-hegységtől D-re fekvő Rudabányai-hegység messze
ÉK felé, az Aggteleki-hegység K-i szomszédságába tolódik. Ez a mozgás az ALCAPA ÉK-i irányú tolódása során
létrejövő belső deformációnak tekinthető. A miocén elején az Aggtelek-Rudabányai-hegység D-i részét elönti a Magyar
Paleogén Medence tengere (ld. később).

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 1.




A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 2.

A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 3.

A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 4.






A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint, T1:  alsó-triász,  T2:
középső-triász.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 5.

A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint, T1:  alsó-triász,  T2:
középső-triász.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG 6.

A fáciesterületek rövidítése: Dnő:  Dernői,  Drk: Derenki, Aggt:  Aggteleki, Szrd:  Szőlősardói, Bdv:  Bódvai (típusos), Bp: Bódvai (peremi),  Brk:  Bódvarákói,
Drs: Dereski,  Tk: Tornakápolnai; Elny:  elnyelődött,  Top:  Tornai "peremi", Toh:  Tornai "hátsági". Egyéb rövidítések:  Tsz: tengerszint.

 AGGTELEK-RUDABÁNYA-HEGYSÉG A MIOCÉN ELEJÉN





4. A ZEMPLÉNI-SZIGETHEGYSÉG NAGYTEKTONIKAI HELYZETE, kőzetei ÉS SZERKEZETE

Nagytektonikai helyzet: Kérdéses. Valószínűbb, hogy a Központi-Nyugati-Kárpátok, azon belül is a Veporidák része,
melyben mind a kristályos aljzat, mind annak paleo-mezozoos üledékburka képviselve van, mint az az elképzelés,
miszerint a Tisia-ról az ALCAPA által leszakított és messze ÉK felé vonszolt tömeg.

kőzetek: Ópaleozoos kőzetekből a variszkuszi metamorfózis során létrejött csillámpala és gneisz fölött
szögdiszkordanciával felső-karbon-perm molassz (a felső-karbonban folyóvízi-tavi üledékek vékony antracittelepekkel,
a permben tarka [sivatagi] homokkövek riolitbetelepülésekkel) települ. Felső-permi üledékhézag után az alsó-triászban
szárazföldi terrigén összlet, a középső-triászban sekélytengeri karbonátok találhatók. A fiatalabb mezozoikum
lepusztult (3.29. ábra).




3.29.  ábra A Zempléni-szigethegység és a Tokaji -hegység K-i részének földtani térképe [xxix]

Szerkezet: A terület fedettsége miatt nehezen nyomozható: gyűrt és valószínűleg takarós szerkezetű is.

5. Ellenőrző KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 3. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Döntse el hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. A Belső-Nyugati-Kárpátok a Déli-Alpokkal párhuzamosítható.
 

I H

2. A Nyugati-Kárpátokat a Szirtöv Külső- és Központi-Nyugati-
Kárpátokra osztja.  

I H

3. A Szirtövben találjuk meg a Magura-óceán tetejéről idetolt gyűrt kréta
és paleogén fliskőzeteket.  

I H

4. A Szirtöv gyűrődése megelőzte a Külső-Nyugati-Kárpátok takaróinak
kialakulását.  

I H

5. A Központi-Nyugati-Kárpátok három nagy takarórendszere közül a
középső a Gömöridák.  

I H

6. A Veporidákban található kőzetek óceáni aljzaton képződtek.
 

I H

7. A Tatridák mezozoos buroksorozata elszakadt kristályos aljzatától.
 

I H

8. A Központi-Nyugati-Kárpátok takarói D-ről É felé tolódtak át.
 

I H

9. A Choč-takaróban a Veporidák elszakadt mezozoos buroksorozatát
találjuk.  

I H

10. A Rozsnyó-zóna a Központi- és Belső-Nyugati-Kárpátokat elválasztó
valódi kollíziós varratvonal (szutúra).  

I H

11. A Rozsnyó-zónát kísérő glaukofanitok nagy hőmérsékleten, de kis
nyomáson agyagpalákból alakultak át.  

I H



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 3. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Döntse el hogy az alábbi állítások igazak-e vagy hamisak!? 

1. A Mellétei-óceán a Pennini-óceánhoz hasonlóan az Atlanti-óceán
mellékágaként nyílt ki.  

I H

2. A Tornai-sorozat a Belső-Nyugati-Kárpátok jelenleg ismert
legmélyebb tektonikai egysége.  

I H

3. A Belső-Nyugati-Kárpátok takarói ellentétben a Központi-Nyugati-
Kárpátokéival É-ról D felé tolódtak át.  

I H

4. Az Ipolymenti kristályos tömeg Magyarországon a Mátra fiatal
vulkanitjai alatt fekszik.  

I H

5. Az Ipolymenti kristályos tömeg a Gömöridák kristályos aljzatához
tartozik.  

I H

6. Az Ipolymenti kristályos tömeg képződményei a Szilicei-takaró alatt
metamorfizálódtak.  

I H

7. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység a Belső-Nyugati-Kárpátok
részeként annak legdélibb tagja.  

I H

8. A Rudabányai-hegység a kréta közepétől az Aggteleki-hegységtől K-
re foglal helyet.  

I H

9. A Darnó-zóna egy DNy-ÉK-i csapású vízszintes eltolódási öv.
 

I H

10. Az Aggtelek-Rudabányai-hegységben alapvetően paleozoos
képződményeket találunk.  

I H

11. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység takarós felépítésű.
 

I H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 3. LECKE 3. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!



 Döntse el hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!? 

1. A Bódvai-sorozat kőzetei kisfokú alpi metamorfózis szenvedtek.
 

I H

2. A Szilicei-sorozatokban karbon agyagpalákat találunk.
 

I H

3. A Szilicei-sorozatok a talpukon található vastag legfelső-perm-
legalsó-triász evaporitok mentén csúsztak le a kontinentális
aljzatukat képező kristályos aljzatról.

 
I H

4. A Szilicei-sorozatok alsó-triászában vastag riolitbetelepüléseket
találunk.  

I H

5. A Szilicei-sorozatok evaporitjait középső-triász ofiolitok törik át.
 

I H

6. A Szilicei-sorozatok üledékgyűjtőjébe a szárazföldi behordás a kora-
triász végén megszűnt.  

I H

7. A Szilicei-sorozatok Gutensteini Dolomitját gazdag élővilág jellemzi.
 

I H

8. Az Aggteleki- és Bódvai-sorozat képződményei a középső-triász
elejéig, a Steinalmi Mészkővel bezárólag nagyon hasonlóak, utána
azonban igen különbözőek.

 
I H

9. A Bódvai-sorozat takarót alkot az Aggteleki-sorozat fölött.
 

I H

10. A Bódvai-sorozat Steinalmi Mészkő feletti rétegsora végig
mélytengeri.  

I H

11. Az Aggteleki-sorozatban a sekélytengeri üledékképződés egészen a
triász végéig tart.  

I H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 3. LECKE 4. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!? 



1. A Bódvai-sorozat jura olisztosztrómái riolittömböket (olisztolitokat)
tartalmaznak.  

I H

2. A Bódvai-sorozatban található riolit  a Mellétei-óceán újbóli kinyílását
jelzi.  

I H

3. A Mellétei-sorozatot evaporitok és ofiolitok alkotják.
 

I H

4. A Mellétei-sorozat ofiolitjai nem metamorfak.
 

I H

5. A Mellétei-sorozat ofiolitjai döntően a középső-triászban képződtek.
 

I H

6. A Tornai- és Bódvai-sorozatok megkülönböztetésének döntő
kritériuma a metamorf átalakultságuk fokában megnyilvánuló
különbség.

 
I H

7. A Tornai-sorozat jura képződményei nem sokban különböznek a
Bódvai-sorozatéitól.  

I H

8. Az Aggtelek-Bódvai- és a Tornai-sorozatok üledékgyűjtője egészen a
középső-triász elejéig összefüggött.  

I H

9. A Mellétei-óceán az Aggteleki- és Bódvai-sorozatok üledékgyűjtője
között nyílt ki.  

I H

10. A Mellétei-óceán hozzávetőleg akkor kezdett bezáródni, amikor a
Pennini-óceán elkezdett kinyílni.  

I H

11. A Rozsnyó-zónában található glaukofanitok a mellétei ofiolitokból
alakultak át.  

I H
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