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AZ EGYIDEJŰ GEOLÓGIAI ESEMÉNYEKEN ALAPULÓ RÉTEGTAN 
("EVENT SZTRATIGRÁFIA") HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI

Haas János

Az elmúlt évek földtani irodalmában, a kongresszuso
kon «, konferenciákon egyre-másra jelentkeznek a földtörténeti 
eseményekkel,angol kifejezéssel "event"-ekkel foglalkozó cik
kek. előadások; kétségkívül tudományos divattá vált e fogalom 
használata, A divat túlzásai mögött azonban értékes tartalom 
fedezhető fel, uj látásmód van kialakulóban, amellyel a réteg
tan eszköztára is gazdagodhat. Sajnos, mint sok más földtani 
szakkifejezés, az "event" fogalom sincs pontosan meghatároz
va, és sokan, sokféle értelemben használják.

A fentiek miatt véltem szükségesnek, hegy az irodalom 
alapján áttekintést adjak a geológiai események fogalmáról, 
tanulmányozásuk helyzetéről és a rétegtani alkalmazás lehető
ségeiről.

Földtörténeti eseményen a hirtelen fellépő, gyors le
folyású, nagy jelentőségű földtörténeti változásokat értjük. 
Ezeket a változásokat a Földet érő külső és a Föld belsejé
ben fellépő belső tényezők széles skálája okozhatja.

E tényezők hatása általában komplex, egy-egy környezeti 
paraméter megváltozása felboríthatja a fennálló környezeti 
egyensúlyt. Egyes esetekben a hatás megszűnése után visszaáll 
az eredeti egyensúly, máskor maradandó változás áll bes ás 
újfajta egyensúly jön létre.

A földtörténeti esemény egyik általános esete, amikor 
egy vagy több környezeti paraméter trendszerűen változik, 
majd egy küszöbérték elérése után —  a környezeti rendszer 
egyensúlyának felbomlásával —  a rendszerben éles törés áll be.
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A földtörténeti esemény —  gyors változás —  kapcsolód
hat ciklusos folyamatokhoz is„ Ez esetben a környezeti egyen
súly törvényszerűen változik, illetve bomlik meg, hirtelen és 
törvényszerűen áll ismét vissza. Az esemény itt is az egyen
súlyi e Ibomlás 5 igy a folyamatos változásokat mutató ciklusok 
esetében nem beszélhetünk a fenti meghatározás szerinti föld- 
történeti eseményről.

A földtörténeti esemény kialakulásának másik lehetősé
ge az epizodikus hatásokban rejlik. Ezen belül is több eset 
lehetséges. Előfordulhat, hogy az epizodikus folyamat lerom
bolja a korábbi egyensúlyt (katasztrófa jelenség) és alapve
tően uj feltételeket teremt, vagy csupán nyomot hagy, de nem 
változtatja meg lényegesen a fejlődési trendet.

A fenti folyamatok, jelenségek kis méretekben éppúgy 
végbemehetnek, mint akár globálisan; igy helyi, regionális és 
globális földtörténeti eseményekről egyaránt beszélhetünk.

Az "esemény" fogalom absztrakt elemzése után nézzük meg, 
hogy mi a földtörténeti események rétegtani korrelációra való 
felhasználásának elvi háttere!

Ez a kérdés szorosan kapcsolódik a geológia olyan klasz- 
szikus problémáihoz, mint a katasztrofizmus, az aktualizmus 
vagy a diasztrcfizmus. Kétségtelen, hogy a tektonika és az 
óceáni szedimentológia elmúlt évtizedbeli hallatlan fejlődése.,- 
e régi, talán már többször lezártnak hitt, de nagyon lényeges 
kérdéseket rejtő problémák újra átgondolását, újraértékelését 
követeli meg.

A klasszikus katasztrofizmust —  amely az ősmaradványok 
és kőzetek feltűnő földtörténeti változásának alapvető okát a 
világméretű kataklizmákban látta —  az evolucionizmus tudomá
nyos megalapozottsága, világos logikája teljesen háttérbe szo
rította és tudománytalannak kiáltotta ki, minthogy akkori for
májában az is volt.

A nagy földtörténeti periódusok kőzeteinek és ősmarad
vány együtteseinek nagyfokú különbözősége, és az a tény, hogy 
egyes földtörténeti periódusok határa beható tanulmányozás 
után is meglepően élesnek látszik, mégis arra utal, hogy a
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földtörténeti kataklizmák lehetősége nem teljesen légbőlka- 
pottj ás nem tulajdonítható csupán a kezdetleges megfigye
lési módszereknek, Természetesen ma nem tulvilági, legfeljebb 
kozmikus hatásokkal számolnak a katasztrófák okának keresésé
nél,,

Említhetnénk a diasztrcfizmus tudománytörténeti példá
ját is, aminek kritikai elemzését BÁLDI Tamás (1982) adta 
meg a közelmúltban, A diasztrofizmus ideája is valós megfi
gyeléseken alapulj és ma, az eusztatikus tengerszintváltczá- 
sek kapcsán ezek a megfigyelések is más? uj megvilágítást 
nyernek, és egyes esetekben valóban alkalmazhatók kronc— kcr- 
relációs célra,

Még összetettebb az aktualizmus (uniformitáriánizmus)
—  probléma és egyben kulcsfontosságú az esemányvizsgálé szem
lélet kialakulása szempontjából. Ha ugyanis a jelen hu képe 
(legalábbis az élettelen természeti környezetet illetően) a 
múltnak, ha az üledékképződési körülmények legalábbis a fane- 
rozóikumban nem változtak lényegesen, akkrr szóba se jöhet a 
lényeges változásokon, egyensúly-felbomlásokon alapuló ese- 
mány-rétegtan, legfeljebb az egyszeri nyomot hagyó (marker) 
jelenségek értelmezhetők.

Érdekes szerepe volt az aktualizmussal kapcsolatos 
szemléletalakulásban a lemeztektonikai-mobilista szemlélet 
létrejöttének, A lemeztektonika előtt, az óceánok stabilitá
sának szemléletében, a szárazföldön ismert, és az akkor még 
korlátozottan, de már meglévő óceán-szedimentológiai ismere
tek alapján, az óceánival rokonnak tekinthető üledékek kelet
kezését csak a környezeti feltételeknek a maitól való alap
vető különbözőségével lehetett megmagyarázni,

A lemeztektonika azután hirtelen kiszélesítette az ér
telmezési lehetőségeket, és az akkori óceán-szedimentológia 
eredményeinek meglehetősen szigorú aktualisztikus analogizá- 
lásával minden problematikus kérdés egyszerre megoldottnak 
látszott —  az aktualizmus nagy felvirágzásának lehettünk ta
núi, Jobban belegondolva azonban, a mobilizmus eleve megkér
dőjelezi a merev aktualisztikus megközelités jogosságát, Bl-
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méletiieg is lehetetlen az, hogy miközben a földkéreg egé
sze többször átrendeződik,, uj óceánok nyilnak, aminek követ
keztében a teljes áramlási modell alapvetően megváltozik; a 
szedimentációs viszonyok ne változzanak meg gyökeresen.

Az elmúlt évtizedben elsősorban a Mélytengeri Fúrási 
Program (DSDP) kutatásai során hatalmas tömegű ismeret gyűlt 
össze a tengeri üledékképződési környezet lényeges földtör
téneti változásairól. Adatok vannak a viz kemizmusának jelen
tős változásaira; szilikát, foszfát dusulási, óceáni evapcrit 
akkumulációss oxigénhiánycs (ancxikus) időszakok ismertek, az 
áramlási modell változásai következtében a krétától szélsősé
gesen változó volt a CaCO^ kompenzációs szintje, és a jura
kréta planktonrobbanás előtt az egész óceáni CaCO^ háztartás 
a maitól teljesen eltérő volt, csakúgy, mint a tengerviz hő- 
mérsékleti viszonyai-. Ismertek a klimaváltozások, az eljege
sedések és ezek hatása a tengerszintre, továbbá az óceánkép- 
ződés, óceánközépi hátság kialakulás eusztatikus hatásai stb. 
(1,2,3?5° ábra).

Teljesen ' nyilvánvaló ezek alapján, hegy a mai és az 
egykori környezeti és genetikai viszonyok azonosságáról nem 
beszélhetünk (jóllehet gondos kutatással sokszor található a 
földfelszínen olyan recens analóg terület, amely többé-kevés- 
bé alkalmas az egykori viszonyok megközelítésére, és igy az 
aktualizmus módszere kellő körültekintéssel a földtörténeti 
rekonstrukciónak ma is pótolhatatlan eszközt ad).

Kétségtelen, hogy a földi szervetlen környezetnek is 
sajátos, egyedi fejlődése, és jellegzetes állomásai vannak. 
Léteznek karakterisztikus és a kőzetekben nyomot hagyó válto
zások, amelyek bizonyos időpontokhoz, időtartamokhoz kapcsol
hatók. Ez adja meg az elvi lehetőségét azoknak a jelenleg 
kialakulóban lévő ("nem hagyományos”) rétegtani módszerek
nek, amelyekről a továbbiakban szó lesz, és amelyek egyik 
változata, illetve bizonyos mértékig összefoglaló fogalma az 
esemény (event) sztratigráfia.

Előre kell bocsátanom, hogy a "nem hagyományos" réteg
tani módszerek nem he.T,yettesitik a klasszikus, uralkodóan
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bicsztratigráfiái alapú korrelációt, hanem kiegészíthetik, 
illetve olyan képződményekre is kiterjesztik a rétegtani be
sorolást, amely valamilyen ok miatt bicsztratigráfiailag nem
tagolhat óo

Vizsgáljuk meg ezek után, hegy melyek azok a konkrét 
jelenségek, változások, amelyek alkalmasak, illetve alkalma
sak lehetnek krenosztratigráfiái korrelációra!

Az ilyen geológiai jelenségek egyik csoportja az, amely 
nagyobb trendekre, illetve az ezeket kisérő ciklusos változá
sira alapozotto A korreláció alapja ez esetben a kőzetképző
dési. körülményeknek (fizikai, kémiai, biológiai, szedimento- 
Lcgiai stbo) egy-egy nagyobb periódusra jellemző, a kőzetek
től kiolvasható jellege (ami önmagában csak durva időmeghatá
rozást tesz lehetővé), másrészt a finom változások sorozatá
nak jellege (amely viszont, szerencsés esetben, igen finom 
korrelációt is megenged).

Egyik ilyen jelenségen alapuló, ma már bevett és rutin
szerű, sőt kodifikált módszer a magnetosztratigráfia. Ennek 
alapja a földi mágneses tér jellegeinek időbeli változása, be
leértve a mágneses szuszceptibilitás változását és a természe
tes remanens mágnesezettség intenzitásának ás irányának meg- 
változásáto Erről részletesebben nem kívánok szólni, hiszen 
ez közismert, hazánkban is alkalmazott módszer. Csupán annyit 
érdemes talán megemlíteni, hogy ez esetben sem csupán abból 
lehet kiindulni, hogy a normál és reverz irányok hogyan vál
takoznak. hanem itt is vannak a nagyobb kronosztratigráfiái 
egységre jellemző egyéb sajátságok, felhasználható továbbá a 
pólusvándorlási görbe (persze mindez bizonytalanságokkal ter
helve) ás ehhez jön az átcsapások, egyes periódusokban finom 
korrelációra is alkalmas sorozata.

Még egy kérdésre szeretném a figyelmet felhivni: a mag- 
netosztratigráfiái irodalomban elterjedt "event” fogalom té
ves használatára., Tudniillik ezen tartamot értenek (két átcsa- 
pas közti tartamot), amit a Nemzetközi Rétegtani Bizottság 
helyes állásfoglalása szerint egyértelműen a zóna fogalom fed. 
így a magnetosztratigráfiában polaritási zónákról kell beszél
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ni. Maga az átcsapás pedig szinteket jelölhet ki (felszin, 
illetve igen vékony réteg),

A trendekre rakódó finom változásokra alapozzák az un, 
kemosztratigráfiát„ A tengeri üledékek, a helyi hatások mel
lett, magukba rejtik a globális hatások nyomait is (eusztati- 
kus tengerszint ingadozás, kiimáváltozás), és ha az egyes, az 
üledékképződésre jellemző, fő elem mennyiségi, vagy izotóp 
összetételi görbéket megtisztitjuk a helyi hatások okozta 
MzajM-tólj akkor jó finom —  korrelációs eszközhöz juthatunk,
(A RT HÚR 1979; BJ5RGER és VINCfíNT 1981.)

Az emlitett szerzők szerint például az óceáni neogén
”8 1 züledékekben a karbonát ciklicitás, továbbá a : 0 és ’^G izo

tóp fluktuáció finom korreláció céljára felhasználható, és 
mindkettő az eusztatikus tengerszint változásokkal és a klíma- 
változásokkal korrelál (1,2,4, ábra), A végsőkig leegyszerű
sítve az igen bonyolult kérdést, azt mondhatjuk, hogy a magas 
vizszintü periódusokban a CaCO^ jelent ős resze a selfeken vá
lik ki, és ezzel a pelagikus GaCG^ szedimentáció csökken, kü
lönösen ha az hőmérsékletemelkedási periódushoz kapcsolódik, 
ami a jégsapkás modellek esetében logikus. Lényegében ugyanez 
hat a 0 és ' J G izotóp megoszlásra, amely szintén függ attól, 
hogy a selfen a meleg vizben kiváló CaCO^ mennyisége hogyan 
tolja el a mélytengeri üledékedben az izotóp arányt. Az oxigén 
izotóp összetételt elsősorban a klimaviszonyok befolyásolják, 
különösen a hőmérsékletváltozás, de a csapadék mennyisége is 
szerepet játszik, A szén izotóp arány a szerves produktivitás 
jelzője, A nannoplankton produkció (fitoplankton fotószinté- ̂Z 1zis) csökkenése a £  ’-̂ G ért éket negatív irányban tolja el 
(8,9= ábra),

Hasonlóan érdekes fluktuációt figyeltek meg a bicgén 
szilikátos üledékek földtörténeti elterjedésének esetében is 
(STHINBHRG 1981, lásd 5= ábra), A kérdés az, hogy milyen je
lenség áll a radiolaritok bizonyos földtörténeti periódusok
ban való igen jelentős elterjedése mögött? Vizmélységi vál
tozások, tektonikai események, vagy esetleg a globális szili- 
kát-háztartás változásai?
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Kétségtelen, hogy a szilikát-dusulási periódusokban a 
sekélytengeri környezetekben is észlelhető biogán szilikát- 
felhalmozódás. s ez a jelenség globális jellegét erősiti meg,

A tengervizbe kerülő szilikát mennyiségét elsősorban a 
mállás jellegét befolyásoló klimatikus tényezők és a közép- 
óceáni hátságokon folyó magmás működés határozza meg, Ezek 
globális hatótényezők lehetnek, de adott helyen a konkrét 
helyzetet természetesen helyi tényezők is befolyásolják (a 
medence zártsága, mélysége stb.), ezek a hatást elnyomhatják, 
illetve felerősíthetik, de megván az esélye annak, hogy a glo
bális hatást a maszkírozó helyi tényezőkön át is nyomozni le
het.

Nagyon érdekesek a közelmúltban kimutatott földtörténe
ti jelenségek az un, oxigénhiányos (ancxikus) "események", a- 
melyeket a szerves C-tartalom extrém dusulásá jelez, Elsősor
ban a jura, a kréta és az eocén rétegsorok egyes szakaszain 
észleltek ilyen dusulásokat úgy a mélytengeri, mint a self és 
epik:^ntinentális tengerekben (JENKYNS 1980, ARTHUR és JENKYNS 
"981. - 1, ábra). Ezek az un, "eventek" nem igazán gyors föld- 
történeti események, hanem inkább sajátos szedimentációs pe
riódusok, amelyeken belül kb, 10 000 éves periodicitás jelent
kezik (SCHLAGER et„al 1982), A legismertebb ezek közül az 
apti-albai és a cenomán-szenon határ közelében észlelt álta
lános szerves C-dusulás. SCHLAGER et,al (1982) szerint ezek 
az oxigénhiánycs szakaszok is a tengerszint változásokkal 
(transzgressziv periódusok) korrelálnak. (Természetesen a he
lyi tényezők felerősitő - tompitó hatásával ez esetben is szá
molni kell.) Megemlitem, hogy ez a kérdés a szénhidrogén kuta
tás szempontjából sem jelentéktelen!

A példák további sorolása helyett térjünk át a korrelá
ciós szempontból nagyobb jelentőségű jelenségcsoportra, a föld
tani értelemben gyors, illetve pillanatszerü változásokra, fo
lyamatokra. Ezek egy része a trendszerű-ciklusos folyamatok 
egy-egy felgyorsult része, szakasza.

A gyors változások maradandó nyomai korrelációra alkal
mas vezárszintek - markerek lehetnek. A bicsztratigráfiái
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szintek mellett hagyományosnak tekinthető a tufaszintek re
gionális - helyi korrelációra történő alkalmazása, továbbá a 
magnetosztratigráfia átcsapási szintjei, amelyek—  mintegy 
5000 éven belül —  elvileg - globálisan izokronnak tekinthe
tők. A gyakorlatban természetesen számos nehézség bonyolítja 
a korrelációt.

A fentieken kivül kát olyan jelenségcsoport van, ame
lyek fontosságát már a lassú nagy trendek, illetve rövid pe
riódusa kis változásoknál is említettünk, de ha földtanilag 
jelentős és gyors a hatásuk —  globális geológiai esemény
jellegük is lehet: ezek a klímaváltozások ás az izosztatikus 
vizszintvált ozások.

A klímaváltozások gyors folyamatként közismerten a szá
razföldi, a tavi ás a sekélytengeri fáciesterőieteken érezte
tik hatásukat, de a vizfelszin közelében elő mikroplankton 
mennyisége, illetve vázuk 0 és C izotóp összetétele a nyilt- 
tengeri régiókban is szinte azonnal reagál a klímaváltozás
ra. Ilyen éles klímaváltozást regisztráltak például a kréta 
- tercier határnál.

Az eusztatikus tengerszint változások hatása szintén 
régóta ismert a self régióban képződött üledékekre. Azek 
egy része —  pl0 a jégsapkák olvadása során a quarterben lét
rejött változások —  földtani értelemben gyorsnak tekinthe
tők. Többé-kevésbé ismertek a mezozoikum végétől a nagyobb 
eusztatikus tengerszintvélt ozások is (VAIL et.al. 1978. - 
1,2,5. ábra). Azek sebessége pontosabban nem ismert, de va
lószínűleg á jégkcrszakiaknál lassabb lefolyásuak voltak.

További fontos kérdés, hegy a mélytengeri szedimentá- 
cióban hogyan tükröződnek ezek a változások, megvéltozik-e 
és milyen módon a mélytengeri cirkuláció, ás ez hogyan rög
zül az üledékben. Mindenesetre több biztató jel arra mutat, 
hogy a mélytengeri üledékben is foghatók lesznek a jelentő
sebb tengerszint változások.

Vannak a földtörténetben valóban pillanatszerü esemé
nyek is, amelyek azonban általában nem globálisak, legfeljebb 
regionálisak, de ilyen keretek között a korrelációban haszne- 
s it hatók.
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A self területeken például egy-egy vihar (hurrikán), 
szökőár hatása döntő lehet* A recens analógiák alapján a 
4— 5 éves periodicitással pusztitó viharok a selfeken több
száz kilométeres körzetben tükröződnek az üledékképzadésben.
A zátonyokat a viharok rombolják le, a háttérre a normális
nál durvább, vagy felszakitott - cementált üledék rakódik, 
az árapály feletti övben pedig csakis ekkor megy végbe üle
déklerakódás * A viharüledékeket a selfkarbonát ok finomréteg- 
tani tagolására manapság elég elterjedten felhasználják*

A tengeralatti lejtők közelében az üledékcsuszás pil- 
lanatszerü üülédékképződési jelenség, amely egyes esetekben 
szintén helyi korrelációra alkalmazható*

Az említett folyamatok, olyan sajátos rétegeket, szin
teket* változási sorokat produkálnak* amelyek szerencsés 
esetben alkalmasak lehetnek időkorrelációs feladatok megoldá
sára, vagy segítséget adhatnak ahhoz, lényegében anélkül is, 
hogy értenénk a folyamatok lényegét, esetleg kölcsönhatásait* 
Ezzel szemben jelenleg olyan irányzat van kifejlődőben, a- 
mely a jelentős földtörténeti változások, jelenségek minél 
pontosabb megismerésére irányul, és ennek alapján, az esemé
nyek különbözőképpen megnyilvánuló, komplex hatását igyek
szik időkorrelációs célra felhasználni* Ez az esemény-réteg- 
tan lényege*

A fanerozóikum talán legnagyobb hatású földtörténeti 
eseménye a mezozóikum-koinozóikum határán zajlott le, de min
denesetre ez az, amelynek kutatása ma a leginkább az érdek
lődés középpontjában van.

A rétegtan kezdetei óta tudjuk, hogy a faunában milyen 
mélyreható változás ment végbe e határnál, illetve éppen a 
változások felismerése vezetett oda, hogy a földtörténeti 
középkor és újkor határát e szintnél vonjuk meg* Számtalan 
hipotézis született a kihalások magyarázatára, bár az sem 
volt bizonyos, hogy a kihalások valóban egyidőben mentek-e 
végbe„

A közelmúltban azonban a faunavált ozáson túl számos 
egyéb tény is ismeretes lett, amely uj ideákat vetett fel.



Ha sikerülne megfejteni a változások okát, akkor lenne esély 
a határ megvonására azokban a kőzetekben is, amelyekben a 
faunaváltozás nem mutatkozhat meg0

A határesemény részletes vizsgálatára irányuló progra
mok a szerves életben végbement változásokról is uj, minden 
eddiginél részletesebb adatokat szolgáltattak. Nagyon lénye
ges, hogy ezekhez a vizsgálatokhoz igyekeztek a lehető leg
teljesebb szárazföldi és óceáni szelvényeket kiválasztani, 
amelyeket a határ közelében centiméteres részletességgel ta
nulmányoztak,

A Dániában ismert klasszikus irókréta rétegsorok eseté
ben (SURLYK és JOHANSEN 1982) nagyon érdekes, hogy az erősen 
specializálódott aprótermetü alakokból álló Brachiopoda-fauna 
fajainak kb, 75%-a pontosan a határnál eltűnik ás csupán né
hány, kevésbé specializált alak megy át a határon, amelyből 
azután a dániai emeletben hasonló fáciesben ismét speciali
zált, de eltérő fauna alakul ki.

Lényegében hasonló a helyzet a plankton Eoraminifera 
faunával is. A legteljesebbnek tartott szelvényekben (a spa
nyolországi Caravaca és a Tunéziai Kef melletti szelvények) 
a gazdag maastrichti plankton Eoraminifera faunából csupán’a 
legkevésbé specializálódott Gümbelitria cretacea megy át a 
néhány mm-es agyagréteggel jelzett határon, és ebből a dániai 
fauna kb. 20 cm-el a határ fölött kezd kifejlődni (SMIT J. 
1982. - 6,7- ábra).

Valószínűleg a nannoplankton flóra is hasonló tömeges 
kipusztulást szenvedett a határnál, de itt a pontos értéke
lést gátolja a nannoplankton áthalmozódásának lehetősége. Az 
kétségtelenül látszik, hogy voltak a maastrichtiből átmenő 
"túlélő" alakok (PERCH-NIELSSN 1982).

Az újabb vizsgálatok szerint nemcsak a fauna, de a szá
razföldi flóra is lényegesen megváltozott (KRASSILOV 1979) a 
határ közelében, vagy éppen a határon.

Fontosnak látszik az a megfigyelés is, hogy az óceáni 
üledékekben általánosan keményfelszin vagy vékony agyagréteg 
van a határnál, a szedimentációs sebesség, ill, az üledékek
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CaCO^ tartalma drasztikusan lecsökken a pelágikus üledékkép
ződési környezetekben. Negativ szén izotóp anomália észlel
hető (McKENZIE et.alo 1982. - 8,9. ábra).

A legújabb vizsgálatok szerint a világ számos szelvé
nyében irídium, osmiurc ás egyéb nyomelem dusulások ismertek a 
határon (HSÜ 1981).

A fenti adatok alapján kétségtelen, hogy a CaCO^ kom
penzációs szint a határnál extrám módon megemelkedett,
WORSLEY (1974. - 3° ábra) szerint a fctikus övig. (A kompen
zációs szint emelkedése éz esetben nem a viz cldóképességének 
változására, hanem a karbonát-produkció drasztikus lecsökke- 
nésáre vezethető vissza.)

Az izotópos és egyéb adatok szerint a hőmérséklet, a- 
mely a maastrichti vége felé elég erőteljesen lecsökkent, a 
határnál hirtelen 3— 10 °C-kal megemelkedett.

A mezozoikum ás a kainozóikum határán észlelt változások, 
anomáliák feltehetően közös oka még távolról sem egyértelmű 
Ha az iridium-osmium anomáliát még sokkal több ponton bizonyít
ják, akkor a HSÜ (1980) által felvetett extráterresztrikus hi
potézist komolyan kell venni. Ez esetben kozmikus objektummal 
való ütközés (természeti katasztrófa) következett volna be, 
amelynek során az erős felmelegedés vezetett volna a száraz
földi kihalásra, és cianidos mérgezés okozta volna a tengeri 
lények szelektiv kipusztulását (McKENZIE et.al. 1982). A földi 
okok közt az óceáni áramlási modell drasztikus megváltozása a 
manapság uralkodó elképzelés (pl. ROMÉIN 1982. - 10. ábra).
Ez utóbbi esetben azonban a hatások már időben jelentősen' 
csúsznak, és igy a különböző határközeli jelenségeket már nem 
szabadna szinkronnak feltételezni.

A fenti példa jól megvilágítja, hogy a földtörténeti ese
mény jellegének, okának kiderítése lehet az esemény rétegtan 
alapja és kulcsa. Az elmúlt években számos nemzetközi program 
igyekszik kideríteni egyes földtörténeti határok jellegét.

IGCP vagy egyéb nemzetközi program foglalkozik a fane- 
rozóikum kezdetén, a prekambrium-kambrium határán lejátszódott 
események vizsgálatával, a perm-triász határral, a középső
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triász anisusi-ladini határ problémával, középső kréta ese
ményekkel, a krétavégi eseményekkel, az eccén-oligocén és a 
paleogén-neogén határral, valamint a mio-pliccén határ esemé
nyekkel.,

Az már az eddigi eredmények alapján is látszik, hogy 
ezek a határok különböző jellegűek, igy nyilvánvalóan a vál
tozásokat kiváltó jelenségek is különbözőek lehettek. Ezt az 
egységhatárck korrelációjánál nem szabad figyelmen kivül hagy- 
n i o

Nagyon valószinü, hogy ezek a célra irányított beható 
vizsgálatok elő fogják segiteni a földtörténeti események is
meretének alapján álló esemény-rétegtan fejlődését, amely per
sze nem lesz csodaszer, csapén egy lépés a kronosztratigráfiái 
problémák még sokoldalúbb megközelitése felé*

Nem az várható tehát, hogy az un, Mnem hagyományos" ré- 
tegtani módszerek kiszorítják a biosztratigráfiát, hanem az, 
hogy ötvöződni fognak a módszerek egy komplex rétegtani érté
kelésben, és a rétegtan, szedimentológia, geokémia tovább in
tegrálódik, ami mindegyik tudományágra termékenyítőleg hatható
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Ábra szövegek

1o Az óceáni medencék fiatalabb mezozóos rétegsoraiból szár
mazó adatok alapján szerkesztett relatív tengerszint-vál- 
tozási, cT változási görbék,, az oxigénhiányos és a 
foszfát feIhalmczódási szakaszok feltüntetésével (ARTHUR 
és JERKYNS 1981. nyomán )»
1o Emeletek, 2. relativ 'tengerszint5 3° oxigénhiánycs sza

kaszok, 4o pelagikus C izotóp, 5° foszfát dusulások.

2o A kainozóos mélytengeri üledékek vizsgálata alapján szer
kesztett tengerszintváltozási görbe, továbbá a szerves 
szén3 karbonát- és bicgán kcvaüledék, valamint foszfát fel 
halmozódásának változásai (ARTHUR és JENKYNS 1981. nyomán)
1 „ kor, 2 , relatív tengerszint5 3 ° szerves szén felhalmozó, , , a,-|5dási sebesség, 4» CaCO-̂  felhalmczodasi sebesseg es o a 
pelagikus karbonátban, 5° biogén kovaüledék felhalmozódás! 
sebesség, 6o foszfát gyakoriság, 7= globális klímaváltozás

3o A karbonát kompenzációs mélység változásai a kréta végétől 
ÍHAY 1970o nyomán)(szaggat ott vonal) - a plankton fcrami- 
nifera vázak felhalmozódásának alsó határa; folyamatos vo
nal a ccccolithok felhalmozódásának alsó határa*

4o Óceáni kainozóos rétegsor plankton és bentosz Fcraminife- 
ráin végzett oxigén izotópos vizsgálatok eredményei 
(BOERSMA, A* - SHACKLEDON, No 1977° nyomán).

5* A fanerozóikum relativ tengerszintváltczásai (VAIL etaa L  
1978= nyomán) és a biogén kova felhalmozódás! szakaszok 
(STEINBERG Mo 1981 * nyomán).

60 A 60 millió évvel ezelőtti kontinens-óceán eloszlási hely
zet és a legteljesebbnek tartott kréta-tercier határszel
vények (SMIT Jc ^9820 nyomán).

7° A tunéziai Kef kréta-tercier határszelvény biosztratigrá- 
fiailag fontos plankton Fcraminiférái és a paleomágneses
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skála (SMIT J. 1982, nyomán).
Foraminiférák: 1. Globotrucana/Rugoglobigerina spp.,
2, Heterohelix/Pseudotextularia spp., 3° Globotrunca- 
nella monmouthensis, 4. Guembelitria cretacea, 5* Globi- 
gerina minutula, 6. Globlgerina fringa, 7° Globigerina . 
eugubina, 8, Foglobigerina spp., 9» Chilogaembelina spp.

8o Kréta-tercier határszelvények szén izotópos vizsgálatának 
eredményei, és a ' biosztratigráfiái határok.

9o Az "Ein Mór" szelvény (D Izrael) lito- ás biosztratigrá
fiai tagolása ás a C izotópos vizsgálat eredménye (MAGARITZ 
et.al. 1982, nyomán).

0 o A tunéziai Kef határ-szelvényének biosztratigráfiái ada
tai és az oxigén ás szén izotópos vizsgálat eredményei 
(ROMÁIN 1982. nyomán).
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