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A MAGNETOSZTHATIGRÁFIAI MÓDSZER 
(ALAPOK ÉS ALKALMAZÁSOK)

Márton Péter

Az utóbbi években a rétegtanban korábban elterjedt kor
relációs módszerek mellett megjelent ás széleskörű alkalma
zásra talált a magnetosztratigráfiái módszer. Ez a földi mág
neses tár abszolút korra vonatkoztatható poJ.aritásvált ozá
sain, azaz globális fizikai jelenségen nyugszik, tehát a vizs
gált közeg (kőzetek) minőségétől ás egyéb földtani paraméte
reitől független korrelációs lehetőséget kinál° Ma már a bic- 
sztratigráfiái zónák korrelációs táblázataihoz mindenütt hoz
záillesztik a földmágneses polaritás-idő skálát is, amely a 
biozónákat abszolút időben helyezi el.

A magnetosztratigráfia fizikai-földtani alapjai
1 „ a kőzetmágnesség analizisével és meghatározásával foglalko

zó paleomágneses módszer.
2 . a radiometrián nyugvó abszolút időskála,
3 o az óceáni mágneses anomáliák, a középóceáni lemezszegélyek 

folytonos növekedése, valamint
4. a mélytengeri fúrások biosztratigráfiái adatai.

1. A paleomágneses módszerben a kőzetek keletkezésével 
(ülepedés, diagenezis, kihűlés, átkristályosodás, ta- 

lajosodás) egyidős, a sztratigráfiái helyzetre jellemző mágne- 
sezettság’elkülönítése ás azonosítása a cél. Az ilyen mágnese- 
zettség rendszerint nagy időbeli stabilitással rendelkezik, 
mig a kőzet "élete" folyamán indukálódott másodlagos mágnese
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zettségek általában kisebb stabilitásuak. Ez teszi lehetővé 
az elsődleges mágnesezettség izolálását. A mérések irá
nyított mintákon történnek. A mágnesezettség irányát a föld
rajzi északi irányhoz és a vízszinteshez képest a földmág- 
nességben szokásos deklináció ás inklináció szögekkel adjak 
meg. Kis és közepes földrajzi szélességeken a mai, normális 
(N) polaritása földmágneses térben mágneseződött kőzetek nul
la körüli deklinációt és a szélességgel növekvő pozitiv ink- 
linációt mutatnak. A maival ellentétes, fordított (R) pola
ritásu térben ugyanitt 180°-hoz közeli deklinációk és szé
lességgel növekvő abszolút értékű negativ inklinációk mérhe
tők. Az egykori mágnesezettség szögjellemzői igy egyértel
műen megadják annak a földmágneses térnek a polaritását, a- 
melyben a kőzet keletkezett (N vagy R).

2. A földmágneses tér normális ás fordított állapo
tainak hosszúságait, legalábbis az elmúlt öt millió 

évre vonatkozóan, kiömlési kőzeteken végzett párhuzamos ra
dioaktív (K/Ar) kormeghatározásokból és paleomágneses méré
sekből ismerjük. Az 1. ábrán bemutatott (mágneses) polaritás
idő skála négy polaritáskorszakot ölel fel (MÁRKIKÉN and 
DALRYMPLE, 1979)• Egy-egy polaritáskorszakon belül vagy a 
normális vagy a fordított polaritás van túlsúlyban. Normális 
polaritásu korszakokat fordított, fordított polaritásuakat 
normális polaritásu viszonylag rövid események, epizódok tar
kítanak. A korszakokat a jelenkortól kezdve számokkal (1,2...) 
jelölik, az eseményeket pedig a felfedezés helyéről nevezték 
el, de az első négy korszak megjelölése a földmágnesság egy
kori neves kutatóinak is emléket állít (Brunhes, Matuyama, 
Gauss, Gilbert).

Az abszolút idő jelentősége természetesen nem korláto
zódik az első ötmillió évre.

A távolabbi múlt földmágneses polaritás váltakozásait 
az abszolút földtani időskálához igazítjuk.
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3* Mintegy húsz éve ismertek az óceáni sávos mágneses 
anomáliák* Ezek szimmetrikusan kisárik a középóceá

ni hátság tengelyét mindkét oldalon. A pozitív és negatív 
anomália sávok az óceáni aljzatot alkotó magmás kőzetek mág- 
nesezettségánek előjelét tükrözik. Az óceáni anomáliák értel
mezése VTNE-t ól és MATTHEWS-tól (1953) származik és a ma már 
többszörösen igazolt spreading hipotézisként vált közismert
té. Ennek lényege az, hogy a közápóceáni hátság tengelyében 
lévő mélytörés mentén folyamatosan feltörő magma mintegy 
széttolja a korábban már megmerevedett óceáni kérget, ugyan
ekkor maga lehűlvén, az egyidejű földi mágneses tér irányában 
mágneseződik. Miután a magmautánpótlás ás lehűlés folytonos, 
a földmágneses tér pedig periodikusan előjelet vált, a sávos 
anomáliák a földmágneses tár egymás után következő polaritás 
állapotait tükrözik. így a központi pozitiv anomália a Brun- 
hes-kcrszakkal, a következők pedig az 1 . ábrán látható epizó
dokkal illetve korszakokkal azonosíthatók a hátság tengelyé
nek mindkét oldalán. Ez a korreláció egyben az óceáni lemez- 
szegély növekedésének sebességét is megadja az első ötmillió 
évben (spreading sebesség), de az anomáliakép ennél sokkal 
szélesebb, hosszabb időszakot fog át. A kapott spreading se
bességet használva, a polaritászónákat egészen 80 millió évig 
nyomon lehetett követni (HEIRTZLER et.al., 1958) (2. ábra). A. 
továbbiakban gondosan kiválasztott abszolút kalibrációs pon
tok segítségével a polaritás-idő skálát többször módosították, 
pl. (LaBREQUE et.al. 1977), (NESS et.al. 1980), ezek azonban 
nem jártak lényeges változtatásokkal (<^10%).

A Csendes-óceáni mágneses anomáliák között, a Hawai- 
szigetek környékén vannak olyanok (M - anomáliák), amelyek a 
felső krtétától a középső juráig alkalmasak a polaritás-idő 
skála megalkotására (LARSON and HILDE, 1975* - 3» ábra). Mi
után középső juránál idősebb óceáni aljzat nem ismeretes, a 
szárazföldi megfigyelések pedig ma még szórványosak, jól de
finiált polaritás-idő skáláról, mint a magnetosztratigráfiái 
korreláció standardjáról napjainkban "mindössze'* a középső ju
ráig visszamenőleg ('V'ISO m. év) beszélhetünk.
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4 = A mélytengeri fúrások bickronológiai kalibrációs 
pontokat szolgáltatnak a vulkanikus óceáni aljzat 

111= mágneses anomália abszolút korának becsléséhezo Pl„ a 
mezczoós polaritás-idő skála két ilyen kalibrációs ponton 
nyugszik és azzal a feltételezéssel készült, hogy a spreading 
sebesség a szóbanforgó időszakra állandó volt és a két őslény
tani kor jól közelit! az aljzat megfelelő pontjainak korát»
(Az M-7 és M-8 közti normális polaritásu intervallum felső 
hauterivian /120 millió év/, az M-24 és M-23 közti interval
lum középső oxfordian /152 millió év/. Az összes többi polari- 
tásváltás kora ezekből extrapolációval illő interpolációval 
adódik 3°294 cm/év állandó spreading sebesség mellett=)

A jelenlegi magnetosztratigráfiái kutatások egyrészt 
a polaritás-idő skála kitérjesztéséres másrészt annak korre
lációs alkalmazásaira irányulnak., Az előadásban bemutatásra 
került a Dunántuli-középhegységben előforduló pelágikus mész
kövek paleomágneses analízise nyomán felállított alsó és kö
zépső jura polaritás-idő skála, amelynek földtani hátterét 
KONDA J., GÉCZY B. és GALÁCZ A. litosztratigráfiái ill, pa
leontológiái megfigyelései képezik (MÁRTON and MÁRTON,
1980)„

A sümegi felső jura-alsó kréta szelvény magnetosztra- 
tigráfiai vizsgálata (MÁRTON E., 1982) a módszer alkalmazásá
nak példájaképpen tekinthető.. A sümegi szelvény egyértelműen 
illeszthető volt a mezozoós polaritás-idő skálához,, de annál 
nagyobb felbontásúnak tűnik (több térfordulást indikál)., Ez 
arra hivja fel a figyelmet, hogy az óceáni skála hosszú nor
mális vagy fordított polaritásu periódusai a modell finomí
tásával esetleg több, rövidebb N és R periódusra lesznek bont
hat ók o

A polaritás-idő skála első öt-hat millió éves szakaszán 
alapszik két alföldi mélyfúrás (Dévaványa és Vésztő) üledék
sorainak magnetosztratigráfiái korrelációja illő abszolút 
korbecslése (COOKE, HALL and RÓNAI, 1979)s valamint a hazai 
szárazföldi pleisztocén magnetosztratigráfiái alapon történő 
tagolása (PÉCSI, 1979).
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A magnetosztratigráfiái módszer alkalmazhatóságénak 
feltétele az, hogy az analizálandó viszonylag hossza és 
folytonos sorozat minden egyes eleme (rétege) rendelkezzék 
az illető réteg sztratigráfiái helyzetének megfelelő mágne- 
sezettséggel. A mágneses mérésekhez irányított mintákra van 
szükség pl. a minta egy sikjának dőlésiránya (a dőlés azi- 
mutja és nagysága) plusz a rétegződésre jellemző (valódi) 
dőlés (azimutja és nagysága), amelyeket mintegy 10— 20 ezer 
évet képviselő távolságokból kell szedni a rétegsor teljes 
vastagságában. (Ellenőrzés céljából minden egyes szintből 2- 
3 mintát célszerű venni.) A mintavételt a minták mérésre való 
előkészítése (méretre vágás az irányítottság megtartásával) 
majd paleomágneses analízise követi, amely az eredeti mágné- 
sezettség izolálására és azonosítására irányul. Az eredeti 
mágnesezett ségek deklináció és inklináció szögeiből az egyko
ri tér polaritása egyértelműen meghatározható, úgyhogy a po
laritások szelvényszerü ábrázolásával egy, a standard polari
tás-idő skálához hasonló (pl.) polaritás-mélység szelvényünk 
lesz. Ezt a szelvényt illesztjük az ismert polaritás-idő ská
lához. Ha vannak kalibrációs pontjaink (pl. paleontológiái, 
esetleg abszolút kor), akkor ezek segítségével, ha nincsenek, 
akkor a sorozat képződési sebességeinek ás a polaritászónák 
mintázatának (pl. két hosszú N között egy rövid R) figyelem- 
bevételével korrelálunk. Nehézséget jelentenek a szelvényben 
esetlegesen jelenlévő hiátusok, bizonyos képződmények komplex 
mágnesezettsége5 az eredeti mágnesezettság lehetséges teljes 
hiánya, amelyek a módszer teljesítőképességét természetesen 
csökkentik. Az elkövethető hibák valószinüságét azonban a 
szelvények komplex analízisével nagymértékben lecsökkenthet- 
jük.
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Ábrafelirat ok

1 . ábra
Az első ötmillió évre vonatkozó polaritás-idő skála.
A baloldalon látható rövid vizszintesek egy-egy K/Ar 
kormeghatározást és a hozzátartozó mágneses polaritást 
mutatják. A jobboldalon a polaritáskorok és események 
határait (millió években) ill. elnevezéseit tüntették 
fel. Normális polaritás sötét, forditott polaritás vi
lágos (Mankinen and Dalrymple, 1979)•

2 . ábra
Az Atlanti-óceán déli részén észlelt sávos mágneses 
anomáliákból származtatott polaritás-idő skála. A nor
mális polaritásu zónák sötétek, a forditott polaritá- 
suak világosak. Baloldalt a geológiai periódusok ás 
néhány jellegzetes anomália száma, jobboldalt az abszo
lút kor látható (Heirtzler et.al, 1968).

3 . ábra
Mezozoós polaritás-idő skála. Jelölések mint a 2. ábrán 
(Larson and Hilde, 1975)*
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