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AZ EOCÉNVÉGI ESEMÉNYEK ÉS AZ EOCÉN/OLIGOCÉN HATÁR 
ÉSZAKNYUGAT-EURÓ P ÁBÁN

Ch. POMEROL X

I. Az IGCP 174. projektjének céljai /198Q-1985/
1. Az eocén/oligocén határon teljes szelvények vizsgálata 

a szárazföldeken és óceáni mélyfúrásokban,
2. A határon bekövetkező változások vizsgálata, különös te

kintettel a következőkre:
—  az evolúció sebességének megnövekedése /kihalások, 

fellépések/,
—  éghajlati változások,
—  tengerszintváltozások,

13 12—  stabil izotópok megoszlásának változása / C/ C és
180/160/,

—  a mágneses polaritás változásai,
—  a biotópok megoszlásának változása,
—  kozmikus eredetű változások.

3» A fenti események korrelációja és datálása egy, az ob
jektív adatok hiányában ellentmondásos határ jellemzé
sére.

II. Pontosabb események az eocén/oligocén határon

A biogén karbonátokban észlelt oxigén- és szénizotóp-összetéte- 
li változások arra utalnak, hogy hirtelen lecsökkent a tenger
víz hőmérséklete és megváltozott az óceánok vizének összetéte
le. Ez utóbbit megerősíti a karbonátok nyomelemvizsgálata.
Ezzel egyidejűleg a karbonát kompenzációs mélység is megnöveke
dett, és az óceánokban az üledékképződési sebesség számottevő
en csökkent. Sok genus kihalt /foraminiférák, nannoplankton, 
dinoflagelláták/. A szárazföldeken a mikroflóra fejlődése ál
talános lehűlést jelez. Több emlőscsoport kihalt a nagy oligo- 
cén faunamegújulás előtt /STEHLIN "Grand Coupure"-je/. Jelentős
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regresszió volt, amely magyarázatot ad arra, hogy miért olyan 
ritkák a folyamatos szelvények az eocén/oligocén határon.

A klimafejlődés felgyorsulását okozó tényezők egyikének 
tekintettük az alpi régióban zajló jelentős tektonikai tevé
kenységet, és az Atlantikum, valamint a Tethys között megszű
nő mélyáramlásokat. Egyes szerzők ezt egy esetleges kozmikus 
eseménnyel magyarázzák, mint pl. egy nagy meteorit becsapódá
sakor keletkezett porfelhő elsötétítő hatása /HSÜ, 1980/. Az 
is felvetődött, hogy egy több millió tektitből és mikrotektit- 
ből álló, a Szaturnuszához hasonló gyűrű övezte a Földet 
/0’KEEPE, 1980/, és ez szűrte meg a napsugárzást. Nyilvánvaló, 
hogy ezek a jelenségek nem lehettek a klimaromlás okai, vi
szont felgyorsíthatták az eseményeket, amelyeknek bizonyos hő- 
mérsékleti határok átlépésekor látványos biológiai következ
ményei lehettek /CAYELIER et al., 1981/.

III. Az eocén/oligocén határ ENy-Európában /Párizsi-medence,
Hampshire-medence, Belgium, Németország

Eszaknyugat-Európa felső-eocén és alsó-oligocén üledékei lé
nyegében sekélytengeri és szárazföldi üledékekből állnak, ame
lyek csak ritkán tartalmaznak plankton mikrofaunát. Ezeknek az 
üledékeknek a biosztratigráfiája elsősorban molluszkákon, cha- 
rophytákon, spórákon-polleneken, dinoflagellátákon és emlősökön 
alapul.

A plankton foraminiférák segítséget nyújtanak a grimmer- 
tingeni homok /Belgium/ és a latdorfi rétegek /Németország/ 
korrelációjához. Minkét képződmény tartalmazza néhány szárma
zási sor utolsó tagját és kisméretű, újonnan fellépett Globi- 
gerinákat /G. praebulloides/. CAYELIER /1979/ szerint a nanno- 
plankton vizsgálatok jelentős üledékhézagra utalnak a latdorfi 
rétegek /NP 18-19/ és a rupéli rétegek /NP 22/ között Belgium
ban és Németországban.

Az Argenteuil-i kék márga csigafaunája kifejezetten eocén 
kapcsolatokat mutat, mig a Rmainville-i zöld agyag /Cyrenás 
agyag/ már faunamegújulásra utal. A malakofauna lehetővé teszi 
a Rmainville-i zöld agyag korrelációját az utolsó Ilamstead-i 
rétegekkel /Anglia/ és a Hoogbutsel-i horizonttal /Belgium/.
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A bartoni és a priabonai /ludi/ emlősök lényegében luté- 
ciai ősökből alakultak ki. Ez a fauna nagy diverzitásu maradt a 
koraludiig, de a késői ludi során fokozatosan csökkent a jelen
tősége. IIARTENBERGER /1973/ szerint ezt a hanyatlást a hőmér
séklet csökkenése és az éghajlat szárazabbá válása okozta. A 
korastampi elején /sannoisi fácies/ fontos esemény következett 
be az emlősfauna életében: a "Grand Coupure", a nagy törés. Az 
uj fauna elsősorban ázsiai bevándorlókból állt össze /RUSSELL 
et al., 1982/.

A charophyták spektruma, amelyet a Harrisichara tuberculata 
és a Rhabdochara stockmansi jelenléte jellemez, fennmarad a kö
zépsőeocéntől a korastampiig. Ez a két faj eocén taxonokkal 
társul a későludiban és újonnan kialakult fajokkal a korastam- 
piban /RíVELIITE, 1983/.

A flórafejlődés arra utal, hogy a trópusi fajokat /bele
értve a ITormapolleseket is/ és a szubtrópusi fajokat fokozato
san helyettesitik az arktotercier, mérsékeltövi fajok /CHATEAU- 
1TEUF, 1980/. A ludi végén /pantini kék márga/ a valószinüleg 
igen gyors klimaromlás következtében a későeocén fajok jó része 
eltűnik. A fajszám változási görbéje a Párizsi-medencében hatá
rozottan kimutatja a növénytakaró alapvető megváltozását az 
eocén-oligocén határon.

Összefoglalásul: a faunaváltozások lehűlésre mutatnak és az 
EITy-európai medencék fokozódó izolációjára a ludi folyamán. A 
lehűlés későludi erősödése egyidejű volt a regresszióval. Ez a 
regresszió, amely sokkal kifejezettebb volt, mint ahogy azt a 
tengerszintváltozási görbék mutatják, valószinüleg egy alpi 
orogón fázis következtében jött létre.
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