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K/Ar KORMEGHATÁROZÁSOK A HAZAI EOCÉN-ÖLI GÓC ÉH ALAPSZELVÉNYEKBŐL

BALOGH Kadosa X

Az eocén-oligocén határ időbeli helyzete még nem ismert elég 

pontosan. Ezt a bizonytalanságot szemlélteti az 1.táblázaton 

látható összeállitás, amelyen különböző szerzőknek az eocén/o

ligocén határ, vagy ahhoz közeli rétegtani egység korára vonat

kozó becslését tüntettük fel. Az 1978 óta javasolt értékek is 

rendkivül széles, 33 - 38 millió év tartományba esnek.
Ennek a bizonytalanságnak - mivel a kisérleti technika je

lenlegi szintjén mérési hibától eltekinthetünk - két oka lehet. 
1/. Az eocén/oligocén határ közelében világszerte kevés a ré- 

tegtanilag jól definiált helyzetű, radiometrikus kormeg-

^határozásra alkalmas magmás kőzet;
2/. A radiometrikus és földtani kor gyakori eltérése megnehez: 

ti a mérési adatok értelmezését.
Az 1. táblázatban foglalt korbecslések legnagyobb része 

több szempontból is kifogásolható vizsgálatokon alapul. Az e- 

lemzések jelentős része nem elég ép, kormeghatározásra kevésbé 
alkalmas ásványon készült, s nem alkalmazták a radiometrikus 

és földtani kor eltérésének kimutatására alkalmas vizsgálati 
módszereket. Legkevésbé meggyőzőek a fiatalabb eocén/oligocén 

határt javasló dolgozatok.
A hazai vizsgálatok során az eocén/oligocén határ közelé

ben lévő üledékes rétegek között megjelenő vékony andezittufa
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csikók közül háromból sikerült K/Ar kormeghatározás céljára 
biotitot elválasztani, a mérési eredményeket a 2.táblázat tar
talmazza. Az Alcsutdoboz-3 fúrásból, 657,5 m-ről származó minta 
erős bontottságát a biotit nagyon alacsony K-tartalma is jól 

jelzi. A kőzeo idegen anyagot is tartalmaz, áthalmozott volta 

valószinüsithető, igy K/Ar kora több szempontból is megbizha- 

tatlan. Ezzel szemben a biotit oszlopos megjelenése a Kiscell-1 

fúrásból és az Alcsutdoboz-3 fúrás mélyebb szintjétől származó 
minták esetében SZABÓ Cs. és BALOG A. vizsgálatai szerint ki

zárja az áthalmozódás lehetőségét.

A különböző rétegtani szintekből származó biotitok kora jól 

egyezik, ami arra utal, hogy a radiometrikus korok nem a tufa
szórás idejét tükrözik, hanem egy későbbi, a vizsgált mintákat 

már együttesen érintő esemény hatására alakultak ki. Részleges 

argonveszteségre utal az is, hogy az általunk mért korok lé
nyegesen fiatalabbak a szakirodalom alapján várható értéknél.

A K/Ar korok fiatalodása Magyarországon egyébként gyakori je
lenség, kimutatható a miocén tufaszintekből elválasztott bio
titok egy része esetében is.

Összegezve megállapítható, hogy a rendelkezésünkre álló 

biotit szeparátumok hagyományos K/Ar kora nem alkalmas az eo- 
cén/oligocén határ időbeli helyzetének pontosabb meghatározásá

ra. A biotitok termikus története azonban egyszerű, a feltéte
lezhető argonveszteség 10-20 % , igy az eltávozott radiogén ar

gon aránya a reaktor besugárzást igénylő -^Ar/^°Ar módszer al

kalmazásával várhatóan megállapítható. Az ennek alapján korri
gált K/Ar kor megbizhatóbb lenne a szakirodalomban eddig kö
zölt adatoknál. A Kiscell-1 fúrásból elválasztott biotit



^ A r / ^ A r  módszeres meghatározását, a probléma jelentőségére 
való tekintettel, a Tokiói Egyetem Geofizikai Intézete vállal

ta el.
x x x

1.táblázat. Adatok az eocén/oligocén határ és az ehhez közeli
rétegtani egységek korára

Szerző Rétegtani egység v. 
határ

Idő /mill.év/

HOLMES, 1959 eocén/oligocén határ 41 —
EVERNDEH et al., 1961 eocén/oligocén határ 

/Chadroni/
33,9

KULP, 1961 eocén/oligocén határ 37

EVER3IDE1I et al. , 1964 rupéli alja 
chadroni alja

33.1
37.1

FÜíTKEL, 1964 eocén/oligocén határ 38 - 39

EERGGREN, 1969 eocén/oligocén határ 38,5

HARDENBOL, BERGGREN 
1978

eocén/oligocén határ 38

RUBIESTEIU, GABUEIA 
1978

eocén/oligocén határ 35,9-36,9

ÖDIN, 1978 IIP 21 alja 33
HARRIS, ZULLEj 1980 középső-felső eocén 

/Castle Hayne mészkő/
43,8 + 1,0

GLASS et al., 1973 felső eocén közepe 34,6 + 4,2

CURRY., 0DI1T, 1982 eocén/oligocén határ 34 t f

Korértékek átszámolva az IUGS Geokronológiai Albizottsága ál
tal javasolt bomlási és atomi állandók alapján /STEIGER, JAGER

1977/.
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