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"KGMOS ZT HATIGBÁFIA" 

Dudich Endre+ —  Szöőr Gyula++

Még az is joggal vitatható,hogy a kemosztratigráfia létező 
valóság-e, megvalósítható lehetőség, vagy csupán vágyálom. A 
válasz attól függ, hogyan értelmezzük a kemosztratigráfiát 
tárgyköre szerint, továbbá a földtani időben és térben. A ra
dioaktív kormeghatározás, korlátái ellenére valóság, eredmé
nyesen használt módszercsoport. Ennek kikapcsolásával a stabil 
izotópok és a fő, valamint a nyomelemek segítségével a /nem
csak üledékes/ kőzetek rétegtani viszonylagos tagolására vál
tozatos lehetőségek vannak, az archaikumtól a negyedkorig, 
változó módon és mértékben, elsősorban egy adott szerkezeti 
egységen belül. A megkülönböztetett egységek párhuzamosításá
ra leginkább közeli rétegsorokban /pl. szomszédos fúrások 
szelvényeiben von hlehetőség, az alapvető fácies-függőség fi
gyelembevétele mellett.

Ca'H', Mg++ és COj tartalom, Ha és K tartalom, egyes esetek
ben pl. a foszfáttartalom szolgálhat támpontul adott területen 
és rétegsoron belül.

Az összes nyomelemtartalom, ezen belül különböző elemcsoportok 
/pl. a kalkofil elemek/ mennyisége, egyes elemek arányai /pl. 
B/Ga, Th/U, Ti/Cr/, oselog egyes elemek szintszerü, jellegze-

+Magyar Állami Földtani Intézet 
Budapest XIV, népstadion út 14
M-
KossUth Lajos Tudományegyetem 
Ásványtani és Földtani Tanszék
Dobrecen, 10.

51



tea dúsulásai /F, Sr, B, iái, Oa stb/ szolgáltathatnak érdekes
adatokat.

Különféle szervesgaokémiai paraméterek, újabban pedig az un. 
biológiai jelző /marker/ vegyületek adhatnak, egyes esetekben, 
rétegtani útbaigazitást is. Az aminosztratigráfia és az amino- 
savkronológia elsősorban a negyedidőszakban lehet eredményes; 
hazánkban is már sikerrel alkalmazták. /Külföldi példák időben 
visszafelé a krétáig terjednek./

A hazai eredmények bemutatása /SZÖŐR Gy./munkája/ előtt ki kell 
emelnünk, hogy a kemosztratigráfia mindenképpen párás ztrat'igrá- 
fia, egy a sok módszercsoport közül, amelyek a megfordíthatat
lan /biológiai fejlődési és nukleáris lebomlási/ folyamatokra 
alapozott két fő módszer mellett, azok esetenkénti kiegészíté
sére, helyi pontosításra, esetleges hézagok áthidalására alkal
mazhatók.

A kemosztratigráfia alkalmazási lehetőségeit az I. táblázatban 
foglaltuk össze. Saját tapasztalataink a neogénre vonatkoznak.

Az eredmények ismertetése előtt hangsúlyozzuk, hogy a kutatás 
alapvető szükséglete egy kitünően felszerelt, műszerezettségé
ben célszerűen felépített laboratórium. Ez a szűkös fejleszté
si lehetőségek miatt egyetlen munkahelyen nem koncentrálható,, 
igy több kutatóhellyel kialakított partnerkapcsolat szükséges.

A hagyományos geokémiai módszerek mellett a szerveskémiai 
/biokémiai/, nukleáris /izotópos/, ultrastruktúra /Scanning- 
és transzmissziós elektronmikroszkópos/ technika és számitó— 
gépes feldolgozás segíti az analitikai munkát.

A hazai szakirodalomban FÖLDVÁRIEÉ VOGL M. /1964-/ elsőnek hív
ta fel a figyelmet a rétegazonositás geokémiai lehetőségeire, 
összefoglalva a témakör legfontosabb külföldi eredményeit. Ez 
a munka és több alapdokumentum /KEITH and DEGENS, 1959; KREJ- 
CI-GRAF, 1966; ERNST, 1970; etc./ egybehangzóan a geokémiai
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fáoies "analízist", "diagnosztikát", "tipizálást" hangsúlyoz
za. A naleobiokémia, mint a fosszilialcutatás új lehetősége 
azonos célú, parasztratigráfiái kutatást végez /8ZÖ0R, 1980/.
E témakörben elért eredményeinket és terveinket foglalja össze 
az I. táblázat.

Eltekintve a részeredmények tárgyalásától, a legfontosabb al
kalmazási lehetőségek a következők.
—  A hazai quarter és neogén gerincesszukcesszió változásara 

alapozott biosztratigráfiai, biokronológiai rendszerhez 
/KRSTZOI M., JÁNOSSY D. , KORDOS L. munkássága alapján/ csat
lakozó, a csontszövet szerves és szervetlen összetételi a- 
lemzésén alapuló, új kormeghatározási módszert dolgoztunk
ki /SZÖŐR 1982a,b/. A módszerrel több hazai, karsztterüle
ten feltárt leletanyag korát határoztuk meg /SZÜŐR - KORDOS, 
1981; SZÖŐR, 1982c/. A vizsgálatokat kiterjesztettük a paksi 
löszfeltárás malakológiai anyagára is /SZÖŐR —  BORSY, 1982/.

—  Recens és neogén hazai feltárásokból gyűjtött /BARTHA F. és 
KROLOPP E. munkássága alapján/ malakológiai anyag vizsgála
tával igazoltuk, hogy a héjak B-, Ba-, Sr* I.ín- ;artal-
mával, Ba/Sr-, K/Na-arárnyával utalni lehet a környezet só-, 
tartalmára, a "salinity facies"-re /SZÖŐR —  BARTI1A, 198p/. 
A Lajoskomárom-1. fúrás üledékföldtani és malakológiai ér
tékelésére /JÁMBOR'-- KORPÁSÁÉ HÓDI, 19/1/ támaszkodva vé
geztük el a fúrásanyag paleobiokémiai értékelését /SZÖŐR, 
1981a/. Az adatok számitógépes feldolgozásával bizonyítot
tuk, hogy a geokémiai fácieselemzés hasznos információt
nyújt a pannon rétogtani tagolásához.

— A kemotaxonómia űj lehetősége a Pelecypoda taxon héj-szer— 
vesanyagtártalmának és strukturális felépítésének vizsgá
lata /SZÖŐR 1981b/, ami rendszertani problémák eldöntését, 
töradékanyag azonosítási lehetőségét adja quarter lés pan
non üledékekben.

A hazai litosztrabigrafiái formációk kőzet— és vízkémiai, geo
kémiai kutatására nem térünk ki. Igen szerteágazó témakörök
ben, körültekintő irodalmi tanulmányozás volna szükséges annak
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bemutatására és felmérésére, hogy a geokémiai vizsgálatok ho 
gyan, milyen mélységben és kapcsolatban váltak parasztratigr 
fiai elmező módszerré.
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