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A FÖLD ÉS AZ ÉLET fejlődése 

X. A FÖLDTANI idő

1. BEVEZETÉS

 

Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő
valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan, a múltból a jelenen át, a jövőbe tartó
szukcessziónak (egymásutániságnak) tekinthető. Amit általában időnek nevezünk, vagyis a
napok évszakok, évek múlása, azok valójában időtartamok, intervallumok, amelyeket
periodikusan ismétlődő csillagászati eseményekhez kötünk. Az időtartamok egymás után
sorakoztatásával értelmezzük az idő múlását.

Az ember általában történelmi időben gondolkodik, régi vagy ősi fogalmakat ezer vagy
százezer éves léptékkel mér. Ez a skála alkalmatlan a földtörténeti események idejének
mérésére. Az emberöltő vagy az emberi történelem földtani időben tekintve pillanatszerű,
figyelembe véve, hogy a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki (ezt tekintjük a földtörténeti
időszámítás kezdetének), vagy azt, hogy az élet 3,8 milliárd évvel ezelőtt jelent meg.

Néhány látványos jelenségtől eltekintve, mint a földrengések vagy a vulkanizmus, a földtani
folyamatok számunkra szinte érzékelhetetlenül lassúak: a plutoni testek kristályosodása millió
évekig tart, a lemeztektonikai mozgások cm/év sebességgel zajlanak. Amikor tehát a
földtörténeti eseményekkel, vagy az élet fejlődésével ismerkedünk, hozzá kell szoknunk, hogy
időskálánkon a beosztások tíz-száz millió évenként követik egymást.



Geológiai  idő

2. A RÉTEGTAN, MINT A FÖLDTÖRTÉNETI KUTATÁS ESZKÖZE

A föld múltját a kőzetek alapján tárhatjuk fel. A rétegtan vagy sztratigráfia a kőzettestek történeti szemléletű
tudománya, célja a földtörténeti események kisebb-nagyobb léptékű megismerése. Tágabb értelemben a
rétegtan magába foglalja a magmás és metamorf kőzetek vizsgálatát is, de mivel a földtörténeti múlt eseményei
számunkra legkönnyebben az üledékes kőzetekből ismerhetők meg, és az élet fejlődéséről is az ezekbe zárt
ősmaradványok nyújtanak információt, a rétegtant sokan leszűkítik az üledékes kőzetek körére.

Az ősmaradványok szerepe a földtörténeti kutatásban

Az ősmaradványok (fosszíliák) a földtörténeti múlt élővilágának dokumentumai. Az ősmaradványokkal
foglalkozó tudományág az őslénytan vagy paleontológia. A fosszíliák körébe nemcsak az egykori élőlények
testének maradványai tartoznak, hanem az élettevékenységüknek bármilyen fennmaradt nyoma, vagyis
kövülete (pl. nyomfosszíliák).

A fosszilizálódás feltétele a betemetődés. ez főképpen vízi üledékképződési környezetben jellemző, mert
szárazulaton inkább a lepusztulás valósul meg. Fosszilizálódásra a szervetlen vázelemek alkalmasak, mert a
szerves anyag az élőlény elhalása után gyorsan elbomlik, csak ritka és speciális feltételek között maradhatnak
fenn szerves testelemek (gyantába ragadt rovarok, jégbe fagyott mamut). A fosszilizálódó szervetlen vázak
anyaga főleg kalcium-karbonát (kagylók, csigák, stb.), szilicium-dioxid (kovamoszatok, kovaszivacsok,
radioláriák) vagy kalcium-foszfát (gerincesek).

A betemetődés után a vázak is átesnek a kőzettéválási folyamatokon. Ennek során alakjuk megváltozhat,
színük eltűnik a színt okozó szerves anyag elbomlása miatt, anyaguk átkristályosodik. Az is lehet, hogy a váz
feloldódik, és csak a helyét kitöltő kőzetanyag őrzi meg az eredeti formát. Az ilyen fosszíliákat kőbélnek



nevezzük. A fosszília héjas példány vagy lenyomat is lehet.

A fosszilizáció lehetőségei
Héjas példány (A: a  kagylók osztályába tartozó Hippurites),  kőbél (B: a  lábasfejűek osztályába tartozó ammonitesz) és lenyomat
(C: a  Trilobita  osztály  egyik  képviselője.

A fosszíliákat – ugyanúgy, mint a mai élővilág képviselőit – rendszerezzük. A rendszerezés a kötelező, illetve
fakultatív rendszertani kategóriákba (taxonokba) való besorolással történik. A kötelező taxonok egymás alá
rendelt sorrendben a következők: törzs (phylum), osztály (classis), rend (ordo), család (familia), nemzetség
(genus), faj (species). A fakultatív kategóriáknál az előbbieket a sub- vagy super- előszócskával látjuk el (pl.
subspecies, superfamilia).

 

Az ősmaradványok kettős szerepet látnak el a földtörténeti kutatásban. egyrészt lehetővé
teszik az üledékes kőzetek korának megállapítását (illetve a különböző kőzetek rétegtani
korrelációját), másrészt segítségükkel pontosíthatjuk az egykori ősföldrajzi környezet
rekonstrukcióját.

A sztratigráfia alapjai

Rétegtani alapelvek

A rétegtani vizsgálat és a kőzettestek egymáshoz való időbeli viszonyának tisztázása során számos
törvényszerűséget szem előtt kell tartanunk, amelyeket rétegtani alapelvekként tartanak számon. ezek közül
jelentőségében kettő kiemelkedik. Az egyik, az eredeti horizontalitás törvénye azt mondja ki, hogy az
üledékes rétegek keletkezésükkor vízszintesen vagy közel-vízszintesen rakódnak le (eltekintve a
keresztrétegzéstől vagy a viszonylag ritka, rétegzetlen üledékes kőzetektől). Ha tehát ferde helyzetű, hajlott
vagy gyűrt rétegeket látunk, azokat valamilyen igénybevétel, erőhatás érte keletkezésüket követően.

A másik alapelv, a települési törvény, amelyet N. Steno rögzített 1669-ben, azt a ma már kézenfekvőnek tűnő,
de annak idején nagy jelentőségű megállapítást rögzíti, hogy egy zavartalan üledékes rétegsorban az alsóbb
helyzetben lévő rétegek idősebbek a felettük lévőknél. Hegységképződéskor, kollíziós zónában, ahol átbuktatott
redők és takarós szerkezetek jönnek létre, ez a helyzet megfordulhat, tehát ilyen területeken körültekintően kell
eljárni, ha a rétegek egymáshoz viszonyított korát vizsgáljuk. A gradált rétegzésű kőzetek, a hullámfodrok vagy
a keresztrétegzettség felismerése segíthet abban, hogy a rétegek eredeti vagy fordított helyzetét megítéljük.



 

Rétegsorok normál  vagy kimozdult helyzetének megállapítása
Eredeti településben a keresztrétegzés és a hullámfodrok konvex oldala lefelé mutat,  a  gradált
rétegek szemcséi felfelé  egyre finomodnak.  Ha ezek egy rétegsorban fordítva jelennek meg,
átbuktatott  rétegekről  van szó.

A rétegek települési helyzete

Amikor üledékes kőzettestek egymáshoz viszonyított korát akarjuk vizsgálni, fontos tisztáznunk azt, hogy az
üledékrétegek lerakódása folyamatos volt-e. Ez a rétegek települési módjának megállapításával lehetséges.

Ha az üledékképződés megszakítás, vagyis üledékhézag nélkül, folyamatosan zajlott, a rétegek települése
konkordáns. Amennyiben ez nem így történt, a település diszkordáns. A diszkordanciának több esete
lehetséges. Ha az idősebb réteg képződése után felszínre került, az erózió megtámadta, és a fiatalabb réteg
később, a lepusztult felületre települt, eróziós diszkordanciáról van szó. Ha az idősebb réteg vagy rétegek
eredeti vízszintes helyzetükből kibillentek, és a fiatalabb réteg ezekre szöget bezáróan, vagyis vízszintesen
rakódott, szögdiszkordanciáról beszélünk. Gyakran előfordul, hogy a szögdiszkordancia felület egyben eróziós
felület is, tehát a két lehetőség kombinálódik. Ha üledékes rétegekbe magmás intrúzió nyomult be, vagy
lepusztult metamorf felszínre települnek, nonkonformitás jön létre.

A diszkordancia lehetőségei
Eróziós diszkordancia (A), szögdiszkordancia (B), nonkonformitás (C)

A rétegtani osztályozás

A rétegtani osztályozás feladata, hogy a kőzeteket, kőzettesteket elkülönítse, tagolja, és rétegtani egységekbe
sorolja.



Ha a tagolás és besorolás a kőzettestek ásvány-kőzettani és geokémiai jellegei alapján történik,
litosztratigráfiai osztályozásról van szó. A litosztratigráfiai osztályozás alapegysége a formáció. A formáció
egy olyan kőzettest (lehet magmás, üledékes vagy metamorf), amely környezetétől, más kőzettestektől
kőzettani alapon elhatárolható. Több formációt formációcsoportba foglalhatunk össze, illetve a formációt
felbonthatjuk tagozatokra, ezeket pedig rétegtagokra. A formáció neve három szóból áll. Az első szó földrajzi
név, ami a tipikus előfordulás helyét jelöli. A második szó a domináns kőzettípus neve, harmadik tagként pedig
a formáció szót használjuk. A nemzetközi írásmódhoz alkalmazkodva mindhárom szót nagy kezdőbetűvel írjuk
(például Hámori Dolomit Formáció).

A biosztratigráfiai osztályozás alapja a kőzetek ősmaradványtartalma. ebből következik, hogy ezt az
osztályozásmódot az üledékes kőzeteknél használjuk. A biosztratigráfiai osztályozás alapegysége a biozóna,
amely ősmaradványtartalom alapján lehatárolható kőzettest. A biozónának különböző, de egyenrangú fajtái
vannak. A biosztratigráfiai egységek nevénél kiírjuk a legfontosabb ősmaradvány(ok) nevét és a biozóna típusát
(például Nummulites millecaput taxon-tartomány-zóna).

A kőzetsorozatokat tagolhatjuk az egyes kőzetegységek kora alapján is, ilyenkor a kronosztratigráfiai
(időrétegtani) osztályozást követjük. A kronosztratigráfiai osztályozás alapegysége az emelet, melynek
elnevezésére általában a típusterületre utaló földrajzi nevet használják. Az emelet kronozónákra tagolható,
illetve több emelet egy sorozatba foglalható össze, a sorozatok pedig rendszert alkotnak.

A rétegtani korreláció

A rétegtani korreláció célja, hogy a különböző helyeken feltárt rétegtani egységek párhuzamosítását,
azonosítását elvégezze, és lehetővé tegye a kőzetek korbesorolását. A korreláció megvalósítható kőzettani és
őslénytani (paleontológiai) módszerekkel.

A kőzettani korreláció a litológiai (kőzettani) sajátosságokat veszi figyelembe. Nagy segítség, ha a
kőzetsorozatban úgynevezett indexrétegek vannak jelen, amelyek nagy területen elterjedtek, és kőzettanilag jól
azonosíthatók. Ilyenek például a finom szemcsés piroklasztikus kőzetek, amelyek egy-egy vulkáni kitöréskor
nagy területen szóródtak szét. A felszín alatti, mélyfúrásokban történő kőzettani korrelációt a geofizikai
karottázs-szelvények teszik lehetővé. ennek lényege, hogy a kőzetek fizikai tulajdonságait (elektromos
vezetőképesség, sugárzás) mérve hasonlítják össze a rétegeket.

Az őslénytani korreláció a rétegek azonosításának egyik legegyszerűbb eszköze. lényege, hogy az azonos
ősmaradványokat tartalmazó rétegek korban egymással megfeleltethetők. Az őslénytani korreláció alapja a
Dollo-törvény, amely kimondja, hogy az evolúció során valamikor kialakult szervezet nem ismétlődhet meg
még egyszer. ez azt jelenti, hogy egy-egy ősmaradvány mindig egy adott, rövidebb vagy hosszabb
időintervallumot jelez. Kormeghatározásra elsősorban a rövid életű (néhány millió vagy néhány tízmillió évig
fennmaradt) taxonok alkalmasak. A pontos rétegtani besorolást az indexfosszíliák teszik lehetővé. Az index
fosszíliák olyan gyakori, nagy elterjedésű ősmaradványok, amelyek csak egy viszonylag szűk időintervallumra
jellemzők. A nagy területi elterjedés általában a vízben lebegő (plankton) vagy úszó (nekton) életmódot folytató
élőlényeknél valósul meg, mert az aljzaton élő (bentosz) formák mozgása korlátozottabb.

Rétegtani  korreláció
Üledékes kőzetrétegek korrelálhatók az ősmaradvány tartalom alapján. Az egymástól  több kilométerre lévő,  azonos
ősmaradványokat  tartalmazó, ma már nem folytonos rétegek a földtörténeti  múltban egyidejűleg képződtek.

A magnetosztratigráfia



A magnetosztratigráfia a kőzetekben lévő mágnesezhető ásványok tulajdonságainak vizsgálatán alapuló

rétegtani módszer. A legjellemzőbb ilyen ásvány a magnetit (Fe3O4), mely járulékos elegyrészként magmás és

üledékes kőzetekben is előfordul.

A vulkáni kőzetek közül a bazalt rendelkezik a legnagyobb magnetittartalommal. egy bizonyos hőmérséklet
felett, amit Curie-pontnak nevezünk, a magnetit nem mágnesezhető az atomok jelentős hőmozgása miatt. 580
°C alatt, ami a magnetit Curie-pontja, a magnetit atomjai az aktuális mágneses térnek megfelelően
mágneseződnek, és ez a mágneses polaritás megőrződik bennük a továbbiakban. ez a mágneses irányítottság
később a kőzetben mérhető.

Az üledékes kőzetek közül azok a törmelékes üledékes kőzetek használhatók mágneses mérésekre, amelyek
törmelékes magnetitszemcséket tartalmaznak. A magnetitszemcsék ülepedés közben kis iránytűkként beállnak
az akkori mágneses tér irányába, és a kőzetbe zárva ez az állapot megőrződik. Ha az üledékes kőzetsorozat
zavartalan marad, a magnetitek alapján visszakövetkeztethetünk arra, hogy milyen volt a lerakódás idején a
mágneses tér irányítottsága (polaritása).

A vulkáni kőzetek mágneses tulajdonságainak mérése során kiderült, hogy egyes kőzetek mágneses polaritása
a mainak ellentéte. szisztematikus mérések sorozatával bizonyították, hogy ez az egész földre kiterjedő
jelenség, és abból ered, hogy a Föld északi és déli mágneses pólusa bizonyos, szabálytalan időközönként
felcserélődik. Nem tudjuk, hogy mi okozza ezt a jelenséget, és azt sem, hogy milyen gyorsasággal zajlik, csak
azt, hogy egymillió év alatt többször bekövetkezik. Az utolsó pólusváltás körülbelül 690 ezer évvel ezelőtt volt.

Mágneses pólusváltások az utolsó 4,5
millió év során
A jobb oldali  nevek az adott  időszak
elnevezését  jelentik.

A kőzetekben mérhető mágneses pólusváltáson alapuló korreláció elterjedt módszer. A radiometrikus és a
mágneses polaritás mérések kombinációjával pontosan kiszámítható, hogy a földtörténeti múltban mikor voltak
pólusváltások. Napjainkban ezt körülbelül 160 millió évre visszamenőleg tudják rekonstruálni.

3. A FÖLDTÖRTÉNETI időskálA

A földtörténeti időskála kialakulása

A korábbi évszázadok szórványos őslénytani adatai a XIX. századra rendszerezett tudománnyá váltak, és
kiderült, hogy a rétegek korrelációjára épülő idő-rétegtani sorozatok minden kontinensen megegyeznek. egy
világméretű korreláció elvégzése után lehetővé vált, hogy az ismert rétegsorok kronológiai sorozatait egyetlen



rendszerbe foglalják össze, amelynek alapja az üledékes kőzetek ősmaradványainak relatív (egymáshoz
viszonyított) kora. Ez az egyesített rendszer lett a földtörténeti időskála. A skála intervallumaihoz rendelt
nevek ötletszerűek, körülbelül 100 év alatt alakultak ki angliai, svájci, oroszországi és amerikai előfordulások
alapján, földrajzi nevekből vagy az élővilág fejlődésére utaló görög szavakból. Az egyes intervallumokat
meghatározott ősmaradvány-együttesek jellemzik.

A földtörténeti időskála
Az években mért adatok radiometrikus mérések alapján
ismertek. A felsorolt egységeken belül  a  geológiában
még finomabb beosztás is használatos.

A földtörténeti időskála alapján az eseményeknek, a kőzettestek kialakulásának vagy egyes ősmaradványok
megjelenésének csak az egymáshoz viszonyított, relatív kora volt meghatározható, hiszen a skálához nem
tudtak éveket rendelni.

Az 1600-as évek közepén a Bibliában foglaltakra támaszkodva J. Ussher ír püspök a Föld teremtésének idejét
Kr.e. 4004-ben határozta meg. Az első természettudományos megközelítésű becslések, hogy években is
kifejezzék a földtani kort, azon alapultak, hogy próbálták megfigyelni az üledékképződés sebességét és ezt az
üledékes kőzetrétegek vastagságára vetíteni. Az ebből származó elképzelések a föld korára vonatkozóan
meglehetősen tág határok között (75000 év - 1,5 millió év) mozogtak. feltételezve, hogy a tengerek sótartalma
a szárazföldről hordódik be, a jelenlegi sótartalom felhalmozódási idejéből J. Joly ír vegyész 90 millió évet
kalkulált.

Lord Kelvin
brit fizikus termodinamikai

számításokkal  próbálta
meghatározni a  Föld

korát.

Lord Kelvin termodinamikai számítások alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Föld maximum 40 millió
éves. számításának alapja az volt, hogy azt az időtartamot akarta meghatározni, amely a föld izzó állapotából
a jelenlegi állapotra való lehűléshez szükséges..A jelenleg ismert adattól való eltérést az okozta, hogy lord
Kelvin idejében még nem ismerték a radioaktivitást, így ő nem vehette figyelembe azokat a hőtermelő
folyamatokat, amelyek a radioaktív bomlással járnak.



A Föld korának becslése a természettudományok fejlődése során
1: Ussher,  2: Buffon, 3: Lyell,  4: Kelvin,  5: Joly, 6: földi kőzeteken és meteoritokon mért
radiometrikus adatok

A radiometrikus kormeghatározás

Sir  Ernest  Rutherford,
Nobel-díjas fizikus

elsőként határozta meg a
kőzetek korát  a  bennük
lévő radioaktív  elemek

alapján.

Az években történő kormeghatározáshoz a kulcsot a radioaktivitás 1896-ban történt felfedezése jelentette (az
elnevezés Marie Curie-től, a jelenség felismerőjétől származik). A XX. század elején E. Rutherford vetette fel
azt, hogy a kőzetek kora radiometrikus mérések alapján megadható, de a korabeli laboratóriumi technika miatt
az eredmények még nagyon eltérők voltak. Az 1950-es évektől kezdve az eljárás korszerűsödése már
pontosabb méréseket tett lehetővé.

A radiometrikus kort  (helytelenül) abszolút kornak is szokás nevezni. Ez a szóhasználat azonban akkor lenne
helyes, ha a radioaktív mérésekkel valóban abszolút pontos eredményeket kapnánk. Valójában azonban ezek a
mérések még napjainkban is sok hibát rejtenek, tekintettel arra, hogy a kőzetek képződése óta eltelt időszakok
eseményei jelentősen ronthatják a mérési eredményeket.

A radiometrikus kormeghatározás alapja

A radioaktivitás az atommag spontán bomlása, elektromágneses sugárzás kibocsátásával. A bomlás során a
radioaktív izotópok stabil izotópokká alakulnak át. A radioaktív izotópok jellemzője a felezési idő, vagyis az az
időtartam, amely alatt az adott radioaktív izotóp kiindulási atomjainak száma a felére csökken. A csökkenés
időben exponenciális, tehát a bomlási folyamat nagyon sokáig elhúzódhat. A természetben 40 körüli az ismert
radioaktív izotópok száma, ezek felezési idejét meghatározták.



A 238U izotóp átalakulása 206Pb izotóppá
A bomlási  görbe a kiindulási  anyag exponenciálisan csökkenő mennyiségét  mutatja.  A 238U
izotóp felezési ideje  4,51 millió év.  Minden rákövetkező 4,51 millió év periódusban az adott
periódus kiindulási  anyagmennyiségének fele bomlik  el.

A radioaktív kormeghatározás azon alapul, hogy a radioaktív izotópok stabil izotópokká való átalakulása állandó
sebességgel zajlik. Ha egy adott ásványban megmérjük a keletkezett stabil izotóp, valamint a maradvány
radioaktív izotóp mennyiségét, és ismerjük a bomlás sebességére jellemző felezési időt (vagyis az ezzel
összefüggő bomlási állandót), az adott ásvány korát egy exponenciális összefüggés alapján kiszámíthatjuk. A
helyes számítás feltétele, hogy az adott ásvány keletkezésekor csak a kiindulási izotóp van jelen, és a
keletkezett izotóp mennyisége más forrásból nem gyarapszik, illetve, hogy közben nem történtek olyan
folyamatok, amelyek a kiindulási vagy végtermékek mennyiségét megváltoztatták.

A kőzetek kora

Radiometrikus mérésekkel bizonyos ásványok korát tudjuk meghatározni, tehát azt az időpontot, amikor az
ásványt felépítő ionok vagy atomok kristályrácsba rendeződtek. ez az az időpont, amikor a radioaktív izotóp is –
igen kis mennyiségben – helyet kapott a kristályrácsban, olyan módok, hogy bizonyos rácspozíciókban
helyettesítette az ásványt felépítő elemet.

A magmás kőzetekben az ásványok a magma hűlésével alakulnak ki. A radiometrikus mérési adat tehát azt az
időpontot mutatja meg, amikor a magma megszilárdult, vagyis az ásványok létrejöttek. Ez természetesen nem
pillanatszerű folyamat, különösen a mélységi magmás kőzetek esetében, de a mérési eredményeket is néhány
millió év eltérés megengedésével szokták megadni. A megengedett eltérés mennyisége függ a kőzet korától,
minél idősebb kőzetről van szó, annál nagyobb a hibahatár.

A metamorf kőzetekben a radiometrikus koradat azt az időpontot adja meg, amikor a metamorfizálódó kőzet
ásványai átkristályosodtak (például az illitből muszkovit lesz).

Az üledékes kőzetekben olyan ásvány alkalmas radiometrikus mérésre, amely szingenetikus képződésű
(üledéklerakódással egyidejűleg kristályosodó). Ilyen a glaukonit és esetenként az illit (az illit ugyanis gyakran
áthalmozott, illetve későbbi képződésű). A glaukonit keletkezési feltételeit az üledékes kőzetképző
folyamatoknál tárgyaltuk. Az üledékes kőzetek közvetlen radiometrikus kormeghatározása tehát csak akkor
lehetséges, ha tartalmaznak glaukonitot. Ebben az esetben az üledék lerakódásának időpontjáról kapunk
információt. Ha az üledékes kőzetsorozatok nem tartalmaznak glaukonitot, években történő kormeghatározásuk
akkor lehetséges, ha magmás kőzettelérek (dájkok) szelik át őket.



Üledékes rétegek korának közvetett  meghatározása
Az üledékes kőzeteket átszelő andezit  dájk radiometrikus kora meghatározható.
Konkordáns  település esetén a legfelső átszelt  réteg ennél  kissé idősebb,  az érintetlen
réteg kissé fiatalabb. Ha ezek ősmaradványt tartalmaznak,  a  más kőzetekben talált  ugyanilyen
fosszíliák  alapján azoknak a rétegeknek a korára is következtethetünk.

Radiometrikus módszerek

Radiometrikus mérésekre főleg a szén, urán, kálium és rubidium elemek bizonyos izotópjait használják. A
következőkben a felsorolt izotópokra alapuló módszereket ismertetjük.

A radiokarbon módszer a 14C izotópot használja fel, amely az atmoszférában folyamatosan képződik a 14N

izotópból, kozmikus sugárzás hatására. A 14C izotóp beépül minden élő szervezetbe. Amikor azok elhalnak,

bomlani kezd, és radioaktív sugárzás mellett visszaalakul 14N-gyé. Mivel a bomlás sebessége exponenciálisan
csökken, a módszer legfeljebb 40 ezer éves reliktumok korának mérésére alkalmas, a pleisztocén és holocén
kutatásban, illetve a régészetben használják elterjedten.

Az urán-ólom módszer az uránnak két olyan radioaktív izotópján alapszik, amelyek kormeghatározásra

alkalmasak. Mindkettő, sugárzás kíséretében, ólom izotópokká alakul át (235U  207Pb és 238U  206Pb).
Az uránizotópokon alapuló mérés a legrégebbi radiometrikus kormeghatározási módszer, de csak 100-200
millió évesnél idősebb kőzetekre alkalmazható a hosszú felezési idő miatt. A méréshez jól használható a cirkon
(ZrSiO4), mely gyakori járulékos ásvány magmás és metamorf kőzetekben, és rácsszerkezeti helyettesítéssel

(U  Zr) kevés uránt tartalmazhat. Ugyancsak használhatók a ritkább U-szilikátok vagy U-oxidok is.

A kálium-argon módszer alapja, hogy a 40K izotóp 40Ar izotóppá alakul. A bomlás igen lassú, de a módszer
mégis alkalmazható viszonylag fiatal kőzetekre is, mert az argon igen kis mennyiségben is mérhető. A mérés –
elsősorban a mélységi magmás kőzetek lassú lehűlése miatt – némi hibát rejt amiatt, hogy az argon a
kristályosodás 700 °C körüli hőmérsékletén részlegesen elszökik a kristályból. Az ásványnak le kell hűlnie az
úgynevezett blokkoló hőmérsékletre (az a hőmérséklet, amikor az argon már nem tud eltávozni) ahhoz, hogy a
gáz a kristályban maradjon. A méréssel tehát nem a kristályosodás időpontját kapjuk, hanem a blokkoló
hőmérsékletre való lehűlés időpontját, ami ásványonként változó (150-500 °C). A vulkáni kőzetek lehűlése
olyan gyors, hogy ez a hiba elhanyagolható. A módszerhez felhasználható K-tartalmú ásványok a muszkovit,
biotit, amfibol, szanidin, plagioklász és glaukonit. Káliumtartalma ellenére nem alkalmas az ortoklász és
mikroklin, mert ezekből az ásványokból felszíni hőmérsékleten is elszökik az argon. Az üledékes kőzetek
glaukonitjánál nincs argondiffúzió. A K/Ar módszernél jelentős hibát okozhat, hogy az argon mennyisége
hőhatásra (például metamorfózis) csökken, így a mérés fiatalabb kort mutat.

A rubídium-stroncium módszer a 87Rb izotóp 87Sr izotóppá alakulását méri.  Ez a módszer a nagy felezési
idő miatt elsősorban prekambriumi és paleozóos magmás és metamorf kőzetek vizsgálatára alkalmas. A
rubídium a kálium helyettesítőjeként fordul elő a kőzetalkotó ásványokban. Így a mérésre felhasználható
ásványok a muszkovit, biotit, ortoklász és mikroklin.



A radiometrikus mérésekhez használt  fontosabb izotópok és felhasználhatósági területük

A radioaktív izotópok mennyiségi arányán alapuló módszerek mellett számos egyéb eljárást is alkalmaznak
években történő kormeghatározásra. ezek közül – egyszerűsége és viszonylag alacsony költségei miatt – egyre
inkább elterjedt az úgynevezett fission track módszer [1].

Ha egy ásvány tartalmaz 238U izotópot, ennek bomlása során a radioaktív sugárzás roncsolja a kristályrácsot.
ennek példája a szürkésbarna színű füstkvarc, amely színét a radioaktív bomlás hatására bekövetkezett
szerkezeti sérüléseknek köszönheti.

A fission track (hasadvánnyom) módszer
A fekete csóvák roncsolásnyomok, melyeket  az
apatit  ásványban lévő radioaktív  uránizotóp bomlása
idézett elő. Képmagasság 90 mikrométer

Egy 238U tartalmú ásvány polírozott felületét megvizsgálva (előtte még savas étetéssel a felületi
egyenetlenségeket kihangsúlyozzák), azt tapasztaljuk, hogy rajta mikroszkópos méretű, kis gödrök sorakoznak
egymás után. Ezek az úgynevezett hasadvány nyomok. Itt a radioaktív bomlás által létrehozott elváltozásokra
kell gondolnunk, amelynek sugárzása sérüléseket hoz létre a kristályszerkezetben. Mikroszkóp alatt az így
keletkezett, területegységre eső nyomok megszámolhatók. ezt mesterségesen létrehozott nyomokkal
összevetve, a bomlás időtartama kiszámítható. A mérés alkalmazható csillámok, kvarc vagy obszidián esetében.

A földtörténeti időskála és az években mért idő

Az időskála kezdőpontja

 

A földtörténeti időskála eredetileg ősmaradvány-tartalmú üledékes kőzetekre épült. Az



üledékes kőzetek közé azonban sok helyen magmás testek települnek, melyeknek kora
radiometrikus módszerekkel években megismerhetővé vált. A települési viszonyok pontos
tisztázása és szisztematikus mérési sorozatok sokasága alapján így meghatározták a skála
egységeinek években mért határait.

Az első mérések idején az eredmények sokak számára hihetetlennek tűntek, bár ez már a
geológia fejlődésének korábbi szakaszaiban is előfordult. A bibliai teremtés-elmélet a föld korát
6000 évesnek határozta meg. ehhez képest Hutton néhány millió évről szóló becsléseit is
túlzásnak vélték, Kelvin 40 millió évét pedig szinte elképzelhetetlennek. A tudomány viszont
bebizonyította, hogy Kelvin eredményeit is meg kell százszoroznunk, ahhoz, hogy a Föld
valódi korát közelítőleg megkapjuk.

A legidősebb, radiometrikus méréssel kapott koradat egy ausztráliai törmelékes üledékes kőzethez tartozik.
Ennek egyik ásványszemcséjén, egy cirkonkristályon mérték a 4,1 milliárd éves kort. Maga az üledékes kőzet
ennél fiatalabb, hiszen az ásvány nem a lerakódáskor képződött, hanem törmelékként került az üledékbe. d-
Afrikában olyan 3,6 milliárd éves gránitot fedeztek fel, amely kvarcit-xenolitokat (magma által bekebelezett
egykori mellékkőzet-darabokat) tartalmaz. ez a gránit tehát egy korábban lerakódott homokkő sorozatba
nyomulhatott be, ami azt jelenti, hogy az eseményt megelőzően már működött a kőzetciklus. 2008-ban a
kanadai Quebec tartományban fedezték fel a föld edidig ismert legidősebb kőzetét, mely sok amfiból és gránát
ásványt tartalmaz. A kőzet 4,3 milliárd éves.

A Föld jelenleg ismert  legidősebb kőzete
A kőzet a  kanadai Hudson-öböl  mellett található

Mindezek figyelembe vételével, valamint összevetve azzal, hogy a legidősebb Holdról származó kőzet 4,6
milliárd évesnek bizonyult, és a legidősebb meteoritok is hasonló korúak, a Föld korát 4,6 milliárd évre becsülik.

A fő egységek időhatárai

 

A prekambriumi idő 4,6 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 570 millió évvel ezelőtt ért véget. Az
ekkor kezdődött és napjainkig tartó szakasz a fanerozoikum, amit három részre tagolunk:
paleozoikum, mezozoikum és kainozoikum. A kainozoikum napjainkban is tart. A földtörténet
első, közel négymilliárd éve a prekambrium. ezt a rendkívül hosszú időszakot, mely közel
nyolcszor annyi ideig tartott, mint a fanerozoikum, mégis csak két részre osztjuk, archaikumra



és proterozoikumra, míg a fanerozoikum tagolása sokkal részletesebb. Ennek az az oka, hogy
a prekambriumban az élőlények még nem rendelkeztek fosszilizálódásra alkalmas szilárd
vázzal. A szilárd váz 570 millió évvel ezelőtt jelent meg, és ettől kezdve az egyre
bőségesebben rendelkezésre álló fosszíliák lehetővé tették a finomabb korbeosztást.

A felsorolt földtörténeti egységek határait őslénytani alapon húzzuk meg. A prekambrium, paleozoikum és
mezozoikum végét az élővilágban bekövetkezett nagyméretű kihalási eseményekhez kötjük, amit az addigi
fosszíliák nagy részének eltűnése jelez. A kihalások okait a későbbiekben részletezzük.

4. Ellenőrző KÉRDÉSEK

A FÖLDTANI IDŐ - ELLENŐRZŐ FELADATOK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. A föld 3,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki.
 

I H

2. A sztratigráfia a kőzetek szerkezeti elemeivel foglalkozik.
 

I H

3. A paleontológia az ősmaradványokkal foglalkozik.
 

I H

4. A települési törvény N. steno nevéhez fűződik.
 

I H

5. Az őslénytani korrelációt az indexfosszíliák teszik lehetővé.
 

I H

 Társítsa a megfeleltethető fogalmakat! 
 Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

6.

 

magnetosztratigráfia 

 

rendszertani kategória
Curie-pont
kőzettani jellegek
erózió
triász

 
 

litosztratigráfia 
taxon 
diszkordancia 

mezozoikum 

 Írja be a szövegbe az adott definícióhoz tartozó fogalmat! 
 A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

 taxon, formáció, diszkordancia, Dollo-törvény, Curie-pont



 

Az a hőmérséklet, amely felett a magnetit nem mágnesezhető:

A rétegek települése nem folytonos:

A litosztratigráfiai osztályozás alapegysége:

Az a elv, amely kimondja, hogy egy kihalt faj nem jelenhet meg még
egyszer:

Az élővilág rendszertani kategóriái:

 

 

 Válassza ki a helyes választ a következő kérdésekre! 

12. Meddig tartott a paleozoikum?
 

 
 

240-66 millió évvel ezelőttig
 

300-150 millió évvel ezelőttig

 
 

 
570-240 millió évvel ezelőttig  

 

13. Milyen érték a magnetit Curie-pontja?
 

 
 

890 °C
 

580 °C

 
 

 
360 °C  

 

14. Melyik rétegtani osztályozás alapegysége a biozóna?
 

 
 

biosztratigráfia
 

magnetosztratigráfia

 
 

 
kronosztratigráfia  

 

15. Mire használjuk az indexrétegeket?
 

 
 

a diszkordancia megállapítására

 
 

a kőzettani korrelációra

 
 

az ősmaradványtartalom vizsgálatára

16. Hogy nevezzük azt a települési módot, amikor a rétegsor folyamatosan
képződött?
 

 
 

konkordáns település
 

eróziós diszkordancia

 
 

 
szögdiszkordancia  

 



 Párosítsa a meghatározáshoz a fogalmat! 
 A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére!

 

fanerozoikum, Dollo-törvény, indexrétegek, 
eredeti horizontalitás elve, konkordáns, radiometrikus kor, 
biosztratigráfia, magnetosztraigráfia, hasadvány-nyom módszer,
diszkordáns

17. Olyan rétegek, amelyek nagy területen elterjedtek, és kőzettanilag jól

azonosíthatók:  

18. A kőzetekben lévő mágnesezhető ásványok tulajdonságainak vizsgálatán

alapuló rétegtani módszer:  

19. A rétegek települése abban az esetben, ha megszakítás volt az

üledékkéződésben:  

20. Ha egy adott ásványban megmérjük a keletkezett stabil izotóp, valamint a
maradvány radioaktív izotóp mennyiségét, és ismerjük a bomlási állandót, egy

exponenciális összefüggés alapján kiszámítható:  

21. A radioaktív bomlás által létrehozott elváltozások, amelynek sugárzása
sérüléseket hoz létre a kristályszerkezetben. Mikroszkóp alatt az így
keletkezett, területegységre eső nyomok megszámolhatók: 

 

22. Az 570 millió évvel ezelőtt kezdődött és napjainkig tartó szakasz: 

 

23. A rétegek települése abban az esetben, ha az üledékképződés megszakítás,

vagyis üledékhézag nélkül, folyamatosan zajlott:  

24. Az a felismerés, amely kimondja, hogy az evolúció során valamikor kialakult

szervezet nem ismétlődhet meg mégegyszer:  

25. Az üledékes rétegek keletkezésükkor vízszintesen vagy közel-vízszintesen

rakódnak le:  

26. A rétegek ősmaradványtartalma alapján történő osztályozása: 

 

    [1] Magyarul  "hasadvány nyom" módszernek nevezik.
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