
ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, jjl, Budapest, 1985* pp.53-57.

VULKÁNI EREDETŰ CSILLÁMOK K/Ar KORMEGHATÁROZÁSA 
EOCÉN-OLIGOCÉN HATÁRSZELVÉNYEK PELÁGIKUS MÉSZKÖVÉBEN

/GUBBIO, OLASZORSZÁG/
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-Az ÉK-Appeninekben az eocén-oligocén határ _a_sc ágii a 
cinerea alsó részében helyezkedik el. Ennek a pelágikus, már- 
gás mészkőnek a legjobb feltárásai Gubbio közelében, a contes- 
sai utón találhatók. A contessai szelvény biosztratigráfiái és 
magnetosztratigráfiái helyzetét LOWRIE és munkatársai /1982/ 
határozták meg pontosan. Az eocén-oligocén határt egy nagy kő
fejtőben ismerték fel, a 13. és a 15. óceáni mágneses anomáli
ának megfelelő polaritási zónák fordított mágnesezettségü in
tervallumában. Biosztratigráfiái szempontból a határt a Globo- 
rotalia cerroazulensis és a Pseudohastigerina micra plankton 
foraminifera-zónák és az NP 19/20— CP 15b és az NP 21— CP l6a,b 
nannoplankton zónák határa jelöli ki. A szelvény felsőeocén és 
alsóoligocén szakaszán több szintben'találhatók csillámlemez
kék. Ezek egyes rétegfelszinekhez kötődnek. Különösen két réteg 
/kb. 8 m-rel a határ fölött, ill. alatt, a 13., ill. a 16, 
mágneses anomália tetején/ tartalmazott annyi csillámot, hogy 
az szeparálható volt és K/Ar módszerrel a korát meg lehetett 
határozni. A jó megtartású, nem mállott biotitcsillámok való- 
szinüleg a Gubbiótól 230 km-re É-ra elterülő Colli Euganei 
vulkáni vidékéről származhattak, amely a későeocénben és a 
koraoligocénben volt aktiv. A csillámok periodikus előfordulása 
és a hidraulikai szempontból egyenértékű egyéb vulkáni szili-
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teátok hiánya légi szállitásra utal. A felső rétegből /a 13. 
anomália tetejéről/ előkerült csillámok előzetes K/Ar kora

i .
35,2 - 0,5 millió év, mig az alsó réteg csillámja /a 16. ano
mália tetejéről/ 36,1 -  0,5 millió éves kort adott. Az ezekből 
a koradatokból a csillámos rétegek közötti 16 méternyi pelági- 
kus biomikritre meghatározott 18 méter/millió év üledékképző
dési sebesség alapján 35,6 -  0,5 millió éves kort lehetett 
meghatározni a biosztratigráfiai eocén-oligocén határra. Ez az 
eredmény tovább pontosítja a későeocén-koraoligocén óceáni 
mágneses sztratigráfia kalibrációs skáláját és jó közelitést 
ad az eocén-oligocén határ korára. Ezenkívül segítséget nyújt 
az eocénvégi biológiai fordulatot rögzitő rétegtani szelvények 
világméretű korrelációjához is.

1. ábra: Az eocén-oligocén határ K/Ar kora a gubbiói szel
vényben

Eig. 1. K/Ar age of the Eocene/Oligocene boundary in the 
Gubbio section
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