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Ezzel a tanulmányunkkal, mely a hazai szferulakutatások eddigi eredményeinek
elõzetes összefoglalója, néhai kollégánk, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Dosztály
Lajos paleontológus emléke elõtt kívánunk tisztelegni, aki az Intézetünkben elsõként
mutatta be az általa vizsgált radiolária preparátumokban talált szferulákat.
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A MÁFI szferulakutatásának keretében számos magyarországi és külföldi szelvénybõl különítettünk el szferulákat, illetve
határoztunk meg szferulaszinteket. A kutatás célja olyan — elsõsorban a nagy földtörténeti kipusztulási folyamatokhoz köthetõ —
szintek kimutatása, melyek rövid idejû földtörténeti eseményekhez köthetõk, regionális vagy globális kiterjedésûek, így alkalmasak
lehetnek a képzõdmények regionális, illetve globális korrelációjára. A kutatás közelebb vihet a nagy kipusztulási folyamatok okainak
tisztázásához is. A vizsgálatok kiterjednek az ismert, történeti meteorithullások szórási mezõinek reambulációjára is.

Bevezetés

A kõzetekben elõforduló szferulák több mint 200 éve
ismert objektumok (MAYER 1788). Méretük 1–1000
mikron, alakjuk gömb vagy torzult gömb. A kezdeti
ismeretek alapján úgy tûnt, hogy fõbb típusai meg-
egyeznek a meteoritokéval, úgymint vas, vaskõ és
kõszferulák. Ezek alapján gondoltak elõször arra, hogy a
légkörbe becsapódó meteoritok olvadékcseppjeivel
hozhatók összefüggésbe (NORDENSKJÖLD 1874; MURRAY-
RENARD 1884). Késõbb a szferulák többféle típusát is
kimutatták, és az is bebizonyosodott, hogy egyes geológiai
idõszakok képzõdményeiben jelentõsen feldúsulhatnak
(DETRE et al. 1994, 1995, 1996, 1997). Ezek az elõfor-
dulások bátorítottak fel minket arra, hogy nemzetközi
összefogással az IGCP keretében globális méretû szferu-
lakutató programot kezdeményezzünk.

A magyarországi üledékes kõzetekbõl elsõként
DOSZTÁLY LAJOS mutatott ki nagy mennyiségû szferulát a
Budai-hegység felsõ-triász képzõdményeibõl. Az õ
felfedezése indította el azt a hazai és nemzetközi kutatást,
melyet fentebb említettünk. Utóbb kiderült, hogy a
mikromineralógiai és a mikropaleontológiai preparátumok
jelentõs része tartalmaz szferulákat. Ezek a preparátumok
a késõbbiekben jól felhasználhatóak voltak a különbözõ
programokban. Az irodalmi adatok összegyûjtése során

(DON 1999) világossá vált, hogy a szferulák eredetét te-
kintve sokféle, esetenként egymásnak ellentmondó kon-
cepció létezik. A magyarországi szferula-elõfordulások
esetében jogosan merülnek fel a következõ kérdések:

–– Megjelenésük kitüntetett szintekhez köthetõ-e?
–– Kapcsolhatók-e a világirodalomból ismert szin-

tekhez?
–– Kémiai összetételük alapján tisztázható-e eredetük?
A szferulák kutatása is magán hordozza a kezdõ

tudományos diszciplínák azon jellegzetességét („Kuhn
paradoxon”), miszerint az új adatok elsõsorban az
ismeretlen eredetû objektumok részarányát növelik.
Biztosak lehetünk abban, hogy a kutatások csak hosszú
idõ után jutnak olyan szintre, hogy a szferulák
genetikájában világos kép alakuljon ki. Ezt nehezen tûrik
a tudományos szervezetek, ami a kutatás konfliktus
helyzetekbe jutásával is járhat. Ezért köszönettel tartozunk
azoknak a magyar tudományos intézményeknek, amelyek
— ezen bizonytalansági tényezõk ellenére — támogatták
és támogatják kutatásainkat, felismerve a témakör nagy
tudományos kihívását (Ûrkutatási Iroda, OMFB, MTA,
OTKA).



A szferulák eredete
(DON GY., SOLT P.)

Az üledékes kõzetekben elõforduló szferulák eredetük
szerint három nagy csoportba sorolhatók: extrater-
resztrikus (földön kívüli eredetû), terresztrikus (ter-
mészetes földi folyamatok során képzõdött) és ipari (az
emberi tevékenység során képzõdött) eredetûekre.

Extraterresztrikus eredetû szferulák

Fõbb típusai:

–– Kozmikus porhullás anyaga — a NASA magas-
légköri porgyûjtései és a sarkvidéki jégminták elemzései
során fedezték fel, anyaguk egy része interplanetáris, más
része intersztelláris eredetû.

–– Planetáris transzport anyaga — a bolygókba és
holdjaiba becsapódó aszteroidák által kilökött anyag,
amely a szökési sebességet elérve elszakad a „szülõ-
bolygójától” és más bolygókon halmozódik föl.

–– Kisbolygók anyaga — S, C és CM típusok
azonosítása meteorit-maradványokból.

–– Üstökösök anyaga — ld. „Tunguzka esemény”.
–– Kisebb meteoritok szétaprózódó maradványai

(ablációs explózió) pl. a Sikhote Alin, Kaali, Wabar,
Canyon Diablo stb. meteoritok.

–– Impakt eredetû anyagok — a becsapódó kozmikus
test részecskéi és a becsapódás hatására megolvadt földi
kõzet maradványai (tektit, mikrotektit).

Az extraterresztrikus szferulák intersztelláris (csil-
lagközi), interplanetáris (bolygóközi) és impakt (be-
csapódásos) eredetûek lehetnek.

Intersztelláris eredetûnek tekintjük az ûreszközök
kollektorai által befogott néhány mikron méretû Si-
nitrideket és karbidokat (Nittler et al. 1998). Ezek a csil-
lagközi tér poranyagából származnak és feltehetõen szu-
pernóva eredetûek.

Az interplanetáris eredetû mikroszferulák elemi
összetétele reprezentálja a kiindulási meteorit, vagy kis-
bolygó elemi összetételét (BROWNLEE et al. 1997).
Származási helyük a Naprendszer bolygóközi tere. Nagy
mennyiségben fordulnak elõ a mélytengeri üledékekben, a
poláris jégben és a sztratoszférában. Egy részük a légkörbe
érkezõ és megolvadó meteorok és meteoritok ablációs
maradványa, más részük a bolygóközi poranyag (IDP =
Interplanetary Dust Particles) földi légkörbe lépõ és
megolvadó szemcséibõl származik. A kozmikus szemcsék
felhevülésének mértéke a belépés sebességétõl és a szem-
csemérettõl függ, minél nagyobb a szemcse mérete, annál
nagyobb a megolvadás esélye (1. ábra).

Impakt szferuláknak nevezzük a nagyobb meteoritok
becsapódása során megolvadt földi kõzet maradványait.
Ilyen eredetû mikroszferulák tömegesen találhatók a holdi
kõzetmintákban, valamint a nagy földi impakt kráterek
környezetében. Ezeket a képzõdményeket általánosságban
mikrotektiteknek is nevezik.

Terresztrikus szferulák

Fõbb típusai:
–– Vulkáni eredetû anyagok — lávakõzetek olvadék-

cseppjei, explóziós vulkáni tevékenység olvadékcseppjei,
valamint a világos tufáknak az opál-krisztobalit-tridimit
szferulái.

–– Õstalajokból származó, dehidratációs folyamatok
következtében átalakult vasásványok.

–– Anoxikus esztuáriumokban a redoxviszonyok vál-
tozásakor képzõdött gömbölyû szemcsék.

–– Biogén eredetû szemcsék, pirit framboidok, kero-
gén bituminitek, bakteriopirit átalakulási termékek,
szervesanyag-lebontó baktériumok, cianobaktériumok
mûködési termékei.

–– Telített oldatokból kivált szferulák (pl. aragonit,
kova stb.).

A terresztrikus szferulákat endogén földi folyamatok
hozzák létre. Elkülönítésük az extraterresztrikus, különö-
sen az impakt szferuláktól igen fontos, de gyakran
nehezen megoldható problémát okoz. Kísérletek történtek
morfológiai alapon történõ megkülönböztetésükre (KÁKAY

SZABÓ O. 1998). Általában akkor tekinthetjük ter-
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1. ábra. Különbözõ méretû kozmikus porszemcsék hõmér-
sékleti görbéi a légkörbe lépés sebességének függvényében,
ha a beesési szög 45° és a sûrûség 2 g/cm3 (RIETMEIJER 1998)

Figure 1. Atmospheric entry temperatures of IDPs, if the en-
tering angle 45° and the density 2g/cm3 (RIETMEIJER 1998)



resztrikus eredetûnek a mikroszferulákat, ha elemi
összetételük megegyezik a földi vulkanitok elemi
összetételével, valamint a bezáró kõzetben más vulkáni
eredetû anyag, például vulkáni tufa is található. Abban az
esetben, ha a szferulák anyaga a földi kõzetekéhez áll
közel, de a szintben nincs egyéb vulkáni anyag,
ugyanakkor sokk-metamorf ásványi szemcsék (ütés
hatására metamorfizálódott kvarc, földpát stb.) vannak,
akkor nagy valószínûséggel impakt hatásra keletkezett
anyagról beszélhetünk.

Ipari szferulák

Fõbb típusai:
–– Nukleáris kísérletek során keletkezett mikrogöm-

bök és olvadékcseppek, melyek az impakt eseményekkel
analóg sokkhatásra képzõdtek.

–– Repülõgépek és rakéták hajtóanyagának égéster-
mékeibõl származó (AOS = aluminium-oxid) szferulák.

–– Kohótermékek anyagaiból származó szferulák.
–– Ezüstmaratás termékeibõl származó szferulák.
–– Dieselmotorok égéstermékeibõl származó szfe-

rulák.
–– Festékgyártási alapanyagokból származó szferulák.
–– Bazaltgyapotgyártás termékeibõl származó szfe-

rulák.
Ipari szferulák az ember ipari tevékenysége során nagy

mennyiségben kerülnek a légkörbe, és a légkörbõl ki-
kerülve felhalmozódhatnak a recens folyóvízi torlatokban.
Jelenlétük a holocén üledékekre korlátozódik, de meg kell
említeni, hogy az idõsebb kõzetanyag begyûjtése és labo-
ratóriumi feltárása során elõfordulhat kontamináció is.
Ipari eredetû mikroszferulákat találtak az antarktiszi
recens jégmintákban (FUKUOKA et al. 1999), a magas-
légköri gyûjtések anyagában és az ûreszközök kollektorai
által gyûjtött mintákban. A kollektorok által befogott
alumínium-oxid szferulákat (AOS) a rakétahajtómûvek
visszamaradt égéstermékeként azonosították.

Ipari eredetû szferulák mutathatók ki a különbözõ fes-
tékanyagokból (MARINI et al. 1997), építõipari szigetelõ-
anyagokból is. Megjelenési formájuk hasonló az extrater-
resztrikus és terresztrikus szferulákéhoz, ugyanakkor
elemi összetételükben lényegesen különböznek tõlük.

Megfelelõ mintagyûjtési és laboratóriumi módszerekkel
elkerülhetõ az idõsebb kõzetminták szennyezõdése ipari
eredetû anyaggal.

A szferulák anyaga
(DON GY., SOLT P.)

A szferulák anyaguk szerint két nagy csoportba sorol-
hatók: nem mágneses, üveges vagy szilikátszferulák és
mágneses vagy fémes szferulák. A típusok összetételük
alapján további altípusokra oszthatók. Az extrater-
resztrikus szferulák esetében az elkülönítés alapja, hogy
melyik meteoritcsoport összetételéhez állnak a
legközelebb. Ez az elsõdleges felbontás mindhárom
genetikai típusba tartozó szferulák esetében alkalmazható.
Azt, hogy esetenként melyik genetikai típusba sorolható a
mikroszferula, a fõ- és nyomelem-összetétele, a ritkaföld-
fémek aránya, az izotóparányok (87Sr/86Sr) valamint fémes
szferulák esetében a Fe–Ni arány, illetve a járulékos ele-
mek határozzák meg.

Az üveges szferulák mindhárom genetikai típus
esetében fényes vagy matt felszínûek, áttetszõk, átlátszók.
Színük uralkodóan a sárga, zöld, barna változó árnyalatai,
színtelen és fehér. Elõfordulnak opak szferulák is a cso-
portban. Anyaguk többnyire buborékos az olvadt állapot-
ban kivált gázoktól. A buborékok gyakran kifutnak a fel-
színre.

A fémes szferulák színe általában fekete. Felületük
fényes vagy matt, a felszínükön gyakran láthatóak a mag-
netit-oktaéderek rajzolatai. Az ipari eredetû magnetoszfe-
rulák, szemben az extraterresztrikus (magas Ni) és a
vulkáni (magas Ti) eredetû szferulákkal, a vason kívül
nem tartalmaznak jelentõs mennyiségû nikkelt, krómot,
titánt (PUFFER et al. 1980). PUFFER et al. elsõként vizsgál-
tak olyan fémes mikroszferulákat, melyek biztosan ipari
eredetûek. Egy részüket (1., 2.) röntgenfluoreszcens mód-
szerrel, más részüket (3., 4., 5., 6., 7.) EPMA módszerrel
elemezték. Az elemzési eredmények az 1. táblázatban
láthatók.

BLANCHARD et al. (1980) és BROWNLEE (1981) pub-
likálták elsõként a terresztrikus és extraterresztrikus szfe-
rulák elkülönítésének kritériumait.
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1. táblázat — Table 1
Fémes, ipari szferulák elemzési eredményei — Chemical composition of magnetic, industrial

spherules
(PUFFER et al. 1980)

Fe Cr Ti Ni
Lelõhely

Analizált szferulák
száma súly%

1. Füstszûrõ, acélöntöde, New Jersey 2000 71 0,2 0,2 0,1
2. Tengerparti homok, New Jersey 4000 70 0,0 0,1 0,0
3. Légszûrõ, Rutgers Univ., New Jersey 8 70 0,1 0,0 0,0
4. Mocsári üledék, 1 cm mélyrõl New York-É. 10 68 0,0 0,0 0,0
5. Mocsári üledék, 19 cm mélyrõl New York-É. 2 73 0,0 0,0 0,0
6. Mocsári üledék, 1 cm mélyrõl New York-D. 10 69 0,0 0,0 0,1
7. Mocsári üledék, 14 cm mélyrõl New York-D. 1 70 0,0 0,0 0,0



Az extraterresztrikus szferulák három petrográfiai típus-
ba sorolhatók: I (vas), FSN (vas–kén–nikkel) és S (kõ).

A meteoritokhoz hasonlóan a szferulák között is elsõ-
sorban a kõszferulák dominálnak közel kondritos elem-
összetétellel. Ezek a megolvadáskor elveszíthetik az olyan
könnyebben illó elemeiket, mint a kén, a nátrium és a káli-
um. A „közönséges” S típusú szferulák ásványi össze-
tételére jellemzõ az üveges mátrixban elõforduló olivin és
magnetit (vagy magnezioferrit). Két alapvetõ altípusra
bonthatók. Az egyik altípusban a dendrites megjelenésû
magnetit a domináns, de kis mennyiségû üveges szi-
likátkomponenst is tartalmaz (G altípus, 2. ábra), a másik
altípusban az üveges komponens a domináns, alárendelt
mennyiségben mikronnál kisebb méretû olivin és magnetit
kristályokat tartalmaz (V altípus, 3. ábra).

Az I típusú szferulák (4., 5. ábra) fõ komponensei a
vas-oxidok, mint a magnetit, a wüstit és a hematit.
Gyakran vas-nikkel, vagy platinafémekbõl álló magot tar-
talmaznak. Tekintettel arra, hogy sok S típusú szferula Fe-
Ni magot is tartalmaz, feltehetõen az I típusú szferulák egy
része az S típus magjának olvadékállapotban történt
elkülönülésébõl származtatható. Az FSN típusú szferulák
összetételében a vas-oxidok és a vas-nikkel szulfidok
dominálnak. A légkörbe lépéskor történõ felhevülés
hatására ezek a szferulák könnyen aprózódnak, ezzel ma-
gyarázható viszonylag kis méretük (<20 µm).
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2. ábra. G szferula 200 mm átmérõjû dendrites magnetit és
FeNi mag (BROWNLEE et al. 1997) — szekunder elektronkép

Figure 2. G spherule with metal FeNi core (BROWNLEE et al.
1997) — secundary electron image

3. ábra. V szferula 150 mm átmérõjû üveges és részben krip-
tokristályos szerkezet, alul üreges (BROWNLEE et al. 1997) —

szekunder elektronkép

Figure 3. V spherule, glassy and partly cryptocyst structure
with hollow (150 mm) — secundary electron image

4. ábra. Magnetoszferula, devon/karbon határ, Puech de la
Suque (Montagne Noire) (DON et al. 1999) — visszaszórt 

elektronkép

Figure 4. Magnetic spherule from theD/C boundary Puech
de la Suque (Montagne Noire) — Backscattered electron

image

5. ábra. Magnetoszferula, devon/karbon határ, Puech de la
Suque (Montagne Noire) (DON et al. 1999) — visszaszórt

elektronkép

Figure 5. Magnetic spherule from the D/C bound. Puech de
la Suque (Montagne Noire) — Backscattered electron image



A meteorit-becsapódások hatására átalakult szerves
anyag fajtái
(VICZIÁN I.)

Áttekintettük azokat az újabb közleményeket, amelyek
a szerves anyagnak a nagy meteorit-becsapódások
hatására létrejövõ változásaival foglalkoznak. Az alábbi-
akban az erre vonatkozó ismereteket foglaljuk össze, meg-
jegyezve azonban, hogy ilyen anyagvizsgálataink során
nem került elõ.

Alapvetõen két környezetben történhetnek változások
a szerves anyagban:

1. A felszínen, a becsapódással kapcsolatos nagy
erdõtüzek hatására, és

2. a meteoritkráter alatti kõzettömegben, ahol a szórt
szerves anyag, legtöbbször a kristályos kõzetekben levõ
grafit nyomás hatására történõ átalakulása mehet végbe.

Felszíni üledékekben található szerves anyag

WOLBACH et al. (1988) a kréta/tercier határon Új-
Zélandi és dániai szelvényekben a szén feldúsulását
figyelték meg, amit globális méretû, meteor-becsapódás-
sal kapcsolatos erdõtüzekkel magyaráztak. A szén három
formában volt kimutatható: (1) korom (soot): 0,1–0,2 µm
nagyságú, izometrikus szemcsék, „szõlõfürt”-szerû aggre-
gátumokban, (2) faszén (charcoal): 1–10 ìm-es szemcsék,
„durva szén” és (3) kerogén.

A korom a határrétegekben kb. 1%-os nagyságrendre
dúsult fel. A kõzetbõl HF–HCl keverékével oldották ki a
többi komponenst.

A baszk Pireneusokban levõ kréta/tercier (K/T) határ-
rétegekben a meteorit-becsapódást bizonyító jellemzõk kö-
zött az iridium-anomália és a Ni-spinelltartalmú mikro-
szferulák mellett felsorolják a korom megjelenését is. A
mikroszferulákat tartalmazó határréteg vöröses–barnás
aleurolit. A korom négy szelvényben volt megtalálható,
ezek közül a Sopelanai szelvényben különösen nagy kon-
centrációt ér el a dániai emelet alsó néhány cm-ében
(APELLANIZ et al. 1997). Sajnos a korom ásványtani jellem-
zését nem közlik. A német Molasz-medencében a Grau-
pensand-árokban BUCHNER (1998) a Csökkentsósvízi
Molasz (Brackwassermolasse) alján talált kormot (Ruß),
amit a Ries-becsapódást követõ erdõtüzekbõl származtatott.

Erdõtûz természetesen meteorit-becsapódás nélkül is
kialakulhat, így pl. FALCON-LANG (1998) egy alsó-karbon
erdõtûz hatását írta le Írországból, ahol faszén keletkezett.
Ennek sem adta meg az ásványtani jellemzését, csak SEM
felvételeket közölt. A faszén sokkal nagyobb szemcséket
alkot, mint a korom, a homokszemekhez hasonló méretû,
és azokhoz hasonlóan halmozódik fel. Faszenet és tûzben
megfeketedett mészkõszemcséket paleokarszt-üledékek-
ben is lehet találni (SHINN, LIDZ 1985). Egy jól vizsgált
hazai példát is ismerünk a tokaji Kopasz-hegyrõl, würm
korú löszbõl (SÜMEGI, RUDNER 2001).

MIURA et al. (1998) szerint a szén a mészkõ kar-
bonátjának redukciójával is származtatható, mert a be-

csapódás következtében a keletkezõ gõzgömbben (vapor
plume) redukálódhat a karbonát.

A becsapódás aljzatában található szerves anyag

Meteorit-becsapódások aljzatában a szén további meg-
jelenési formája a gyémánt. Gyémántot elõször a szibériai
Popigai-kráter impakt breccsáiban találtak, ahol in situ
grafitból keletkezett a hirtelen kialakult nagy nyomáson
grafittartalmú gneiszben. Az ilyen gyémánt szöveti megje-
lenésében még grafit utáni pszeudomorfózának tekinthetõ,
kristályszerkezetében sok a rácshiba. Azóta gyémántot
több más impakt kráterben is találtak (MASAITIS 1998).

Korábban felmerült, hogy becsapódás útján keletkezik
az elemi szén egy újabb módosulata is, a chaoit (22–1069.
sz. JCPDS röntgen-kártya). A chaoitot EL GORESY és
DONNAY (1968) írták le a Ries-kráter aljzatából, szintén
grafitos gneiszbõl. A chaoit nevet El Goresy adta 1969-
ben. Feltételezték, hogy ez az újabb szén-módosulat a
grafitból keletkezett impakt hatásra. Késõbb azonban
SMITH és BUSECK (1982) kimutatták, hogy a chaoit
valójában nem önálló fázis, hanem grafit+kvarc+nontron-
it keveréke.

Fontosabb nagy kiterjedésû szferula-elõfordulások
(DETRE CS.)

Prekambrium: cca. 1,4 milliárd éve (Ausztrália, Dél-
Afrika)

Devon, Frasni és Famenni határ: (feltehetõen kis-
bolygó- vagy üstökös-becsapódás).

Felsõ-perm, perm–triász átmenet: (3–20 mikron
átmérõjû Fe-Ni szferulák, amelyek elõször Japánból, majd
Dél-Kínából kerültek elõ. Ezeket MIONO (1993; 1996;
1997; 1998) tekintette elsõként intersztelláris eredetûnek.
Késõbb ezt a típust megtaláltuk a Bükk hegység permo-
triász szelvényeiben is, és DETRE, TÓTH (1998; 1999) a
permo-triász szupernóva katasztrófa egyik lehetséges,
indirekt materiális bizonyítékának tekintették.

A Bükk hegységi perm-triász átmeneti szelvények,
folyamatosságuk révén jól felhasználhatóak az ilyen jel-
legû vizsgálatokra (szándékosan írunk „átmenetet” és nem
„határt”, mert az utóbbi geometrikus sztratigráfiai szem-
léletet jelöl, amely a nagy evolúciós szakaszokon, mint
amilyen a perm–triász átmenet, értelmezhetetlen).

A bükki szelvények közül szint jellegû elõfordulás
mutatkozik a gerennavári szelvényben (6. ábra), egy olyan
litológiai határ mentén, amely egy sûrû bentonikus fosz-
szíliákat (elsõsorban Brachiopoda) tartalmazó mészkövet
választ el a felette lévõ már ritka nekton (Conodonta) fosz-
szíliatartalmú mészkõtõl. Hasonló sztratigráfiai helyzetû a
Bálvány É-i oldalán lévõ elõfordulás, bár itt a szint jellegû
elõfordulás nem egyértelmû. Az innen elõkerült, 5–10
mikron átmérõjû, Fe–Ni tartalmú szferulák igen nagy
hasonlóságot mutatnak azokkal a szferulákkal, amelyeket
Miono fedezett fel Japánban és Dél-Kínában, valamint
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amelyeket Solt talált ausztrál gyûjtésû antarktiszi

kõzetmintákban. A P/Tr szferulák rétegtani helyzetét és

scanning elektronmikroszkópos képét a 7. ábra mutatja.

Köztudott, hogy a felsõ-permben volt az élõvilág fejlõ-

déstörténetének legnagyobb krízise, amikor a fajok és a bio-

massza több mint 90%-a pusztult ki. A kipusztulás elsõsor-

ban a szárazföldi élõvilágot, a tengeri élõlények közül pedig

fõleg a planktont és a szesszilis benthoszt érintette. Az élõ-

világ kipusztulásának következtében 107 km3 elhalt szerves

anyag keletkezett, amely feltehetõen a felsõperm hiperano-

xia okozója lehetett. A Japánban, Dél-Kínában, Antarktiszon,

valamint a Magyarországon (Bükk hg.) felfedezett szferu-

lák vizsgálata alapján nem zárható ki az, hogy a DETRE, TÓTH

(1998, 1999)-féle szupernóva-elmélet korpuszkuláris ma-

radványait sikerült megtalálni. Ennek értelmében egy közeli

(kb. 10 parsec) szupernóva-robbanás okozhatta a kipusztu-

lási folyamatot. Annak valószínûsége, hogy ilyen távolság-

ban szupernóva-robbanás következzen be 108 év. A fanero-

zoikumban több ilyen esemény is bekövetkezhetett, nem

kizárt, hogy a triász végi kipusztulás is ilyen eseményre

vezethetõ vissza. Ennek bizonyítására még egyéb, elsõsor-

ban izotópvizsgálatokra lesz majd szükség a jövõben.

Magyarországi szferula-elõfordulások
(DON GY., SOLT P.)

Magyarország területérõl az utóbbi években számos
helyszínrõl, különbözõ korú és fáciesû földtani képzõd-
ményekbõl sikerült kimutatni szferula szinteket. Egyes
képzõdményekben jelenlétük tömeges, másutt szór-
ványos, anyagukra nézve pedig üvegesek vagy vasasak
lehetnek (nem-mágneses (nm), mágneses (m)). Egyes
földtani korokban tömeges megjelenésük és nagy földrajzi
elterjedtségük miatt alkalmasak lehetnek korrelációra,
függetlenül attól, hogy származásuk terresztrikus, vagy
extraterresztrikus. Természetesen ismeretesek a vulkáni
képzõdményekben is megolvadt mikroszkopikus méretû
cseppek, gömbök, vagyis szferulák, ezek éppúgy alka-
lmasak lehetnek korrelációs célra, mint az egyéb vulkáni
anyag (például a tufaszintek).

Programunk fontos célja éppen az, hogy megbízható
módon el tudjuk különíteni egymástól a meteorit meg-
olvadása során képzõdött, az impakt hatásra megolvadt
földi kõzetekbõl származó, a vulkáni tevékenység során
keletkezett, az egyéb terrigén (pl. biogén) eredetû és az
ipari tevékenység során képzõdött szferulákat.

A szferulák kutatásánál és a korbesorolásnál figyelem-
be kell venni, hogy kis méretük, valamint ellenálló
anyaguk miatt a laza kõzetek pórusaiban migrálhatnak és
a mállás során átkerülhetnek más kõzetekbe is. A kutatá-
sok során számos nem szabályos gömb formájú szferula is
ismerté vált (csepp, súlyzó stb.).

Ipari eredetû szferulákkal elsõsorban a recens és a
lazább szerkezetû pleisztocén minták szennyezõdhetnek.
Elkülönítésükre összehasonlító anyagot kellett beszerez-
nünk, ezért felvettük a kapcsolatot Könnyû Józseffel, a
salgótarjáni amatõr csillagász csoport vezetõjével, aki
esõvízbõl és hóból különített el ipari eredetû szferulákat,
valamint Selmeci Sándor mérnökkel, aki a diósgyõri kohó
anyagából gyûjtött salak- és korommintákat. Ezúton is
köszönetet mondunk nekik értékes segítségükért.

A meteorithullások szórási mezõjének rekonstruálása
fontos része kutatásainknak. Magyarország területén a
legjobban dokumentált meteorithullás a kabai volt, ezért
ezt a területet választottuk a szórási mezõ rekonstruálá-
sára. A talajminták feltárása során több száz szferulát sike-
rült begyûjtenünk. Ezzel a kérdéssel alább részletesen
foglalkozunk.

Az utóbbi idõkben elterjedtek a nyomelem és
izotópvizsgálatok a szferulák azonosításában. Az általunk
gyûjtött szferuláknak (megfelelõ finanszírozás hiánya
miatt) csak kis részén történtek fizikai–kémiai analitikai
[SEM-EDAX (ELTE, KLTE), INAA (BME) és PIXE
(ATOMKI)] vizsgálatok (SZÖÕR et al. 1995; UZONYI et al.
1998; AZMI et al. 1998; KÁKAY-SZABÓ 1998). A hazai
szferula-elõfordulások listáját a 3. táblázat tartalmazza.
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6. ábra. A gerennavári fémes szferulák mPIXE elemzési ered-
ményei (UZONYI et al.1998)

Figure 6. Elementary composition of the P/T spherules by
mPIXE method (Gerennavár, Bükk Mts) (UZONYI et al. 1998)

Nap–szupernóva távolság
Távolság
a naptól

SN I. típus
(1 esemény: 300 év)

II. típus
(1 esemény: 100 év)

10 pc 2.53 × 109 8.43 × 108

20 pc 3.16 × 108 1.05 × 108

100 pc 2.53 × 106 8.43 × 105

200 pc 3.16 × 105 1.05 × 105

500 pc 2.02 × 104 6.75 × 103

2. táblázat — Table 2

Szupernóva robbanások gyakorisága és távolsága
Supernova events and distances



A hazai szferulakutatások eddig elért eredményei 189

7. ábra. P/T szferulák rétegtani helyzete és elektronmikroszkópos képe

Figure 7. Stratigraphical position and SEM image of the P/T spherules



Szferula- és mikrometeorit-kutatás a kaba III
(CV 3) szenes kondrit hullásának területén

(SOLT P.)

Elõzmények

1994-ben a hazai extraterresztrikus mikroszferula-
kutatások kezdetén már fölvetettük a hazai meteorithullá-
sok terepi reambulációjában rejlõ lehetõségeket. Elsõnek a
kabai meteoritot választottuk sajátos összetétele és a hullás
körülményeinek viszonylag jól dokumentált volta miatt.

A meteorithullások néhány jellemzõje

A meteorithullások szerencsés megfigyelõi különbözõ
hang- (durrogás, ropogás, suhogás), fény- (villanás, fény-
lés), látvány- (füst, szétrepülõ darabok stb.) és esetenként
más jelenségekrõl (pl. kénkõszag, jégmeteoritok esetében
„esõ”) számolnak be. Számunkra a mikroszferulák felku-
tatásához elsõsorban a „füst” és „ropogás” jelenségek az
érdekesek, melyek szétszóródó, apró részecskékre utalnak.

Az átlagosan 11–72 km/sec sebességgel a Föld felé
száguldó meteoritokat kb. 100 km magasságban, a légkör
felsõ határán hirtelen sokkszerû nyomáshatás éri. A fron-

3. táblázat — Table 3
Magyarországi szferula-elõfordulások — Spherule occurrences in Hungary

Feltárás/fúrás
Outcrop/Borehole

Kor
Age

Mennyiség (db)
Quantity (pc)

Típus
Type

  1. Bakonybél recent >100 m., nm.
  2. Salgótarján recent 50 m., nm.
  3. Kaba recent >700 m., nm.
  4. Nagylózs, Nlt–1 upper pannonian some nm.
  5. Fehérvárcsurgó pannonian 2 m.
  6. Szentbékkálla upper pliocene 6 nm.
  7. Bükkmogyorósd badenian 30 m., nm.
  8. Nagylózs, Nlt–1 badenian some m.
  9. Várpalota, Szabó pit badenian 20 m., nm
10. Felsõpetény early oligocene >100 m.
11. Budapest, Pusztaszeri rd. E/O boumdary 10 m
12. Piliscsaba late-eocene 10 m., nm
13. Magyarpolány–42 senonian >200 m.,nm.
14. Ugod, Ug–262 senonian >900 m., nm.
15. Pápa–2 senonian 40 nm.
16. Bakonyjákó–528 senonian >100 nm.
17. Nekézseny senonian 20 m.
18. Tata oxfordian some m., nm.
19. Pilisszentkereszt oxfordian 2 m., nm.
20. Pécs, Karolina quarry hettangian 2 m.
21. Csõvár Tr/J boundary some m.
22. Vérhalom–1, Budapest norian– rhaetian some ,(>100?) nm.
23. Gellért-hegy, Budapest norian some nm
24. Mátyás-hegy, Budapest norian some nm.
25. Cserépfalu, rock quarry ladinian– carnian 1 m
26. Recsk–136 ladinian some , (>100?) nm.
27. Recsk–131 ladinian some m., nm.
28. Aszófõ anisian some, (>100?) nm.
29. Misina anisian >100 nm
30. Gerennavár P/Tr boundary 10 m., nm.
31. Bálvány P/Tr boundary 100 m., nm.
32. Balatonarács P/Tr boundary 10 m., nm.
33. Nagyvisnyó, Mihalovics upper-permian >100 m.
34. Nagyvisnyó,  railvay cut I. carboniferous 1 m.
35. Rakacaszend, kelet carboniferous 6 m.
36. Uppony, gorge upper carboniferous 20 m., nm.
37. Uppony–44 serpukhovian 10 m.
38. Uppony–62 visean 40 m., nm.
39. Uppony–5/A upper-devonian 30 m.
40. Éleskõ famennian 5 m.
41. Rakacaszend, south F/F boundary 4 m.

m = mágneses szferulák — magnetic spherules, nm = nem-mágneses szferulák — non magnetic
spherules, ? = kérdéses — questionable ones.
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tális részt összepréselõ erõ, valamint a test mögötti térben,
a vákuumban ható ellentétes irányú erõ váltja ki a meteorit
rohamos szétesését, aprózódását. A világûr vákuumhoz
közeli terébõl a sûrû légkörbe érve, egyes modellszámítá-
sok szerint felületük oly mértékben felhevül, hogy az
anyag plazmaállapotba kerülhet. A szétesés átlagosan
12–30 km magasságban következik be, bár a Lost City H
kondrit széttöredezését a fényképfelvételek 32 km magas-
ságban dokumentálták. A széttöredezés, széthullás az
összetett, „breccsás” szerkezetû kondritokra sokkal inkább
jellemzõ, mint például a homogénebb vasmeteoritokra. A
meteorit eredeti anyagának hozzávetõlegesen csak mintegy
10%-a éri el a felszínt, a többi javarészt elég, „elpárolog”.
A füstjelenség arra utal, hogy a mikroszkopikus méretû,
gyakran már az aeroszol mérettartományba esõ, részben
megolvadt részecskék tömege is lehull a szórásmezõben,
bár a helyi széljárás szétszórhatja a részecskéket.

A lehulló meteorit darabjai nyújtott ellipszis formájú
területet borítanak be (l. 8. ábra). A szórási mezõn belül vál-
tozik az anyagszemcsék mérete, a mezõben „hátrafelé” hal-
adva a szemcseméret csökken. Az egyes kutatók szerint
üstökösmag becsapódásának tartott „Tunguzka esemény”
szórási területérõl magnetoszferulákat sikerült kimutatni
(FLORENSKIY et al. 1968), az újabb terepi kutatások, expedí-
ciók már üveges mikrorészecskékrõl is hírt adnak.

Az észtországi Kaali meteoritkráterek területén
RAUKAS et al. (1995) a Kr.e. 7600 körül becsapódó és hét
kisebb krátert képezõ vasas oktaedrit impaktor szórás-
mezejének szferula horizontját a mai felszín alatt 3–3,1
méter mélyen mutatták ki.

Az 1995. május 7-i kaposfüredi vasmeteorit FÖLDI et
al. (1998) felületén 100 mm átmérõjû vasas szferulák
képzõdését figyeltük meg.

Mindezek figyelembevételével jó alkalom kínálkozott
számunkra, hogy az ismert hazai meteorithullások szórás-
mezõjén szferula-elõfordulásokat keressünk. Elsõként a
jól dokumentált kabai meteorithullás területén kezdtünk
feltárásokat.

A kabai meteorithullás eseménye

Török Józsefnek (1858, 1882) a Debreceni Református
Kollégium hajdani földrajz tanárának köszönhetõen vi-
szonylag pontos ismereteink vannak a meteorit lehullásá-
nak és elsõ begyûjtésének körülményeirõl:

„A kabai meteorkõ az 1857-ik. év április 15.-ikén, este
10 óra tájban esett le. A leesés körülményeirõl következõk
jutottak tudomásunkra: Kaba községnek egyik jómódú és
értelmes lakója, Szilágyi Gábor, a község szélén esõ háza
elõtti folyosón az említett nap estéjén lefeküdt és álomba
merült, álmából nagy és sajátságos zörej riasztotta fel,
mely az Õ szavai szerint a mennydörgéstõl egészen külön-
bözõ volt. Egészen felhõtlen ég és csendes idõ mellett
vakító fénnyel világító, szerinte kocsi nagyságú tüzes
tömeget látott, mely Földes község felõl, tehát délkeleti
irányból jõve, övképû útját mintegy négy másodperc alatt
bevégezvén, kialudt és a földre hullott. A tüzes meteort

több szomszéd község lakói észlelték, nevezetesen
Kardszagon és Debrecenben is. Szilágyi Gábor a
tüneménnyel többé nem törõdve, folytatta alvását. Másnap
reggel korán lóra ült és tanyájára lovagolt. Útközben lova,
nem messze a községtõl nekibokrosodott, elkezdett horkol-
ni, s tovább menni nem akart. Ekkor látott a szekérjárta
úton egy fekete követ, mely a kemény földbe annyira be
volt nyomúlva, hogy felülete a földdel éppen szinelt. A föld
a kõ körül be volt horpadva és megrepedezve. Szilágyi
tovább folytatta útját, estefelé azonban a tanyájáról visz-
szafelé jõvén, kiment a szomszédokkal, kapával meg ásó-
val, és a fekete követ kiásta. A sértetlen meteorkõ Szilágyi
szerint 7 fontot nyomott, de éleit és csúcsait a kíváncsi
lakosok letördelték és tûzben izzították, annak kimutatása
végett, vajjon aranyat és ezüstöt nem tartalmaz e ? Végre
az elöljárók értesülvén az eseményrõl, a Debreceni
Fõiskola iránti kegyeletüket tanúsítandók, azt a fõiskolai
múzeum részére hozzám küldötték. A gyûjteményünkbe
került tömeg 5 és fél fontot nyomott.”

A kabai meteorkõrõl Török megállapította, hogy
szenes kondritról van szó, majd a WÖHLER (1858) által
végzett analízist követõen számos vizsgálatot végeztek a
meteoriton (SZTRÓKAY 1960, 1961; VAN SCHMUS et al.
1974; KELLER et al. 1990; GÁL-SÓLYMOS et al. 1998), mely
Kaba III (CV 3) típusú szenes kondritként vált
világhírûvé.
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8. ábra. Az Allende CV3 típusú kondrit szórási mezõje

Figure 8. Allende CV3 fall area



Terepi gyûjtés

A meteoritot megtaláló Szilágyi Gábor valószínû
útvonalát próbáltuk elõször rekonstruálni a Hadtörténeti
Múzeum Térképtárában fellelt 1829–1866 közti második
katonai felmérés térképlapja segítségével, melyet össze-
vetve a mai topográfiai térképekkel, a mára már eltûnt
egykori Szilágyi-tanya helyét a Tilalmas-csatornától délre
kb. 100 méterre valószínûsíthetjük. A mintagyûjtés a felté-

telezett szórási mezõn (9. ábra) belül kb. 40 km2 -re terjedt
ki (SOLT 1996a, 1996b), az alábbi négy fõ zónára:

1. A községtõl északra, keresztszelvényben a DDK
felõl érkezõ meteorit hullási irányára merõlegesen (1., 2.,
21–28. minta).

2. A Hollósgát-érnek, mint potenciális üledék-
gyûjtõnek a belsõ lejtõje (3–16. minta).

3. Szilágyi Gábor egykori tanyája körüli terület
(17–20. minta)

4. A szórási mezõ szélességének behatárolásához, és a
nem meteoritikus eredetû összehasonlító anyagok fel-
leléséhez, a település körül (29–52. minta).

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
kutatóival (SZÖÕR GYULA, SÜMEGI PÁL) történt elõzetes
konzultációk alapján 10 cm/100 év talajképzõdési se-
bességet és a mikrorészecskék lefelé migrálását figyelem-
be véve kb. 15–20 cm mélyrõl gyûjtöttük be az 52 darab,
egyenként 1–1,5 kg súlyú talajmintát.

Feltárás és válogatás

A begyûjtött talajmintákból elkülönítve a dokumentá-
cióra szánt anyagot, szárítás, vizes áztatás után hidrogén-
peroxidot és sósavat használtunk a feltáráshoz, külön-
választva a makro-, mikro-, és a „szupermikro-” (<63 µm)
frakciót. Az oldási maradékot binokuláris mikroszkóp
alatt válogattuk ki, esetenként mágneses szeparálást is
végeztünk. A gyûjtött anyag a Földtani Intézet Ásványtani
Gyûjteményében nyert elhelyezést.

A gyûjtés eredménye

Eddig több mint 700 szferulát találtunk (I. tábla, 1–6.)
melyek közel 40%-a fekete színû, fényes felületû, több-
nyire mágneses, 30–150 µm átmérõjû, kb. 50%-a sötétebb
színû fémes, valamint barnás, vöröses, sárgás, fehér, sok-
szor szemcsés felépítésû, vagy „salakos” megjelenésû,
50–250 µm átmérõjû, mintegy 10%-a sárga, víztiszta,
üveges olvadék, csepp, illetve körte alakú. Pár ritkaság is
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9. ábra. A Kaba III CV3 meteorit hullásának rekonstrukciója

Figure 9. Reconstruction of the Kaba CV3 fall

10. ábra. A mintákban talált szferulák mennyiségi, területi 
eloszlása

Figure 10. Numerical, territorial distribution of the 
spherules



elõfordul, mint például a 300 µm hosszú, zöld színû,
súlyzó formájú, üveges „mikrotektit”. Számos szferulán és
mikroolvadékcseppen kristálykezdemények („krisztalli-
tok”) és különféle szálak, protuberanciák figyelhetõk meg
(KÁKAY-SZABÓ et al. 1996).

A legérdekesebb leletek közé tartoznak azok a µm
mérettartományú töredékek (II. tábla, 1–2.), melyek
sötétebb mátrixban ülõ, vöröses gömböcskéket tartalmaz-
nak. BREZINA (1895) a Tübingeni Egyetem meteorit-
gyûjteményének katalógusában az alábbiakat írja:

„216. Kaba, 5 gr, R. Eine zinoberrothe Chondre,
Blasige Rinde.”

Wolf von Engelhardt professzor szíves közlése szerint
a Tübingeni Egyetem Ásványtani, Kõzettani, Geokémiai
Intézetében ma is õriznek Kabáról egy kb. 1 mm átmérõjû,
narancsvörös törött kondrulát. Bízvást remélhetjük hát,
hogy a különbözõ összetételû és eredetû szferulákon kívül
a meteorit egy kis töredékét is sikerült megtalálni.

Számszerû területi megoszlás

Az eddig feltárt szferulák területi eloszlását elemezve
(10. ábra) a 7,5 km hosszú szórási mezõn belül három,
karakterisztikusan elkülönülõ zónát (SOLT 1998, 1999)
figyelhetünk meg:

1. a fokozatosan erõsödõ aprózódás zónája, melyben a
szferulák közel egyharmadát találtuk, 0,8 és 3,2 km között

2. az utolsó, és legnagyobb szétrobbanás zónája,
3,7–4,5 km között, ahonnan az anyag 60%-a került elõ

3. a becsapódás zónája, 4,7–7,5 km között, már szfe-
rulákban szegényes.

A négyzethálós mintagyûjtést a 4–6 km közötti terüle-
tre tervezzük, hiszen itt az intenzív aprózódási és becsa-
pódási zónában számíthatunk nagyobb töredékekre is.

Szferulák a hazai felsõ-kréta képzõdményekben
(SIEGL-FARKAS Á.)

A hazai felsõ kréta képzõdmények közül (11. ábra)
mindmáig csak a Pelso egységi formációkban (12. ábra)
nyomoztunk szferulák, ill. szferulaszerû maradványok után.

Ezek a többnyire gömbölyded vagy csepp alakú kép-
zõdmények a teljes kifejlõdésû középhegységi rétegsorok
(Csehbányai, Ajkai Kõszén, Jákói Márga és Polányi
Márga Formáció) legtöbbjébõl meghatározhatóak voltak,

bár a magas karbonáttartalmú Ugodi Mészkõ Formációból
való kinyerésükkel nem próbálkoztunk meg. Az É-ma-
gyarországi Nekézsenyi Konglomerátum Formáció homo-
kos agyagos rétegeiben is elõfordultak.

Elsõként SZARKA (1991) egyetemi szakdolgozatában
hívja fel a figyelmet a szferulák felsõ-kréta képzõdmé-
nyekben való jelenlétére.

Dokumentálja a szferulák mérettartományát, morfoló-
giai változatosságát, felszíni díszítettségét, üreges szerke-
zetét, valamint mikroszondás röntgen-színképelemzését és
elemi összetételét.

A szferulák elõfordulása a magyarpolányi Mp–42
fúrás egyetlen szintjére korlátozódott (Csehbányai
Formáció: 626,5 m). SZARKA (1991) szerint ez egyszeri,
hirtelen, valószínûen extraterresztriális eseményt jelez.
Dolgozatában, elektronmikroszkópos fényképeken a
különbözõ típusú szferulákat ugyancsak elsõként doku-
mentálta (III. tábla, 1–4.; IV. tábla, 1).
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11. ábra. Magyarország nagytektonikai egységei és a felsõ-
kréta elõfordulási területek

Figure 11. Tectonic units of Hungary and appearance of 
Upper Cretaceous Formations

12. ábra. Pelso egységi szferulatartalmú
szenon formációk (Dunántúli-közép-

hegység)

Figure 12. Spherule bearing Senonian
Formations (Pelso Unit, Transdanubian

Range)



SZARKA (1994; 1996) következõ, e témával foglalkozó
közléseiben az igen alacsony Ti-tartalmuk alapján kizárja
a vulkáni eredet lehetõségét és inkább impakt, ill. „kevert”
extraterresztrikus-terresztrikus hatásokra létrejött szem-
cséknek nevezi e magas Fe-tartalmú szferulákat.

Az Mp–42 fúrásból DOSZTÁLY (1994) is iszapolt
üveges szferulákat és ugyancsak innen, a fúrásban harán-
tolt összes formációból BODROGI I. (1994) és BODROGI et
al. (1996) fémes szferulák és üveges tektitek jelenlétére
hívja fel a figyelmet.

A bakonyjákói Bj–528 fúrás szenon szakaszából
(Csehbányai és Polányi Márga Formációk) DÁVID et al.
(1996) 742 db üveges szferulát válogatott ki (IV. tábla, 2),
míg a nagygörbõi Ng–1 fúrás 1330,0–1520,0 m között
feltárt képzõdményeibõl (Polányi Márga Formáció)
VASKÓ-DÁVID (1994) opak szferulákat és mikrolapilliket
írt le (IV. tábla, 3–4.).

Mikroszondás vizsgálatok

Az elsõ mikroszondás vizsgálatok is SZARKA (1991,
19–20 ábra) nevéhez fûzõdnek. Vizsgálatait az Mp–42
fúrás 626,5 m-bõl gyûjtött szferulákon végezte (13–14.
ábra).

Elemzései szerint a szferulák röntgenszínképén Ni-tar-
talom nem mutatkozik, szinte kizárólag Fe-t tartalmaznak.
E mellett lehetséges kevés Ti, Mn, Ca, Si, Al jelenléte.
Egyetlen szemcse összetétele különbözött a többitõl,
amelyben Ca, Al, Si szerepelt. Ma ezeket nevezzük üveges
szferuláknak, amely megnevezést Szarka még itt nem
alkalmazta.

A Bj–528 fúrás (Bakonyjákó) 58,5 és 80,5 méterébõl
iszapolt üveges szferulákon TÖRÖK et al. (1996) végzett
mikroszondás vizsgálatokat (4 táblázat). A szerzõk szerint
a minták magas Ba-tartalma ellent mond az impakt és az
extraterresztrikus eredetnek, de a földi magmás lehetõség
is kizárható a magas Ca-tartalom alapján.

Palinosztratigráfiai vizsgálatok

A szferulák beágyazódási koráról és körülményeirõl
szolgáltat információkat a bezáró kõzet biosztratigráfiai
vizsgálata. A felsõ-kréta képzõdmények ilyen irányú
tanulmányozása különös fontosságú lehet a kréta végi
kihalások nyomozásában.

A palinológia az egyetlen olyan õslénytani módszer,
amely egyszerre képes szárazföldi és tengeri adatokat
szolgáltatni, melyeket integrálva jól alkalmazható és meg-
bízható sztratigráfiai és környezeti adatokhoz jutunk.

A Dunántúli-középhegység területérõl ismert szferula-
elõfordulások korbesorolásában nagy segítséget nyújtott
az erre a területre kidolgozott integrált spóra-pollen és
dinoflagellata zonáció nannoplankton zónákkal való kor-
relációja (SIEGL-FARKAS, WAGREICH 1996; SIEGL-FARKAS

1997).
A SZARKA (1991, 1994, 1996) által vizsgált Mp–42

fúrás (Magyarpolány) Csehbányai Formációjának 626,5
m-bõl vett szferulatartalmú minta a palinológiai vizsgála-
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13. ábra. Fémes szferula EDAX spektrumja az MP–42 
fúrásból

Figure 13. EDAX spectrogram of a typical iron spherule 
from Mp–42 borehole (SZARKA 1991)

4 táblázat — Table 4

Üveges szferulák EDAX vizsgálata a Bj-528 fúrásból - EDAX
analysis of glassy spherules from bh. Bj-528 (TÖRÖK et al. 

1996)

Mélység
Na2O
MgO
Al2O3

SiO2

SO2

K2O
CaO
BaO
MnO
FeO
∑

w
t%

14. ábra. Üveges szferula EDAX spektrumja az Mp–42 
fúrásból

Figure 14. EDAX spectrogram of a typical glassy spherule 
from Mp–42 borehole (SZARKA 1991)



tok alapján a Brecolpites globosus – Oculopollis zaklin-
skaiae Dominancia Zónába, a nannoplankton-vizsgálatok
alapján a CC17b nannozónába (késõ szantoni) sorolható.

A Bj–528 fúrásból kiválogatott (DÁVID et al.
1996) és mikroszonda vizsgálattal elemzett (TÖRÖK et al.
1997) szferulák beágyazódása az Oculopollis–Trilobo-
sporites Dominancia Zóna és a Suemegipollis triangularis
– Krutzschipollis spatiosus Együttes Zóna (pollen zónák),
ill. az Odontochitina operculata Együttes Zóna
(Apteodinium deflandrei Szubzóna) (dinoflagellata zóna)
idején a szantoni – kora-campaniban történt.

E fúrás szenon szakasza (1,0–256,4 m) a C34/C33
polaritás zónába, ill. a CC17-CC18 nannozónába lett
sorolva (LANTOS et al. 1996).

Az Ng–1 (Nagygörbõ) fúrásban feltárt Polányi Márga
Formációból (1330,0–1520,0 m) közölt opak szferulitok,
ill. mikrolapillik (VASKÓ-DÁVID 1994) a késõ-campani
Pseudopapillopollis–Semioculopollis és a Pyxidinopsis
bakonyensis – Pseudopapillopollis praesubherzynicus
Együttes Zónák (pollen) és az Odontochitina operculata –
Pyxidinopsis bakonyensis Együttes Zóna (dinoflagellata),
(Manumiella div. sp., Pterodinium cingulatum, Isabeli-
dinium bakeri Szubzónák), ill. a CC21–CC22b nan-
nozónák idején rakódtak le. (SIEGL-FARKAS, WAGREICH

1995/1996).
Az Upponyi-hegységi Nekézsenyi Konglomerátum

Formációból elõkerült szferulák a késõ-szantoni – kora-
campani idején kerültek az üledékgyûjtõbe (SIEGL-FARKAS

1984, 1996).
A palinológiai vizsgálatok alapján a Pelso egység sze-

non képzõdményeibõl szeparált fémes és üveges szferulák
a szantonitól a késõ-campaniig csaknem folyamatosan
ágyazódtak be. Mivel a teljes kifejlõdésû profilból késõ
maastrichti képzõdményeket nem határoztunk meg, a kré-
tavégi kihalási események megismeréséhez nem tudunk
hozzájárulni, ugyanakkor az adatok alapján nem zárhatjuk
ki az ún. „drum fire” (pergõtûz) lehetõségét.

A szferulákat tartalmazó kõzetek ásványtani összetétele
(VICZIÁN I.)

A jelentõsebb mennyiségben szferulákat tartalmazó
képzõdményeken ásványtani vizsgálatokat végeztünk a
kõzet összetételének és képzõdési körülményeinek
meghatározása céljából. A szferulák terresztrikus erede-
tének kizárása szempontjából figyelmet fordítottunk az
esetleges vulkanogén komponensekre, vagy speciális mál-
lási jelenségekre, amelyek hasonló üveges vagy mágneses
gömböcskéket hozhatnak létre (VICZIÁN 1995, 1996a, b). 

A kõzetmintákról minden esetben részletes makro-
szkópos leírást készítettünk, majd röntgendiffrakciós és
termikus módszerrel határoztuk meg a teljes kõzet,
esetenként a 20%-os ecetsavval kapott oldási maradék és
a <2 µm frakció ásványos összetételét. A vizsgálatokat
FÖLDVÁRI M., KOVÁCS-PÁLFFY P., BOGNÁR L., BARÁTH K.

és VICZIÁN I. végezték. Az alábbiakban röviden össze-
foglaljuk a fõbb eredményeket és utalunk a megjelent pub-
likációkra, vagy a részletesebb kéziratos leírásokra.

Gerennavár, Bálvány-Észak
(perm-triász határ, Bükk hegység)

A Bükk hegységben a felsõ-permet a sötétszürke
Nagyvisnyói Mészkõ Formáció, az alsó-triászt a világos-
szürke Gerennavári Mészkõ Formáció képviseli. Mind-
kettõ sekélytengeri kifejlõdésû, az átmenet is tengeri. A
határrétegek ásványtani összetételét két olyan szelvényben
vizsgáltuk, amelyekben fõleg mágneses szferulákat talál-
tak (SOLT, DON 1997; VICZIÁN 1998; VICZIÁN et al. 1998).

A gerennavári alapszelvényben a két említett litosztra-
tigráfiai egységet a 8 cm vastag ún. „határagyag”
(valójában agyagmárga) választja el egymástól. A lito-
sztratigráfiai határ kb. 60 cm-es körzetébõl vett minták
ásványos összetétele egyszerû és szinte azonos. A mészkõ
karbonátásványa kizárólag a kalcit. A mészkõ és a
határagyag oldási maradékának összetétele megegyezik:
sok kvarc és illit-2M, kevés földpát klorit, klorit, goethit és
nagyon kevés montmorillonit (15. ábra). Az illit Kübler-
féle kristályossági foka (IC) az anchizóna és epizóna
határán van, részben a törmelékes csillámok miatt, erre a
területre Árkai (1983) szerint is az anchizóna jellemzõ.

A Bálvány-Észak alapszelvényben a litosztratigráfiai
határ két oldalán, összesen mintegy 3 m-es szelvényben
vizsgáltuk a mintákat. A litológiai jelleg hasonló, mint a
gerennavári szelvényben, csak itt a Gerennavári Formáció
márgásabb, mint ott. Az ásványtani jelleg is hasonló, de az
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15. ábra. Az oldási maradék ásványtani összetételének vál-
tozása a perm/triász litosztratigráfiai határon a gerennavári 

alapszelvényben, röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján

Figure 15. Variation of the mineralogical composition of the
insoluble residue at the Permian/Triassic lithostratigraphic
boundary in the key section Gerennavár, Bükk Mts, accord-

ing to X-ray diffraction analysis



illit mellett jelentõs a klorit is. Az IC érték itt is anchizónát
mutat. A litosztratigráfiai határon nincs más ásványtani
változás, mint a karbonáttartalom lecsökkenése. Az alap-
szelvény publikált adataival (CSONTOSNÉ KIS, PELIKÁN

1990) ellentétben a karbonátásvány kizárólag kalcit.
A metamorfózis elõtti ásványos összetételt nehéz biz-

tosan rekonstruálni, de mind a két szelvényben minden
bizonnyal kevéssé mállott, kaolinitet és vulkanogén mont-
morillonitot nem tartalmazó, terrigén törmelékes agyag-
ásvány-társulás volt. Az élõvilág nagy megváltozásával
összehasonlítva feltûnõ az ásványtani összetétel folyto-
nossága a két formáció határán.

Misina (középsõ-triász, Mecsek hegység)

Az abaligeti út autós pihenõje közelében a Remete-réten
úgynevezett „korallos” mészkõ található, amely az anisusi
Rókahegyi Dolomit Formációba tartozik. A kérdéses
„korallok” ujjszerûen szétágazó fekete mészkõ-szerkezetek,
amelyek közét sárga mészkõ tölti ki. Az itt talált igen apró,
bizonytalan eredetû szferulákat részletesen vizsgálták
SZÖÕR et al. (1995; 1996). RÁLISCH-FELGENHAUER (1995)
szerint e szferulák megkötésében és felhalmozódásában a
„biológiai csapda” játszott szerepet. KONRÁD (1997) ezeket
az üledékszerkezeteket szervetlen eredetûeknek tartja,
kialakulásukat egy regresszív eseményhez kapcsolja,
amelynek során a terület idõnként szárazra is emelkedett.

Az elvégzett röntgen- és termikus vizsgálatok szerint
(Viczián 1999) a két szerkezeti elem összetételében nincs
lényeges különbség, mind a fekete, mind a sárga mészkõ
uralkodóan kalcitot és nagyon kevés dolomitot, rutilt(?), a
sárgásbarna rész goethitet tartalmaz. A <2 µm frakcióban
szinte csak illit-1Md képviseli az agyagásványokat igen
kevés klorit mellett. Ez az illit-gazdagság az alsó- és
középsõ-triászra sok helyen jellemzõ. Az illit átalakultsági
foka a diagenezis mély zónáját tükrözi. A diagenezis
hatását figyelembe véve az eredeti üledékanyag lehordási
területén érett, földpátban szegény, mállott, de valószínû-
leg nem kaolinos, hanem illites-szmektites mállási kéreg
lehetett, amely meleg, de csak idõszakosan csapadékos
éghajlaton alakult ki.

Bakony hegység és Keszthelyi-hegység (felsõ-kréta)

Szferulatartalmú rétegeket vizsgáltunk a következõ fú-
rásokból: Magyarpolány Mp–42, Nagygörbõ Ng–1, Gan-
na Gat–1 (Viczián et al. 1996, 1997). A Mp–42 fúrásban
talált szferulákat BODROGI et al. (1996a) jellemezték.
Külön foglalkoztunk az Ugod Ug–262 fúrásból származó
szferula-preparátumokkal, amelyekrõl BODROGI et al.
(1998) tesznek említést. Ez utóbbi fúrás rétegtani tagolását
BODROGI et al. (1996b, figure 4) munkájában találjuk. A
Bakonyjákó Bj–528 fúrás szferuláinak vizsgálatáról ebben
a cikkben részletesen beszámoltunk.

Az Ajkai Kõszén Formációból meddõ kõzeteket vizs-
gáltunk. Jellegzetes kõzet a dolomitmárga. Ez a kõzettípus
kb. 30% vasas dolomitot és piritet tartalmaz, ami redukáló

lápi környezetre utal. Agyagásványai jól kristályos illit és
klorit, törmelékes eredetûek.

A Csehbányai Formáció szárazföldi üledékeket tartal-
maz, amelyben édesvízi betelepülések vannak. Jellegzetes
kõzetei a tarkaagyag és a tarka dolomitmárga. A karbonát-
ásvány itt is vasas dolomit. A kõzet színe, a jól kristályos
goethit, hematit és az anatáznyomok idõszakos oxidációs ha-
tást mutatnak. A <2 µm frakciót vagy a törmelékes eredetû,
jól kristályos illit+klorit asszociáció, vagy az erõsebben mál-
lott illit+kaolinit+ kaolinit/szmektit asszociáció alkotja.

Az Ugod Ug–262 fúrásból BODROGI I. iszapolási mara-
dékból mikroszkóp alatt kiválogatott preparátumokat
készített, amelyekben kvarcszemcsék, kõzettörmelék és
üveges szferulák voltak. Ezek a Csehbányai, Ajkai és Jákói
Márga Formációból valók. A röntgenvizsgálatok egyedül a
Jákói Márgából való preparátumban tudtak biztosan a pre-
parátumban 6% üveges amorf fázist kimutatni, ami való-
színûleg az üveges szferulákhoz köthetõ. Különben a meg-
felelõ formációknak az eddigi vizsgálatokból már ismert ás-
ványos összetételét kaptuk: agyagásványok szempontjából
az Ajkai és Csehbányai Formációkban a terrigén törmelékes
illit+klorit együttest, a Jákóiban a tengeri poliminerálikus
együttest, az elsõ két formációban változatos karbonát-
ásványokat, a Csehbányaiban és a Jákóiban sok piritet.

A Polányi Márga Formáció már normál sósvízi tengeri
képzõdmény, jellegzetes kõzetei a márga és a mészmárga. A
karbonát itt már kalcit, kevés pirit is van. Az agyagásványok
a terrigén törmelékes tengeri üledékekre jellemzõ polimine-
rálikus asszociációt alkotják, amelyben a szmektit és a
szmektithez közelálló összetételû illit/szmektit dominál.

Egy a Polányi Márga Formációba tartozó világos-
szürke márga mintából Bodrogi I. sok szferulát tartalmazó
preparátumot készített (Mp–42, 360 m). Lehet, hogy az
errõl készült DTA görbén kimutatható a szferulák anyaga
a 230 °C-nál világosan jelentkezõ kis exoterm csúcs
alapján, amely a termésvas oxidációjának felel meg.

A formáció legfelsõ, a denudáció által meghagyott
rétegei a Gannai Aleurolit Tagozatot alkotják a Gat–1
fúrásban. Ez egy áthalmozott, gradált törmelékes összlet,
ásványos összetétele hasonló a formáció többi részéhez,
de kevésbé meszes és nem tartalmaz kaolinitet.

Az általam vizsgált felsõ-kréta képzõdményekben
mállás nélkül leülepedett, vagy a mállás által különbözõ
mértékben módosított terrigén üledékanyagot találunk,
kimutatható vulkanogén anyagot a vizsgált minták nem
tartalmaztak.

Külföldi anyagokon végzett szferula vizsgálatok 
eredményei 

(GÁL-SÓLYMOS K., DON GY., SOLT, P.)

India

A Madhya Pradesh állambeli Vindhyan hegységben, a
Wadia Institute of Himalayan Geology munkatársa dr.
RAFAT JAMAL AZMI által gyûjtött mintákból elkülönített
mágneses és nem mágneses szferulák SEM-EDAX vizs-
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gálatát végeztük el. A szferulákat tartalmazó képzõdmény
egy hamuréteg, amely a legalsó kambriumi mészkõ tete-
jére települt és közvetlenül a talajszint alatt található. Ez a
szürke réteg erdõégetés, vagy egyéb emberi (ipari?) tevé-
kenység maradványa lehet. A rétegbõl elkülönített szfe-
rulák elemi összetétele ezt a lehetõséget nem zárja ki.

A következõ csoportokat különítettük el:
a) Üveges, színtelentõl a sötétbarna színig változó

árnyalatú szferulák. A közel gömb alakú üveges szferulák
sima felszínét buborékok és pórusok törik át, melyek az
olvadékfázisban történt gázkiszökések helyét jelzik (5.
táblázat, 1–2.). A színtelen üveges szferula Fe-tartalma
alacsonyabb, mint a barna színûé.

b) Fémes, fekete-metálszínû szferulák, melyek a
következõ típusokra oszthatók:

— Vasas, dendrites kristálykezdemények csak részben
fedik a felszínt, elsõsorban a felszínre kifutó „buborékok”
körül. A mátrix mikrokristályos és relatív magas a Fe-tar-
talma, míg a „buborékokban” a vastartalom csökken (5.
táblázat, 3–4.).

— Belül üreges fémes szferula, a felszínét csak rész-
ben fedik dendrites kristálykezdemények, a szferula falá-
ban számos, a felszínre is kifutó „buborék” jelzi a gáz-
erupciós folyamatot. A fal anyagának viszonylag magas
Fe-tartalmával szemben a „buborékokban” csökken a vas
aránya (5. táblázat, 5–6.).

— vasas (Fe-oxid) kéreggel teljesen fedett szferula.
A vizsgálatok alapján a mikroszferulák feltehetõen

nem kozmikus eredetûek. Tekintettel arra, hogy a pontos
rétegtani helyzet, és a gyûjtés körülménye ismeretlen,
további információkra van szükség eredetük tisztázására.
Az elemzési eredményeket mutatja a 5. táblázat.

A helyszínen, saját gyûjtésû kõzetbõl (1998. évi magyar–
indiai gyûjtés) is sikerült elkülöníteni mágneses és nem
mágneses szferulákat, melyek rétegtani helyzete biztos.

Alacsony Himalája (Garhwal régió):
— Mussorie–Tehri közötti országút menti feltárás ––

felsõ-prekambriumi homokkõ.

— Durmala, foszforitbánya –– prekambrium/kambri-
um határszelvény.

— Kandiyala Ghat – legalsó kambrium.
Vindhyan hegység:
— Maihar –– prekambrium/kambriumi határszelvény.
— Gvalior, vasúti bevágás – felsõ-prekambriumi

homokkõ.
Az indiai szferulaanyag vizsgálata megkezdõdött.

Franciaország

A perm-triász határszelvényekben (Vogézek, Mon-
tagne Noire) valamint a devon–karbon és frasni–famenni
határszelvényekben (Montagne Noire) végzett gyûjtéseink
eredményeképpen (1998. és 1999. évi magyar–francia
közös gyûjtések) a Puech de la Suque szelvényben, két
szintben sikerült mikroszferula horizontot kimutatnunk
(16 ábra, PS3, PS5 minták). A képzõdmény a Hangenberg
pala fölé települõ, Siphonodella sulcata és a Siphonodella
duplicata conodonta zónákkal jelzett legalsó-karbon, vilá-
gosszürke mészkõ (16. ábra). A szferulák 5–50 µm
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16. ábra. A Puech de la Suque szelvény rétegoszlopa és con-
odonta zónái a szferulaszintekkel

Figure 16. The stratigraphic position of the spherules in the
Puech de la Suque section

1 2 3 4 5 6
súly% — wt%

Na2O nd nd 1,35 nd nd nd
MgO nd 3,73 5,45 1,69 4,87 nd
Al2O3 34,83 34,13 14,80 34,99 20,62 39,12
SiO2 55,05 41,89 36,31 55,35 39,82 53,72
K2O 1,57 2,05 1,68 3,02 0,41 1,49
CaO 3,90 0,41 5,05 0,76 0,85 0,62
TiO2 1,83 3,31 6,18 1,14 0,10 0,40
MnO nd nd 0,42 nd 0,68 nd
FeO 2,82 14,48 28,77 3,05 32,65 4.66

1 = színtelen üveges szferula, 2 = sötétbarna üveges szferula, 3 = fémes
szferula, mikrokristályos mátrix, 4 = felszíni „ mikrobuborék”, 5 = a
fémes szferula belsõ fala, 6 = felszíni „buborék”.
1 = colourless glassy spherule, 2 = dark brown glassy spherule, 3 =
submicroscopic crystalline matrix, 4 = „ microbubbles” on the surface, 5
= inner wall of the spherule, 6 = „ bubbles” on the surface.

5. táblázat — Table 5

Vindhyan-hegységi szferulák EDAX vizsgálatának eredményei
— EDAX analysis of the Vindhyan spherules



átmérõjû szabályos gömbök, színük fekete, fényes és matt
felszínûek. Közvetlenül a D/C határ fölötti rétegbõl, (PS3)
tömegesen kerültek elõ, mind a mágneses mind a nem-
mágneses frakcióból (>300 db), a fölé települõ mészkõbõl
16 db fekete, matt felszínû mágneses szferula került elõ
(PS5). Mind a mágneses, mind a nem-mágneses frak-
cióban, igen jelentõs mennyiségben fordulnak elõ a szabá-
lyos oktaéder alakú spinell-kristályok. A szferulák felte-
hetõen kozmikus eredetûek. Az EPMA vizsgálatok jelen-
leg is folynak Nancy-ban az ENSG laboratóriumában,
elõzetes anyagvizsgálati eredményeket még nem kaptunk.
A mágneses szferulák elektronmikroszkópos képe a 6.
ábrán (PS3) és a 7. ábrán (PS5) látható.

Az 1999. évi gyûjtés eredményeképpen a La Serre de-
von–karbon sztrarotípus szelvényben (Montagne Noire)
találtunk nem-mágneses szferulákat. A szferulákat tartal-
mazó szürke mészkõréteg (80. réteg) a devon–karbon határ
alatt 1 méterrel települ és extrém gazdag makrofauna
jellemzi (korall, krinoidea, molluszka, cephalopoda). A nem
mágneses frakcióban tömegesen elõforduló szferulák sötét-
barna színûek, felszínük sima vagy érdes, méretük 40–80
µm. Vizsgálatuk folyamatban van, nem kizárható biogén
eredetük sem.

Egyéb gyûjtések

Albánia: Dr. Jakup Hoxha közremûködésével jelentõs
mennyiségû albán kõzetanyaghoz jutottunk. Koruk a

felsõ-permtõl a holocénig terjed, feltárásuk folyamatban
van. Tercier tengerparti homokból mágneses szferulákat
különítettünk el.

Ausztrália: A Prince Charles hegység perm–triász
határszelvényébõl (Ritchie Szenes Aleurit Tagozat) mag-
netoszferulákat különítettünk el.

Észtország: A Kaali meteoritkráter területérõl saját
gyûjtésû kõzetanyag.

Ghana: Gucsik Arnold révén a Bosumtwi meteorit-
kráter területérõl impakt breccsa anyag.

Irán: Djulfa, perm–triász átmenet szelvényeinek kõ-
zetanyaga.

Olaszország: Összehasonlító anyagot gyûjtöttünk
az eocén–oligocén (Massignano), kréta–tercirer (Fon-
te de Olio) és a triász–jura (Pania di Corfino) hatá-
rokról.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki az OTKA T025461 és
T014958 programoknak és az Ûrkutatási Irodának mun-
kánk támogatásáért, valamint RÁLISCHNÉ, FELGEN-
HAUER ERZSÉBETnek a lektorálás körültekintõ mun-
kájáért. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki SZARKA

ANDRÁSnak, fotóanyagának rendelkezésünkre bo-
csátásáért.
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The origin of spherules
(GYÖRGY DON and PÉTER SOLT)

Among the great variety of spherule producing events
(volcanic, mineral mobilized, biogene, artificial) we
focused on the impact and extraterrestrial spherules as a
new tool for local, regional and global correlation in any
geological strata where are no well dated bio- or litho-
stratigraphical markers. These cosmic events are very
important in the Earth history and periodic extinctions.
The background of the interstellar grains and cosmic dust
is an important information about the Universe, deep
space, supernova events, galaxies etc. The periodic input
of the extraterrestrial material from the galactic plane, and
the perturbed material of the Oorth cloud caused impor-
tant, sometimes “global catastrophes” in the history of life
and pushed the evolution too. We can find interstellar
spherules in the cosmic dust, meteoroid spherules from
ablated and fragmented meteorites, impact microtektites
in the large area of every giant impact crater.

The composition of spherules
(GYÖRGY DON and PÉTER SOLT)

NASA aircrafts collected cosmic dust from the strato-
sphere, but we can find cosmic dust in polar ice and in dif-
ferent sediments too. DSDP collected microtektite hori-
zons in the Australasian strewn field, in the North
American strewn field and in the Ivory Coast strewn field.
Spherules were collected in every K/T boundary. Fe-Ni
magnetic spherules were excavated at Canyon Diablo
crater and in the spreading area of the iron meteorites and
iron-rich chondritic meteorites.

The transformation of organic matter caused by large
meteorite impacts
(ISTVÁN VICZIÁN)

The transformation of organic matter caused by large
meteorite impacts is reviewed. In sediments, formed on
the ancient surface, products of large forest-fires, soot,
charcoal and kerogene were found. Calcite of limestones
may be reduced to carbon. In the subsurface zones of the

target rock diamond can be formed from graphite by
shock metamorphism. The mineral chaoite described
from these rocks proved to be a mixture of graphite+
quartz+nontronite.

The main spherule occurrences
(CSABA H. DETRE)

Precambrian: about 1.4 by BP, Australia, South Africa.
Devonian: Frasnian/Famennian boundary.
Permian-Triassic transition: The nearby supernova

(10–500 pc from the Sun) explosions were frequent events
during the history of Earth. Following the estimations,
which have been summarized by SHKLOWSKY (1966) and
TRIMBLE (1982, 1983) on the average rate of Type II super-
nova outburst occurs every 100 years, whereas the rate of
Type I supernova has two or three times less than the Type
II one, i.e. Type I supernova event is every 200 or 300
years in our Galaxy.

It may expect that a “nearby” supernova event occurs
in every few thousands years. In average at a distance 100
parsecs from the Sun the rate of supernova events is one
per every one million years statistically (Table 2).

For a few months a supernova explosion can reach
luminosity in excess 109–11 solar luminosity. It is obvious
that the more frequent. Type II supernovae cold explode in
every hundred million years within 20 parsecs from the
Sun which are very close events at a “dangerous” distance
in the point of view of enormous effects on the planetary
environments in the Solar System. One of these statistical-
ly possible supernova events could have been in the P/Tr
geological boundary.

The P/Tr episode is related to explosion of a nearby
supernova and its consequences in the Solar System. The
“creeping death” as a “stealth” can more in the form of
enhanced radiation level and from radiation induced
changes in the chemistry of the atmosphere (anoxia), cli-
matic changes (e.g. dry climate) and changes in the life-
spaces which had not been later available for taxa.

Could be unknown but possible consequences of this
kind of catastrophic event due to the radiation induced
mutations when the mutants cannot resistant for the
changes the environment.
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Other possible interstellar effects namely when the
Solar System passes through a dense interstellar cloud
should be excluded because there is no traces of any glob-
al ice age in the P/Tr as a possible consequence of this
encounter.

The knowledge on the duration of the P/Tr transition
is very uncertain (see Ewin 1993, Schoenlaub 1996). The
range of uncertainty in the estimated age of the P/Tr
boundary is about 20 My, it depends from the different
facies. There are no generally accepted criteria.
Stratigraphically the P/Tr is an extremely difficult prob-
lem.

More very sharp spherule layers are nailing through
the different facies, which came from the different
expanding envelopes of the supernova.

What is the origin of these spherule layers?
The temporal evolution of the supernova explosion as

follow briefly:
1. Neutrino and gravitational radiation just immediately.
2. Order of day later tremendous release of energy due

to the collapse low-off of the outer layer of the star
observed visible and ultraviolet light. A possible conse-
quence for the terrestrial atmosphere, the temporal
increasing of the ozone layer.

3. Several months after collapse: gamma and roentgen
rays arrived. Gamma radiation is more effective to destroy
the ozone than the UV rays increased that. There are
unusual chemical reactions in the atmosphere (e.g. nitro-
gene-oxids are created and make further destruction of
ozone layer (see BRAKENBRIDGE 1981)

The upper atmosphere can warmed up the lower
atmospheric layers as the troposphere can become colder.

This is not necessarily a global effect in terms of
glaciation (ice ages) and really, there are no ice age during
the Uppermost Permian.

4. Years later: corpuscular rays arrived. Further
decay of atmosphere ozone shield depleted.

5. Few thousands of years later, the expanding gas and
dust shell of the very nearby (10–20 pc) supernova rem-
nant can reach the heliosphere and pushes the solar wind
approximately.

The expanding supernova remnant can encounter with
already interstellar material and can trigger that by its
enormous mechanical and electromagnetic energy. The
interstellar dust can be moved away by the supernova
shock wave front and the grains both can be the sources of
that interstellar dust which collided with the atmosphere of
the Earth and sedimented into the geologic layers and
finally recorded as interstellar microspherules in the P/Tr
boundary geochronological interval. (From the Uppermost
Permian to the “traditional P/Tr biostratigraphical bound-
ary”, see DETRE et al. 1998.)

Arguments of P/Tr SN event:
The SN is supposed flared up in the beginning of

Upper Permian. Dramatic extinction of the taxa during
the Upper Permian until the “traditional P/Tr boundary”.

More than 90% of the biomass was killed. Several cubic
kilometres of the killed biomass were accumulated. The
organic matter was mixed with different sediments pro-
ducing world-wide sedimentary rocks of high organic
content. Consequently anoxia and enrichment of CO2.

The increased electromagnetic radiation produced selec-
tive extermination in the living world: first of all among
terrestrial plants, then among the plankton (e.g.
Radiolaria) and “sessilis benthos” (e.g. Brachiopoda,
Bryozoa etc.) Uppermost Permian and “traditional P/Tr
boundary” interstellar (probably of SN origin)
spherules. The “traditional P/Tr boundary” was the end
of the crisis and the beginning of a renaissance of the
living world.

The terrestrial C content went out from the destroyed
biomass to the carbonic rocks, therefore the mass of the
carbonic rocks has been increased from the Triassic time.

Hungarian spherule occurrences
(GYÖRGY DON AND PÉTER SOLT)

Since the beginning of the spherule research in
Hungary we have found thousands of different spherules
from Devonian to Holocene sediments. The high density
of spherules are at Frasnian/Famennian, Permian/Triassic,
Bajotian, Eocene/Oligocene, Middle Miocene, Middle/
Upper Pleistocene.

Terrestrial sediments are not too good for spherule cor-
relation (placers are usually accumulation of different
ages), the best localities are of marine (nerithic or bathyal)
sediments.

Investigation of spherules and micrometeorites in the
Kaba CV3 chondrite fall area

(PÉTER SOLT)

Looking for meteoroid (meteorite fall originated)
spherules we started the strewn field reconstruction of
the world famous Kaba III (CV 3) meteorite. 1–1.5 kg
samples were collected at 52 different places in the fall
area of the well-documented meteorite. Now we have
over 700 different spherules, more than one third of the
material are black, shiny, magnetic spherules, 30–150
mm in diameter, others are rich in colour, different in
habitus, surface, and composition, 50–250 mm in diame-
ter, mostly terrestrials and industrials. The numerical ter-
ritorial distribution of the spherules determinated the
step by step disruption of the falling meteorite. The most
interesting results are the microfragments of the Kaba III
(CV 3) chondrite.
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Microspherules from the Hungarian Upper Cretaceous
Formations

(ÁGNES SIEGL-FARKAS)

“Spherules found in deposits of different ages may bein-
dicators of the geological and/or extraterrestrial events.”

(Á. S.-F.)

Spherulite containing Upper Cretaceous formations
have been studied in the Pelso Unit only. In this unit the
Senonian formations can be found in two different facies
realm: in the Transdanubian Central Range (TCR) and in
N Hungary in the Uppony Mts.

The Senonian sediments in TCR represent classical
transgressional succession where on the older Mesozoic
rocks are deposited the freshwater (Csehbányaand Ajka
Coal Formations) and then the both vertically and hori-
zontally more extended marine formations (Jákó Marl,
Ugod Limestone and Polány Marl Formations).

Spherules both the glassy and magnetic ones were
found in all formations, except in the Ugod Limestone (for
example: BODROGI et al. 1996; DAVID et al. 1996; DETRE et
al. 1995, 1997; SIEGL-FARKAS 1996; SIEGL-FARKAS,
WAGREICH 1994, 1996; SZARKA 1991, 1994, 1996; TÖRÖK

et al. 1996; VASKÓ-DÁVID 1994 etc.).
By the integrated palynological examinations correlat-

ed with the nannoplankton zonation, the listed formations
were ranged to the Middle Santonian – Late Campanian (?
Early Maastrichtian) age. (SIEGL-FARKAS, WAGREICH

1994, 1996)
In the sediments of the Nekézseny Conglomerate

Formation (Uppony Mts, railway cut at Nekézseny),
which is ranged to the Late Santonian – Early Campanian
period (SIEGL-FARKAS 1984), some glassy and magnetic
spherules were determined too.

EPMA were carried out on both the glassy and the
ironic spherules. The glassy spherules did not give clear
evidence for neither the volcanic nor the extraterrestrial
origin (TÖRÖK et al. 1996).

Based on the very low Ti contents of magnetic
spherules the volcanic origin is questionable, the impact
origin is more probable (SZARKA 1991, 1996).

Because in Hungary, within the Upper Cretaceous no
younger sediment than late Late Campanian (?Early
Maastrichtian) were found we cannot give any data to the
Late Cretaceous extinction, but we cannot exclude the
possibility of the “drum fire” event.

Mineralogical composition of the spherule-bearing
rock samples

(ISTVÁN VICZIÁN)

The mineralogical composition of the rocks enclosing
accumulations of spherules was determined using X-ray
diffraction and thermal analysis. Three stratigraphic inter-
vals were selected for detailed studies:

Permian/Triassic boundary. Localities: Gerennavár,
Bálvány North (Bükk Mts). The transition is shallow
marine. Upper Permian is represented by the dark grey
Nagyvisnyó Limestone Fm. and Lower Triassic by the
light grey Gerennavár Limestone Fm., divided by a thin
layer of “boundary shale” (at Gerennavár) or by marly lay-
ers (at Bálvány-N.). In these layers mainly magnetic
spherules were found. In the insoluble residue the main
component is quartz, in addition, there are few per cents of
feldspar and goethite. Clay minerals are represented only
by illite-2M (at Bálvány-N. little additional chlorite). IC
values indicate anchizonal metamorphism. Important is
the continuity of silicatic mineralogy across the lithostrati-
graphic boundary, which is in contrast with drastic
changes in the fossil record.

Middle Triassic. Locality: Misina (Mecsek Mts).
Middle Triassic is represented by the Rókahegy Dolomite
Fm. At Misina limestones belonging to this formation con-
tain special black and yellowish brown coloured sedimen-
tary structures which are interpreted either as corals or as
inorganic weathering products of stromatolites. In these
layers “extremely small” glassy spherules were enriched,
presumably by biogenic trapping. There is no significant
difference between the mineralogy of the black and yel-
lowish brown structural elements except the goethite con-
tents. Clay minerals are dominantly illite-1Md with little
chlorite. The transformation corresponds to deep zones of
diagenesis.

In both Triassic occurrences the original clay contents
may have been of moderately weathered, terrigeneous ori-
gin without high amounts of kaolinite and volcanogenic
smectites.

Upper Cretaceous. Locality: Ajka Basin (Bakony Mts).
Iron and glassy spherules were found in core material
taken from several Upper Cretaceous horizons represent-
ing clastic terrestrial and coal bearing sequences covered
by normal marine marly formations.

In the terrestrial sequences (Csehbánya Fm. and Ajka
Coal Fm.) typical rock varieties are dolomite marls, varie-
gated clays and variegated dolomite marls with Fe-
dolomite. The rocks are oxidized, containing well crystal-
lized goethite and traces of anatase. The clay fraction is
composed either of the detrital, well-crystallized
illite+chlorite association or the more weathered
illite+kaolinite+mixed-layer kaolinite/smectite associa-
tion. This latter one is accompanied by hematite and can
be interpreted as product of tropical weathering.

In the overlying marls and calcareous marls (Jákó and
Polány Marl Fms) the carbonate mineral is normal calcite,
the rocks contain pyrite. The clay mineral assemblage is
detrital, polymineralic (smectite, illite/smectite, illite,
kaolinite, chlorite) with dominant smectite and high-smec-
tite mixed-layer illite/smectite indicating open sea condi-
tions.

No traces of Upper Cretaceous magmatic events could
be observed in these samples.
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Individual grains including spherules and rock frag-
ments were hand picked under the microscope from
washed micropalaeontological preparates. Native iron and
amorphous glassy material were supposed to be detected
by DTA and X-ray methods, indicating magnetic and
glassy spherules, respectively.

Spherule research on the rock samples from India,
France and other countries

(KAMILLA GÁL-SÓLYMOS, GYÖRGY DON, PÉTER SOLT)

India

During the micropaleontological investigation of the
marine Earliest Cambrian, Lower Vindhyan succession of
the Maihar area of Satna district, Madhya Pradesh, abun-
dant magnetic and non-magnetic, small size micros-
pherules (<300 mm) were discovered (DR RAFAT J. AZMI,
Wadia Institute of Himalayan Geology). Spherules were
found in a fine grained thin bedded limestone and in a 3
cm thick ash layer belonging to the uppermost part of the
Rohtas Formation (Lowermost Cambrian).

Several samples of different spherule types from the
ash layer were selected for investigations. The detailed
morphological feature and surface texture were investi-
gated by secondary electron image (SEI) and backscat-
tered electron image (BEI). The different phases
observed on the surface were analyzed by ED-spectro-
meter.

According to standard optical studies and magnetic
behaviour the following groups were separated for exami-
nations:

— glassy, colourless to dark brown, nearly spherical
shape (non- or partly magnetic),

— bright grains with black to metallic colour and
spherical shape (magnetic).

The nearly spherical glassy spherules have relatively
smooth surface with many bubbles, irregular bulges and
pores related to the gas escape process. The colour of the
grains depends on the composition, the colourless sample
has lower Fe-content (Table5, 1–2).

The main feature of the magnetic group is the regular,
spherical shape and the metallic black colour. The
spherules are decorated with Fe-bearing crystals (mag-
netite or maghemite), which partly or completely cover the
surface. The size, shape and arrangement of these crystals
as well as the part of surface area covered by them are very
different and change grain by grain.

— There are spherules with only some Fe-bearing
crystals. The beginning of the crystallization process can
be observed on BEIs. The arrangement of the small (den-
dritic) crystallites is surprisingly regular, while around the
“gas escape bubbles” the matrix has submicroscopical
crystallization form. The Fe-content in the matrix is rela-
tively high, but the “gas escape bubbles” (microspherules)
are depleted in iron (Table 5, 3–4).

— The next type of spherules is almost completely
covered by Fe-bearing crystals but this thin, outer crust is
not compact. The inner large hollow and the wall with
many bubbles indicate gas eruption processes. The outer
layer is rich, while the microspherules on the surface are
depleted in iron as compared with the inner glassy wall
(Table 5, 5–6.). The partly covered spherules display a
great deal of variety in their texture.

— There are spherules completely covered by crys-
talline Fe-bearing (Fe-oxide) crust.

The EPMA studies carried out on microspherules show
different interesting surface structures, crystal forms and
textures of the collected samples. It can be proposed, that
these features depend not only on the composition, but on
the cooling history as well.

On the basis of our present investigations and knowl-
edge, their accurate origin cannot determined yet. The
question about the cosmic origin of the Vindhyan magnet-
ic and non-magnetic spherules can be raised, but at pres-
ent we have no definite answer. Further analyses and more
detailed determination of the stratigraphical position of the
ash layer are in progress. In 1998 we have collected rock
samples in the Lowermost Cambrian from the Vindhyan
Mountains (Maihor) and in the Lesser Himalaya (Durmala
P∈/∈ and Kandiyala Ghat, Lowermost Cambrian).
Spherule analysis in progress.

France

We carried out sampling in the stratotype area of the
Devonian–Carboniferous boundary (La Serre, Montagne
Noire, France), as well as in the Puech de la Suque section
of similar position. From the latter five samples were 
collected as follows: PS–1 — Hangenberg shale (Upper
Devonian); PS–2 — Light grey limestone (Upper-
most Devonian); PS–3 — Light grey limestone
(Lowermost Carboniferous); PS–4 — Grey shale 
(clay) (Lower Carboniferous); PS–5 — Light grey lime-
stone (Lower Carboniferous).

The magnetic fraction was extracted by magnetic sepa-
ration. As a result, many magnetic and non-magnetic
spherules have been revealed in two samples. In the PS–3
>300, 5–50 mm spherules of black bright and mat surface
were discovered, whereas the PS–5 sample yielded 16,
10–30 mm spherules of black mat surface. The spherule-
bearing pelagic limestone of compact texture lies exactly
above the Devonian–Carboniferous boundary, in the lower-
most Carboniferous. Spherules are abundant in the PS–3
sample directly above the D–C boundary, whereas they
occur only sporadically in the PS–5 sample upward the pro-
file. The figure shows the stratigraphic position of the
spherules.

The accurate EPMA analysis are in progress (ENSG-
Nancy).
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Other cuntries

Albania

Thanks for Dr. Jakup Hoxha (Institute of Geological
Research, Tirana), many rock samples were collected from
Upper Permian to Holocene. The analyse of these samples
are in action.

Australia

We were collected some magnetospherules from the
Permian/Triassic boundary of the Prince Charles Mountains.

Estonia

We were collected some rock samples from the Kaali
crater.

Ghana

Impact breccia samples from the Bosumtwi crater
(Ghana), collected by Arnold Gucsik

Iran

Julfa, rock samples from the Permian/Triassic sections

Italy

We were collected rock samples from the Eocene-
Oligocene (Massignano), Cretaceous-Tertiary (Fonte de
Olio) and Triassic–Jurassic (Pania di Corfino) bound-
aries.
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I. tábla — Plate I

1. Üveges szferula apró buborékokkal, kis protuberanciával, 362´ — Glassy spherule with little bubbles little protuberance 
2. Magnetoszferula oktaéderes kristálylapokkal, 390´ — Magnetospherule with octahedral structure
3. Üveges szferula, pörgés közben megdermedt hûlési hullámokkal, 651´ — Glassy spherule with rotation frozzen cooling waves
4. Salakos, hólyagos, töredékes szferula, 488´ — Slaggy spherule with bubbles
5. Fémes szferula magnetit mikrokrisztalitokkal, felületén három kitüremkedéssel, 500´ — Metallic spherule with magnetite micro-

crystallites, 3 protuberances on the surface
6. Üveges szferula (torzult) felületén elegyszövetszálakkal és ütközések nyomaival, 300´ —  Glassy spherules (deformed) with glassy

threads and collision traces
SEM felvételek: KÁKAY-SZABÓ ORSOLYA, TAKÁCS VERA

A fényképeket kidolgozta: PELLÉRDY LÁSZLÓNÉ
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II. tábla — Plate II
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1. Három apró, vöröses szferula, mátrixban, 200´ — 3 lit-
tle red spherules in matrix

2. Mátrixban ülõ, vöröses szferula, 1080´ — Red glassy
spherule in matrix
SEM felvételek: KÁKAY-SZABÓ ORSOLYA, TAKÁCS

VERA

A fényképeket kidolgozta: PELLÉRDY LÁSZLÓNÉ
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III. tábla — Plate III

1–2. Gömb alakú szferula mozaikos szerkezete, 1: 324´, 2: 130´ — Mosaic pattern of spherical spherule
3–4. Csepp alakú szferula kristályos szerkezetû felszíne, 3: 376´, 4: 2240´. — Drop-shaped spherule with crystallic surface

(SEM felvétel, Szarka 1991)
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IV. tábla — Plate IV

1. Gömb alakú szferula belsõ falának díszítettsége, 1060´ —
Inner surface of spherical spherule (SEM felvétel, Szarka
1991)

2. Üveges szferulák a Bj–528 fúrásból, 100´ — Glassy
spherules from bh. Bj–528 (a szerzõ felvételei)

3–4. Mikrolapilli típusú szferulák az Ng–1 fúrásból, 4: 130´, 5:
100´
Microlapilli-type spherules from bh. Ng–1
VASKÓ-DÁVID (1995) felvételei




