
Lemeztektonika és paleontológia
írta: Géczy Barnabás

Bevezető

A mai geofizikai m érések egybehangzó bizo
nyítéka szerint a litoszféra óceáni (szimaikus) 
és kontinentális (szialikus) lemezekből áll, am e
lyek első megközelítésben deformációmentesek, 
egymáshoz viszonyítva elmozdulnak, és a moz
gást a peremi részükön földrengések jelzik. Mi
vel a mozgások során az óceáni lemez ú jul és 
megsemmisül, az óceánnak területe, azaz a 
földkéreg legnagyobb része fiatal. A lem eztek
tonika közvetlen információs anyaga nem idő
sebb 200 millió évnél. A korábbi, — a föld- 
történet 95% -át alkotó — paleotektonikai ese
m ényekre lényegében három  tudományág 
nyújthat felvilágosítást (vö. BRIDEN, 1973, p. 
402):

— paleontológia;
— geológia, pontosabban a „plate tectonic 

geology” ;
— paleomágneses vizsgálatok.
A paleontológiái vizsgálatok alapja a szer

vezetek érzékenységében rejlik. A szervezetek 
térhez és időhöz kötött lények, am elyek részint 
az adott környezetre (fáciesjelzők), részint az 
adott időegységre (korjelzők) utalnak. A térben 
és időben lejátszódó folyam atokat tehát a szer
vezetek tükrözik.

A lem eztektonikai mozgások és a szerves 
élet kapcsolata két szempontból vizsgálható:

— hogyan befolyásolják a lem eztektonikai 
mozgások az élőlények földrajzi elterje
dését; az egykori flórák és faunák sok
rétűségét, illetve m agát a törzsfejlődést 
(GÉCZY, 1974);

— hogyan határozhatók meg a lem eztekto
nikai mozgások az ősmaradványanyag 
segítségével?

Az első kérdés inkább elméleti-őslénytani, 
a második inkább gyakorlati-tektonikai célkitű
zésű. Mivel a lem eztektonikai folyam atok a le
mezek

— m éret (határait);
— a Föld központjához viszonyított hely

zetét (kiem eltségét);
— és a pólushoz viszonyított helyzetét 

(lati tűd j ét)
egyértelm űen meghatározzák, a gyakorlati jel
legű, globális paleotektonikai kutatás elősorban 
ezeknek a jellemzőknek rögzítésével foglalkozik. 
Indokolt tehát az alkalmazott őslénytani kuta
tási módszereket ezekhez a feladatokra irányít
va ism ertetni.

Paleontológia és paleogeográfia

A z  ősmaradványok alapján könnyebb az 
egykori területek  kapcsolatára következtetni, 
m int azok pontos m éreteit és ha tárait rögzíteni. 
A különböző területek  egyidős rétegeiből gyűj
tö tt azonos flórák vagy faunák eredetileg össze

függő életföldrajzi egységekre utalnak: azonos 
régióra, provinciára vagy szubprovinciára. Első 
megközelítésben feltehető, hogy az életföldrajzi 
összetartozásnak ősföldrajzi alapjai vannak. 
Ezért lényeges az egyidős flórák vagy faunák 
összehasonlító minőségi vizsgálata. A hasonló
ság foka számszerűen is kifejezhető: A SIMP- 
SON-féle koefficiens:

C_
Ni

ahol C a két fauna közös taxonjainak (faj, ge
nus stb.) a száma, Ni pedig a kisebb fauna 
össz-taxonszáma. Mivel az eredm ény itt a 
„m intavételtől”, azaz a vizsgált taxonok számá
tól messzemenően függ, ajánlatosabb az őslény
tanban a JACCARD koefficienst használni:

C __
(Ni +  N2 — C)

ahol az N2 a nagyobb fauna ossz taxonszámát 
jelzi (vö. HUGHES, 1973). Két terület kagyló
faunájában ha a közös fajok száma 3, és a na
gyobb fauna 40, a kisebb fauna pedig 4 kagyló
fajból áll, úgy a Simpson-koefficiens 0,75, a 
Jaccard-koefficiens 0,073.

A K arib-tenger és Közép-Amerika kagyló
faunái az alsó-krétában még szoros kapcsolatban 
álltak az európaiakkal. Az apti emelet rudista 
kagylóinak 10—16%-a m ár e ltért a m editerrán 
formáktól, és az endemikus alakok aránya a 
kréta időszak végén megközelítette a 30%-ot 
(KAUFFMAN, 1973). Ebből arra  következtet
hetünk, hogy a karibi és m editerrán kagylók 
eredetileg összefüggő sekélytengeri selfterületen 
éltek. Az Atlanti-óceán szétnyílásával a self- 
területek  elkülönültek egymástól, és az így el
szigetelődött kagylófaunák fokozatosan önálló
sultak. A karibi faunaprovincia kialakulása 
ugyanolyan lassú folyam at volt, m int maga az 
elszigetelődést előidéző lemeztektonikai folya
mat. Az A tlanti-óceán kréta korallfaunái a 
kagylókhoz hasonló fokozatos önállósulást m u
tattak  (DOUGLAS et al. 1973).

Ami a kontinensek feldarabolódását és az 
ezzel járó fauna elkülönülést illeti, ennek leg
szebb példáját a déli kontinensek különböző 
szinten álló (erszényes, méhlepényes) és külön
böző irányban fejlődő emlős faunái nyújtották. 
A harmadidőszaki emlősfaunákkal ellentétben 
a paleozoikum végén és a mezozoikum elején a 
különböző kontinensek hüllőfaunái meglepően 
egyezőek voltak. A triászban — jóllehet hüllő
m aradványokat valam ennyi földrészről isme
rünk  — faunaprovinciák elkülönítésére nem 
nyílott lehetőség (COX, 1973). Ennek az idő
szaknak egyik jellegzetes, fejlett hüllője volt a 
ragadozó Lystrosaurus, olyan ma egymástól oly 
távoli területen  fordul elő, m int Kína és An
tarktisz, Dél-Afrika és India. Az alsó-triász ten
geri faunák (kagylók, ammonitesek) világszerte 
egyform ák voltak. Az őslénytani anyag alapján 
tehát jogosnak tűnik  WEGENER (1912) felte
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vése: a paleozoikum végén a kontinensek egyet
len összefüggő kontinenst alkottak (Pangea).

Ami az ősföldrajzi egységek, a kontinensek 
és az óceának m éretét és ha tárait illeti, erre az 
őslénytani anyag hézagossága következtében 
egyértelm ű felelet nem adható. A fennm aradás 
esetleges. Az utólagos lepusztulás (erózió) és az 
óceánokra vonatkozó nagyarányú megsemmisü
lés (szubdukció) figyelem bevételével m indig 
csak a látszólagos elterjedés az am it ism erünk, 
és ebből kell következtetnünk az egykori tény 

leges elterjedésre. Azokat az ősföldrajzi térké
peket, am elyek a szárazföldek és tengerek ha
tára it pontosan jelzik, kritikával kell kezel
nünk, egyaránt számolva a térbeli és időbeli 
hibalehetőségekkel. Az ősföldrajzi térképek 
szükségképpen nagyobb időegységek eredm é
nyeit sűrítik  össze. Még az em eletbontású tér- 
képsorozat egy-egy lapja is 4— 6 millió év ese
m ényeit egyidejűnek tekinti. Ebbe az időinter
vallum ba pl. a pleisztocén többszörösen elférne. 
Valójában azonban a pleisztocén rövid időtar-
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1. ábra: A földtörténet lemeztektonikai eseménysorozata vázlatosan, 
Valentiné és Moores (1072) nyomán
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tam a a la tt is a szárazföldek és a tengerek el
oszlása oly sokat változott, hogy itt is legkeve
sebb két térképlap (legnagyobb és legkisebb 
eljegesedés ideje) szükséges az esem ények vá
zolásához. Az őslénytani anyag ősföldrajzi é rté
kelésétől az egész Föld-felszínre vonatkoztatva 
csak nagyvonalú eredm ények várhatók. Talán 
ezért nyújtanak  többet az egyszerűsített és 
szükségképpen vázlatos térképsorok a részletes, 
de szerzők személyétől függő térképlapoknál 
(1. ábra).

Paleontológia és paleobathymetria

Az egykori szárazföldi vagy tengeri kör
nyezetet az ősm aradványok egyértelm űen jel
zik. A tengerek elkülönítése a szárazföldektől 
azonban lem eztektonikai szempontból még ke
vés. A tengerrel elborított selfterületek a konti
nentális lemezekhez tartoznak, sőt időnként m a
guk a kontinensek is részben a tenger szintje 
alá kerülhetnek. Más kérdés az, hogy a világ
m éretű tengerelöntéseket, m int amilyen a ju rá 
ban a kallovi, a krétában a cenoman transz- 
gresszió volt, újabban szintén lem eztektonikai 
mozgásokra vezetik vissza: a keletkező óceáni 
hátságok kiszorították a tengerm edencék víz
tömegét.

A lem eztektonikai rekonstrukció szempont
jából tehát nem annyira a tenger—szárazföld, 
m int inkább a tenger—óceán szembeállítása a 
lényeges. A lem eztektonika szemszögéből nézve 
magának az óceánnak a definíciója is m egválto
zott. Korábban nagy kiterjedésű, állandó víztö
m egeket tekitették  óceánnak, ma a tenger alj
zat felépítése a döntő. Ellentétben a szialikus 
tengermedencékkel, az óceánok aljzata szimai- 
kus. A Nyugati-Tethys a paleozoikum végén és 
a mezozoikum elején, nagy kiterjedése ellenére, 
epikontinentális tenger volt (BURRET, 1973). 
Ezzel szemben a mai, keskeny Vörös-tenger 
születő óceán.

Mivel a kontinentáis selfterületek elkülö
nítése az óceáni—pelágikus területektől lemez
tektonikai szempontból döntő fontosságú, é rt
hető, hogy a lem eztektonikai célkitűzésű első 
európai geofizikai összejövetel (1973, Zürich, 
szeptember) a pelágikus szedim entek tárgyköré
nek külön ülésszakot biztosított. A pelágikus 
üledékek elsősorban nyílttengeri, lebegő szerve
zetek mész- vagy kovavázának (coccolithok, 
Globigerinák, Radioláriák) tömeges felhalmozó
dásából keletkeztek. Egyes pelágikus mészkő 
vagy tűzkő fáciesek „geoszinklinális” jellegét 
m ár korábban is felism erték. Pelágikus üledékes 
kőzetek a középső-devon és a ju ra  vörös cepha- 
lopodás mészkövei, valam int a ju ra - és alsó
kréta radiolaritok. Az ammonitico rosso mész
kő és a radiolarit a M agyar-Középhegység jel
legzetes ju ra  üledékes kőzete. KONDA (1971) 
úttörő lithológiai vizsgálatának ősföldrajzi to
vábbfejlesztése éppen ezért nemzetközi szem
pontból is figyelem rem éltó eredm ényeket ígér. 
Ezeknek a kőzeteknek pontos keletkezési m ély
sége, bathym etrikus viszonya m indmáig v ita
tott. Bizonyos azonban, hogy nem a selfterüle

tek jellemzői (GALÁCZ, VÖRÖS, 1972). A ra- 
diolaritokat általában mélyvízi üledékes kőzet
nek tekintik, m ely a kompenzációs szint alatt 
rakódott le. Mivel a kompenzációs szint alatt a 
m észanyag feloldódik, a mészvázú, különösen az 
aragonitvázú szervezetek hiánya a radiolaritban 
érthető.

A pelágikus üledékes kőzetek különös ős
földrajzi jelentőséget akkor nyernek, amikor — 
gyakran szendvicsszerűen — tenger alatti bázi- 
kus vulkáni kőzetekhez, ofiolitokhoz kapcsolód
nak. Az ofiolitokat a lem eztektonikusok az 
óceáni kéreg m aradványainak tekintik (ZONEN- 
SHAIN, 1973).

A pelágikus mészkövek és tűzkövek a fel
szín közelében lebegő szervezetek gyakoriságá
val és a tengerfenéken élő szervezetek hiányá
val a nagyobb vízmélységre közvetve utaltak. 
Kérdés, vannak-e olyan bélyegek, vagy olyan 
ősmaradványok, amelyek az óceáni vízmélysé
get egyértelm űen jelzik? Kétségtelen, hogy ma 
az abisszikum nak változatos és viszonylag gaz
dag élővilága van (MENZIES et al. 1973). A 
m élytengeri szervezetek legnagyobb része fenn
m aradásra alkalmas szilárd vázzal nem rendel
kezik. A szilárd vázú form ák esetében azonban 
a vízmélységet és az ezzel együtt járó állandó 
fizikai feltételt a héj növedékvonalainak rend
kívüli egyformasága jelzi (FARROW, 1972). A 
kagylók és a csigák esetében tehát a periodikus 
napi—havi vagy évszakos növedékvonal-válto- 
zás hiánya nagyobb vízmélységre utal. Ami a 
kihalt szervezetcsoportokat illeti, a sima és vé
konyhéjú ,,leiostraca”-kat (Phylloceras és egyes 
Lytoceras-félék) korábban is mélyebbvízi ala
koknak tekintették.

Paleontológia és paleolatidüd

Az ipari szempontból hasznosítható nyers
anyagok jelentős része (kőolaj, kőszén, bauxit) 
m eghatározott földrajzi szélesség-övben halmo
zódik fel. A kontinentális és óceáni lemezek 
Föld rotációs pólusához viszonyított helyzetének 
m eghatározására, a paleolatidüd ism erete gya
korlati szempontból is lényeges (IRVING et al. 
1974). Az egykori földrajzi szélességre az ős
m aradványok sokféleségéből, diverzitásából kö
vetkeztethetünk (STEHLI, 1968). Kétségtelen 
ugyanis, hogy a növény és állatvilág a trópusi 
területen  a leggazdagabb. A sarkok felé távo
lodva az élővilág fokozatosan elszegényedik, a 
diverzitás csökken. A diverzitás kulcsa a stabi
litás (FISCHER, 1961, VALENTINÉ et MOO- 
RES, 1972). A szélsőséges környezeti feltétele
ket csak kevés szervezet tű ri el. A kedvezőtlen 
helyi tényezők stressz hatására esetenként a 
diverzitás a trópusi területeken is lecsökkenhet. 
A lagúnákban és a lefűzött tengermedencékben 
a sótartalom  ingadozása csökkentheti a diverzi- 
tást. Ilyenkor a lényegében kedvezőtlen élet
helyet kevés, de széles környezeti tűrőképes
ségű csoport népesítheti be, általában nagy 
egyedszámmal. Rendellenes feltételek uralkod
hattak  az alpi felső-trász mészkőzátonyaiban, 
vagy a Paratethys csökkent sósvízi m edencéi
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ben. Ezek a feltételek azonban földtani szem
mel nézve rövid életűek voltak, és paleoökoló- 
giai, fácies vagy regionális ősföldrajzi vizsgá
latokkal elkülöníthetők a magasabb szélesség 
okozta diverzitás-csökkenéstől. A szabályt itt is 
kivételek erősítik.

A diverzitás vizsgálatának számos előnye
van:

— a diverzitás-változás törvényszerűsége 
többé-kevésbé független a rendszertani 
helytől és a közegtől. A diverzitás a nö
vényekre és az állatokra, a szárazföldi 
és a tengeri szervezetekre egyaránt vo
natkozik;

— a diverzitás többé-kevésbé független a 
törzsfejlődéstől (RAUP, 1972). Mivel a 
trópusi területek  fény-energia bevétele 
mindig nagyobb, és az energia elosztás 
mindig szabályosabb, m int a sarkvidéki 
területeken, a viszonylagos diverzitás 
ugyanúgy érvényes volt a Pangea vagy 
az eljegesedés időszakában, m int a ki
egyenlített, óceáni klímával jellem zett 
időegységekben;

— a diverzitás mennyiségileg is kifejezhe
tő. Ez a számszerűség az őslénytan 
eredm ényeit pontosságával közel hozza 
a geofizika eredményeihez;

— a diverzitás árnyalható: Azok a hibák, 
amelyek pl. a fajfogalom szubjektív ér
tékeléséből fakadnak, kiküszöbölhetők 
azzal, hogy a diverzitást genus, család, 
vagy rend szinten is vizsgáljuk. A kü
lönböző kategóriaszinten végzett össze
hasonlító diverzitás-vizsgálatok felhasz
nálhatóságukkal visszahatnak és fokoz
zák a rendszertani m unkák jelentőségét;

— a diverzitás és az egyedszám (denzitás) 
figyelembevételével (diverzitás index) a 
m intavételből adódó hibák lényegében 
kiküszöbölhetők (WILLIAMS, 1964).

— a diverzitás-vizsgálat keretében a fácies 
vagy kor jelzés szempontjából elhanya
golt csoportok is földtani jelentőséghez 
jutnak.

Amennyiben a diverzitás adott területen 
hosszabb földtörténeti időn keresztül állandó, ez 
vagy az adott lemez viszonylag stabil helyzeté
vel, vagy a lemez longitudinális mozgásirányá
val, vagy esetleg azzal m agyarázható, hogy a 
latitudinális mozgás nem lépte túl azokat a 
határokat, amelyekre a szervezetek a diverzi
tás változásával válaszolnak. A hosszabb időtar
tamon át m egfigyelt diverzitás-csökkenés vagy 
diverzitás-növekedés egyértelm űen a lemez pó
lus, illetve egyenlítő irányában történő mozgá
sára vezethető vissza.

Távlatok

A globális tektonika nemcsak globális szem
léletet, hanem globális ism eretanyagot is fel
tételez. Az egykori összetett lemeztektonikai 
folyamatok rekonstruálásához sokrétű, nemzet
közi kutatóm unka szükséges. Ebben a feladat
körben a jól megalapozott, korszerű őslénytan

jelentős szerepet játszik. A rekonstrukció hite
lessége valam ennyi területen  valam ennyi m un
kafázis (gyűjtés, határozás, értékelés stb.) meg
bízhatóságán és igényességén nyugszik. A fel
adat nagyságához kell igazítanunk a követelmé
nyeket.

A Magyar-medence helyzete lemeztekto
nikai és őslénytani szempontból egyaránt kivé
teles. Az eredetileg különböző kontinens-perem 
hez tartozó ősföldrajzi egységek (mikrokonti- 
nensek) egymásmellettisége, a települési viszo
nyok zavartalansága, az őslénytani anyag kivé
teles m egtartása és a dokumentáció folyamatos
sága világviszonylatban is figyelemre méltó. A 
szerencsés földtani adottságok kihasználása a 
m agyar őslénytan és tektonika közös és meg
tisztelő feladata.
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Б. Гсци

ПЛИТОВАЯ ТЕКТОНИКА  
И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Плитово-тектонические движения, происходящие в 
пространстве и времени, могут быть реконструиро
ваны на основании организмов, живущих в прост
ранстве и времени. По сходству и различиям групп 
организмов, живших одновременно в различных 
регионах земного шара, можно судить о бывших 
палеобиогеографических-палеографических связях. 
Палеобатиметрические исследования способствуют 
особенно выделению и разделению между собой 
континентальных (материк +  шельф) и океаниче
ских плит. С точки зрения поисков и разведки по
лезных ископаемых существенным является знание 
положений плит относительно к полюсу вращения 
Земли, то есть — знание палео-широт. С палеон
тологической точки зрения к вопросу можно подой-

ги путем исследования разнообразия организмов. 
Это разнообразие уменьшается по мере продвиже
ния с тропических районов, характеризующихся 
стабильными условиями окружающей среды, в сто
рону полюсов. Поскольку разнообразие организ
мов является более или менее независимым от сис
тематического положения того или другого орга
низма, от наличия континентальной или морской 
среды, а также от филогении, оно может приме
няться без всяких ограничений для разных страти
графических единиц начиная с фанерозоя. При по
мощи индекса разнообразия, вычисляемого из со
отношения количества таксонов с количеством осо
бей (густота), можно устранить даже погрешности, 
обусловленные опробованием, что — при наличии 
соответствующей критики — дает количественное 
основание для палеотектонических реконструкций. 
Глобальный масштаб применяемости плитовой 
тектоники раскрывает новые перспективы перед хо
рошо обоснованными региональными палеонто
логическими исследованиями.
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