En dramatisk grænse
Stevns Klint er verdensberømt i den
geologiske verden. For udover at være et
meget smukt udflugtsmål hvor man kan
finde mange fossiler, rummer den også
præcis det lag der repræsenterer
afslutningen på Kridttiden for 65 millioner år
siden og dermed den store katastrofe hvor
dinosaurerne sammen med omkring
halvdelen af alle dyrearter på jorden uddøde.
Laget hedder fiskeleret og kan ses som et
tyndt mørkt lerlag der ligger i bunden af de
trugformede bankestrukturere cirka halvvejs
oppe på klinten. Hvad der var årsagen til den
enorme masseuddøen har været et meget
omdebatteret og indicierne har været mange
og forskellige, og her har netop fiskelerslaget
ved Stevns Klint spillet en stor rolle i sagen,
som langt fra er fuldt opklaret endnu.
Store vulkanudbrud
Indtil 1980 regnede man med at
hovedårsagen til den store masseuddøen
skyldes forurening af atmosfæren fra
vulkanudbrud. I slutningen af Kridttiden,
foregik der en enorm vulkansk aktivitet i et
område ved grænsen mellem Indien og
Pakistan, her blev der gennem en periode på
omkring en million år udspyet mere end
10.000 kubik kilometer lava. En så enorm

vulkansk aktivitet vil have forurenet
atmosfæren og enten givet ophav til global
opvarmning eller en istid alt efter hvor
meget gas der var blevet frigivet i
atmosfæren.
En ny dramatisk teori
I fiskelers laget ved Stevns Klint, og i
tilsvarende lag over hele verden, fandt man
ca 60 gange så højt et indhold af
grundstoffet Iridium som i forhold til hvad
der burde være ved jordoverfladen.
Grundstoffet Iridium optræder kun i ganske
små mængder på jordoverfladen i dag, men
det findes i store mængder dybt i jorden
indre og i asteroider. Det fik i 1980 den
Amerikanske fysiker Luis Alvarez til at foreslå
at der kunne være styrtet en stor meteor
ned ved Kridt/Tertiær grænsen. Ud fra det
kendte indhold af Iridium i asteroider, kunne
Alvares beregne hvor stor en asteroide der
skulle slå ned på jorden for at sprede et lag
af Iridium over hele jordens overflade.
Resultatet blev at det skulle være en
asteroide på omkring 10 kilometer i
diameter. Nedslaget af en asteroide af denne
størrelse ville slynge så meget støv op i
atmosfæren at der i årevis ville være
blokeret for solens stråler og jorden ville
blive indhyllet i en årelang atomvinter.
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Så hvad skete der egentligt for 65
millioner år siden?
Så hvad var årsagen til den store massedød
ved Kridt/Tertiær grænsen?
Ud fra de nyeste resultater ser det ud til at
det var en kombination af mange faktorer.
Det faldende havniveau har reduceret
udstrækningen af de lavvandede
kystområder hvor størstedelen af havets
næring produceres, og dermed fjernet det
nederste led i havets fødekæde. Samtidig
var der en øget forurening af atmosfæren fra
vulkansk aktivitet, der har påvirket livet på
landjorden. Økosystemet er altså allerede i
dyb krise på det tidspunkt hvor meteoren
slog ned, så fra at have været udråbt til
hovedårsagen til massedøden ved
Kridt/Tertiær grænsen har meteornedslaget
måske blot været prikken over iét i en i
forvejen eskalerende økologisk krise.

