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פרופ׳ איתי הלוי חוקר את ההיסטוריה של ההרכב הכימי של האוקיינוסים והאטמוספירה ,הפעילות ה)מיקרו(ביולוגית
והאקלים של כדה״א על פני העידנים .היסטוריה מתואמת זו לא ניתנת לתצפית ישירה ,אך היא מקודדת בסלעי המשקע—
הארכיב היחיד ממנו ניתן ללמוד על אירועים עתיקים בהיסטוריה של כדה״א .מטרת חלק ניכר ממחקרו של איתי היא
הבנת החותמים הכימיים והאיזוטופיים שמותירים תהליכים ביוגיאוכימיים בסלעי משקע .עם הבנה זו ,הוא מנסה לפענח
את ארכיב סלעי המשקע וממנו ללמוד על מגוון רחב של נושאים הנע בין מנגנוני השליטה הבסיסיים ביותר בתנאי
הסביבה ,לבין אוסף האירועים הקיצוניים ביותר באבולוציה הכימית ,הביולוגית והאקלימית של כדה״א.
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