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AZ EGYEK 1. SZ. FÚRÁS PALINOLÖGIAI VIZSGÁLATA

írta : M iháltzné  F aragó Mária

Jelen dolgozat az Alföld-kutatási program keretében 1971-ben mélyített Egyek 1. sz. 
700 m-es perspektivikus fúrás palinológiai vizsgálatának eredményeit ismerteti. A vizs
gált rétegösszlet kora pliocénvégi és pleisztocén.

A hazai irodalom először a holocén és a Würm interstadiálisok vegetációtörténetét 
ismertette pollenanalízis alapján (Zólyom i B. 1936, 1952, J. K omlódi M. 1966—1969, 
1971, M iháltz J.-né  1966, 1971). Kevesebb közlés látott napvilágot a Riss—Würm és 
idősebb interglaciálisok pollenvizsgálatáról (K riván  P. — N ag y  L .-né  1963, M iháltz  
I. — M ih ál t z—F aragó M. 1965). Gazdagabb a felsőpannon ismertetése, elsősorban N a g y  
L.-né (1958) alapflóra leírása és értékelése révén.

A medencebelseji mélyfúrások vizsgálati eredményeit R ónai A. (1972) foglalta össze. 
Az eddigi ismereteket újabb adatokkal egészíti ki jelen munkánk.

A fúrások telepítését R ónai A. irányította, anyagának feldolgozását F r a n yó  F . 
végezte. Szíves segítségükért ezúton mondok köszönetét.

A palinológiai adatok értékelése

Az Egyek 1. sz. fúrás 721 mintájának vizsgálata során 18 604 pollen 
meghatározását végeztem el, melyek közül a fapollenek 57, a nem fapollenek 
és spórák 41 taxonba sorolhatók. Egyéb kikerült mikrofosszíliák: Botryococcus 
alga, Ovoidites ligneolus R. Рот. és egyéb édesvízi plankton, valamint Gonya- 
ulax és Tytthodiscus tengeri egysejtű. Az 50 egyedszám feletti maradványt 
tartalmazó 68 minta anyagából százalékos eloszlást számoltunk. Sterilnek 
mutatkozott 102 minta, de a két szélső érték közötti gyér pollenű mintákat is 
tárgyaljuk.

Az I. melléklet ábrázolja a pollendiagramot s a pollenek és édesvízi szer
vezetek mennyiségi változását. A statisztikus értékelésre alkalmas minták 
fajra számolt százalékos adatainak diagramja túl terjedelmes lett volna, 
ezért a fajokat és egymás alatti hasonló rétegeket összevontuk. A kiértékelés
nél egyenként foglalkoztunk a taxonokkal, kiemelve szerepüket. A fajok fel
sorolásának sorrendje általában a talált pollen mennyisége szerinti.

A 679,3—700 m közötti szakasz a feltárt rétegsor legalsó része, melyben 
a megvizsgált 37 mintának közös jellemzője az erdő vegetáció túlsúlya. A tű
levelűvel kevert lombos együttesben uralkodó a tűlevelű részleg, de ebben 
a mediterrán Cédrus, a szubtrópusi jellegű Tsuga, Scmdopitys, Podocarpus 
is részt vesz a közép-európai Pinus, Picea, Abies mellett. A Pinus genusznak is 
megkülönböztethető a Haploxylon típusú pollenje a tercierben és korai pleisz
tocénben, ezen kívül is lehettek melegtűrő specieszei.
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A lombhullatók közül minden rétegben megtalálható a Quercetum mixtum 
összetevőinek pollenje, kisebb százalékkal a Fagus, Carpinus (I. tábla 1.), 
gyakoribb a tercier Juglandaceae (Carya, Pterocarya, Engelhardtia), de kevés 
pollennel (I. tábla 3). Csak elszórt és általában kevés Rhus, Castanea, Juglans, 
Eucommia, Celtis pollen található. A vízparti ligeterdő között az Ainus (I. tábla
2.) egyszeregyszer 25% körüli mennyiségű, mindig több, mint a Salix és 
Betida együttesen.

Kevés a non arbor pollen (NAP), olykor teljesen hiányzik, de ha van, 
az főleg vízi lágyszárú növények pollenje. A spórások közül az Osmunda, 
Polypodiaceae a leggyakoribb. A tengeri Gonyaidax és Tytthodiscus mikrofosszí- 
liák — melyek a fiatalabb rétegekben nem fordulnak elő — oligohalin kifej
lődést jelezhetnek. A szakaszos süllyedés következtében dej^ressziós területe
ken kissé sós vízi üledékgyűjtők ekkor még lehettek.

A 630 és 643 m közötti homokrétegek nem alkalmasak pollenelemzésre, 
a levegőjárta üledékben, oxidációs folyamatok elpusztítják a pollenburkot.

A 643—679 m-ig terjedő szakasz fapollen együttesében általában a 
Coniferae dominál. A sok fajjal képviselt, meleg éghajlatra utaló spektrumban 
a közép-európai elemek : Quercus, Tilia, Ulmus, Fagus, Carpinus és a szub
trópusi fajok: Pterocarya, Carya, Rhus, Symplocos, Eucommia csaknem egy
forma mennyiségitek. Az Alnus felfelé növekvő tendenciát mutat, amit a záró
réteg PinusAPicea csúcsa szakít meg az Alnus rovására. A lágyszárú virágosok 
mindössze 3% körüli értékkel mutatkoznak. Az előforduló néhány Ovoidites 
ligneolus R. Рот. édesvizet bizonyít.

Az 5 8 1 ,5 4 - 630,37 m-ig terjedő rétegekben tért hódított a vízparti 
ligeterdő, szemben a hegyoldali tűlevelű erdővel. Vízparti fajok: Pterocarya 
és kis százalékban Salix, Betida, Nyssa és Myrica (I. tábla 4, 5). Melegkedvelő 
lombosok közül az Ulmus pollenje 10% fölé emelkedik egy-egv mintában, van 
amelyikben a Fagus, Carpinus éri el ezt az értéket. A kevés aljnövényzet 
főleg a Nymphaeaceae és a Compositae vízi fajai, de ezek csak 1 — 2%-os mennyi
ségitek, kivétel a 612 m-ből származó minta, ahol 37%-os a NAP érték. E mély
ség táján sok az édesvízi plankton is (I. tábla 6, 7).

Az 526,4 581,54 m közötti rétegekből 97 mintát vizsgáltam. Az alsó
egv-két méteres szakaszon újra a Pinus uralkodó mennyiségű, az Alnus vissza
szorul, majd a Betida érték nagyobb. A váltakozó nagyságú Pinus, Alnus 
értékek mellett előforduló taxonok közül legtöbb a Pterocarya, kevesebb a 
Rhus, Castanea, Juglans és egy-egy Nyssa, Eucommia, Araliaceae pollen is 
jelentkezett. Rendszeresen fellépő a Fagus, Carpinus, Quercus, Tilia és Ulmus, 
mely utóbbinak a pollenje — 18,7%-kal — erős feldúsulást mutat. Ugyanezen 
szakaszon a NAP 20% körülire növekszik, többnyire azonban nem haladja 
meg a 3%-ot. Ezek a rétegek faj- és egvedszámban a leggazdagabbak.

Az 501,3—526,4 m közötti rétegekből származó 37 minta a felsőpannóniai 
alemelet záró ciklusához tartozik. Erdő vegetáció mutatható ki ebben is, mint 
a pannon összlet nagy részében. Még ha távoli behurcolással megnövekedett 
légzsákos pollenanyagot tételezünk fel, akkor is gyakoribb a vízparti faállo
mány mint a hegyoldali. A maradványegyüttesben egvharmad arányban 
vesznek részt a tűlevelű erdő, a melegkedvelő lomberdő és vízparti ligeterdő 
taxonjainak pollenjei. Ha a pollenspektrum egészét nézzük, kiemelkedő meny- 
nyiségű az Alnus pollen, a meleg lombosok közül az Ulmus, de a tercier fajok 
pollenje sem hiányzik.
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A 431—501,3 m közötti homokos összlet pollenre negatív.
A 430,11—430,83 m közötti minta egyesített pollenspektrumában a me

legigényű lombosfa pollenegyüttese Ulmus, Quercus uralmú, mely Fagus, 
Carpinus, Acer, Corylus fajokkal egészül ki. A légzsákosok pollenösszege: 
50%. Visszaszorul az Ainus, Betula mennyisége, együttesen 7,3%-ra. Ez a 
szárazföldi fáciesű réteg pollenben szegény, a felette levő teljesen pollen
mentes rétegek 70 m-nél is vastagabbak.

A 354,94—356,64 m közötti mintából igen gazdag pollenegyüttes adódott, 
melyben legtöbb (34%) az Ulmus pollen, csak utána következik a Pinus 28%- 
kal. Mennyiség szerint ezután következnek: a Quercus, Tilia, Alnus, Abies, 
Picea, Carpinus, s csupán néhány pollennel a Tsuga, Betula, Liquidambar, 
Pterocarya, Carya, Acer, Fagus. Az aljnövényzet vízi, vagy legalábbis nedves
ségkedvelő: Cyperaceae, Compositae, Potamogeton, Polypodiaceae, Osmunda. 
Pollenösszeg: 448 db.

Újra steril rétegek következnek 31,9 m-en keresztül s 322,24— 323,04 m 
között egy réteg értékelhető pollenanyagot szolgáltatott 128 egyedszámmal. 
A nyitvatermők közül a Pinus mellett sok a Picea és Tsuga. Az Ulmus 21%-a 
erősen kiugrik a zárvatermők értékeiből. Az Alnus csak 5,5%-ot ért el.

A  292,98—294,3 m közötti réteg a pliocén zárótagja. A fajszegény együt
tesben Pinus 61%, Abies és Alnus-ból egyaránt 14,6% van, hiányzanak a meleg- 
kedvelő lombosok.

A 287,48—289,3 m közötti réteg nagy faj- és egyedszámú együttesében 
a közép-európai melegigényű lombosok vannak uralmon, ebben a kevert 
tölgyes 26,8%. Sok fajjal, de kis %-kal a szubtrópusi elemek is jelentkeznek. 
A vízparti ligeterdő fapollenjei már nem Alnus uralmúak.

Lehűlésre vallanak a Pinus uralmú, kevés fajszámú pollenegyüttesek, 
p l.: a 261 ,69-262 ,02  m közötti minta, melyben a Pinus 84,7%, egyéb fenyő
féle: Picea, Tsuga. A többi fapollen: Tilia, Salix, Quercus, Alnus, de csak az 
első két faj éri el az 1,5%-ot. A lágyszárú növényzetben felismerhető a sztyepp
jelleg, az itt talált Compositae (Tubuliflorae alcsalád), Chenopodiaceae, Caryphyl- 
laceae taxonok is arra mutatnak.

245,63—250,86 m között visszaesett a Pinus-érték 10% körülire. Uralják 
a képet a sok fajból álló lombhullató fák. A kevert tölgyes erdő záródásához a 
Quercus is legalább olyan értékkel járul, mint az Ulmus. A Betula pollenmeny - 
nyisége túlhaladja az Alnus-ét. NAP: 17%, az aljnövényzet nagy része vízi, 
vagy vízközeli, mint a Potamogeton, Myriophyllum, Ranunculaceae taxonok. 
Sok a Botryococcus és Ovoidites maradvány.

A felsőpliocén ezen zárótagja már átmeneti jelleget mutat a negyedkori 
rétegek felé, amire más medencebelseji fúrásnál is volt példa: ,,a folyóvízi 
üledékképződés Mindszentnél már a felsőpliocénben megindult és minden 
nagyobb változás nélkül folytatódott a pleisztocénben” (R ónai 1972. p. 72 ).

A n e g y e d k o r ,  palinológiai adatok alapján, 244 m-nél kezdődik. 
Éles határt vonni nem tudunk, hiszen a szubtrópusi elemek — főleg a Tsuga— 
egészen a pleisztocén közepe tájáig jelentkeznek, de erősen uralkodók a közép- 
európai melegigényű lombosok. A vízparti ligeterdő Betula dominanciájú. Ez a 
Betula—Salix túlsúly az eddig állományalkotó A/rms-szal szemben az ökoló
giai körülmények megváltozására vezethető vissza: az eddigi állóvízközeli kör
nyezetet folyóparti váltja fel. Üledéktani feldolgozás és csigafauna alapján a 
plio—pleisztocén határ 230 m-nél vonható meg.
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A 243,99—244,81 m mélységből vett minta az előbbi folytatásának lát
szik. A lomberdő, változatos összetételű pollenje alapján (I. tábla 8., 11.,
12.; II. tábla 2., 3., 4. 5.) sokkal több mint a tűlevelű hegyoldali erdő, vagy 
a vízparti ligeterdő. A Pinus pollen (II. tábla 1) 6,1%, Picea 1,6%, az Alnus 
(I. tábla 10) pollenmennyisége csak 5,1%, így a Betula + Salix 15,4%-kal 
dominánsnak mondható. Nőtt a NAP 22,6%-ra, ezek nagy része továbbra is 
vízi, vagy vízparti eredetű (II. tábla 6., 7., 13.). Itt utalást látunk a folyóvíz 
nyomára a Trapa (II. tábla 10., 11., 12.) és Hippophae pollenből, mely holtágak, 
illetve homokos árterek növénye. A vízben Botryococcus (II. tábla 2), Azolla 
és Ovoidites élt. Trapa pollent a hazai irodalomban eddig csak N a g y  L.-né 
(1969) közölt a miocénből.

Tr a l a u , H. (1973) szerint a Trapa a tercier legaljáról származik a cirkumpoláris 
eloszlási areából. Ez a genusz a tercierben Eszak-Amerikában igen elterjedt volt, de még 
e korban eltűnt és most Eurázsiára és Afrikára szorítkozik. Areája lényegesen kisebb lett 
a tercier végén, amikor egy európai és egy ázsiai zónára oszlott. Az európai elterjedési 
területben további csökkenés következik a posztglaciális időszakban.

Közép-Európában Ju n g , W. (1972) tulajdonít nagy fontosságot a Trapa makro- 
fosszíliának, amit a Salzach-előtérben fekvő gleccserterületi jüttjából határozott, mely
nek kora a Riss—Würm interglaciális atlanti szakasza.

Az anyagunkban talált jó megtartású Trapa pollen is bizonyítja a fenti réteg 
negyedkorba tartozását, de az egész spektrum is hasonlít a Z a g w ijn , W. H. (1960) által 
leírt és Tegeliennek nevezett Ny-európai vegetációhoz, és a közép-európai felső villa- 
frankainak felel meg. Ilyen képet a szomszédos szlovák posztpliocénből P lan d e r o v a , 
E. (1971) közölt.

A 224,08—227,36 m közötti szakasz három mintájának összevonásából 
kapott pollenkép olyan erdő vegetációt tételez fel, amelyben a Betula 2 3,9%-a 
a legtöbb, csak kevéssel marad mögötte a Tilia (20,5%), Pinus és Alnus (egyen
ként 15,4%), jóval kevesebb a Quercus—Ulmus (3,4—3,4%). További csök
kenést mutatnak a Picea, Larix, Castanea, Bhus, Celtis, Ilex, Corylus pollen
értékek. Aljnövényzetben a Gramineae, Chenopodiaceae, Umbelliferae pollen és 
Polypodiaceae spóra van jelen. E szakasz fölött csekély pollentartalmúak a 
rétegek.

így érthető, hogy a legközelebbi kiértékelhető 192,1 — 192,92 m-es mag
minta pollenspektruma nagy változást mutat. A pollenanyag 55%-a lágyszárú 
virágosnövénytől származik, amely zömmel mocsári faj, de nem kevés a sztyepp
alkotó sem. Újszerűén alakul a vízparti fák aránya: Salix 1,4%, Betida 3,0%, 
Alnus 2,0%, Pinus—Picea együttesen 17,4%. Csökkenhetett a melegkedvelő 
lombosok állománya, mert a Quercus 4,7, Ulmus—Tilia összesen 1,9%-kal szere
pel. Ezenkívül a Castanea, Juglans, Ilex, Ericaceae, Corylus pollen még kisebb 
mennyiséggel fordult elő.

A flórakép virágtalan részlegét Polypodiaceae, Selaginella, Lycopodium 
spóra, Mycophyta, Botryococcus és sok planktonszerű maradvány bizonyítja.

Egybevéve több hasonló marad ványú minta együttesét 186,9— 189,7 m 
között — az előbbi folytatásában — 65% körüli pollenmennyiséggel Pinus- 
uralmú erdőkép rajzolódott ki. A vízparti együttes továbbra is erősen Betula 
túlsúlyú. Kevert tölgyesben a Tilia és Quercus szerepel, hiányzik az Ulmus, 
valamint a Fagus és Carpinus is. Kevés Castanea, Bhus, Corylus pollen is 
előfordult váltakozva, hasonlóan a Compositae, Chenopodiaceae, Caryopliyllaceae 
lágyszárúak pollenjei is.

180,7—203 m közötti üledékszakasz korát a Günz—Mindéi meleg atlanti 
szakaszára tehetjük. A 155— 166 m között lehűlés mutatható ki.
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Már a 153,0— 155,34 m közötti rétegben is csak 68 pollen van, aminek 
nagy része fenyő—nyír, s csökkenő mennyiségben Chenopodiaceae, Quercus, 
Ulmus, Salix és Gramineae pollenje. A felfelé következő rétegekben is ilyen 
jellegű a pollenösszetétel, még kisebb egyedszám mellett több lágyszárú 
pollennel. Analóg eloszlású pollenegyüttest mutatott a 136,17— 136,35 m közötti 
magminta, fokozottabb fenyőuralommal, de ebben a tercier elemként nyil
vántartott Tsuga is jelentkezett szép, üde pollenekkel (III. táblai). A vegyes 
tölgyest csak a Tilia (III. tábla 2) képviseli. Itt kulminál az eddig egyenként 
jelentkező Azolla (III. tábla 5), amely egyaránt szerepel mikrosporangiummal 
s glochidiummal. Jó megtartású Ovoidites (III. tábla 4) is volt a mintában. 
A rétegtani helyzet s a flórakép arra jogosít, hogy a pleisztocén középső része 
interglaciálisának korai hűvösebb szakaszára tegyük a fenti réteg keletkezését.

A 127,19— 127,40 m közötti rétegből határozott flórakép még a fenti 
interglaciális elejére sorolható. Fapollen: 33,6%, amiből Pinus 18,3%, Salix 
9,5%, további 1% alatti taxonok: Corylus, Quercus, Phus, Betula, Ericaceae. 
A nem fapollen nagyobbik része vízi lágyszárú növénytől származik, sok a 
vízi páfrány ( Azolla)  maradvány.

A 109 ,1 -109,58  m-ből származó minta a 86,3% Pinus mellett kevés 
Tilia, Quercus, Ulmus, Betula, Salix pollent őrzött meg. Lágyszárú 4,2%, 
amiben Polypodiaceae és Sphagnum spóra is szerepel. Mindezek alapján hűvös, 
nedves klímát tételezhetünk fel. Felfelé haladva a későbbi szakaszokra is 
kapunk — ha nem is hézagmentes — adatokat.

102,4— 102,55 m-ben az Abies, Garpinus pollengazdagság az interglaciális 
középső szakaszát jelölheti. További pollentartalom: Quercetum mixtum 17,6%, 
Ainus 9,3%, Salix 4,3%, Betula 2,8%, hasonló nagyságrendű az Ostrya és Celtis 
is. Aljnövényzet 15% körüli pollennel mutatkozott, s abban a Chenopodiaceae 
a legtöbb, 4,2%-kal. A rendkívül gazdag pollenanyagú 89,2—91,31 m-es mag
minta (447 db) ugyancsak az interglaciálisban keletkezhetett, annak végét 
jelölheti, melyben 59%-kai a Pinus uralkodó mennyiségű, a Picea 13%, a 
vegyes tölgyes (10,6%) Tilia túlsúlyú. Az erdőképből nem hiányzik az Abies, 
Fagus, Cár pinus sem, de alárendelt szerepűek, ugyanígy az erdőszéli Corylus 
is. A lágyszárú növényzet nagyrészt sztyeppalkotó volt. A meleg szakasz 
végén kialakult erdős sztyeppvegetáció a természetes szukcesszió soronlevő 
formája.

Az e feletti 30 m-es gyérpollenű rétegsor a lehűlésre visszahúzódó növény
borítás tükrözője.

Az újra beerdősödés 54,50—58,10 m között egy új posztglaciális fenyő— 
nyír pollenspektrummal bizonyíthatóan indult meg. Ennek az interglaciális 
időszaknak a legtöbb meleg igényű lombosfa pollent számláló tagját 51,30 —
54,50 m-ben találtuk, de nem ez jelenthette a melegcsúcsot. A meleg, nedves 
szakasz utáni denudáció okozta réteghiány miatt ezt nem tudjuk bizonyítani.

A 45,15—45,21 m közötti rétegben 60 pollenből a Pinus 56, az Ainus 1, 
a Monocotyledones 2, a Gramineae 1 db. Egymagában nem meghatározó ez a 
pollenösszetétel, de a réteg feletti kb. 10 m-es homokos összletből felmelegedés 
okozta eróziós tevékenységre következtethetünk. Több eolikus réteg volt a 
7 ,6—45,15 m-ig terjedő rétegsorban, de a vizsgálatra kapott 11 minta pollen
szegénynek bizonyult.

A fúrás maradványegyütteséből néhány jellemző formát az I —III. táblán 
mutatunk be.
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Sztratigráfiai összefoglalás

Egyek község a hajdúsági emeltebb pannóniai rétegek területének Ny-i 
szélén fekszik. A posztpannon üledékekben a felsőpliocén és pleisztocén fel
ismerhető, de a három nagy egységen belül további változások mutathatók ki 
a vegetációképek alapján.

A n e g y e d k o r i  üledéksor 244 m-nél kezdődik folyóvízi üledékcik- 
lussal. Az erdőképben ez Betula—Salix uralommal jut kifejezésre. A hűvö
sebb éghajlattal beköszöntő alsó rész (Quj) egy határozott és egy gyengébb 
melegcsúcsot mutat, majd újabb lehűléssel fejeződik be. A pleisztocén középső 
része ( Q u 2 ) a Mindéi—Riss felmelegedés időszaka, melynek maximumán a 
szubtrópusi fajok egy része még megtalálható. A felső rész (Qu3) határozottan 
induló, de nem teljes interglaciálist mutat.

A p l i o c é n  alsó részének ( f e l s ő p a n n o n  alemelet: Pl2) 201,3 m-en 
át megismert rétegsora alján szárazföldi kifejlődésű, legalján oligohalin jelleg
gel. Az e feletti szakaszon az AZm^s-uralom, sok vízi alj növény és vízben élő 
plankton szervezet édesvízi fáciesre utal. A legfelső 80 m-es oszcillációs szakasz 
a beltó partvonalának regressziós változásával magyarázható.

A felsőpannon klímája szélsőségektől mentes meleg, mérsékelt volt. K i
sebb eltérések kimutathatók: az alsó szakasz kontinentális, a középső nedve
sebb. A felső részén kirajzolódó oszcilláció, a gyakori partváltozás részben 
klímahatásra jöhetett létre.

A f e l s ő p l i o c é n  (Pl3) kiértékelhető pollendús rétegei lehetővé te
szik egy alsó szárazföldi és egy felső vízparti fácies elkülönítését. Éghajlata 
még melegebb lehetett, mint a felsőpannóniai alemeleté.
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PALYNOLOGICAL ANALYSES OF BOREHOLE E G Y E K -1

by
M . M ih á l t z — F a r a g ó

The viliágé Egyek lies in the western part of Hajdúság’s relatively higher- 
seated area of Pannonian deposits. On the post-Pannonian Sediments the Up
per Pliocene and Pleistocene are recognizable, bút the Vegetation patterns are 
suitable fór further distinctions in addition to the three major units.

The Q u a t e r n a r y  sequence begins at 244.48 m with a fluviatile 
sedimentary cycle. Within the forest Vegetation, this is manifested by the 
predominance of Betula and Salix. The lower part (Qut) introduced by a 
cooler climate shows a distinct and a slighter heat maxima, to end then with 
repeated cooling. The middle part of the Pleistocene (Qu2) is the time of 
Mindel-Riss warming up at whose maximum somé of the subtropical species 
can still be found. The upper part (Qu3) shows an interglacial setting in a 
distinct way, bút uncomplete.

At the lower part of the P l i o c e n e  sequence (Upper Pannonian 
Stage, Pl2) uncovered in 201.3 m thickness it is terrestrial, showing oligohaline 
features at the very beginning. In the part of the borehole following above 
the former the predominance of Alnus, the presence of plentv of subaquatic 
plants and planktonic organisms are indicative of a freshwater facies. The 
topmost 80 metres represent an oscillation phase which can be explained by 
regressive changes of the shoreline of the Fannonian laké.

The climate of the Upper Pannonian was temperate free of any extremes. 
Slight divergences can be revealed though: the lower part is Continental, the 
middle more humid. The oscillation with frequent changes in shoreline recog
nizable in the upper part seems to have been provoked partly by climatic 
effects.

The evaluably pollen-rich beds of the Upper P l i o c e n e  (Pl3) enable 
the distinction of a lower, terrestrial, and an upper, littoral, facies. The climate 
seems to have been even warmer than that o f the Upper Pannonian.

Supplement I. Palynological profile of borehole Egyek — 1. (M. M ih á l t z — F a r a g ó , 1973) 
A) Pollen diagrammé, B) climatic phases: a =  moderately warm, b =  cool, c =  moderately 
cold

15 MÁFI évi jelentés 1973.



Lelőhely — Locality: Egyek 1. sz. fúrás: 1— 3. 684,00 — 686,82 m
4 -  7. 609,36-610,00 m
8-12. 243,99-244,81 m
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228 Miháltzné F aragó M.

II. Tábla — Plate II

1. Pinus haplcocylcn
2 . Ulmus, Botryoccccus

3., 4. Tricolporopolleniles edmundi R. Рот.
5. Castanea
6. Mynophyllum
7. Poly допит persicaria
8 . Chenopodiaceae
9. Caryophyllaceae 

10., 11., 12. Trapa
13. Compcsi tae (Tuhu liflc rae)

14., 15. Umbelliferae

1000 X

Lelőhely — Locality: Egyek 1. sz. fúrás: 1 — 15. 243,99 — 244,81 m
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230 Miháltzné Faragó M.

III. Tábla -  Plate III

1. Tsuga diversifolia
2. Tilia
3. Compositae (Liguliflorae)
4. Ovoidites ligneolus R. Рот.
5. Azolla filicnloides mikrosporangium részlet (400 X), és glochidium (1000 X) 

— Part of microsporangium (400 X), and glochidium (1000 X ) o f Azolla 
filicnloides

1—4. 1000X

Lelőhely — Locality: Egyek 1. sz. fúrás: 1 — 5. 136,17—136,35 m
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