
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Qeol. Soc. (1976) 106. 177—180 

Paleoflóra változások a magyarországi 
neogénben palynológiai vizsgálatok alapján 

Dr. Nagy Lászlóné 

( 1 táblázattal) 

Magyarországi neogén palynológiai kutatásaim során az elmúlt 25 évben az 
oligocén felső részétől kiindulólag pleisztocénnel, holocénnel lezárva, végez
tem palynológiai vizsgálatokat. Fontosabb, neogénre vanatkozó palynológiai 
vizsgálati eredményeimet táblázatban foglaltam össze olyan módon, hogy a 
geológusok által megadott geológiai időegységeket véve figyelembe össze
geztem adataimat. A jelentősebb feltárásokat, fúrásokat idézem elsősorban, 
igyekezve összefüggő szelvényekből a flóraváltozásokat figyelemmel kísérni. 
Miután a Magyar Állami Földtani Intézetben munkatársaim közül elsősor
ban a neogén foraminiferológus K O R E C Z N É L A K Y I L O N A D R . , valamint B O H N N É 
H A V A S M A R G I T D R . Mollusca kutatóval vizsgálataim során is többször megbe
széléseket folytattam igyekezve adatainkat egyeztetni, ezért most az ő követ
keztetéseiket, eredményeiket is feltüntettem ebben a táblázatban annak elle
nére, hogy biozónáikat az anyag természetéből következően nem követhettem. 
Ez t az összefoglalást bemutattam azoknak a kollégáknak, akik a legtöbb vizs
gálati anyagot rendelkezésemre bocsátották. Elsősorban H Á M O R G É Z A D R . , 
valamint J Á M B O R Á R O N D R . tették meg észrevételeiket erre a táblázatra 
vonatkozóan. Néhány irodalmi adatot is felhasználtam, elsősorban az egeri-
enre B Á L D I T A M Á S D R . 1 9 6 6 - O S adatait. 

Az egerient részint az egri téglagyári feltárásból, részint az ott lemélyített 
egri fúrásból tanulmányoztam. Az egerien palynológiailag 2 részre oszlik: az 
alsó részében az un. , , X 2 — X - , " . rétegig (alsó flóra) még az oligocénre jellemző 
paleotrópusi rokonságú elemek száma dominál: oligocén Gleicheniidites sp.-ek, 
Lygodioisporites paucivallatus, L. multivallatus, kevés Plicatopollis plicatus, 
jelentősebb mennyiségű Sapotaceoidaepollenites, a jellegzetes gyűjtő genus a 
Tricolporopollenites liblarensis, T. fallax, Cyrillaceaepollenites exactus, C. mega-
exactus, Engelhardtioidites microcoryphaeus. Ezek mellett azonban, kisebb 
mennyiségben mutatkoznak holartikus elemek: Zelkova, Castanea is. Főleg az 
egri fúrásban Deflandrea phosphoritica, Pleurozonaria concinna és mikrofo-
raminifera maradványok találhatók. Az egerien felső részének a képviselői az 
egri téglagyári feltárásban átmeneti jellegű flóraösszetételű ún. , , K " rétegek 
a középső flórával és a felső flórát képviselő ún. , ,U" rétegek (Uniós rétegek). 
Ez utóbbiakat nagyon részletesen vizsgáltam, miután a szelvényt rétegről
rétegre begyűjtöttük. I t t az oligocén elemeknek visszahúzódása mellett az 
a rétegsor érdekessége, hogy jelentős mennyiségben fordulnak elő, paleotropi-
kus pálmapollenek, ugyanakkor pedig az alsó rétegekben nagyobb mennyiség
ben jelentkeznek a holarktikus elemek is: Zelkova, Rhoipites, Alnus, Car-
pinus, Ostrya, Carya. 

Az eggenburgienre jellemző, hogy az egerienben még döntő mennyiségű 
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Paleoflóra változások a magyarországi neogénben 

Kor Mikrofauna Mollusca Palynológia 

Pliocén Thekamoeba U. wetzleri, U. neszmélyen-
sis, C. balatonica, C. 
neumayri, C. ungula-
caprae, L. schmidti, L. 
abichi, C. partschi, C. 
czjezki, Congeria bana-
tica, Limnocardium 
praeponticum. 

Észak-Magyarországon az oszcillációs szakaszban 
láperdők jellemzőek. (Alsóvadász, Petőfibánya, 
Visonta.) 

A vegetáció hasonló az alsópannonhoz. A perem
területeken Dinoflagelláták is előfordulnak a 
felsőpannonban is. 

Erős áthalmozódás tagolja a 2 pliocén szakaszt. 
Hidas 53. sz. f. 258,1—258,5 m. Lajoskomárom 
200 -400 m. 

Dominálnak a Coniferák és a mérsékelt meleg 
kevert lomberdő. TVG-. 26. sz. f. 18,3-32,1 m. 
Az Alföldön Dinoflagelláták jellegzetesek. 

Sarmatien Elphidium sp.-k 
Nonion granomm 
Rotalia beccarii 
NodopMhalmidium, Arti-
culina, Ammomarginuli-
na, Ammobaculites, Ci-
bides, Miliolidae 

Cardium latisulcum, C. 
vindobonense, Irus gre-
garius, Musculus sar-
maticus,Ervilia,Callio-
stoma (Lajoskomárom 
1. 671—718 m.) Car
dium vindobonense, 
Modiolus incrassatus, 
Musculus sarmaticus, 
Pirenella picta (Nagy-
görbŐ 322,0—350,7 m) . 

TJralkodóan szubtrópusi holarkticus kevert fenyő
lomberdő, fenyő dominancia mellett (Quercus, 
Fagaceae Ilex, Caprifoliaceae, Rhoipites) és 
aljnövényzet; Compositae, Chenopodiaceae. Né
hány paleotrópusi elem (Sapotaceae, Cyrülaceae, 
kevés pálma, Engelhardtia, Myrica). Hidas 
53. 417,0—554,3 m., Lajoskomárom 1. 671— 
718 m. Cserhátszentiván 1. 13,2—200 m., Alsó
vadász 1. 240,4—709,5 m., NagygörbŐ 1. 
322,0-350,7 m. 

Badenien Buliminidae 
Spiroplectammina cari-

Rotalia papulosa 
Rotalia beccarii 
Globigerinidae, Lagenidae 

Flabellipecten solarium, 
Chlamys neumayri, (La
joskomárom 718,5— 
750 m.) 

A felső részben a vegetáció elszegényedése paleo
trópusi elemekben. A flóra nagyobb változás 
nélkül megy át a szarmatába. (Hidas 53. 558— 
600,0 m) 

A barnakőszén fáciesben ismét növekszik a paleo-
tropikus elemek száma (Sapotaceae, Symplocos, 
Engelhardtia, Polypodiisporites histiopteroides), 
a gazdag holarktikus vegetáció mellett (Tsuga, 
Abies, Fagaceae). Hidas 53. 600—669,8 m, 
Hidas 88, 89, 91, 105. sz. fúrások és a Hidas-
bányabeli feltárások. 

Az alsó részén transzgressziótj jelentenek a plankton 
szervezetek, a spóra-pollen anyaga szegényes 
(Hidas 53. 735—763,3 m, Zengővárkony 59. 
24,8-44,7 m ?, NagygörbŐ 1. 350,7—706,0 m) 

Kárpátién Globigerina woodi, Gl. fal-
conensis, Globorotalia 

acostaensis, Cibicides 
ungerianus, üvigerina 
graciliformis, Cibicides 
tenellus, Dyocibicides 
biserialis 

Macoma elliptica ottnan-
gensis, Lucinoma wolfi, 

Mitraefusus ottnangensis 
(Garáb 1.) 

A paleotrópusi elemek jórészt új elemek: Hydro-
cerapollis, Dacrycarpites. — A holarktikus elemek 
dominálnak, gazdag szubtrópusi vegetáció jel
lemző: Liguidambar, Zelkova, Ulmus, Fagaceae, 
Juglandaceae : Carya, Pterocarya, Juglans. (Vár
palota 133. 161,0-167,7 m, Komló 120. 178,0— 
178,8 m, Zengővárkony 59. 56,0—83,0 m, Kis-
réti árok, Hidas 53. 763,3—839 m, NagygörbŐ 
1. 706,0—923,0 m, Garáb 1. 8 4 - 3 2 0 m.) Főleg 
plankton szervezetek: Pleurozonaria concinna 

Ottnangien Globigenna praebulloides, 
Gl. trilocularis, Boli-
vina beyrichi, B. fasti-
gia, C. ungerianus, Glo-
boratália acostaensis. 

Miliammina sp. 

Brotia escheri, Bulimus 
vadászi,Theodoxus ,By-
thinia, Unió (Nagy
görbŐ 1. 892—1000,4 
m.) Pirenella, Tereb-
ralia, Theodoxus, Car
dium (Alsóvadász 1. 
875—1039 m.) 

Az oligocénben induló paleotropikus elemek mel
lett (Glechenia, Cyritta, Sapotaceae), az eggen-

burgienből is előfordul néhény (Mimosaceae), 
s néhány új elem is ran Polypodiisporites 
histiopteroides 

A nedvesebb folyóparti elemek jelentősek "(páfrá
nyok, Myricipites, Salix.) (Várpalota 133, 
175,6-208,0 m, Zengővárkony 45.16,0-17,8 m, 
Pusztakisfalu VI . 10,5—27,1 m, NagygörbŐ 1) 
923,0-1023,2 m, Alsóvadász 1. 875—1039 m. 

Bggenburien Globigenna ciperoensis, 
Gl. woodi woodi, Cibi
cides buday, Elphidium 
cribrostomum, Loxosto-
mum limbatum stria
tum, Discorbis squa-
mula 

Pecten beudanti 
Pecten pseudobeudanti 

(Lak 1. 440,0—512,0 
m.) 

Az egerienben jelen levő paleotrópusi elemek 
erősen lecsökkennek, de új paleotrópusi fajok 
jelentkeznek Alangiopollenites barghoornianum, 
Malvaceae, Mimosaceae, Sapindaceae. A holark
tikus elemek száma az előzőnél jóval nagyobb-
számú: Vlmaeeae, Castanea, Fagus, Betula, 
Carpinus, Carya, Enqelhartia (NagygörbŐ 1. 
1023,0—1067,0 m, Lak 1. 440 -512 m, Ipoly-
tarnóc környéke, ? Várpalota 133. 208,0— 
226,0 m.) 
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oligocén paleotrópusi elemek, már sokkal kisebb számmal jelentkeznek. 
A paleotrópusi elemek között új speciesek is mutatkoznak, így az Alangio-
pollenites barghoornianum, ami fácies jelző is, a Malvacearumpollenites és a 
Mimosaceae, Sapindaceae családok fajai. E mellett a holarktikus elemek további 
emelkedése látható faj- és egyedszámban is: az Ulmaceae mellett a Castanea 
Fagus, Betula, Carpinus, Carya, Engelhardtia. Ez t a rétegtani egységet a 
NagygörbŐ 1. fúrás 1023,0—1067,0 m-ből, Lak 1. fúrás 440,0—512 m közötti 
mintákban, továbbá az Ipolytarnóc környéki felszíni feltárásokból tanulmá
nyoztam. A Várpalota 133. fúrás 208,0—226,0 m-köze pontos rétegtani hely
zetét az eddigi vizsgálatok nem döntötték el, mindenesetre gazdag flórájával 
elüt a fúrás ottnangiennek tartott részétől. 

A z ottnangienben már csak néhány paleotrópusi elem vezethető vissza az 
egerienre: Cleichenia, Cyrilla, Sapotaceae és az eggenburgienből a Mimosaceae. 
U j elemként jelentkezik a Polypodiisporites histiopteroides. Ez t a rétegössz-
letet a Mecsekből a Zengővárkony 45. fúrás 16,0—17,8 m-éből, a Puszta
kisfalu V I . fúrás 10,5—27,1 m-ig, a Várpalota 133. fúrás 175,6—208,0 m-
közéből , a NagygörbŐ 1. fúrás 923,0—1023,2 m. közéből tanulmányoztam. 
A folyómentét nagyon sok páfrány, Myrica, Salix jellemzi. A barnakőszenes 
szakasz az Alsóvadász 1. fúrásban igen jellegzetes spóra-pollen fajokkal 
jelentkezett. 

A karpatienben a paleotropikus elemek társaságában megint új fajok mutat
koznak: Hydrocerapollis, Dacrycarpites fajok és a Mecsekisporites genusz fajai, 
amely Cyatheaceae vagy Pteridaceae családot valószínűsítenek. E mellett azonban 
nagyon gazdag holarktikus flóraelemekben: Liquidambar, Zelkova, Ulmus, 
Fagaceae, Juglandaceae: Carya, Pterocarya, Juglans. Ez a nagyon sok helyen 
képviselt rétegösszlet a Mecsek-hegységben Zengővárkony 59. fúrás 56,0— 
83,0 m-ig, a Kisréti árokban, azután a K o m l ó 120. fúrás 178—178,8 m-ben, 
a Bakonyban a Várpalota 133. fúrás 161—167,7 m-ében, NagygörbŐ 1. fúrás 
706—923-m-es szakaszában található. 

A z észak-magyaroszági Garáb 1. fúrás 84—320 m-es kárpátién szakaszában 
a plankton szervezetek tengert jeleznek. 

A badenien 3 részre oszlik palynológiai szempontból. Az alsó részében a 
spóra-pollen szám visszahúzódik, plankton szervezetek jelzik a transzgressziót, 
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Kor Mikrofauna Mollusca Palynológia 

Egerien Rotalia beccarii 
Miogypsina cf. septentrio-

nalis 

Polymesoda convexa, 
kucula mayeri 
Laevicardium tenuisulca-

Pitar polytrope. 
Turriteüa venus marga-

rethae 
Jíuculana psammobiaefor-

Crassatella bosgueti 

Scala amonea 
Ringicula amiculata ven-

tricosa, Dentalium 
apenninicum 

AZ egri téglagyári feltárás felső része (középső-
flóra) „ K " és „TT" rétegek és felsöflóra: az oligo-
cén elemek kisebb visszahúzódása mellett 
paleotropikus pálmák mutatkoznak, de amellett 
holarktikus elemek nagyobbmértékű előfordu
lása jellemző: Zelkova, Rhoipites, Alnus, Car-
pinus, Ostrya, Carya 

Az egri téglagyári fúrás (0,00—51,5 m), feltárás 
(„alsó flóra" x 1 ( x 2 rétegek): sok, oligocénből 
íttjövő tropikus elemmel: Oleicheniidites, Lygo-
dioisporües paucivallatus. L. mullivallatus, Plica* 
ropollis plicatus, SapotaceaepoUenites, Tricolpo~ 
ropollenites liblarensis, T. fallax, Cyrillaceae-
pollertites exaetus, C. megaexactus, Engelhard-
tioidites, kevés holarktikus elemmel: Zelkova, 
Castanea. A fúrásban plankton: Deflandrea 
phosphoritica, Pleurozonaria concinna és mikro-
foraminifera. 
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ilyen a Hidas 53. fúrás 735—763,3 m, a Zengővárkony 59. fúrás 41,7 m-től 
fölfelé lévő szakasza, NagygörbŐ 1. fúrás 350,7—706,0 m-ig, s a Szokolya 
2. és 3. fúrások. A középső részben a gazdag barnakőszén fáciest jelzik az 
újra feldúsuló paleotrópusi elemek a Sapotaceae, Symplocos, Engelhardtia, 
Polypodiisporites histiopteroides, ugyanakkor nagyon gazdag holarktikus 
flórával (főleg Fagaceae) és fenyőfélékkel is jellemzett, (Tsuga, Abies előre
töréssel). E szakaszt képviseli a Hidas-bánya anyaga, a Hidas 53. fúrás 558,0— 
672 m közötti szakasza, valamint a Hidas 88., 89., 91., 105. fúrások. A bade
nien felső részében, a kőszenes összletre települő rétegekben a vegetáció 
elszegényedése mellett plankton-szervezetek jelentkeznek (Hidas 53. fúrás 
558—600 m) . 

A szarmatában van még néhány paleotrópusi elem: a Sapotaceae, Cyrillaceae, 
néhány pálma, Engelhardtia, Myrica, de mindegyik kis mennyiségben, el
szórtan jelentkező. Domináns a szubtrópusi kevert lombhullató erdő Quercus 
és egyéb Fagaceae-val, a bokrok közül az Ilex, Caprifoliaceae, Rhoipites, 
aljnövényzetként CompOsitae-h, holarktikus elemek és nagyon sok Coniferae 
fordul elő. Palynológiai szempontból a felsőbadenien és szarmata nehezen el
különíthető, fokozatos átmenetet mutat. Ez a Hidas 53. fúrás 417,0—554,3 
m-es, a Lajoskomárom 1. fúrás 671—718 m-es, a NagygörbŐ 1. fúrás 322,0— 
350,7 m-es, a Cserhátszentiván 1. fúrás 13,2—200 m-es , az Alsóvadász 1. 
fúrás 240,4—709,5 m-es szakaszában tanulmányozható. 

A szarmata majdnem elválaszthatatlan a pliocén alsó szakaszától, amelyben 
a Coniferae állomány uralkodó, Pinus, Picea, Abies, Tsuga fajokkal és Taxo-
diaceae-val a szenes fáciesekben. A paleotrópusi elemek teljesen hiányoznak. 
A Mecsekben különösen jellegzetes egy erős áthalmozódási réteg a 258,1— 
158,5 m-ből a Hidas 53. fúrásban és itt a pannon mindkét szakaszában Dino
flagelláták vannak. A litorális fáciesben általában ezek a felsőpannonban is 
jelentkeznek. Mindinkább a mai hazai vegetációtól el nem különülő flóratár
saság mutatkozik. A felsőpannonban az oszcillációs szakasz nagyon szépen 
tanulmányozható a Mátra alján, mind a Petőfibánya bányabeli feltárásokban, 
mind a visontai felszíni fejtésben, a Taxodium láp jellegzetes növénytársulásá
val. A nagyalföldi medencebeli fúrásokban, a dinoflagelláták előfordulása a 
pannon beltengerre jellemző, de az alsópannonban nagyobb, s a felsőpannon
ban kisebb számmal mutatkoznak. 
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