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ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGALATOK FOSSZILIS 

ZÁRVETERMŐ POLLENEKEN

Kedves Miklós - Párdutz Árpád

A prequarter üledékek spóra-pollen vizsgálata a legutóbbi évekig 

kizárólagosan fénymikroszkópos módszerrel történt. Fosszilis polenszemek 

transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatáról először EHRLICíi és 

HALL (1959), majd PETTITT és CHALONER (1964) közöltek adatokat, Ujab 

bán számos közlemény jelent meg növényi mikrofossziliák, köztük spóra és 

pollenszemek szubmikroszkópos felszíni képződményeinek háromdimenziós 

(scanning) elektronmikroszkópos vizsgálati eredményeiről, pl. ; KAISER 

(1968), REYRE (1968), RIEGEL (1968), TAYLOR (1968), TAYLOR és 

EGGERT (1969), MARTIN (1969), BRACK (1970), ROUSE és SRIVASTAVA 

(1970).

LEFFINGWELL, LARSON és VALENCIA (1970) komplex, fény-, 

transzm issziós és scanning elektronmikroszkópos vizsgálat alá vette a 

Wodehouseia spinata-t, amely az Aquilapollenites régió felső kréta - pale- 

ogén sporomorfa együtteseinek egyik fontos eleme, A fosszilis zárvatermő 

pollenek ultrastruktura vizsgálatával kapcsolatos első eredményeink az e l

múlt: években kerültek közlésre. (KEDVES és PARDUTZ 1970 a, b; 

HEGEDŰS, KEDVES és PARDUTZ 1971; KEDVES, HEGEDŰS és PARDUTZ 

1971/. Vizsgálataink célja;

1.) A fosszilis Angiospermatophyta exíne fénymikroszkőpos ered

ményeit értékelni az ultrastruktura adatok birtokában,
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2 .  ) A germinális exine szerkezet tisztázása ultravékony m etsze

tekkel, különösen a kihalt ősi zárvaterm ő (Normapolles) nemzetségeknél..

3 .  ) Az exine ultrastruktura változásainak megállapitása azonos 

morfológiája pollencsoportokon belül a földtani idő függvényében.

Eddigi adataink alapján az alábbi következtetésekre jutottunk:

1 . ) A fosszilis zárvatermő exinék a recens fajokon transzm isszi

ós elektronmikroszkópos adatok nyomán értelmezett ectoexinéből és endexiné- 

ből állnak. Az exine három rétegre tagolódik (tectum, columella réteg, foot 

layer). így az ectexine és endexine, vagy exo- és endolamella kifejezések, 

melyeket a fénymikroszkőpos leírásoknál használnak, nem egyeznek meg az 

ultrastruktura eredményekkel. Általában az ectexine legbelső rétegét (foot 

layer) nevezik endexinének. Meg kell jegyezni, hogy az endexine kimutatása 

fénymikroszkőpos módszerrel meglehetősen nehéz, mert ultrastrukturájával, 

vagy elektronaffinitásával tér el az ectexinétől.

2 .  ) A germinális exine fő morfológiai tipusait az ultrastruktura 

adatokkal át kell értékelni, pl.: átrium, vestibulum, praevestibulum, col- 

porus. Általános jelenség fossz ilis  zárvatermő pollenszemeknél is az, ha

az ectexine alatt endexine van, akkor az a germinális régióban megvastagszik.

3 .  ) A vizsgálat alá vett Brevaxones és Longaxones taxonoknál az 

endexine előfordulása megheletősen általános, majd a fejlettebb, alsó eocén 

kori típusoknál hiányzik. így a fejlődés ezen a csoporton belül a rétegek szá

mának csökkenésében nyilvánul meg. Viszont a fejlettebb, úgynevezett mo

dern zárvatermő pollenszemeknél újra felléphet, de természetesen más rend

szertani értékkel. A Longaxones pollenszemeknél hasonló összefüggést eddig 

nem sikerült megállapítani, mivel az endexine előfordulása eléggé általános.

A csoporton belül három tipusu endexine fordul elő, melyeknek a későbbiek 

során esetleg fejlődéstani vagy rendszertani jelentősége is lehet.
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