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Elnöki megnyitó

A mikropaleontológia viszonylag fiatal tudományág. A pa
leontológián belüli kikülönülése e század húszas éveinek ele
jére tehető. Felfelé Ívelő fejlődése az ötvenes évekig egyen
letes közepes tempójú volt, majd hirtelen felgyorsult. Ennek 
legfőbb oka, az elsősorban mikropaleontológiai vizsgálatokra 
támaszkodó kőolajkutatások volumenének hirtelen megnövekedése 
volt. A mikropaleontológia egyre több feladatot kapott a kő
olajkutatástól. Fellendülését a vizsgálatok új technikai le
hetőségei /köztük elektronmikroszkóp/ és módszerei is nagyban 
segítették.

A fellendülés mértékére csak néhány adat:
- Amig 1941-ben csak 32 egyetemen és főiskolán szerepelt 

tantárgyként a mikropaleontológia, addig 1980-ban már 125-ön.
- Mikropaleontológiai témákkal kb. 5000 kutatónak volt 

kapcsolata 1976-ban.
- A publikációk száma 1965-1978 között megközelítette a 

27.000-et; a legtermékenyebb évnek 1973 bizonyult közel 3000 
publikációval. /Fenti adatok a Paleobiology 1981/2. számából 
p. 167./

- Az addig egyetlen amerikai szaklap /Micropaleontology/ 
mellé Európában gyors egymásutánban négy új folyóirat /Revue- 
de Micropaleontologie, Párizs, 1958; Voproszü Mikropaleonto- 
logii, Moszkva, 1958; Utrecht Micropaleontological Bulletin, 
Utrecht, 1969; Revista Espanola de Micropaleontologia, Madrid, 
1969/ társult, s Amerika is két új lapot bocsátott útjára
/Journal of Foraminifera Research, Lawrence., 1971; Maríné-Mic
ropaleontology, Houston, 1976/.

- Hatalmas lendületet adtak a- mikropaleontológiai kuta
tásoknak a 60-as évek közepétől a Glomar Challenger kutatóha
jó mélytengeri expedíciói.

- Az Európai Mikropaleontológiai Kolloquiumok mellé /az 
idén volt a 17*!/ a 70-es évek elejétől újabb regionális kol
loquiumok csatlakoztak /Afrika, Észak-Amerika, Latin-Amerika/.
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A fejlődés nálunk is jelentős. Az Országos Kőolaj-és Gáz
ipari Tröszt keretében működő Laboratórium mellé felzárkóztak 
más intézmények is. Első tanácskozásunk óta /1964/ üj kutatá
si irányként jelentkeztek a nannoplankton, plankton foramini- 
fera és conodonta vizsgálatok; ezekhez már elektronmikroszkóp 
is rendelkezésre áll. Meghonosodtak és elterjedtek a mikrofá- 
cies vizsgálatok. Egy Európai Mikropaleontológiai Kolloquium 
rendezésének várományosai vagyunk.

Szakosztályunk Vezetősége úgy látta, elérkezett az idő, 
hogy egy nagyobb rendezvény keretében áttekintsük újabb mikro
pale ontológiai eredményeinket. Tanácskozásunkra gazdag anyag 
érkezett be szaktudományunk minden nálunk művelt területéről: 
a spóráktól és pollenektől a különböző plankton szervezetekig, 
a bent ősz foraminiféráktól az 03tracodákig, az algáktól a co— 
nodontákig. Kronológiailag is széles a skála: a permtől a plio- 
cénig ivei. Az előadások többsége biosztratigráfiái témájú, de 
van köztük taxonómiai, mikrofaciológiai, paleoökológiai, filo
genetikai és metódikai tárgyú is.

Kérem a Tanácskozás igen tisztelt résztvevőit, segítsék 
munkánkat hozzászólásaikkal, kiegészítéseikkel, konstruktív 
megjegyzéseikkel, hogy összejövetelünk ne csak nevében legyen 
tanácskozás, hanem tartalmában és formájában is.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében a 2. Mikropaleontoló- 
giai Tanácskozást megnyitom!

Kecskeméti Tibor
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