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ÚTMUTATÓ FOSSZILIS DINOFLAGELLÁTÁK VIZSGÁLATÁHOZ

Horváth Ágnes

Bevezetés

Századunk közepétől világszerte elterjedt a dinoflagelláták 
alkalmazása a biosztratigráfiái korrelációban. Magyarországon 
ilyen vizsgálatok az 195o-es évek végén indultak /GÓCZÁN, 
1961/, de valójában ma sincs kihasználva a fossziliacsoportban 
rejlő biosztratigráfiái, ősföldrajzi és ökológiai rekonstruk
ciós lehetőség. A hazai kihasználatlanságnak talán egyik oka 
az, hogy a szakirodalom nagy része angol és francia nyelvű. 
Ebben a munkámban elsősorban pályakezdő szakemberek nehézsé
gein szeretnék segiteni, mivel tudomásom szerint a dinofla- 
gellátákról összefoglaló jellegű, általános ismertető magyar 
nyelven ezidáig nem jelent meg. Ezen kivül megpróbálok utalni 
azokra a tényezőkre -életmódbeli, ökológiai- melyek meghatáro
zó jelentőségűek a kőzetbeli előfordulás, a fácies, és a bio
sztratigráf iái alkalmazhatóság szempontjából.

Az angol szakirodalomban használatos morfológiai terminusokat 
zárójelben közlöm.
Az útmutatót a következő munkák alapján állítottam össze:
EVITT W.R. /1961/, / 1969/ ; EVITT W.R. et al. /1977/;
KOFOID C.A. /19o9/; TAPPAN H. /198o/; WALL D., B. DALÉ /1968/; 
WILLIAMS G.L. /1978/, /198o/.

Rendszertan

 ̂Pyrrhophyta törzsnek a modern rendszer szerint négy osztálya 
van: ^.Dinophyceae FRITSCII 1929
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Ebridiophyceae LOEBLICH III. 197o 
Ellobiophyceae LOEBLICH III. 197o 
Syndlniophyceae LOEBLICH III. 197o

Ezek közül ma is a legjelentősebb a Dinophyceae, tizenhárom 
renddel. A fosszilis alakok kizárólag ebbe a csoportba, ezen 
belül a következő három rendbe tartoznak:

Gymnodiniales LINDEMANN 1928 
Dinophysiales LINDEMANN 1928 
Peridiniales SCHÜTT 1896

A Gymnodinialest -mely az oligocéntől máig terjedt el- mind
össze egy család képviseli öt nemzetséggel. A sejt belsejében 
kova anyagú tűk képezik a vázat, igy a hagyományos palinoló- 
giai feltárással nem nyerhetők ki a kőzetből.

A Dinophysiales rend a jurában élt, és csak egy genusra korlá
tozódik: Nannoceratopsis DEFLANDRE 1938.
A Peridinales rendbe 41 család közel 3oo ! nemzetsége tartozik. 

Felépítés, életmód

A dinoflagelláták két ostorral /flagellum/ rendelkező egysej
tűek. Mindkét ostor a ventrális oldalon található egy-egy pó
rusból lép elő. Nyugalmi állapotban a longitudinális flagellum 
az árokban /sulcus/, a transzverzális flagellum /mely haránt
irányban tekeredik a testre/ a transzverz árokban /girdle, 
cingulum/ /ld. 1. ábra/ helyezkedik el.
Egy részük autotróf, másik részük heterotróf táplálkozásu.
A testüket boritó amphiesma valamint az életmód alapján két 
nagyobb csoportra oszthatók:
- A páncélozatlan /unarmoured, naked/ dinoflagelláták mindig 

planktonikus életmódot folytatnak. Szilárd, fosszilizáclóra 
alkalmas váz hiányában őslénytani szempontból nem jönnek szá
mításba.
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- A páncélos /armoured/ dinoflagellátáknak komplex életciklusa 
van. /ld. 2. ábra/. Általában nyáron a dinoflagelláta mozgó 
vegetativ állapotban planktonikus életmódot folytat /motil, 
vegetatív, thecate/. Ebben a stádiumban a sejtet tetőcserép- 
szerüen boritják be a cellulóz lapocskák /theca/, melyek a 
sejt pusztulásakor könnyen szétesnek és ezért ritkán fosszi- 
lizálódnak. ősszel a theca megsemmisül, de alatta kialakul 
egy vastagabb, ellenálló, összefüggő falu un. cysta, ebbe 
behúzódva tölti a sejt a téli időszakot benthossz állapotban. 
Ez a dinocysta /resting cyst/ mely fosszilizációra a thecá- 
nál sokkal elkalmasabb. Tavasszal a cysta felreped, és a 
nyiláson /archeopyle/ a sejt elhagyja burkát, és rövid egy- 
ostoros állapot után megkezdi a theca épitését.. I

A cysta és a theca kapcsolata

Recens fajoknál mutatták ki először, hogy ugyanazon faj thecá- 
ja és cystája különböző alakú is lehet. /EVITT 1967/. A theca 
és a cysta kapcsolata alapján három csoportba osztják a 
dinocystákat /ld. 3. ábra/.
- Proximális /proximate/ cysta tipus
A cysta alakja teljesen megegyezik a theca alakjával, és a 
theca lapjainak érintkezési vonalai a cystán felvastagodá
sok formájában felismerhetők. Ennek következtében a cysta 
úgy néz ki, mintha lapocskákból állna, holott összefüggő fal
ról van szó. A cysta látszólagos osztottságát para- vagy 
pszeudo-tabulációnak nevezzük.

- Nyulványos /chorate/ cysta tipus
A rajz alapján jól látható, hogy a cysták nyúlványai /pro- ' 
cess/ támasztó szerepet játszottak, majd a theca megsemmi
sülésével alakul ki a hystrichosphaerid alak. EVITT /1967/ 
rámutatott arra, hogy meghatározott helyzetű és számú nyúl
ványok meghatározott thecalis laphoz tartoznak. Azok a cso
portok, ahol ezt a kapcsolatot fel lehetett ismerni, a dino- 
flagellátákhoz kerültek, mig amelyeknél ezt nem lehetett 
tisztázni, az Acritarcha csoportba kerültek. Ezek elsősorban
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paleozoós formák.
- üreges /cavate/ cysta típus
Ez a cysta az előzőekkel ellentétben a legtöbb esetben belső 
testtel is rendelkezik /inner body/. Előfordul azonban, hogy 
a belső test hiányzik, ez arra utal, hogy kialakulása később 
kezdődik, mint a külső buroké. A külső burok és a theca fa
lának kapcsolata valószínűleg a proximális típushoz hasonló.

A cysta falának felépítése

A cysta fala egyszerű vagy összetett lehet. Nevezéktanának is
merete a továbbiakban feltétlenül szükséges /ld. 4. ábra/*
Ha a cysta fala egy rétegű, autophragmának nevezzük.
Többrétegű cysta-fal esetében a belsőt endo- a külsőt peri- 
phragmának nevezzük. Ez a faltipus esetenként kiegészülhet köz
bülső un. mesophragmával.
Egyes csoportoknál előfordul, hogy a periphragma nyúlványai 
/process/ distalis végükkel érintkezve újabb, legkülső falat 
alkotnak, ez az ectophragma.

A dinoflagelláták tabulációja
A cystatipusoknál látható, hogy a proximális tipusu cysta mor
fológiája és felszíne igen hasonló a megfelelő thecához. Ezért 
a cysta és a theca lapjait azonos típusokba sorolták és megje
lölésük is azonos /KOFOID 19o9/. Az egyértelműség kedvéért a 
cysta "lapjait" para- előtaggal illetik /ld. 5. ábra/ például:

sorszám laptipus jel
theca 1. precingularis plate 1"
cysta 1. precingularis para-plate 1"

* thecát ill. a cystát 
elhelyezkedés

felépitő lapok a következők: 
laptipus jel

apexhez közeli apicalis , t

mellső közbeékelt anterior intercalarys a
cingulum fölötti precinguláris f t
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- elrendeződés: gyűrűs /k, n, o,
nyílt gyűrűs /l, 
lineáris /f, 
ives

A cysta falának struktúráját részletesebben scanning-elektron- 
mikroszkóppal lehet vizsgálni. A fal felülete sima, finoman 
perforált, granulált, erősen likacsos, illetve hálózatos le
het. A fal struktúráját az üledék felhalmozódása és diagene
zise során végbemenő folyamatok, valamint a palinológiai pre
parálás technikai eszközei roncsolhatják.

A határozás lépései
A rendszertani részben láthattuk, hogy a magasabb taxonómiai 
egységekbe való sorolás nem ütközik különösebb akadályba. Gon
dot okoz azonban a renden belül a családba, majd nemzetségbe 
ill. fajhoz való sorolás.
Itt szeretném felsorolni az egyes taxonómiai egységekben sze
replő kritériumokat.
A család minden genusának meg kell egyeznie a következőkben:
- a cysta típusa
- a cysta alakköre /ld. 11. ábra/
- a cystát alkotó lapok típusa
- az archeopyle típusa

A nemzetség minden fajának egyeznie kell a fentieken kívül
- alak
- paratabuláció /milyen tipusu lapból hány van/
- archeopyle /a tipuson belül, melyik lapok alkotják/
- chorate típusnál a processus díszítés elhelyezkedése a 

"táblákhoz" viszonyítva, esetenként ezek száma
A fajok elkülönítésénél a következők jönnek számításba:
- méret
- az alak kisebb változatossága
- az egyes "lapocskák" alakja
- különböző díszítések a "táblákon"
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- chorate típusnál a processusok alakja, elvégződése, mérete a 
testhez viszonyítva.

Ökológia
Fosszilis flóraegyüttesek kiértékelésénél ősföldrajzi szempont
ból az alábbiakra várunk választ:
Milyen hőmérsékletű, sótartalmú vízben élt a flóra, illetve a 
parttól milyen távolságban?
Recens együttesek vizsgálata alapján a következőket összegez
hetjük .
A dinoflagelláták túlnyomó része az autotróf táplálkozás miatt 
a vizek legfelső 25 m-es rétegében él. Ettől ugyan egy-egy faj 
eltérhet, de ezek sem húzódnak 2oo m alá. Feltétlen meg kell 
jegyezni, hogy a benthosz állapottal is rendelkező un. mero- 
plankton cystájának "csírázásához" fény kell. így a fotikus öv 
vastagsága határt szab a meroplankton elterjedésének. Ennek el
lenére szezonálisan előfordul, hogy a vegetatív stádiumban a 
nyiltvizet is meghódítják.
A partközeli flórákra jellemző, hogy dominálnak a diszitetlen 
ill, a kevéssé diszitett formák. Nyilvánvaló, hogy a pelágikus 
formák erős diszitése a lebegést könnyiti meg.
A part távolságára utalhat közvetve a preparátumban előforduló 
pollenek és dinocysták aránya. Szalinitás: a gonyaulax tipusu 
dinoflagelláták a stabilabb sótartalmú vizekben dominálnak, a 
peridinoid dinoflagelláták tűrőképessége a sótartalom, a hőmér
séklet, és a pH változást tekintve sokkal nagyobb.
A hőmérséklet a flórákra általában közvetetten hat. A melegebb' 
vizek flóra diverzitása nagyobb, viszont egy—egy faj kevesebb 
egyedszámmal fordul elő. Hideg vizekben a diverzitás alacso
nyabb, de az egyedszám magasabb. A diverzitás a tengervíz ol
dott nitrát és foszfáttartalmával fordítottan arányos.
Az árapályövi területeken élő dinoflagelláták tűrőképessége 
nagy, a hőmérséklet, a sótartalom, és a pH szélsőséges változá
sait is bírják.
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A brakvizi és édesvizi előfordulásokra jellemző az alacsony di- 
verzitás, a gazdag egyedszám és a peridinoid cysták dominanci
ája.

Biosztratigráfiái alkalmazhatóság

A dinoflagelláták már a permben megjelennek, igazi jelentősé
güket azonban a jura kor üledékeiben érik el. A biosztratigrá- 
fiai korrelációval tehát a juráig mehetünk vissza.
/ld. lo-ll. ábra/.
A korrelációban általában együttes zónákat használnak, ezek na
gyobb időintervallumot zárnak magukba. A finomabb szintezésre 
a zónákon belüli gyakoriságeloszlásokat, valamint az egyes genu
sok morfológiai változásait lehet felhasználni.
Az egyes dinoflagelláta zónák még e finomabb beosztással is ál
talában több nannoplankton zónát ölelnek fel.
Viszonylag önálló sztratigráfiát dolgoztak ki az alábbi terüle-, 
tekre. Észak Atlantikum: G.L. WILLIAMS 1978, Ny-Európa:
C. DOWNIE és L. COSTA 1976. Ezeken a területeken a domináns fa
jokról nevezték el a zónákat, de a különböző területeken felál
lított zónák közös taxonok alapján korrelálhatok. Megoldották 
ma már a klasszikus jura ammonita és dinoflagelláta ill. a 
tercier nannoplankton és dinoflagelláta zónáinak korrelációját 
is. / G.U. GITMEZ and W.A.S. SAJEANT 1972, L. COSTA and C.
MtiLLER 1978. / .

Mintavételi szempontok

Dinocysták kinyerésére legoptimálisabbak a szürke, szervesben • 
gazdag márgák, mészkövek.
A minta mennyisége márga esetében cca. lo-2o, mészkő esetében 
2o-3o dkg. Felszini minták vételekor vigyázni kell arra, hogy a 
minta üde legyen. A dinocysták fala ugyanis kevéssé ellenálló, 
igy a felszini oxidativ hatások elpusztítják a fossziliát. Mag
minta esetében a furómagot az iszaptól meg kell tisztítani, 
ügyelni kell arra is, hogy a mintát még véletlenül se érje
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A feltárás során a kőzet mátrixát sósavval, majd hidrogénfluo- 
riddal roncsoljuk el. A szerves anyagot nehézfolyadékos centri- 
fugálással választjuk el a visszamaradt elbontatlan ásványszem
cséktől. E módszerrel a dinocystákon kivül polleneket, Scoleco- 
dontákat és egyéb szerves vázu mikrofossziliákat nyerhetünk ki 
a kőzetből.

oxidáló hatású szer / H^SO^, HNO^, f^C^/.
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1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

Theca nélküli dinoflagelláta felépítése 
Ventrális nézet. /G.L. WILLIAMS, 1978/ 
a/ sejtüreg; b / cingulum; c/ sulcus; 
d/ sejtmag; e/ szintest; f/ pórus;
g/ transzverz ostor; 
h/ longitudinális ostor

Thecás dinoflagelláták életciklusa 
/D.WALL and B.DALE, 1968/ 
a/ nyári thecás állapot;
b / a theca levedlése és a cysta kialakulása; 
c/ téli nyugvó /cysta/ állapot
d/ a sejt kilépése a cystából az archeopylén át; 
e/ a rövid igéig tartó egyostoros állapot

Cystatipusok /EVITT, 1967, 1969/ 
a/ üreges /cavate/ cysta 
b/ proximális /proximate/ cysta
c/ nyulványos /chorate/ cysta és a theca kapcsolata

A cysta falfelépitésének tipusai 
/W.R. EVITT, J.K. LENTIN, M.E. MILLIOUD, L.E. 
STOVER, G.L. WILLIAMS, 1977/
a/ egyrétegű; b/ kétrétegű; c/ háromréteges

A pandasuturális zóna /W.R.EVITT, J.K. LENTIN, M.E. 
MILLIOUD, L.E. STOVER, G.L. WILLIAMS, 1977/

A dinocysták tabulációja 
/EVITT, 1967/
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7. ábra

8. ábra

9. ábra

Az archeopyle típusai /EVITT, 1969/
a/ apicalis; b/ precingularis; c/ intercalaris;
d/ apicalis, rögzitett operculummal;
e-g/ összetett; e/ intercalaris f/ apicalis-
precinguláris; g/ epitractalis-epicystalis;
h/ apicalis rés; i/ antapicalis

A dinocysták díszítése a "szarvak"
a/ Wetzeliella sp. két cinguláris, és két antapi
calis szarv
b/ Ceratium sp. egy apicalis, és két postcingulá- 
ris szarv
c/ Deflandrea sp. egy apicalis és két antapicalis 
szarv

Dinocysták diszitése, a nyúlványok 
/EVITT, 1969/
a/ különböző elvégződésü nyúlványok
b-d/ Spiniferites sp. gonális nyulványtipusai
b/ háromágú zárt
c/ háromágú, majd kettéosztott zárt 
d/ háromágú nyitott
e/ egy "lapocska", melyhez viszonyítjuk a további 

díszítéseket
g-h/ suturális diszitések 
g/ gümők
g/ háromágú gonális, és kétágú intergonális nyúlvá

nyok emelkednek közös alapból a sutura vonalán 
h/ a sutura vonalán sűrűn egymás mellett emelkedő 

nyúlványok hártyává összenőve hálózatot alkot
nak

i-o/ intratabuláris diszitések 
i/ hegyes tüskék
j/ centrális trombita-szerű nyúlvány 
k / gyűrűs hártya
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9. ábra e/ nyilt gyűrűs hártya
m / centrális nyúlvány, fala szabálytalanul ösz- 

szenott nyúlványokból épül fel 
n/ közös gyűrű-szerű alapból emelkedő nyúlványok 
o/ közös gyűrű-szerű alapból emelkedő nyúlványok 

distalis végük gyűrűvé nőtt össze 
p/ a tabulációt nem követő granulák

10. ábra A dinocysták fajainak mennyiségi eloszlása a mezo
zoikumban és a kainozoikumttan 
/H .TAPPAN, LOEBLICH Ir.A.R. /197o/

11. ábra A dinocysta alakkörök elterjedése a mezozoikum és a 
kainozoikum folyamán 
/G.L.WILLIAMS, 198o/
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1. ábra

2. ábra
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4. ábra

operculum 

archeopyle sutura

autophragma
paracingulum

autocoel

pericoel

ectocoel

ectophragma

periphragma 

endophi agma 
endocoel

5. ábra

6. ábra
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