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Az Öslénytani-Rétegtani Szakosztály 25. éves 

jubileumi ülésének programja

1908. május 19.
Kecskeméti Tibor: 25 éves az Öslénytani-Rétegtani Szakosztály.

Az utóbbi negyedszázad új őslénytani és rétegtani eredményei a Balaton

iéi vidék és a Bakony hegység földtani kutatása során.

Majoros György: Paleozoikum, Oraveczné Scheffer Anna: Triász, Vörös 

Attila: Jóra, Császár Géza: Kréta, Báldi Tamás: Kainozoikum.

1988. május 20.
Szüc-1. Felső triász kösszeni jellegű kifejlődés sok molluszkával 

(Oravecz János), 2. Középső eocén nummuliteszes rétegsor (Kecskeméti 

Tibor); Padragkút - Középső-felső eocén medence-kifejlődés tufátos 

rétegekkel (Báldiné Beke Mária); Pécsely - Meggy - hegyi kőfejtő Karói 

Füredi Mészkő (Budai Tamás); Aszófő - Anizusi Felsőörsi Mészkő brachio- 

podákkal és ammonÍtészekkel (Budai Tamás-Vörös Attila); Tihany, Fehér 

part - Pannóniái képződmények (Müller Pál); Balatonfüred, Hajógyári 

kőfejtő - Perm (triász határ, alsó triász molluszkák) (Koloszár Lász

ló); Csopak, Nosztori völgy - Kami Sándor-hegyi mészkő (Oravecz János); 

Balatonfüred, Vörösberény - Megye-hegyi jitbevágás - Anizusi-ladini ré

tegsor (Oravecz János-Vörüs Attila); Sóly - Alsó triász csopaki márga 

sok ősmaradvánnyal (Koloszár László).

1900. május 21.

Bakonybél - 1. Dachsteini Mészkő, Liász Hierlatzi Mészkő, Tsz timéri 

Mészkő (Vödös Attila), 2. Eocén - nummuliteszes mészkő (Kecskeméti Ti

bor); Borz^vár - 1- Templom-domb: - felső triász Dachsteini (kösszeni) 

Mészkő (Császár Géza, Vörös Attila), 2. Szilas-árok, felső jóra ammoni- 

teszes rétegsor (Főzy István); Bakonynána: Albai Pénzeskuti Márga 

(Császár Géza); Fehérvárcsurgó: felső pannon rétegsor sok molluszkával 

(Magyar Imre).



AZ OSLÉNYTANI-RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY 

25 ÍVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL A SZAKOSZTÁLYBAN KIFEJTETT 

SOKÉVES KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS ÉS TlJÜÜMÁNYIRÁNYÍ IÓI

MUNKÁSSÁGÁÉRT 

Géczy Barnabás

egyetemi tanár a Szakosztály 1969-1972 közötti elnöke

"Kiváló munkáért" 

ki tűi i telésben részesült.

A kitüntetést Hámor Géza; a Magyarhoni Földtani Társulat

elnöke nyújtotta át

A jubileum alkalmából 18 alapító tag 

az alapító tagságot megörökítő oklevelet kapott

A Szakosztály eddigi elnökei és titkárai

elnök titkár

1963. jan. 9-1966. Bogseb L. Báldi T.
1966-1969. Csepregbyné Meznerics I. Báldi T.

1969-1972. Géczy B. Báldi T.

1972-1975. Báldi T. Galácz A.
1975-1978. Báldi T. Galácz A.
1978-1981. Kecskeméti T. Nagymarosi A.
1981-1985. Kecskeméti T. Nagymarosi A.
1986-1990. Kecskeméti T. Vörös A.



ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiories Palaeontologicae/ 36-37 , Budapest, 1991,
pp. 7-11.

25 ÉVES AZ ŐSLÉNYTANI-RÉTEGTANI SZAKOSZTÁLY

)(
Kecskeméti Tibor

Tisztelt jubileumi ülés!

Tisztelt Kollégák!

Minden kornak, időszaknak megvannak a maga társadalmi, gazdasági, 

tudományos tendenciái. Megvolt annak is, amikor Szakosztályunk 1963-ban 

megalakult.

A társadalomban a konszenzusra törekvő erők kerültek túlsúlyra; ezek 

érvényesülése során olyan társadalmi légkör alakult ki, mely kedvezett a

kezdeményezéseknek.

A gazdaságban nagy energetikai, ipari beruházások történtek, melyek 

intenzív ásványi nyersanyagkutatással jártak. A termelés, a nemzeti jöve

delem ha lassan is, de folyamatosan nőtt. A fejlődés számottevő volt. 

Mindez olyan gazdasági feltételeket teremtett a földtani kutatások szá

mára, melyek a maihoz képest bőséges anyagiakat biztosítottak a tudomá
nyoknak

Az ásványi nyersanyagkutatás főként három területen érintette a 

földtani, tudományos tevékenységet: a.fúrásos kutatások, a földtani térké

pezés s az anyagvizsgálat terén. Ezek során nagy mehnyiségű adat halmozó

dott fel. A személyi feltételek is javultaki sok geológus, geológus-mér

nök tevékenykedett, megalakultak az ipari és területi földtani szolgála

tok. Kinyílt a világ: egyre több, főként nyugati utazás adott alkalmat 

tapasztalat- és gondolatcserére, tanulmányok folytatására, vizsgálati 

anyag gyűjtésére. Beáramlott a friss szakirodalom, megismerhettük a mo

dern kutatási eszközöket, módszereket, irányzatokat. Megkezdődött ezek

Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytára,. 1088 Budapest, Múzeum krt. 

14-16.
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hazai alkalmazása. Mindezek nyomán szaktudományunk olyan eszköztár birto

kába került, melynek segítségével megkezdhette a nemzetközi élvonalhoz va

ló felzárkózást.
Ez időre esett a természettudományos megismerés egy olyan páratlan 

időszaka, melynek eredményei nagyban hozzájárultak a földtudományok, 

benne' az őslénytan ugrásszerű fejlődéséhez, differenciálódásához. Közü

lük a legfontosabbak: a Föld szilárd kérgének fejlődésére vonatkozó for

radalmi felismerések (lemeztektonika stb.), a légkör fizikájának új ered

ményei (az ózonpajzs szerepe az élővilág kialakulásában stb.), a tenger

kutatás új megismerései (Challanger-expedíció, "hot-spot"-ol< felfedezése 

stb.), az elektronmikroszkópia mikrokozmoszt részleteiben feltáró fejlő

dése.

E belső és külső tényezők és körülmények felerősítették azt a főként 

fiatal paleontológusok által képviselt törekvést, hogy a magyar őslény

tani kutatások műhelyei eredményeik bemutatására,megvitatására saját fó

rumot teremthessenek. A törekvést, melynek eiőharcosa Báleii Tamás volt, 

a Magyarhoni Földtani Társulat felkarolta és szervezeti keretet biztosí

tott hozzá.

A fórum megalakulásáról Báldi Tamás a Földtani Közlöny hasábjain 

1970-ban így tudósít:

"1963. január 9-én a Magyarhoni Földtani Társulat egy, a Szakosztá

lyunk szempontjából igen jelentős és számomra különösen emlékezetes előa

dóülésre gyűlt össze. Az ülésen Bogsch László professzor elnökölt, ...

Az ülés érdekes programja is minden figyelmet megérdemelt, ami azonban 

itt szempontunkból különösen jelentős esemény volt: az előadáspk végez

tével Kertai György, a Társulat felejthetetlen emlékű, széles látókörű 

elnöke az 58 résztvevőnek bejelentette az Őslénytani Szakcsoport megala

kulását. Mert a kezdeti években ez volt Szakosztályunk hivatalos neve.

Első elnöke Bogsch professzor lett."

A munka megindult. A Vezetőség - melynek titkára Báldi Tamás lett - 

meghatározta a Szakcsoport tevékenységének főbb területeit. Ezek: 1. az 

új kutatási eredmények bemutatása; ": A szakmai vita serkentése; 3. az 

új kezdeményezések felkarolása és meghonosítása; 4. a kül- és belföldi 

szakmai információk áramlásának elősegítése; 5..a tettrekész kutatók 

összefogása, szellemi műhely kialakítása; 6. nyitottság minden érintkező 

szaktudomány, ágazat felé (inter- és multidiszciplinaritás).
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A Szakcsoport - 1966-tól Szakosztály - tevékenységének formai keretei 

a különböző rendezvények (szakülések, ankétok, tanácskozások, vit.aiilések, 
kirándulások stb.) voltak. Az eredmények gyors publikálására létrehozta 

lapját, az "Őslénytani Viták"-at, melynek első száma 1963 augusztusában 

jelent meg.
Ami a tematikát illeti, annak súlypontja természetesen az őslénytan 

alapvető diszciplínáira esett (taxonómia, szisztematika, evolúció, filo- 

genezis, paleobiolóyia), de különösen jelentős teret kapott benne a ré

tegtan, olyannyira, hogy 1966-tól már a Szakosztály nevébe is bekerült 

a réteytan szó (Őslénytani-Rétagtani Szakosztály), Mellettük tág teret 

kaptak a paleoükolóyiai, paleogeográfiái témák is, továbbá erőteljes tá

mogatást az új kutatási és vizsgálati módszerek.

Még két fontos momentumot kell említeni a tematikánál:

- a Szakosztály vállalta a fosszilis növény- és állatvilág teljes 

köre (egysejtűtől a gerincesig, mikrótól a makró szervezetig) kutatási 

eredményeinek bemutatását;

- különös gondot fordított a továbbképzésre, valamint a fiatal te

hetségek felkarolására. Előbbi előmozdítása érdekében számos előadásso

rozatot, tanfolyamot szervezett, utóbbi, során pedig különös támogatást' 

nyújtott pályakezdő fiataloknak.

Egy megnyitóba természetesen nem fér bele az előadások és rendezvé

nyek teljes tematikai spektrumának ismertetése, de meg kell említenünk 

néhány nagy jelentőségű témát, ill. rendezvényt. Ezek többnyire a "lég" 

fokozattal minősíthetők: legelső ismertetés vagy alkalmazás, legújabb 

módszer, legfrisebb eredmény, leglátogatottabb rendezvény. Mindegyikből 

tallózásszerően néhány példa a 25 év terméséből.

Szakosztályunkban kerültek bemutatásra az első scanning-elektron- 

rnikroszkópi vizsgálatok és felvételek, legelőször nálunk hangzottak el 

előadások a riannoplanktonról, conodontákról, az Ediacara-faunáról, az 

evolúciódinamikáról, az élet "hot spot"~okon történő lehetőségéről, a 

magneto-, event-, szeizmo-, kemo- és ükosztratigráfiáról, a lemez tekto

nika és élővilág fejlődése közötti kapcsolatokról, a numerikus taxonó

miáról. Nagy részvétel mellett és nagy sikerrel tartottunk ankétokat 

többek közt a quantitatív módszerekről, a faj fogalomról, emlékezetesek 

voltak a mikropaleontológiai tanácskozások, központi rendezvény, jelen

9



tőségévé vált az evolúciós, rétegtani, paleoökológiai és ősföldrajzi an

kétünk.
Szívesen adtunk fórumot team-munkák bemutatásának (a börzsönyi oli- 

gogén és miocén problémák, a hárshegyi homokkő kora, Somlóvásártlely 1. sz. 

fúrás komplex vizsgálata), az Országos Alapszelvény Programba illeszkedő 

témák elővezetésének (Alcsútdoboz 2. sz. fúrás), a Kárpát-Balkán Földtani 

Asszociáció előadásai előzetes megvitatásának (többször is!), rétegtani 

határkérdések sokoldalú "körüljárásának" (perm/triász, triász/júra, 

eocén/oligocén, pliocén/pleisztocén) s tanulmányúti, kongresszusi beszá

molóknak (évente 3-4 alkalommal).

Érdeklődéssel hallgattuk meghívott külföldi vendégeink kitűnő elő

adásait. A legtöbb szellemi profitot talán Senes, 3. (Bratislava), Pavlo- 

vec, R. (Ljubljana), Corliss, 3. (Princeton), Jenkyns, 11. (London), Rögl,

F. és Steininger, F. (Wien) előadásaiból nyerhettünk.

Nagy sikerűek voltak az 1978-tól évi rendszerességgel sorra kerülő 

terepjárásaink. Kirándulásaink célpontjául mindig olyan, tájat választot

tunk, ahol új eredmények, feltárások, földtani térképek születtek. Bejár

tuk a Soproni-hegységtől a Tokaji-hegységig és a Gerecsétől a Villányi- 

-hegységig mindazokat a lelőhelyeket és feltárásokat, ahonnan új őslény

tani és rétegtani ismereteket gyűjthet tünk, i11. propagálhattunk. Az 

élmények maradandóbbá tétele érdekében minden kirándulásunkhoz "mini guide 

book"-ot is készítettünk, melyek nagy kelendőségnek örvendtek.

A tevékenységünk túlnyomó részét kitevő rendezvények mellett nagy 

gondot fordítottunk arra, hogy publikációs fórumot teremtsünk eredménye+ 

ink közzétételére. Az Őslénytani Viták nemcsak tartalmilag igyekszik 

"friss" lenni, hanem megjelenésének gyorsaságával is. Az utóbbi évekig 

maradéktalanul fel tudta venni a publikációs termést és gyorsan tudta 

követni szakmánk*fejlődését. Az utóbbi években érthető anyagi és ki

adási nehézségek miatt ugyan nőtt az átfutási idő, de még így is hazánk 

egyik leggyorsabb szakági kiadványa.

A 35 megjelent szám tematikája nagyjában ugyanazt a változatosságot 

mutatja, mint a rendezvényeinké. Szerzői gárdája is népes: az első 30 

számban 105 szerző neve szerepel, közte több nevés külföldié is. Az éven

te átlagban 2 számmal megjelenő lapunk nagy népszerűségnek örvend. Több 

mint 400 társulati tag kéri megküldését, további 70 példányt pedig kiil-
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földi cserepartnereink igényelnek. így remittendánk alig van; különösen 

az un. tematikus számok "kapósak", ezek 1-2 hónapon belül elfogynak.

Természetes, hogy Szakosztályunk negyedszázados története során 

nemcsak pozitívumok, hanem negatívumok is voltak. A negatívumok közül 

itt csak kettőt említek: az Őslénytani Viták lelassult kiadását és a 

rendezvények látogatottságának csökkenő tendenciáját. Az előbbi okairól 

már szóltam, részletekbe nem megyek bele. Az utóbbi összetett probléma, 

melynek taglalása nem ez ülésre való, de az okok közül a legvalószínűbbe

ket megemlítem: szakembereink nagyfokú leterhelése, a Társulat erős szak

mai differenciáltsága (6 tematikus és 5 területi szakosztály kínálja 

- sokszor ütközően - gazdag programját), szakosztályunk programkínála

tának csökkenése, a tagság életmód-változása és az érdeklődés csökkenése. 

Valószínűleg nem az okok egyike vagy másika, hanem azok együttesen fele

lősek a jelenségért. A helyzet elemzése, a következtetések levonása és a 

szükséges lépések megtétele a Vezetőségnek egy későbbi feladata.

Minden közösség, így a mi szakmai közösségünk, az őslénytani-Réteg- 

tani Szakosztály életében is vannak a munka, működés, az események elem

zésére és a mérlegkészítésre alkalmas időpontok. A 25 éves jubileum 

éppen egy ilyen időpont. Az előbbiekben ez alkalomból ezt a mérlegké

szítést végeztem el nagyon áttekintően és röviden. Láttuk, hogy a pozi

tívumok sokkal nagyobb súllyal esnek a latba, mint a negatívumok. Egyér

telműen megállapíthatjuk, hogy sikeres és eredményekben gazdag negyed- 

századot hagytunk magunk mögött, fejlődésünk felfelé ívelő volt. Abban 

a reményben adom át a szót jubileumi ülésünk előadóinak, hogy a működé

sének 26. évébe lépő Szakosztályunk további fejlődése is ilyen felfelé 

ívelő lesz. Ehhez kívánok valamennyi Tagtársunknak

Jó szerencsét!

Kecskeméti Tibor
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37. Budapest, 1991,
pp. 13-20.

AZ UTÓBBI NEGYEDSZÁZAD ÚJ ŐSLÉNYTANI-RÉTEGTANI EREDMÉNYEI 

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG PALEOZOIKUMÁNAK KUTATÁSA SORÁN

)(
Majoros György

összefoglalás+

A Dunántúli-Középhegység paleozoikuma jelenleg ismereteink szerint 

az ordoviciumtól a triászig terjedő rétegtani intervallumot fog át. Lito 

lógiai sajátságaik, szerkezeti-települési jellegük alapján ezek négy kép 

ződménycsoportra oszthatók:

1. A hegység kristályos aljzatát képező metamorf paleozóikuin.

2. Felső karbon durvatörmelékes összlet.

3. Késő herciniai gránitoid.

4. Permi időszaki folyóvizi-sekélytengeri képződmények (1. ábra).

1. Az ordoviciumból és az alsó karbont is magába foglaló metamorf 

paleozóikum igen kismértékű felszíni előfordulás következtében csak héza 

gosan ismert. Az ordovicium-szilür devon kronosztratigráfiái intervallu

mot átfogó képződményeket a Balatoni Fillit formációcsoportbari foglaltuk 

össze. Ez a többé-kevésbé összefüggőnek mutatkozó, de számos formációra 

bontott kőzetegyüttes premetamorf litológiai felépítését tekintve nagy

vonalakban hárommsztatú.

Alsó részében egy vulkánit-szediment összlet települ, amit talán 

ezer métert is megközelítő vastagságú aleurolit-finomszemű homokkő össz

let követ, majd legfelül a devon időszakot képviselő mészkő csoport te

lepül .

x
Mecseki Ércbányászati Vállalat, 7633 Pécs, 39-es dandár u. 19. 
+
A teljes szöveg a következő számunkban jelenik meg (Szerk.)
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A kőzetegyüttes korára vonatkozó lüosztratigráf iái bizonyítékaink 

alapvetően a mészkő ossz létből származnak. Ezen kívül mindmáig ooak alsó 

szilor acrjtarch és conodonta illetve alsó ordovlciumi rcritarcti lelete

ink. vannak.
Ugyancsak a metamorf paleozoikumhoz sorolható az alsó karhon vizel 

emeletébe tartozó, régebbről ismert faunás Szabadbattyáni Mészkő. Fel

tételesen alsó karbonnak gondolunk néhány fúrásból származó sötétszürke, 

agyaypala, homokkőpata, kovapala, - igen enyhén metamorfált - kőzetet is.

A hézagos ismeretek ellenére feltételezhető, hogy a metamorf paleo

zoikum kőzetösszléte egy herciniai takaró együttest alkot (2. ábra) az 

egyes takarók némileg eltérő litológiai felépítésével.

2. Felső karbon durva törmelékes képződményeket ismerünk a Balatonié 

térségéből, ez a Fülei Konglomerátum Formáció. A mikró- és makró flóra 

alapján felső stefani alsó westfaliai emeletbe sorolható, 600 m-t is 

meghaladó vastagságú összletnek eredeti települési helyzetét nem ismer

jük a későbbi intenzív tektonikai mozgások következtében.

3. Késő herciniai, poszt-kolliziós gránit, granodiorit, kvarcdiorit 

intruziók ismeretesek a hegység délkeleti szegélyén. (Velencei Gránit, 

Gárdonyi Kvarcdiorit). Ezek minden ismert helyen a Balatoni Fi Ili t 

anchimetamorf képződményeibe nyomult diszkordáns plutonok, a palakö

penyben jól kimutatható kontaktmetamorf hatásokkal.

4. A középső permben induló alpi üledékképződési ciklus kezdő üledékeként 

vörös homokkő - konglomerátum, (Oalatonfelvidéki Vörös-homokkő) majd 

egyes szegély területeken ezt laterális fácies-átmenettel felváltó hi- 

perszalin lagunás és sekélytengeri képződmények (Tabajdi Anhidrit, 

Dinnyés! Dolomit, Szigligeti mizziás mészkő^ rakódtak le. Ezekből le

írt számos mikroflóra és fauna együttes biosztratigráfiái besorolásukat 

is lehetővé teszi.

Az igen alacsonytól a közepes metamorf fokozatig terjedő átalakult- 

ságot mutató metamorf paleozoikumra átalakulást nem szenvedett felső 

karbon és perm üledékek települnek. Néhány izotóp-kor a karbon-devon
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határon (breton fázis)' és az alsó-középső karbon határon (szudétai fá

zis) történt tektono-metamorf eseményekre utal. Ez utóbbi során történ

hetett a takaróképződés is.

1. ábra
1.Sekélytengeri/pelágikus mészkő, 2. Mészkő, dolomit, anhidrit,

3. Homokkő, konglomerátum, 4. Aleurolitpala, homokkőpala, agyagpala,

5. Lidit, kovapala, 6. Savanyú metavulkanit, 7. Intermedier-bázisos 

metavulkanit, 8. Késő bérelni gránit, kvarcdiorit, 9. Kvarcfillit, 

mészfillit, 10. Csillámpala/gneisz, 11. Ősmaradvány leletek,

12. Herciniai takarók, 13. A Balatoni Fdllit formációcsoport formációi:

1. Szárhegyi achritarchás aleurolitpala, 2. Kékkúti Dácitporfir,

3. Alsóörsi Porfiroid, 4. Révfülöpi Metaandezit, 5. Litéri Oiabáz,

6. Lovasi Aleurolitpala, 7. Kékkúti Mészkő, 8. Szigligeti Mészkő/Mész- 

fillit, 9. Polgárdi Mészkő, 10. Úrhidai Mészkő, 11. Székesfehérvári 

mészkő, 12. Balatonfőkajári kvarcfillit, 13. Balatonhidvégi Csillám

pala.

Fig 1.
I. Shallow marine/pelagic liinestone, 2. Limestone, dolomité, anhydrite, 

3. Sandstone, conglomerate, 4. Metamorphic siltstone, sandstone, shale,

5. Lydite, siliceous shale, 6. Acidic metavolcanics, 7. Intermediate- 

-basic metavolcanics, 8. Laté Hercynian gránité, quartz diorite,

9. Quartz phyllite, calcareous phyllite, 10. Micaschist/gneiss,

II. Fossils, 12. Hercynian nappes, 13. Formations of the Balaton 

Phyllite Groups: 1. Acritarch-beatring shale írom Szárhegy, 2. Kékkút 

Dacite Porphyry, 3. Alsóörs Porphyroide, 4. Révfülöp Metaandesite,

5. Litér Oiabase, 6. Lovas Silstone, 7. Kékkút Limestone, 8. Szigliget 

Limestorie/Calcareous Phyllite, 9. Polgárdi Limestone, 10. Úrhida 

Limestone, 11. Székesfehérvár Limestone, 12. Balatonfőkajár Quartz 

Phyllite, 13. Balatonhidvég Micaschist.
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2. ábra
1. Fontosabb alpi szerkezeti vonalak

2. Küsőheroini gráni t./Kvarcdiori t

3. Ilercini takarók

4. Fúrások

3. Úpaleozoős kőzetzárvány leletek, pliocén bazalttufából 

FitJ 2.
1. Main structurai lines

2. Laté llercynian gráni te/quai tz diorite

3. llercynian nappes

4. Boreholes

5. Fintls of Early Palaeozoic inclusions in Pliocerie hasalt tuff
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NEW REGÜLí5 IN PALAENNINLOGY AND STRATIGRAPIIY UF IHE PALAEOZOIC 

UF IIIE TRAMGDANUBIAN CENTRAL RANGÉ

Gy. Majoros

Abstract

The Palaeozoic of Uie Transdanubian Central Rangé contaln Ordovi- 

cian to Permian Tormations, subdivided intő four lithological/structural 

groups: 1. Metamorphic Palaeozoic fonning tbe crystalline basement;

2. Upper Carboni ferous coarse clastics; 3. Laté llercynian yranttoid;

4. Permian fluvlatile-shallow marine formations (Fig 1.).

1. The Ordovlcian to Lower Carboniferous metamorphic formations 

are poorly known due to Uie extremely limited outcrop area. The Ordovi- 

cian-Silnrian-Devoriian sequence form the Balaton Phyllite Group. It is 

a more or less continuous rock association, consisting of several for

mations. The pre-metamorphic lithology allows a tripartite subdivision 

from bottóm to top:

A volcano-sedimentary sequence is overlain by 1000 m of siltstone- 

-fine sandstone then by Devoniari limestone.

Biostratigraptiic evidences are mostly from the limestone. Other 

fossils are Lower Silurian acritarchs and conodonts and Lower Ordovician 

acritarciis.

The metamorphic Palaeozoic complex alsó contains the Lower Carboni

ferous (Visean) Szabadbattyán Limestone. Rare, subsurface occurrences 

of dark grey shale, sandstone, siliceous shale of very low metamorphic 

grade are probably Lower Carboniferous formations, too.

Oespite large informatiori gaps we consider the metamorphic complex 

as a llercynian nappe System (Fig 2.).

2. The Upper Carboniferous Füle Conglomerate in tlie Balatonfő area 

contains Upper Stefanian-Lower Westphalian micro- and megaflora. The 

600 m thick sequence lies in an unknown tectonic position.
i

3. There are Laté Hercynian, post-collisional gránité, Granodio- 

rite intrusions along the SE margin of the Central Rangé (Velence 

Gránité, Gárdony Quartzdiorite). These are discordant plutons intruded 

intő the anchimetamorphic Balaton Phyllite surrounded by contact meta-
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morphic aureoies.

4. The first sedlment of the A1 pirie sedimentary cyele starting in 

Middle Permian t.irne is the Balatonfelvidék Red Sandstone, intorfinyeriny 

with hypersaline layoonai and shallow inarine formations (labajd Anhydri- 

te, Dinnyés Dolomité, Szigliget Limeslőne with Mizzias).

The metamorphic Palaeozoic is unconformably overlain hy unmeta- 

morfihosed Upper Carboniferous and Permian sediments. Somé isotope data 

indicate tectono-metamorphic events at the Carboniferous/Devonian 

boundary (Bretonian phase) and at the Lower/Middle Carboniferous 

boundary (Sudetic phase). The latter everd. may have been the time of 

nappe formátion.
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ŐSLÉNYTANI VTTAk /Discussinnes Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
PP- 21-33.

23 ÉV A HALAIdNFELVlÜÉK IRlASZANAK RÉTEGTANI KUIAIAsAbAN 

üraveczné Scheffer Annii*

A Balatonfelvidék, ez a természeti szépségeiben varázslatos, szól- 

lőskertjeiben és népi építészeti kincseiben bűbájosán derűs vidék, egye

dülállóan gazdag, változatos felépítésű földtani környezetben nyugszik, 

melynek a legnagyobb része triász körű képződményekből áll.

Nem csoda, bogy a műit század második felétől napjainkig hazai és 

külföldi utazók és kutatók szívesen keresték fel kibűvásalt és feltárá

sait, sőt az utóbbi évtizedektől mesterséges feltárások és fűrási szel

vények segítségével is igyekszenek minél jobban megismerni rétegeinek 

egymásutánját.

Viszonylag nyugodt felépítésű, helyenként gazdag makrofauna tártai

mé rétegsorai számos sztratigráfiái probléma kulcsterületének tekinthe

tők. Ezért vezettek ide éjből és űjból földtani kirándulások, vándorgyű

lések élvonalai.

A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztályá

nak 190(1. évi emlékülése és kirándulása alkalmával az utóbbi 25 év 

balatonfelvidéki kutatásának történetét és eredményeit tekintette át 

és a nevezetes helyszínek bejárásával és bemutatásával ünnepeit.

Az áttekintendő időszak közelítőleg a 60-as évek elejétől a 8Ü-as 

évek végéig tart. Ennek kezdete pontosan egybeesik egy űjrakezdési 

periódussal. Lóczy Lajosnak és szerzőtársainak 1911-13-ban kiadott 

monumentális Balaton monográfiája ugyanis olyan sokoldalú, máig kor

szerű, meghatározó jellegű munka volt, hogy megjelenése után hosszú

XMagyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Népstadion út 14.
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évtizedekig non látott napvilágot a terület földtanával foglalkozó munka.

A 60-as évok elejétől, nyersanyag kutatási célzattal, nevezetesen 

a Mecseki Ércbánya Vállalat nagyszabású uránkutatási programja keretében 

indult meg újból a Oalatonfelvidéken rendszeres földtani kutató, feltáró 

mu oka. A triász képződmények nagyszámú természetes és mesterséges fel
tárásának részletes vizsgálatára nyílt lehetőség, melyek - Ozabó Imre 
munkásságának köszönhetően - mind litosztratigráfiái, mind faunisztikai. 

és faciológiai szempontból nagymértékben előbbrevitték a terület föld

tani ismertségét. Szabó Imre - számos jelentésén kívül - főként előadá

sokban számolt be aktuális vizsgálati eredményeiről, majd publikáció for

májában a Magyarország 200.000-es földtani térképsorozatának veszprémi 

lapjához készült "Magyarázó" kötetének triász fejezetében (1972) és á 
Rétegtani Lexikon bakonyi triászra vonatkozó 18 címszavában (1978) adta 

közre a balatoniéi vidéki triász vizsgálatáról leszűrt tapasztalatait.

Ezek között, véleményem szerint legfontosabbak az alsó és középső triász 

fácieskapcsolatainak bemutatásán kívül az Aszófői Dolomit és az Iszka- 

hegyi Mészkő Formációk középső triászba sorolásáról szóló megállapításai.

Az urán és foszforit kutatáson kívül a bauxitkutatással kapcsolatban 

a triász rétegsoroknak, mint feküképződményeknek a megismerését célzó 

vizsgálatok igénye merült fel. Ezeknek a Dachsteini Mészkőre, az u. n. 
átmeneti rétegekre és a fődolomitra vonatkozó vizsgálati eredményei'; 

számos publikációban láttak napvilágot: Oravecz J. , Puskás J., Gecse É., 

Gellai M. és a legújabban Edelényi E. tollából.

A szénhidrogénkutató, D-bakonyi és zalai fúrások palynologiai vizs

gálatáról számolnak be Venkatachala 0. S. és Góczán Ferenc 1961-ben.

A nyersanyagkutatásokra irányuló vizsgálatokkal párhuzamosán, főként 

Vadász Elemér indításából, a 60-as évektől, fontos őslénytani, rétegtani 

munkák szintere a balatonielvidéki triász. Ezek közül elsősorban Véghrié 

Neubrandt E. munkássága emelkedik ki, ami az 1963-ban megjelent bako

nyi Dachsteini Mészkő faunisztikai feldolgozásával vette kezdetét és 

számos, főként a Megalodontacea félék rétegtani jelentőségével foglal

kozó munkái után az 1982-ben megjelent "Triassische Megalodontacea" c. 
monográfiában összegeződött.

Oravecz 3. is 1963-tól számolt be folyamatosan vizsgálati eredmé
nyeiről, elsősorban a felső triász vonatkozásában. Munkái közül a leg
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fontosabb az iszkahegyi alsó triásztól a fődolomitig terjedő folyamatos 

rétegsor tagolása és feldolgozása, mely szerkezeti következtetéseket is 

eredményezett. Ezt követte a felső triász karbonátos fáciesek összefoga- 

zódásának, tér1, és időbeli fokozatos eltolódásának felismerése.

1964-től kezdődően láttak napvilágot Végit S. közleményei, melyek a 

bakonyi fődolomit rétegtani kérdéseivel foglalkoztak és a D-Oakony raeti 

képződményeinek makrofaunisztikai és rétegtani értékelését adták.

A balatonfelvidéki triász Gastropoda faunák értékelését is inagában- 

foglalja Gőozán F. 1961-ben megjelent, az alpi régió egészére kiterjedő 

csigafauita feldo 1 gozása.
Az 1965-től meginduló mikrofaunisztikai feldolgozások sorát Széles 

M. nyitja, aki a bakonyi Nosztori-völgyből Ostracoda faunát közölt a 

kardi rétegekből. Ezt követték üraveczné Gcheffer A. munkái, melyek karni 
foraminifera vizsgálatokkal kezdődtek 1966-ban, majd pelagikus Grinoidea 

maradványokkal és mikrofácies vizsgálatokkal folytatódtak. Az 1907-ben 

megjelent, a triász Foraminifera faunákkal foglalkozó összefoglaló munka 

gerincét a balatonfeLvidéki triász Foraminiferák vizsgálati adatai adták.

A mikropaleontológia tárgyköréből származnak Kozur H. 1970-es anisu- 

si Ostracoda leírásai, majd 1971-ből Kozur H. - Mostler II; köveskáli la- 

diri - alsó karói Holothuroidea és Conodonta feldolgozásai.

Bércziné Makk A. 1973-ban az iszkahegyi tiroliteszes rétegekből 

Meandrospira pusilla Mo maradványokat közölt.

Az 1970-es évektől a balatonfelvidéki triász kutatása új lendületet 

kapott. Ennek motivációi három jelentős tényezőre vezethetők vissza:

- ekkor indult meg a MÁFI Középhegységi Osztályán a Keszthelyi hegy
ség és a Balatonfelvidék 20 ezres léptékű földtani újra térképezése.

d"az Országos Alapszelvény Program keretében új feltárások és fúrá

sok anyagának összehangolt, sokrétű vizsgálatára és értékelésére nyílik 

lehetőség.

- nemzetközi együttműködési korrelációs programok serkentik, sür

getik, főként a rétegtani feladatok megfogalmazását és megoldását. Pl. 

IGCP-4. és IGCP-106. projectek, valamint az Olasz - Magyar kétoldalú 
együttműködés a Dolomitok és a Dunántúli-középhegység alsó triászának 

összehasonlítására. Ez utóbbit két évtizedet magában foglaló, ma is fo

lyó, széleskörű kutatási tevékenység jelentős rétegtani eredményeket 

hozott, mind litosztratigráfiai, mind bio-kronosztratigráfiái szempontból.
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A Keszthelyi-hegység a Balatonfelvidék részletes földtani újrafel- 

vételét végző kutatógárda: Budai T., Csillag G., Koloszár L., Gyalog L., 
Peregi Zs. és Bihari L). munkájának egyik fontos eredménye a térség tri

ász képződményeinek új litoszt.ratigráfiái besorolása.
Mind az alsó, középső és felső triász vonatkozásában új egysége

ket defineáltak, melyek rendszerét táblázatosán foglalták össze. (1. sz. 

ábra).
Az ebben az időszakban megjelent, fontos szintetizáló munkák közül 

Balogh K., a magyarországi triász korrelációjával foglalkozó összefog

lalásában táblázatos formában szemlélteti a nemzetközi ortosztratigrafi- 

kus zonáción nyugvó kronosztratigráfiai keretben a balatonfelvidéki és 

bakonyi triász formációkat és kapcsolatukat a többi ki fejlődési terület 

képződményeivel.
A Veszprém környéki rétegsorok térképezéséből adódó sztratigráfiái 

következtetésekről Peregi Zs. számolt be 1977-ben. Munkájában a karni 

képződmények részletes tagolása Laczkó D. koncepciójának továbbfejlesz

tését jelenti.
"A Keszthelyi hegység regionális földtana" c. munkájában Bohn P. 

(1979) többek között az Edericsi Mészkő rétegtani helyzetét tisztázza 

és a Rezi Dolomit besorolására ad makrofaunisztikai bizonyítékokat.

A Sümeg monográfia (1905) triász fejezetében Oravecz J. és Haas 3. 
foglalta össze a terület legfelső triász képződményeinek vizsgálati 

eredményei t.

1980-ban jelent meg Haas J. - Tóthné Makk Á. - Góczán F. - Oravecz 

Scheffer A. - Szabó I. összeállításában a Dunántúli-középhegység alsó 

triászának szeöimentológiai és sztratigráfiái vizsgálatairól készült 

összefoglaló munka, melynek gerincét szintén a balatonfelvidéki alap- 

szelvények feldolgozása képezte.

A térképezési munkálatok és az Országos Alapszelvény Program kere

tében létesített új feltárásokból és fúrási szelvényekből gazdag szerves

maradvány anyag került napfényre. Feldolgozásuk révén született őslény

tani, rétegtani eredményekről számos publikáció ad hírt az utóbbi két 

évtizedben. »

Oetre Cs. egy-egy alsó és középső triász szelvény makrofaunáját 

ismerteti, majd Raincsák Gy.-vel és Peregi Zs.-vel együtt a kádártai

24



felszíni szelvényből ladin - alsó karni Ammonites faunát közöl. 1974-ben 

a pelsói emelet típus területének a Balatoniéi vidéken való kijelölésére 

tesz javaslatot.
A biosztratigráfiái indíttatású paleontológiái munkák közül kiemel

kedik Vörös A.-nak az aszófői anisusi Ammonites feldolgozása, mely a 

Balatonites zónán belül két subzóna felállítását javasolja, és a trino- 

dosus zóna új definícióját adja.
Az alapszelvény vizsgálatok komplex mikropaleontolóyiai értékelésé

ből új parasztratigráflai következtetések levonására nyílt lehetőség. 

Ilyen volt Szabó I. - Kovács S. - Lelkes Gy. - Oraveczné Scheffer A.-nak 

(1900) a felsőörsi Malomvölgy klasszikus középső triász szelvényének 

vizsgálata, mely az anisusi-ladin határkérdés szempontjából is nemzetközi 

érdeklődésre számottartó rétegsor faunáját és mikrofácieseit mutatta be.

Ugyancsak közös mikro- és makropaleontológiai vizsgálatok eredményez 

ték Góczán F. - Szabó I. és Oraveczné Scheffer A. (1986) közleményét az 

alsó triász új biosztratigráfiái tagolásáról, palyno- é3 Foraminifera- 

-sztratigráfiai, valamint malakológiai alapon nyugvó zonációjáról, melyek 

alapján parasztratigráfiái határmegvonásokra vonatkozó javaslatokat is 

tettek.

Szintén balatoniéi vidéki vizsgálatokra alapozottan, Góczán F., Ora- 

veozné Scheffer A. és Haas 3. 1907-ben egyik fontos, nemzetközileg is 

soronlévő sztratigráfiái feladatnak, a perm-triász határproblémának a 

megoldásához szóltak hozzá.

Kovács S.-riak a 80-as években a Keszthelyi-hegységben a Balatonfel- 

vidéken is rendszeresen megindított Conodonta vizsgálatainak eddigi ered

ményeként sikerült a Rezi Dolomit felső nóri képződését igazolni, vala

mint az anisusi-ladin határkérdés Conodonta-sztratigráfiái megoldásához 
hozzájárulni (1990).

Legújabban Oosztály L. Radiolaria vizsgálataival bővült a balaton- 

felvidéki triász mikropaleontológiai vizsgálatainak sora. Az 1988-ban 

közölt eredmények közül a Füredi Mészkő cordevolei Radiolaria faunájának 

kimutatása a legfontosabb.

E rövid, sajnálatosan a teljesség helyett a felvillantásra törekvő 

összehasonlításom befejezéseként a Balatonmonográfiához nyúlok vissza. 

Frech F. két gondolatát idézem: ... "A bakonyi triász az egyetlen euró
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pai kifejlődés, amelyben a zónákra és emeletekre való természetes osztá

lyozás lehetséges..."
Munkája végén pedig azt írja:... "Az új anyagnak szakadatlan özönlése 

mutatja a magyar Középhegység tudományos kincseinek kimeríthetetlensé

gét."'
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TRIASSIC STRATIGRAPIIIC RESEARCH IN THE LA5T 25 YF.ARS 

IN THE BALATON HIQILAND

A. Oravecz-Scheffér

Abstract

TI>e paper gives a short view on tTie trends of the Triassic st.rat.iy- 

raphic research carried out in tlie last 25 years in the Balaton llighland.

The scientific results obtained in consequence of raw matéria! 

explorations, the geological mapping activity, and the National Key Sec- 

tion Program- are summerized by the following aspects:

Litostratigraphy: very new definitions and boundary criteria of 

litostratigraphic units

Oiostratigr^phy: faunistical characterization of litostratiyraphic 

units,

biostratigraphical zonation (e.g. the Lower Triassic 
zonation hasad on palyno-Foram-stratigraphy and 

malacology;

Ammonite stratigraphy of Anisian etc.) 

Chronostratigraphical boundary problems: P/T boundary, Scyth/Anisian-, 

Anisian/Ladinian boundaries, párástratigraphical de

finitions of cordevolian, julian, tuvalian substages 

based on micropaleontological data.
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ŐSLÉNYTANI V íiAk /llisnussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, L991,
pp . 35-44.

A BAKONY I JURA ŐSLÉNYTANI ÉS RÉTEG!ANI KUTATÁSOK HUSZONÖT ÉVE

(1963 -  19R7)

Vörös A11.i 1 aX

A címben megjelölt Láma tárgyalásakor könnyű és ugyanakkor nehéz hely

zetben érzem magam. Könnyű a feladat, hiszen ez a tárgykör igazán közel áll 

hozzám, szakmai szempontból ebben nevelkedtem. A nehézséget egyrészt az 

okozza, hogy a bakonyi jóra kutatások huszonöt évéből csak utóbbi húsz az, 

amelyiket, magam is "átéltem", másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy éppen 

tevékeny résztvevői mivoltomból fakadóan, talán túlságosan is belülről 

szemlélem a dolgokat és értékelésem talán nem eléggé objektív. Ez utóbbi 

okból, tehát az objektivitás növelése érdekében, a bakonyi jóra őslény

tani és réteg tani kutatások utóbbi huszonöt éves periódusát három megkü

zd ítésben próbáltam vizsgálni és értékelni. Az első megközelítés a publi

kációk számán alapul, tehát sciento-metriai jellegű; a második a kiemel

kedő tudományos eredményeket veszi sorra; a harmadik pedig a tudományos ha

ladást egészében próbálja mérlegre tenni.

I. PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A publikációk számán, vagy terjedelmén alapuló sciento-metria sokszor 

félrevezető eredményeket szolgáltat, de mégis olyan vezérfonal, amely bár

milyen további értékeléshez objektív alapként szolgálhat.

Az 1963-Ö7 időszakban született, a bakonyi jóra őslénytani és réteg- 

tani kérdéseivel foglalkozó publikációkat a Földtani Közlöny hasábjain

‘'Természettudományi Múzeum Föld- és ílslénytár, 1000 Budapest, Múzeum kit. 
14-16.
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évről-évre megjelenő "A magyar földtani irodalom jegyzéke" című össze

állításból gyűjtöttem ki, évenként és szerzőnként csoportosítva. Az éven

ként megjelent publikációk számát - néhány más adattal együtt - az 1. ábra 

mutatja.
A vizsgált időszakban 143 publikáció jelent meg a címben jelzett té

makörből, összesen 15 szerző tollából. A "termékenységi" listát a követke

ző szerzők vezetik:

Géczy B. 53 publikáció

Vörös A. 25 M

Galácz A. 14 M

Konda 3. 9 I I

Mészáros 3. 9 II

Szabó 3. 9 I I

Ez a lista is mutatja, hogy a sciento-metriai megközelítés mennyire félre

vezethető lehet, hiszen engem például számos, viszonylag kis terjedelmű 

dolgozat tolt előre a második helyre, továbbá például ifj. Noszky 3., aki 

pedig a bakonyi jóra kutatásnak súlyos és meghatározó egyénisége, a lista 

alján szerepel két publikációval. Ugyancsak "kétpontos" Vigh G., jóllehet 

két publikációja közül az egyik egy jelentős monográfia.

A publikációk valamiféle súlyozása céljából, az 1. ábrán a nagyobb, 

monografikus munkákat külön is feltüntettem. Az évenkénti publikációk szá

mából kirajzolódó görbe nagy hullámhegyeket és -völgyeket mutat. Ezek né

melyike jól magyarázható bizonyos nemzetközi hatások "begyűrűzésével". Az 

1964-es csúcs például valószínűleg a luxemburgi jóra kollokvium (1962), 

az 1970-es csúcs pedig a budapesti Mediterrán Júra Kollokvium (1969) hatá

sát tükrözi. Mindkét esetben természetes a rákövetkező évben látható vissza
esés.

A 70-es évek közepén mutatkozó széles hullámvölgy "természetes' okok

kal" aligha magyarázható. Mint a fenti listából kitűnt, Géczy B. publiká

ciós tevékenysége meghatározó volt a vizsgált időszakban- Az összes pub

likációnak több mint egyharmada az ő nevéhez fűződik. Közeli ismerősei 

tudják, hogy az őt ért nemhívatalos "tudománypolitikai" beavatkozás, az 

"arany szájkosár" 1975-ben, milyen tragikus hatással volt tudományos te

vékenységére több éven keresztül. Ez természetesen kollégáira is kisu

36



gárzott.
A bakonyi jóra kutatás a flű-as évok elejére újra fellendült, amit az 

1904 es kiemelkedő csúcs mutat. Az ezután következő Visszaesés csak lát

szólagos; dyiivánvalóan azzal függ össze, hogy ezekben az években a kutatók 

"derékhada" és a fiatalabb generáció sorra készítette az egyetemi doktori 

és kandidátusi disszertációkat. A tudományos minősítések és értekezések 

szerepeltetése a diagramban már átvezet a II. inegközelítéstiez.

II. KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

Az őslénytani és rétegtani kutatási eredményeket tematikus bontásban 

célszerű ismertetni.

Őslénytan
Az elért eredmények rendszertani csoportonkénti ismertetése mellett a 

néhány kirívó hiányosságra is rámutatok.

Az aminonoideák tárgykörében Géczy D. munkássága meghatározó jelentő

ségű. Rendszertani, leíró jellegű munkái alapvetőek; így elsősorban az 

1966-67-ben két részben publikált csernyei monográfia, mely a pliensbachi- 

tól a hajóéiig "zongorázza végig" a klasszikus lelőhely ammonitesz faunáit. 

Az 1976-os bakonyi cariximonorgáfia nagyszámú bakonyi lelőhely és részlete

sen, rétegről-rétegre gyűjtött szelvény anyagát dolgozza fel. Mindkét mono

gráfiáról elmondható, hogy az egész Mediterrán faunaprovinciára nézve 

úttörő jelentőségű mű.

Galácz A. (1900) gyenespusztai monográfiája bajóci és bath.faunákat 

mutat be és értékel; a fentiekhez hasonló erényeinek legfőbb forrása a 

részletes, réteyszerinti gyűjtőmunka és a nemzetközi tapasztalat.

Harmadikként - időrendben is - Vigh G. 1904-es titon-berriázi mono

gráfiája emelhető ki, amely a magyar őslénytan egyik régi adósságának 

részbeni törlesztése. A klasszikus és igen gazdag bakonyi titon fauna fel

dolgozása Vigh G. halálával nem állt le, sőt felgyorsult Főzy I. munkássága 

révén.

A bakonyi jóra ammonoideák általános őslénytani értékelésében is 

Géczy B. nevéhez fűződik a legtöbb jelentős eredmény. Paleoüükológiai 

témakörben nemzetközileg is igen fontos volt a Phyllo- és Lytoceras félék
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mélyvízi (bathypeláyikus), illetve az Ammonitinók sekélyebb vízi életmód

jára vonatkozó korábbi elméleti sejtések empirikus igazolása. Ide kapcso

lódik az ammonitesz házak beágyazódásával és a posztmortál is szállítódás 

lehetőségével, illetve lehetetlenségével foglalkozó munka is.
A jóra ammonoideák paleobiogeográfiája terén Géczy B. hazai és me

diterrán vonatkozásban egyaránt úttörő munkát végzett. A 70-es évek ele
jén e tárgykörben született számos dolgozat az egész magyar földtörténeti 

gondolkodásmódra lényeges hatással volt, hiszen az azóta már közhelyszám

ba menő megállapítás Magyarország két alapvetően mezozoós nagyszerkezeti 

egységének inverz helyzetéről az ő munkáiban jelentkezett először. Egy 

részletesebb és alaposabb, az akkori nemzetközi áramlat élvonalába tar

tozó paleobiogeográfiai-lemeztektonikai szintézis megszületését az említett 

"arany szájkosár" akadályozta meg.
Brachiopoda vizsgálatokkal csak jómagam foglalkoztam; rendszertani 

eredményeim közül csak néhány új genus és a faj leírása került publiká

lásra. Nyomasztó adósság, de kedves kötelesség is számomra a már fel

dolgozott anyag (elsősorban az igen gazdag pliensbachi fauna) monografikus 

leírása és publikálása.

Paleoökológiai eredményeim közül talán az a nemzetközi folyóiratban 
megjelent dolgozat emelhető ki, mely a pliensbachi brachiopodák őskörnye

zeti eloszlását vizsgálja a bakonyi jóra tenger tagolt aljzatán.

Paleobiogeográfiái vizsgálataim a Géozy B. munkássága által megsza

bott irányvonalat követték; ahol lehetett, a kereteket igyekeztem tágítani.

A bakonyi jóra gastropodák vizsgálata szintén személyre szabott téma. 
Szabó J. 1979 és 1904 között úgyszólván a teljes liász és dogger faunát 

feldolgozta és publikálta. A mediterrán provinciára nézve hézagpótló mun
ka "melléktermékei" sem maradtak el: kevesebb paleoökológiai eredmény 

mellett több éá jelentősebb paleobiogeográfiái értékelés került publiká

lásra.

A többi makróiauna-csoportót tekintve már átlépünk a hiányosságok 

területére. A gazdag Bivalvia anyag feldolgozása Szente I. kurrens fela
data és közeli eredményekkel bíztat. A rendszeres gyűjtések eredményeképpen 

előkerült jelentős Echinoídea, Belemnoidea és Aptychus anyag vizsgálatára 

sajnos nincsen megfelelő szakember.

A mikrofossziliákkal sem sokkal jobb a helyzet. A Calpionellák fei-
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dolgozása Knauor JJ. és újabban íardiné Filácz E. révén megfelelő szintű

nek mondható. Radiolaria-, forami.nl.fora- és nannnplankton-vizsgáiatok 
azonban nemigen történtek, vagy ha igen, publikáció nem született belőlük. 

Különösen a radiolaria vizsgálatok hiánya égető, hiszen a jóra radiolaria- 

sztratigráfia nemzetközileg rohamléptekben fejlődik, és Magyarország 

más területein is jelentős eredmények születtek.

Térjünk azonban vissza az eredményekre!

Biosztratigráfia
A bakonyi jósra rétegsorok biosztratigráf iái beosztása lényegében véve 

az ainmonoideákon alapul, ennek megfelelően az őslénytani részben említett 

ammonitesz monográfiák mind rétegtani alapmunkák.

A kifejezetten biosztratigráfiái irányú összefoglalások közül Géczy B . 

"bakonyi szinemuri" és "bakonyi pliensbachi" biozónákat tárgyaló cikkeit, 

valamint Galácz A. "bakonyi doyger" dolgozatát emelhetjük ki. Lényegesek 

még azok a munkák, melyekben a radiolarit alsó és felső határának aszinkron 

jellegét mutatta ki Galácz A. - részben Főzy Istvánnal közösen végzett - 

biosztratigráfiai célvizsgálatokkal.

Litusztratigráfia

A bakonyi jóra formációk elkülönítése és definiálása erősen a földtani 

térképezéshez kapcsolódik és így jellegzetesen "MÁFI profil".

Az ilyen jellegó munkálatok egyik "atyamestere" ifj. Noszky J. volt, 

aki a hatvanas évek elején még dolgozott a Bakonyban, de sajnos csak igen 

kevés publikációt hagyott ránk. A mai formáció-beosztás alapjai azonban 

már benne vannak 1972-ben megjelent, posztumusz összefoglaló munkájában.

A vizsgált időszak nagyrészében Konda ö. végzett meghatározó súlyú 

terepi munkát a bakonyi jóra területeken. Elévülhetetlen érdemei közé 

tartozik a fácieskapcsolatok felismerése és kitérképezése mellett az, 

hogy - Géczy B. ösztönzésére és Fülöp 0. akkori MÁFI igazgató támogatásá

val - világviszonylatban is páratlanul nagyszabású feltáró munkát, árko- 

lásokat és részletes, réteg-szerinti gyűjtéseket indított el és végezte

tett. Kondáéhoz kapcsolódott Knauer J. térképező tevékenysége, különösen 

Fokút és Olaszfalu térségében, a 60-as években; az elért sok értékes 

eredmény azortsan még ma is "háttér-információ" jellegű, hiszen ezek a
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térképlapok máig sem jelentek meg. Később Császár G. Borzavár környékén 

végzett értékes munkát a jura formációk térképezésében. Nagyrészt az em

lített bárom szakember nevéhez fűződik az 1983-as "formációtáblázat" ba

konyi jóra részének kidolgozása, ami a korábbi litosztratigráfiái vizsgá

latok kitűnő összefoglalását adta. Itt említendő Haas J. és társai 1984- 

es "sümegi monográfiája" amely először közölt részletes leírást a bakonyi 

jóra formációk többségéről.

III. TUDOMÁNYOS HALADÁS

A haladás a tudomány lényegéből fakad, de folyamatossága miatt álta

lában csak bizonyos mérföldkövek segítségével észlelhető. Esetünkben ilyen 

mérföldkő-szerű kiindulási alapként kínálkozik Vadász E. "Magyarország 

földtan"-ának 1960-as kiadása, amely a vizsgált időszak kezdetén a bakonyi 

juráról rendelkezésre álló ismereteket is összegezte. A könyvet mai szem

mel átnézve megállapítható, hogy vonatkozó részei meglehetősen szűkszavúak, 

a mangánérces összlet kivételével kevés adatot tartalmaznak; a sztratigrá- 

fiai beosztás elnagyolt és ellentmondásos; az ősföldrajzi rész pedig ön

ellentmondásokat tartalmaz. A részletek mellőzésével, az előző fejezetben 

említett tudományos eredmények ismeretében, bízvást állítható, hogy az 

előrelépés, a haladás óriási volt az elmúlt 25 évben. Ez két fő tényező

nek köszönhető: /l/ módszertani változás az analízisben, /2/ szemléleti 
változás.a szintézisben.

Az analízis terén végbement módszertani változás természetesen magá

ban foglalja az őslénytani, rétegtani anyagvizsgálati módszerek általános 

fejlődését, valamint a Géczy 0. által bölcsészkörökből importált forrás- 

kutató, adatgyűjtő és rendszerező módszerek elterjedését. Legnagyobb je

lentőségű azonban - a lito- és biosztratigráfiában egyaránt - az igen 

részletes és pontos terepi adat- és anyaggyűjtés általánossá válása volt.

Itt elsősorban az "alapszelvény programról" van szó, melynek irányítása 

és támogatása bakonyi jóra vonatkozásban Fülöp 3. és Konda J. nevéhez 

fűződik. Különösen kiemelkedő jelentőségű az a rétegről-rétegre történő 

ősmaradványgyűjtés, melyet Géczy B. kezdeményezésére a MÁFI gyűjtőbrigád

jai végeztek nagyszámú szelvényben. Ez világraszóló eredmények forrása volt.
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Ami a szintézisben végbement szemléleti váltpzást illeti, itt első

sorban a modern tengerbiológiai, szedimentolőgiai és lemeztektonikai-ős- 

földrajzi eredmények hazai adaptációjáról beszélhetünk. Ebben is Géczy 

Barnabásnak vannak úttörő érdemei, hozzá csatlakozva Galácz A. és jóma

gam is hozzájárultunk ehhez a haladáshoz. Litosztratigráfiái téren az 

utóbbi évtizedekben kialakított nemzetközi standard hazai alkalmazása 

eredményezett lényeges szemléleti változást.

+ + +

ös szefoglalásképpen: ha meghatározó személyiségek függvényében te

kintjük az elmúlt 25 év bakonyi júra kutatásait, megállapíthatjuk, hogy 

Géczy B. a kezdetektől mindmáig irányadó tudományos egyéniség. Melléje 

sorolható a kezdeti években ifj Noszky J., a 60-as években pedig Konda J., 

elsősorban a terepi, litosztratigráfiái munkásság alapján. A 70-es és 

00-as években az a néhány kutató is jelentőssé vált, akiket bízvást nevez
hetünk "Géczy-iskolának".
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1965 
1970 

1975 
1980 

1985

PUBLIKÁCIÓ

i. ábra, Á bakonyi jura őslénytani és rétegtani kutatásával foglalkozó publi 

kációk számának évenkénti alakulása az 1963-1907 közötti időszaki:.,

M: jelentős őslénytani monográfia a szerző nevével. A csillagok 

disszertációkat jelölnek /nagy csillag: akadémiai doktori, küzepeses 
kandidátusi, kicsi: egyetemi doktori/.
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T W E N T Y - F I V E  Y E A R S  OF JURASSIC PALEONÍOLOGICAL ANü SÍRATIGRAPIIICAL 

R E S E A R C H  IN THE BAKONY MIS. (HUNGARY)

(1963-1907)

A. Vörös

A b s t r a c t

The review has followed three lines of approach:

(1) Scíento-metry. The number of pub1ications relevant to 

the above subject is 143, written by 15 authors (see Fig. 1.).

The great part of these papers and three of the five paleonto- 

logical monographs have been publislied by B. Géczy.
(2) 0utstanding résülts. In the field of pa1eontology, 

ammonoids raised the híghest interest. B. Géczy tias made inten- 

sive research on Sinemurian to Aalenian faunas and drawn extreme- 

ly important conclusions on the paleoecology (bathymetry, post- 

mortal falé) and paleobiogeography (with applications to Tethyan 

paleogeography and plate-tectonics). A. Galácz, working on Bajo- 

cian and Bathoriían ammonoids, has reached similarly important 
results. G. Vlgh pubiished a description of a part of the Tithon- 

ian fauna. Brachiopods have been dealt by A. Vörös from diverse 

aspects and the same is true fór the gastropods in the hands of 

J. Szabó. Biostratigraphy is synonymous with ammonoid research

in the Jurassic; B, Géczy's and A. Galácz's results were pioneer- 

ing in the Mediterranean province, Lithostratigraphy , on the other 

bánd, was strongly connected to geological mapping, and the activ- 

ity of J. Noszky, J. Konda, J. Knauer and G. Császár was oufc- 

standing in this field.

(3) Seiénti f ic progress. The considerable progress made 

during the 25 years discussed can be due to two main factors: 

to the change in the methods in the analysis and to the change 

in the aspects in the synthesis. Besides the generál progress 

of the paleontological methods, the most important advancement 

was the very detailed (and sometimes extremely voluminous)
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bed-by-bed collection of fossils. This was possible by the 

courtesy of the Hungárián Geological Institute led by J. Fiilöp 

and 3. Koddá at that times. In the subsequent syntheses we have 

triéd to apply the recent results and achievements (marine bio- 

logy, sedimentology, p 1 a te-tectonics ) obtained in the other 

parts of the world.



Ö5I É N Y  T A N I  VT I Á K  /Discussiones Pal.aeonto.logicae/, 3 6 - 3 7 , Budapest, 1991,
pp. 45-59.

A KRÉ1A RÉTEGTAN EREDMÉNYEI + 

Császár Géza* *

Bevezetés

A hagyományos rétegtan művelése közben a Nemzetközi Rétegtani Osztá

lyozási Albizottság keretében a szakemberek viszonylag szűk köre új szem

lélettel közelítve a rétegtant, a hagyományostól erőteljesen eltérő rend

szerű szerű rétegtan kimunkálásán fáradozott. Ebben a szervezetben egyéni 

tagsággal ugyan rendelkeztünk, de a magyar rétegtan szervezeti tagsággal 

nem rendelkezvén, az iigy előmozdítói nem lettünk, de a rétegtani szakem

berek szűk köréhez eljutott az anyag s az arra affinitással rendelkezők

ben pozitív visszhangot keltett. Ennek köszönhető, hogy a hagyományos szem

léletet tükröző Magyar Rétegtani Lexikon 2. kiadásával kapcsolatos munkák 

során a kovász már hatott. Az ój típusú gondolkodás térhódításának lépcső

fokai: a nemzetközi rétegtani irányelvek előzetes anyagának megjelenése 

nyomtatásban (1972) és a Magyar Rétegtani Irányelvek megjelenése (1975), 

ami egybevág a nemzetközi irányelvek önálló kötetként való közreadásával.

+Szerzö - bár a tanulmány területi súlypontja a Bakony hegység és a Balaton 

-felvidék volt - az összefüggések jobb érzékeltetésére más területeket is 

bevont áttekintésébe. (A Szerk.)

*Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Népstadion út 14.
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Jelen áttekintés a magyar rétegtan fentebb jelzett 1970-1975 közötti 

megjelenési időszakától kezdve kísérli meg összegezni az eredményeket.
A tárgyalás módjaként több féle szempont is kínálkozik. A sok lehetőség 

közül a legkézenfekvőbb tárgyalási módszernek az eredmények litosztra- 

tigráfiai egységenkénti áttekintése kínálkozik, de az általános és mód

szertani eredmények kiemelése mellett a változó idő tartamú kronosztratig- 

ráfiai egységenkénti áttekintés kisebb mérvű ismétléssel oldható meg, 

ezért ezt választom.

Litosztratigráfia

Bármily nagy jelentőségünk is a bio- és kronosztcatigráfia, valamint 

az egyéb módszerek eredményei, a vizsgált időtartamon belül legnagyobb 

horderejűnek a litosztratigráfia térhódítását, helyesebben a sztratigráfla 

háromosztatóságának elfogadását és erre épülően a kréta rétegsorok lito- 

sztratigráfiái tagolásának keresztülvitelét tekintem. A nyomtatásban meg

jelent táblázat (1903) 30 db formációt különböztet meg és ugyan számos 

fogyatékossággal rendelkezik, de újszerűsége némiképp feledteti azt. A 
hiányosságok felszámolását célozta meg a néhány év alatt újjá formált, 

nyomtatásra előkészített változat.

A tárgykörbeli továbblépést alacsonyabb (tagozat és rétegtag), 

illetve magasabb (formációcsoport) rangó litosztnatigráfiai egységek 
létrehozására irányuló munka jelenti.

A rendszer továbbfejlesztéseként értékelhető, hogy a litológiai ro

konságra épülő felosztás korlátainak lebontásaként világfórumon is el

hangzott a javaslat, hogy a legmagasabb rangú egységként az összlet ke- 

rüljön bevezetésre, amely az eltérő litológiájó egységekből álló üle
dékciklust lenne hivatott megjelölni.

Biosztratigráfia

A litosztratigráfiával szemben, amelynek a geológus társadalom 

egészét felölelő hatása érzékelhető, az új szemléletű rétegtan ősmarad

ványokra épülő ága és a nagyobbrészt ezen alapuló kronosztratigráfiái 

ága a gyakorlati alkalmazásban a kréta rendszerben sem mondható, hogy
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világos megkülönböztetést nyert még a szőkébb értelemben vett szakembe

rek körében sem. Ennek oka kettős. A szakemberek egyik csoportja ma sem 

tekinti indokoltnak a bio- és kronosztratigráfia elkülönült használatát, 

míg mások nem mélyültek el a lényegi megismerés szintjéig. Ez a magyará

zata annak, hogy a fenti alcímet választottam az ősmaradványokra épülő 

rétegtani eredmények áttekintésének. A régi és az új sztratigráfia szem

lélet együttélése a rétegsorok ősmaradvány alapú rétegtani tagolását 

nem befolyásolta hátrányosan, hiszen az alapja mindkettőnek az ősmarad

vány s a különbség köztük az absztrakció lépcsős vagy közvetlen voltában 

van csupán.
A maim— alsókréta pelagikus karbonátok rétegtani tagolásában a leg

szebb eredmények a Calpionella sztratigráfiához kötődnek. A Márévári, a 

Szenti várhegyi és a Mogyorósdombi Mészkő Formációknak számos szelvényé

ben mutattak ki Nagy I., Tardiné Eilácz E. és Knauer J. az A-tól az E-ig 

terjedő Calpionella zónákat. Ebben a legmesszebbre Nagy I. jutott, aki a 

fajok közti filogenetikai lépcsőfokokat szisztematikusan felismerve 22 db 

Calpionella zónát állított fel. Tardiné Eilácz E. az egyes fajok alakjá

nak és méretének változékonyságára vonatkozó adatok eloszlása alapján 

fácies különbségeket mutatott ki. Eredményes Ammonites vizsgálatok Hor
váth A. (1907) nevéhez fűződnek, aki a hárskúti neokom szelvényszakaszok 

anyagában 9 ammonitesz zónát különített el, s hangolta össze az eredmé

nyeket Knauer J. (1907) Calpionellidae vizsgálatával. Miszlivecz E. 

akadémiai ösztöndíjas revideálta a zirci Márvány-bánya Ammonitesz anyagát.

A neokom pelagikus márgák biosztratigráfiái feldolgozottsága messze 

elmarad a pelagikus mészkövekétől. Mindössze a paprétárki szelvény törme

lékes bázisrétegei (Vigh Gy. 1984), valamint a Sümegi Márga Formáció 

Sümeg szőkébb környezetébe eső fúrási szelvényei tekinhetők kielégítően 

tanulmányozottnak (Haas J. et al. 1904). A paprétárki szelvény vissza

oldott felszínű, rossz megtartási állapotú ammoniteszeiből Vigh Gy. az 

alábbi berriasi emeletbeli zónákat mutatta ki: Berriasella (B.) jacobi, 

Pseudosubplanites grandis, Tirnovella occitanica és Fauriella boissieri 

(az elsőt még a titonba sorolta).

Palynológiai vizsgálatai során Juhász M. (Haas et al. 1904) előbb 

három sporomorfa együttest különített el a Sümegi Márga Formációban, 

majd az alsó- és középsőkréta egészére kiterjesztve Oppel-zóna értelmű
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palynozónákat hozott létre. Béna J. (in Haas 1904) két nannoplankton zónát 

(Nannoconus kamptneri és N. trutti), míg Nyíró R. (in: Haas et al. 1904) 

négy Foramlnifera zónát jelölt ki (Epistomina-Gaveíinella, Hedhergella és 
Clavihedbergella, Globigerinelloides tlplcus, G. blowl-Hedbergella aptiana). 

A formáció barrémi és alsóapti szakaszán talált ammoniteszek ugyan zónák 

kijelölésére nem voltak elegendők, de a fenti mélységű korbesorolásnak 

alapjául szolgáltak Horváth A. in: Haas et al. 1984).

A további alsókréta márgás és homokos képződmények (Berseki Márga, 

Lábatlani Homokkő, Magyaregregyi Konglomerátum márgás kÖzbetelepülése 

Pusztaszőlősi Márga és Biharugcai Mészmárga) újrafeldolgozása mág várat 

magára. A gerecsei. kréta és a mecseki alsókréta tanulmányozásának kör
vonalai csupán kirajzolódni látszanak.

Az alsó- és főként középsőkréta sekély tengeri képződmények vizsgála

tára komoly energiát fordítottunk. A Nagyharsányi Mészkő Formáció leg

idősebb rétegeinek korát Bodrogi I. a Salpingoporella mushlbergi és S. aff. 

annulata alapján (szóbeli közlés) a hauterivi korszakban, Schlagintweit F.

(1990) pedig a S. geneviensis (Conrad) alapján a késő-hauterivi vége —  ko- 

ra-barrémi intervallumban határozta meg. A formáció legfiatalabb rétegei

nek korát Schlagintweit az Orbitolina (M.) texana (Roemer) és a Dictioconus 

pachymarglnalis Schroeder alapján késő-aptinak tekinti. Palynológiai ala

pon Juhász M. és Béna J. (szóbeli információ) az urgon fácies képződését 

az albai korszakban vélik befejeződni.

A Dunántúli középhegységben a mélyebbvízi platform karbonátok közé 

sorolható Tatai Mészkő korát ammoniteszek és plankton foraminiferák és 

egyebek alapján egyaránt sikerült rögzíteni. Az ammoniteszek alapján Fü- 

lüp J. (1975) a legfelső apti zónát a Diadochocerás nodosocostatum zónát, 

ezen belül a clansay alemelet alsó részét is (Acanthohoplites nolani 

zóna) igazolta. Sidó M. (in: Fülöp 1975) mutatta ki ugyanakkor először 

a gargasi alemeletet jelző Globigerinelloides algerianus zóna jelenlé

tét is. A Horváth A. által vizsgált brachiopodák ugyancsak az apti eme
letet jelzik.

A legfriseebb vizsgálatok a gerecsei kréta teljes átértékelésének 

szükségességét jelzik. A Lábatalni Homokkő Formáció Köszörűkőbányai Tago

zatából Báldiné Beke M. (in Sztanó— B81di-Beke, in press) az apti korszak 

végét és az albai korszak elejének tájékát jelző nannoplankton együttest

48



határozott /Chyastozygus amphipons (Oraml. et Martini), Prediscosphaera 

sp. ind, Rádióiittius planns (Stover) és Stoverius baldiae (Stradner et 
Adamiker/. Schlayintwei t (1990) az ürbitolina (M.) texana (Roemer) és a 

Solenopora urijoniana Pfender alapján legfelsö-apti, Bodrogi I. (szóbeli 

közlés) a Conicorbitol ina conica (Archiarch) fajra építve felsőalbai 

emeletről beszél. A nemzetközi részvétellel folyó vizsgálatoknak van 

tehát még itt is tisztázni valójuk.

A Neszmélyi Pormációból előkerült ammoniteszek (Horváth A. szóbeli 

közlése) a képződménynek az apti emeletbe történő áthúzódására utalnak. 

Valószínűnek tekinthető tehát, hogy a Lábatlani Homokkővel és a Neszmélyi 

Formációval a Vértessomlói Aleurolit Formáció —  részben —  heteropikus 

kapcsolatban áll.

A Vértessomlói ALeurolitbari Scliole a zónajelző Leymeriella tardefur- 

catát is kimutatta (in: Fiilöp 1975). A Juhász M. és Bóna J. által kimuta

tott gazdag spóra-pollen együttes (in: Fülöp 1975), a nannoplankton (Bóna 

J. és Báldiné Beke M.), valamint a foraminifera (Bodrogi I.) hasonló kort 

állapított meg. Külön jemlítést érdemel, hogy ez a hazai legidősebb képződ

mény, amelyből zárvatermő pollenszemeket'írt le Góczán F. (1971) és Juhász 

M.— Góczán F. (1976), akik e korai zárvatermő pollenek megismerésében vi

lágméretekben is kiemelkedő szerepet játszottak.

A Dunántúli középhegység idősebb urgon fáciesű képződménye (Környei 

Mészkő Formáció), amely részben heteropikus kapcsolatban áll a Vértessom- 

lói AleuriroJ iItal, Bodrogi. I. (szóbeli közlés) vizsgálatai szerint a 

Globigerinelloides algerianus zóna és a kora-albai Ticinella primula zóna 

közötti időintervallumban képződött. Juhász M. (1983) a formáció legfelső 

rétegeit albai palyzónába tartozóan jelölte meg: Transitoripollis similis 

Oppel zóna és Tricolpites minutus Oppel zóna.

A Tési Agyayinárga részben a sporomorphák alapján (Crassipollis 

deakae Oppel zóna), részben a fekü és fedő képződmények alapján volt a 

középsőalbaiba sorolható. A formációban Császár G. (1986) a következő 
taxon tartomány és együttes zónákat különítette el:

Linearia Tartomány zóna 

Phaeocerisporites purus Tartomány zóna 

Choffatella-Gavelinella Együttes zóna 

Markaiius circumradiatus-Watznaneria 

barnesae Együttes zóna.
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A második középhegységi urgon szintet képviselő Zirci Mészkő Formá

cióban Császár G. (1906) az alábbi biozónákat határozta nteQ:
Agriopleura-Toucasia Együttes zóna 

Ostreidae-Serpula Együttes zóna 

Cuneolina-Dicyclina Együttes zóna.

A korbesorolás szempontjából azonban a legfelső rétey(ek)ben előforduló 

Stoliczkaia dispar és a Rotalipora appennirűca előfordulása a perdöntő, 

amelyek a felsőalbai emelet vrakoni alemeletét reprezentálják (Horváth A., 

illetve Bodrogi I. in: Császár G. 1986).
A karbonát platform fölött mind a villányi zónában, mind a dunántúli 

középhegységben bemipelagikus márga következik, melyek gazdag Ammonites, 

plankton Foraminifera, nannoplankton és sporomorpha együttese egyaránt 

kitiltó, egymással a különbségek ellenére is jól egybevethető réteg tani 

besorolási lehetőséget kínál.
A fedő és fekii felé egyaránt ismeretlen (folyamatos) rétegtani kapcsa 

latai miatt különleges helyzetű képződmény a pelagikus fáciesű, vörös szí

nű Vékényi Márga Formáció, amelynek pontosított korbesorolását Bodrogi I.- 

nek köszönhetjük, aki a gazdag plankton Foraminifera együttes alapján a 

kort a kora- és középsóturonban jelölte meg (szóbeli közlés).
A felsőkréta üledékciklus sok tekintetben különbözik az alsó- és 

kozépsőkréta ciklusétól. Őslénytani szempontból a legfontosabb különbség, 

hogy számottevő Ammonites„még a pelagikus fáciesű képződményekből sem ke

rült elő. Egyrészt ez, másrészt az esetenként vastag szárazfüldi-lakusztri 

kus fáciesű képződmény, hogy a rétegsorok besorolása, ha nem is bizonyta

lanabb.,) de sok vitára adott és ad okot. A bauxit formációk besorolásának 

jelenleg szinte egyetlen forrása a fedő képződményekben található ősmarad

ványok. A Csehbányái Formáció és az Ajkai Kőszén Formáció korbesorolása 

az azokban helyenként nagy gazdasággal előforduló sporomorpha tartalmon 

alapszik. Góczán F. (1964, 1973) és Sieglné Farkas Á. (1983, 1989) ezek

ben nyolc palynológiai zónát és további nyolc szubzónát különített el.

A felsőkréta zátonyfáciesű képződmények domináns ősmaradvány együtte

sét a rudista kagylók alkotják. A Sümeg környéki feltárások anyagára épít

ve Czabalay L. (19B2) a campani eyészére kiterjedő képződményben két 

biozóna értékű szintet különböztet meg. A peremi fáciesberi előforduló 

Icoceramus fajok, valamint a formáció típuskifejlődéséből származó



foraminiferák (Monolepidorbis, Orbitolides és Siderolites fajok) egyaránt 

a campani kort jelzik.
A medence fáciesű képződmények (Jákói Márga és a Polányi Márga) első

sorban a plankton fnraminiferák és a palynomorphák alapján tagolhatok.

Sidó M. (in: Haas et ál. 1984) a Globotruncana calcarata zónától a Glo- 

botruncana mayaroensis— G. contusa zónáig, vagyis a saritonitól a felső- 

maastrichtiig terjedő időintervallum létezését mutatta ki. Ezzel szemben 

Góczán E. (in: Haas et al. 1984) a U-től a M-iy terjedő palynológiai do

minancia zónákat igazolt, amelyek időterjedelme a kora a ©ampáéitól a 

felsőmaastrichtiig terjed. Sieglné Farkas A. (1989) vizsgálatai ezeket az 

eredményeket hegységi méretre kiterjesztve igazolják.
Szeritgyörgyi K. (1985) és Sieglné Farkas Á. (1906) az alföldi kréta 

formációk korát a foraminifera és palynológiai vizsgálatok alapján a késő 

campani— rnaastrichti korszakokban jelölik meg. A későbbi vizsgálatok János

halma térségéből felsösantoni előfordulását is igazolják (Sieglné Farkas Á. 

1986). Az Észak-Magyarország egyetlen igazolt kréta képződményének korát 

Sieglné Farkas Á. (1984) a sporomorphák alapján koracampaninak, Czabalay 

L. (1988) a molluszkák alapján santoni-campani korszakokban képződottnek 

határozta meg.

Radiometrikus kor

A vulkáni, illetve glaukonitos képződmények alárendelt voltából kö

vetkezően a radiometrikus mérések száma kevés. A Zirci Mészkő Formáció 

Gajavölgyi Tagozatának bázisáról származó 2 db minta átlagértéke csupán 

90,5 millió év (??), míg a Pénzeskúti Márga és a Zirci Mészkő határáról 

gyűjtött 3 db glaukonitos márga kora 103,4 - 4,5 millió év (Földvári M., 
Balogh K. 1982).

A Budakeszi Pikrit Formáció különböző kőzettípusain mért értékek 

csak kis mértékben térnek el egymástól (Horváth I. szóbeli közlése): 

silicokarbonatit 77 millió év, spessartit 76 millió év és monchikit 

69 millió év (Horváth I szóbeli közlése).

A Mecsekjánosi Alkálibazalt formáció radiometrikus vizsgálatáról 

Árváné Sós E.-Balogh K.-Ravaszné Baranyai L.-Ravasz Cs. (1987) számolt 

be elsőként. A teljes kőzeten, földpáton és amfibolon végzett mérések
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a későbbi tektonikai hatásoknak megfelelően erősen szórnak. A legnagyobb 

értéket az amfibol szeparátumok adták (119,4 - 6 és 124,6 -), ami a 

Harland et al. 1989. évi táblázatán a barrémi-apti határ környékének (?) 

felelne meg. A kisújbányai medencéből származó újabb minták szerint 120- 

140, a DK mecseki minták 120-125 millió évet adnak (Bilik I. szóbeli közi 

lése). A legnagyobb érték a barrémi-valangini határral esik egybe.

Magnetosztratigráfia

Magnetosztratigráfiái célú paleomágneses mérésekre a kréta időszak 

számos képződménye esetében került ugygn sor (Mártonná Szalay E. 1981, 

1904), de ezek volumene a hosszabb vizsgálati időszak ellenére messze el

marad a legfrekventáltabb pannóniai mérésektől. A vizsgálatok sztratigrá* 

fiai célú felhasználhatóságának komoly korlátot az a körülmény szab, hogy 

a vizsgálatok kizárólag a felszíni szelvényekből készültek, így rendsze

rint kis szelvényszakaszokra széttörtek, s pontos beazonosításuk a stan

dard paleomágneses skálával bizonytalansággal terhes. A legteljesebb és 

legvastagabb szelvény a sümegi Mogyorósdombon található, ahol a paleo

mágneses pólusváltozások a Calpionella zónákkal összehangoltan is kiérté 
kelésre kerültek. A hasonló korú mecseki rétegsorok vizsgálata éppen csak 

megkezdődött.

A Dunántúli Középhegység középsőkréta képződményei dominánsan az 

albaiiemeletbe tartoznak, amely a hosszú normál polaritás kezdeteként 

korrelációs célból gyakorlatilag használhatatlanok. A felsőkréta kép

ződmények vizsgálata még előttünk áll. A felsűkréta üledékciklus bázisa 

közelében várható a hosszú normál periódus megszakadása, ezért az ezen a 

szakaszon zónába sorolással küzdő biosztratigráfia a magnetosztratig

ráf iától hatásos, talán perdöntő támogatást remélhet.

Szeizmosztratigráfia

A rendszerint apró reziduális foltokban megőrződött és viszonylag 

kis vastagságú kréta képződmények —  a Dunántúli középhegységi felső

krétától eltekintve —  szeizmosztratigráfiái feldolgozásra alkalmatlan. 

Napjainkig feldolgozási kíséri etekről sem tudunk.
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MÁFI Évkönyv 62.

Császár G . (1986): Dunántúli középhegységi középsőkréta formációk réteg 

tana és kapcsolata a bauxitképződéssel. - Geol. Hung. Ser. Geol. 23 

Bodrogi I. (1989): A Pénzeskúti Márga Formáció plankton Foraminifera 

sztratigráfiája. - MÁFI Évkönyv 63.

Hazai szakemberek által művelt réteg tani ágak

Litosztratigráfia - - a szakemberek széles köre által művelt.

Bio- és kronosztratigráfia

Góczán F., 3uhász M. és Sieglné Farkas Á. 

Báldiné Beke M. (alkalmanként), újabban 

Félegyházy L. és Nagymarosy A.

Nagy I., Knauer 3. és Tardiné Filácz E. 

Dosztály L.

Bodrogi I. és Bognár E.

Bércziné Makk A., Bodrogi I. és Knauerné 

Gellai M.

Sporomorpha

Nannoplankton

Calpioneliidae

Radiolaria

Plankton foraminifera 

Bentosz foraminifera

Orbitolina
Alga

Brachiopoda 

Kagyló és csiga 

Ainmonitesz

Görög Á.

Bodrogi I. és Knauerné Gellai M. 

k/örös A. (alkalmilag)

Móráné Czabalay L.

Horváth a., Miszlivecz E., Nagy István Z. 

újabban Bujtoij L.
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Magnetosztrati gráfia Mártonná Szalay E. (melléktermékként)

Nem, vagy gyengén művelt rétegtani irányok

Esemény sztratigráfia

Ciklus sztratigráíia

Biosztratigráfia -- Dinoflagellata

megaspóra 

Molothuroidea 

tengeri sün 

Crinoidea 

Cnidaria csoport

A fentiek mellett a nemzetközi rétegtan számos ágazata ismert. Ezek azonban 

kiterjedt hazai használatra nem számíthatnak. Hasonló okból nem kerültek 

felsorolásra egyes nem vizsgált űslénycsoportok sem.

Nemzetközi tevékenység

A legkiterjedtebb tevékenységünk az IGCP projektekben folyt. Az 58. 

számú (Középsőkréta események) projekt küzépeurópai Munkacsoportjának 

egyik ülésére Budapesten került sor. A projekt záró kötete (1985) 5 magyar 

cikket is tartalmazott. A Nemzetközi Kréta AB felkérésére Tethysi Kréta 

Munkacsoport megszervezését magyar szakember vállalta magára. Ennek ala

kuló ülése Sümegen volt (1983). A fenti bizottságnak egy cikluson keresz

tül szavazati joggal rendelkező magyar tagja volt. Jelenleg magyar szak

ember levelező tagként működik közre a Kréta Albizottság munkájában. A 

Kréta AB keretében megszervezett Munkacsoport olyan kiterjedt programot 

dolgozott ki, amelynek megvalósítását a résztvevők csak pénzügyileg haté

konyabban támogatott szervezeti keretben látták megvalósíthatónak. Ennek 

érdekében a speciálisan átdolgozott programot nyújtottunk be az IGCP 

Tanácsához, amely 262 sz. alatt Tathysi kréta korrelációja címen regisz

trálta. A projekt magyar és osztrák közös irányítás alatt működik.

Az osztrák-magyar közvetlen földtani együttműködés keretében az 

urgon fáciesű képződmények összehasonlító feldolgozása céljából megindí-
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tolt program eredményeként több közös publikáció született. Magyar társ

szerzője volt két vnrarlbergi kiráridulásvezetűnek és a kirándulás veze

tésében is közreműködtünk. Az Osztrák Földtani Társulat felkérésére-két 

ország kréta képződményekkel és kréta fejlődéstörténetének összehasonlí

táséról magyar előadás hangzott el Becsben. Az együttműködés a Rossfeldi 

Formáció és a gerecsei kréta képződmények közös feldolgozása irányában 

tolódott el. A jubileumi, kötet számára tekintélyes számú tanulmány van 

születőben.

Megoldásra váró cétegtani kérdések (Következtetések helyett)

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyarországi kréta képződ

mények réteg tani (és kapcsolódó) feldolgozottsága egyenlőtlen: egyes 

képződmények, illetve egyes ősmaradvány csoportok európai szinten tanul
mányozó ttok (Mogyorósdombi Mészkő F., Zirci Mészkő, Pénzeskúti Márga F., 

illetve Calpionellidae, sporomorpha, egyes plankton Foraminifsra együtte 

sok, sth.), míg más képződmények, ősmaradvány csoportok, sőt egyes táj

egységek tanuimánynzottsági foka sok vonatkozásban jelentősen elmarad a 

ma elvárható szinttől. Az okok a fentiekben leírtakból következően egy

részt a szakemberhiányból, másrészt a kutatási lehetőségek hiányából, 

harmadrészt a kutatási területek rangsorolásából fakadnak.

Általános feladat a formációknál alacsonyabb, illetve magasabb ran

gú, külön megjelölésre érdemes litosztratigráfiái egységek elkülöníté

sének és feldolgozásának folytatása.

A Dunántúli Középhegységben a legsúlyosabb kérdés a gerecsei kréta 

képződmények (Berseki Márga, Lábatlani Homokkő és Neszmélyi F.) tér és 

időbeni kapcsolatának tisztázása a Tatai Mészkő Formációval, a Környei 

Mészkő Formációval és a Vértessomlói Aieurolit Formációval, továbbá az 

utóbbiak belső kapcsolat rendszerének feltárása. Külön figyelmet érde

mel ezen belül az apti-albani határ szisztematikus megvonása.

Kívül esett az érdeklődésen a Borzavári Mészkő Formáció típusos 

kifejlődése.

A Mecseki zónában számos kérdés vár megoldásra, főként amiatt, hogy 

a kréta képződmények csak a hegység területén bukkannak a felszínre. 

Megoldásra vár a Magyaregregyi Formáció lejtő és medence fáciesének



szételemzése, és a Magyaregregyi Formáció és az Apátvarasdi Mészkő Formá

ció kronosztratigráfiai tagolása és egymáshoz való viszonya.
Nem tisztázott a cenomán-turon üledékciklusnak az alsókréta, illetve 

a felsőkréta ciklushoz való viszonya. Ismeretlen a flis vályú üledékkép- 

zödésének kezdete, de további vizsgálatokat igényel a Nádudvari és a 

Debreceni Formáció közötti hézag mértéke, elterjedése és oka is.

A Villányi zónában a kérdések főként a Nagyharsányi Mészkövek kap

csolatosak. Az eddigi vizsgálatok nem elegendők a formáció változatos 

kezdetének feltérképezéséhez. A szakaszos magvétellel mélyült néhány fú

rás adatai elégtelenek a Nagyharsányi Mészkő F. és a feküjéül szolgáló, 

változatos litológiájú Biharugrai Mészmárga F. megbízható szétválasztá

sához és jellemzéséhez.

Köszönet

Az 1900. május 19-én Sümegen elhangzott előadás írásban az Őslénytan 

Szakosztály vezetőjének, Kecskeméti T.-nak a hathatós ösztökélése nélkül 

nem született volna meg. Köszönet illeti érte.

56



IRODALOM /REFERENCES/

ÁRVÁNÉ SOS E.,- BALOD!I KADOSA, RAVASZNÉ BARANYAI L. és RAVASZ Cs. (1987) 

Mezozoós mágnás kőzetek K/Ar kora Magyarország egyes területein. - 

Évi Del. 1985: 295-307.
BODROGI I. (1989): A Pénzeskúti Mái'ga Formáció plankton foraminifera 

sztratigráfiája. - MAFI Évk. 63.

CZABALAY L. (1982): A Sümeg környéki Rudista fauna. - Geol. Hung. Ser. 

Pál. 41.
CSÁSZÁR G. (1986): Dunántúli-középhegységi középső-kréta formációk 

rétegtana és kapcsolata a bauxitképződéssel. - Geol. Hung. Ser. 

Geol. 23.
FÖLDVÁRI M. és BALOGH k . (1904): K/Ar kormeghatározások módszertani

elemzése magyarországi glaukonitos üledékben. - Évi Jel. 1982-ről: 

479-489.
FÜLÜP J. (1975): Tatai mezozoós alaphegységrögük. - Geol. Hung. Ser. 

Geol. 16.

FÜLÜP J. et al. (Magyar Rétegtani Bizottság) (1975): A rétegtani osz

tályozás, nevezé!<tan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei. - Bp.

FÜLÜP J. et al. (Magyar Rétegtani Bizottság) (1982): Magyarország lito- 
sztratigráfiái formációi. - M-. Áll. Földt. Int. Kiadv. Bp.

GÓCZÁN F. (1964): Stratigraphic palynology of the Hungárián Upper 

Cretaceous. - Acta Geol. 8. 4.

GÖCZÁN F. (1973): Oberkretazische Kohlenbildung in Ungarn im Lichte 

dér Paiynologie. - "Nauka" Moszkva

HAAS J. et al. (1984): Sümeg és környékének földtani felépítése. - 

Geol. Hung. Ser. Gél. 20.

HARLAND W. B., ARMSÍROMj R. L., CÜX A. V., CRAIG L. E., SMITH A. G. 

and SMITH A. G. (1989): A Genlogic Time Scale 1989. - Cambridge 

University Press.

HORVÁTH A. és KNAUER J. (1987): Jura-kréta határrétegek biosztratigrá3 

fiája a Hárskút, Közöskúti-árok II. szelvényben. - Évi Jel. 1985: 

405-431.

International Subcommission on Stratigraphic Classification (ed: H. D. 

Hedberg) (1972): An International guide to stratigraphic ciassifi-

57



catiün, terminoloyy ami usaye Tntroduction and summary ISSC Report.

7. - Letliaia Oslo.
JUHÁSZ M. (1.903): Palynostratigraphic zonation of ihe Transdanubian 

Middle Cretaceous. - Acta Geol. Huny. 26 (1.-2): 41-60.

JUHÁSZ M. és GÚCZÁN F. (1976): Ősi zárvatermő pollenszemek a hazai 

alsó-krétából. - Dót. Közi. 63 (1): 37-40.

MÁRTONNÁ SZALAY E. (1901): Jelentés földtani alapszelvények paieomágne- 

ses vizsgálatáról (Sümeg Moyyorósdomb, Olaszfalu, Eperkéshegy, Fel- 

sőmörs Malomvölgy). - Földt. Int. Adattára
MÁRTÖMNÉ SZALAY E. (1904): Jelentés földtani alapszelvények paleomáyne- 

; sesvizsgálatáról (Oorzavár és Hárskút). - Földt. Int. Adattára

NAGY I. (1906): Investigation of Calpionellidae froin the Mecsek Mountains 

(S. Hungary). - Acta Geol. Huny. 29 (1-2): 45-64.

NAGY L.-né (1971): Az Őslénytani Osztály 1960. évi munkája. - Évi Jel. 

1968-ról: 343-362.

SCHLAGINTWEI1 F. (1990): Microfaunistic investigation of Hungárián

Urgonian limestones (Barremian-Albian). - Acta Geol. Huny. (in print)

SIEGLNÉ FARKAS Á. (1903): A magyarországi szerion képződmények palynoló- 

yiája. - Őslénytani Viták 29: 59-69.

SIEGLNÉ FARKAS Á. (1906) A Bácsalmás 1. sz. fúrás (Dél-Alföld). - Évi 

Jel. 1904-ről: 425-459.

SIEGLNÉ FARKAS Á. (1909): Palynostratigraphical boundary between the

Santonian-Campanian and the Campanian-Maastrichtian. - CBGA Congress 
XIV. Sofia; 775-770.

STAND 0. and BÁLDI-BEKE M. (in press): New data prove Laté Aptian - Early 

Albian age of Koszörúkőbánya Conglomerate Member (Gerecse Mountains, 

Hungary)./- Ann. Univ. Sci. Budapestinensis, Sec. Geol.

SZENTGYÜRGYI K. (1985): Az alföldi eipikontinentális szerion kőzetrétegtani 

egységei. - Földt. Közi. 115: 133-145.

TARUI-FILÁGZ E. (1906): Investigation of Calpionellidae remnants from the 

Tithonian-Berriasian basic profilé of Tata and Sümeg. - Acta Geol. 
Huny. 29 (1-2): 37-44.

VIGH G. (1904): Néhány bakonyi (titon) és gerecsei (titon-berriázi) lelő

hely Ammonites-faunájának biosztratigráfiái értékelése. - MÁFI Év
könyv 62.

50



NEW RÉSÜLTS IN CRETACEÜÜS STRATIGRAPHY

G. Császár

Abstract

The stratigraphic and related knowledye of Hungárián Cretaceous 

formations is uneven: Uie study of somé formations and fossil groups 

reached European levels (Mogyorósdomb Limestone Formation, Zirc Lime- 

stone, Pénzeskút Mari; Calpionellidae, sporomorphs, somé planktonic 

foraminifer associations, etc.), while t.he study of other formations, 

fossil groups and geographic regions is far behind from the level 

desirable today. Ibis situation is due to the lack of experts, of 
research possibilities, and of ttie ranking of research fields.

The most important questions in the Transdanubian Central Rangé 

concern the temporal and spatial relations of the Cretaceous sediments 

(Bersek Mari, Lábatlan Sandstone and Neszmély Formation) to the Tata 

Limestone, Környe Limestone and Vértessomló Siltstone, respectively. 

Special emphasis is needed to draw the Aptian/Albian boundary.

Typical facies of tlie Borzavar Limestone is little known yet.
There are several fundamental questions to be solved in the Mecsek 

zone, nőt forgetting that outcrops are limited to the Mecsek Mills 

only. Separation of slope and hasin facies of Magyaregregy Formation, 

chronostratlyraphic subdivision of Magyaregregy Formation and Apát- 

varasd Limestone and their interrelationship are problems to bo solved.

Relationship between t'ne Cenomanian-Turonian sedimentary cycle 

and the Lower and Upper Cretaceous, respectively, are unclear. We do 

nőt know the time of initial sedimentation in the flysch graben; 

fnrther studies are needed to understand the gap between Nádudvar and 

Debrecen Formations, its extent, and origin.

In the Villány Zone the questions are mostly connected to the 

Nagyharsány Limestone. The present investigations are unsufficient to 

map the variable strating time of its deposition. The few boreholes 

with occasional coring are nőt sufficient to separate and define the 

Nagyharsány Limestone and the underlying variable Biharugra Üalcareous 
Formation.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discu ssiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 61-64.

AZ UTOLSÓ NEGYEDSZÁZAD NÉHÁNY ÚJ RÉTEGTANI EREDMÉNYE 

A BAKONY OLIGOCÉN-NEOGÉN TERÜLETEIN

Báldi Tamás*

1. Oligocén vonatkozásában kétségtelenül a korábban "helvéti kavicsod

nak jelölt (pl. Vadász 1960) képződményekkel kapcsolatban mutatható fel sok, 

fontos, új'eredmény. Báldi, majd különösen Korpás munkássága nyomán a hetMe- 

nes években a "helvéti kavicsokéról az alábbiak derültek ki.
a. / E kavicsok javarészt nem "helvétien" korúak, hanem egy jóval idősebb, 

nagyobb vastagságú felsöoligocén formáció részei. E formációt előbb Móri,ké

sőbb Csatkai Formáció néven írtuk le.

b. / A formáció néhol 800 méter vastag, és uralkodóan aleiCit, finom ho

mok és vörös/tarka agyag építi fel, benne a kavicsok csak vékony közbetele

pülések. A kavicsok átmérője és mennyisége Ny-ról K felé haladva csökken. 

Felszini felvételnél természetesen a kavicsok tűnnek fel, innen a korábban 

téves megítélés. A szén- és bauxit-kutatások révén mélyült számtalan magfú

rás nyomán azoban fény derült e formáció valódi jellegére.

c. / Gerinces szórvány-leleteken kívül, főleg édesvizi és szubaerikus 

molluszkák maradványait találjuk, többnyire gyenge megtartásban. A mollusz- 

kák a Mainzi-medence és a bajor molassz "chattien"-jéből leírt fajokkal azo

nosak. A szedimentológiai ciklicitás és a molluszkafaunák paleoökológiai 

elemzése egyaránt a Csatkai Formáció alluviális eredetét, egy meanderező, 

kisebb folyó síksági fáciesét igazolja. A formáció diszkordánsan települ 

preoligocénre, és így a nyersanyag-kutatást erősen zavaró tényező.

(V.Ö. Telegdi-Roth: "infraoligocén denudáció".)

2. A mélyebb miocén egyedül álló, ás laterális nyomonkövetés szem

pontjából eléggé elszigetelt előfordulása a Várpalotai-medence. Már Telegdi- 

Roth, majd Strausz és Szalai publikációi révén korábban híressé vált a

ELTE Földtani Tanszék, 1080 Budapest, Múzeum krt. 3/a.X
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"várpalotai fauna", melynek a Bécsi-medence "grundi típusú" molluszkafalmá

jával való hasonlóságát Telegdi-Roth felismerte. Az utóbbi évtizedekben 

Kókay József hatalmas mélyfúrásai és felszíni anyagon végzett, méltán nem

zetközileg is elismertté váLt paleontológiái és geológiai vizsgálatai tel

jesen új megvilágításba helyezték a Várpalotai-medence miocénjét. Kókay 

munkásságának még számos részletében nem is publikált eredményei címszavak

ban való összefoglalása az alábbi:

- a Paratethys területén egyedülálló, mediterrán, tengeri ottnangien 

fauna leírása, értékelése (felszíni lelőhelyek: Bántapusztán vannak);

- tengeri kárpátién leírása (felszínen ugyancsak Bántapusztán).

A chlamyszos-bryozoás meszes-kvarcarenites fácies laterálisán nyomonkövet- 

hetű Vál környékén ót az ismert pomázi, cinkotai, mogyoródi, stb. előfordu

lásokig. A sziliciklasztos és meszes self közötti átmeneti fáciesekből áll 

egyébként a fekvő ottnangien is Várpalotán.

- a Szabó-bányai homokban levő klasszikus molluszkafauna legalsó báde- 

nien (akárcsak a grundi fauna a Bécsi-medencében).
- További értékes eredmények a szarmata és a pannoniéi emeletek vonat

kozásában.

3. Értékes új réteg tani eredmények születtek a Bakonyt övező "pannon 
s.l." üledékes rétegsorok terén is. Az utóbbi években kombinált magneto- 

sztratigráfiai módszerekkel bizonyítást nyert, hogy mind az "alsó-pannon" 

(pannonién), mind a "felső-pannon" (pontuslen) még a késői miocén üledéke 

és ilyen értelemben a tortonien (felsőserravallien) megfelelője, tehát a 

pliocénben már nem létezett. Különösen értékesek ezen a téren Müller Pál, 

Magyari Imre, Jámbor Áron és mások kontribuciói.

A. Szenzációszámba menő felfedezések voltak a pliocén bazalt-vulkánok 

kaldera-kitöltéseiben felismert olajpala előfordulások. Az olajpalák 

eutróf kaldera-tavak üledékei, anyaguknak olykor 50 százalékát szerves 

anyag (Kerogén + bitumen) alkotja. Az olajpalák felismerése (Pula, Gérce, 

Sitke, stb.) Jámbor Áron és Solti Gábor érdeme. Nagy Lászlóné az "élő kövü

letnek" számító Botryococcus braunii KÜTZING algát meghatározva, kimutatta 

a szerves anyag legfőbb forrását. Dús diatóma flórák kísérik az olajpalák 

szervetlen alkotóelemeit. Futó János ősorrszarvú csontváz-lelete a pulai 

olajpalából, ugyancsak őslénytani szenzáció.

62



5. A bazalt-vulkánok korának maghatározása Balogh Kadosa érdeme 

(ATOMKI, Debrecen). K/Ar módszerrel kimutatta, hogy a legtöbb bazalt-test 

2-5 millió éves, tehát bizonyítottan pliocén. Eddig csak azt tudtuk, hogy 

a pannont áttöri (posztpannon).

- 6. Nemzetközi szenzáció volt Vértes László Hominida lelete Vértes- 

szőlősön, a Bakony K-i peremvidékéről. Megtalálása idején Európa második 

legrégibb ősember-maradványa a "Pithecanthropus" típusba sorolható. A 

csont-leleteken kívül lábnyomok, és gazdag Vertebrata kísérő-fauna (fel

dolgozta Jánossy Dénes és Kretzoi Miklós), nem kevésbé a már Budáról is

mert kavics-kultúra eszközei kerültek elő.
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SÜME NEW STRATIGRAPHIC RE5ULT5 IN THE OLIGOCENE-NEOGEME 

UF BAKONY HILLS DURING THE LAST 25 YEARS

T. Báldi

Abstract

1. The most important new résült in the Oligocene is the ranging of the 

former "Helvetian gravels" intő the Upper Oligocene by T. Dálcli and 

L. Korpás (Mór, Lhen Csatka Formations).
2. Palaeotology and stratigraphy of the marine, Mediterranean Ottnangian 

fauna at Várpalota, unique fór the Paratethys, was described by 0. 

Kőkay, gaining international recognition. He alsó recognized that 

the classical mollusc fauna in the Várpalota sand is of earliest 

Badenian age, like the Grund fauna in the Vienna Basin.

3. Bőül the Lower Pannonian (Pannonian s. str.) and the Upper Pannonian

(Pontian) belong to the Upper Miocéné, and are contemporaneous with 

the Tortonian ( + Upper SerravaJlián); i.e. the "Premessiniano" is 

older than 5.A Ma. Consequently the Pannonian Laké did t survive 

until Piioce.ne Limes. '

4. .Serisational cesults are the finds of oil shale in caltíera infills 

of Pliocene hasalt volcanoes by A. Jámbor and G. Solti. The almost

complete rhinoceros specimen (found by J. Futó) in the Pula oil shale 

is a palaeontological sensation! The K/Ar age of basaltic volcanoes 

iss2-5 Ma, certainly Pliocene (K. Balogh).
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 67-76.

BESZÁMOLÓ A PALEüBOTANIKAI ALBIZOTTSÁG 

MUNKÁJÁRÓL

Kedves Miklós*

A beszámoló alapját az elmúlt időszakban végzett tevé

kenység dokumentációja, illetve az albizottság tagjaitól be

küldött részelemzések adták. Báldiné Beke Mária, Hably Lilla 

és Hajós Márta készített értékes anyagot, ezek a megfelelő 

helyen kerülnek ismertetésre. Az elmúlt időszak szervezeti 

vonatkozásaival kapcsolatban röviden az alábbiak foglalhatók 

össze:
A Magyar Tudományos Akadémia az egyes kutatási területek 

felmérését készítette el. Ez részben a kiemelt, különösen 

preferált témákra, illetve olyan területekre terjedt ki, ame

lyek nemzetközi szinten is számottevő eredményeket értek el. 

így került sor a paleobotanikai kutatásokra is. D r . Dezső 

Gyula, a Biológiai Tudományok Osztálya tudományos titkárának 

a felkérésére Rákosi László tudományos főmunkatárssal szer

veztük meg az értékelő elemzést. Ebbe a munkába igyekeztünk 

bevonni az egyes kutatási területek tudományosan minősített, 

vagy kiemelkedő eredményeket elért művelőit. Az előzetes ela- 

borátum megvitatása 1984 decemberében volt. (Meghívottak:

Bóna József, Borhidi Attila, Dezső Gyula, Hably Lilla, Hajós 

Márta, Nagy Lászlóné, Rákosi László, Simon Tibor, Szujkóné 

Lacza Júlia).

József Attila Tudományegyetem Növénytani Tanszék, H-6701 

Szeged, Pf. 657.

x
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Az MTA Botanikai Bizottsága - az előző - 1984 május 23-i 
ülésén megvitatta "A paleobotanikai kutatások helyzete és 

feladata Hazánkban" és több módosítással elfogadta.
A Paleobotanika hatékonyabb művelése érdekében a Bizott

ság a MBT Botanikai Szakosztályában való szervezett részvé

telt, illetve a témában érdekelt kutatók körlevél útján való 

tájékoztatását határozta el. Ez utóbbi azóta is rendszeresen 

folyik, a híranyagtól függően, sűrűbb vagy ritkább időközök

ben.
Az 1905-ben újjászervezett Akadémia és ennek megfelelő 

tudományos bizottságokban eredetileg a Paleobotanika szerve

zetileg nem szerepelt. Viszont a körleveleket Dr. Borhidi 

Attila, a Botanikai Bizottság elnöke kérésére továbbra is 
folytattam. 1986 nyarán, a Botanikai Bizottság elnöke meg

bízott a Paleobotanikai Albizottság vezetésével, illetve an

nak összetételére személyi javaslat megtételére. Az eredeti; 

1906 június 6-i javaslat az alábbi: Hably Lilla, TTM Növény

tár (levélmaradványok), Hajós Márta, MÁFI (kovamoszatok), 

Monostori Miklós, ELTE Őslénytani Tanszék (Paleoükológia), 

Rákosi László, MÁFI (paieoxylotómia, paleokarpológia), Dr. 

Borhidi Attila javaslatára az albizottság Járainé Komlódi 

Magda, illetve Dr. Monostori Miklós javaslatára Báldiné Beke 

Máriá-val egészült ki. Állandó meghívott Dr. Géczy Barnabás, 

az ELTE Őslénytani Tanszékének a vezetője. Mivel a Botanikai 

Bizottság eredeti összetételében Góczán Ferenc is helyet ka

pott, a pali nológ iái kutatások az albizottság tevékenységén 
kívül maradtak.

Szervezeti tevékenység:

Évente általában két ülés, szakmai, szervezeti és álta- 

lános tudománypolitikai feladatok megvitatása.

Az új Botanikai Bizottság, a területéhez tartozó összes 

tudományágra kiterjedő problémafelvető felmérést készített 

el, az albizottság bevonásával. Albizottságunk "A magyaror

szági paleobotanikai kutatások problémái" címmel készítette 
el elaborátumát. Többen érdeklődtek eziránt és mivel - sajnos
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nem sokat vesztett aktualitásából e helyen is ismertetem.

Al t a l A n o s  m e g j e g y z é s e k

1. A kutatási feltételek évek óta romlanak. A tudományos cé

lokra fordítható összegek csak minimális mértékben emelkednek. 

Ezzel szemben a műszer, vegyszer, szakkönyv, folyóirat, uta

zás, posta költsége erősen megnőtt. Alapvető szakkönyvek vá

sárlása, illetve kurrens folyóiratok.fenntartása probléma. 

További gondot okoz az egyenlőtlen mértékű infláció, ami a ’ 

minimális devizakeret ésszerű felhasználását megnehezíti. Sok 
esetben a rendelés és a szállítás időpontja között az ár rend
kívüli mértékben emelkedik.

2. Alapvető a nemzetközi kapcsolatok szemponjából, hogy a 

munkahelyek a kiadványok cseréjének a feltételeit biztosítsák.

3. A külföldi tudományos rendezvényeken való aktív részvétel

hez hatékony anyagi támogatás szükséges, hogy a nehezen elért 

színvonalat tartani tudjuk.

4. Az eredmények publikálásához a hazai feltételek az általá

nos nemzetközi szintet elérik, ha.az átfutási időt továbbra is 

csökkenthetnénk, kiadványaink értéke magasabb szintet érne el.

5. Egy-egy kutatási terület fejlesztését ne a pillanatnyi igény 

határozza meg.

A PLAEOBOTANIKAI KUTATÁSOK HELYZETE

Az interdiszciplináris jelleg meghatározó. A biológiai tu

dományok rendszerében nem kiemelt, a földtan területén a "spe

ciális vizsgálatok" kategóriájába tartozik. Több, korábban igen 

nagytekintélyű kutatási terület (xylotomia, a.nthrskotomia,

Chara oospora) megszűnt, a művelés alatt levők kapacitása sem 

minden szempontból kielégítő. Az egyes kutatási területek kép-, 

viselői, általában minősített, vagy minősítés alatt álló kuta
tók, nemzetközileg elismert szakemberek. Ez az alábbiakkal 
mérhető:
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1. Magyarországon megrendezett nemzetközi szimpózium (pl.: 

"VIth Symposium on Recent and Fossii üiatoms", Budapest 1980, 

Mikropaleontológiai Kollokvium, 1909).

2. Nemzetközi, impakt faktorral rendelkező folyóiratokban való 

közlés.
3. Nemzetközi kutatási programokban való sikeres részvétel.

4. Hazai szerzők publikációinak idézettsége.

A részle.teket tekintve az alábbiak emelhetők ki:

1. Paleokarpológia
Nálunk nem ismert önálló kutatási területként.

HABLY Lilla jelenlegi elemzése:
Az 1986 évi jelentéshez képest átütő változások nem következtek 

be a kutatási feltételeket illetően. Személyi feltételek: A 

makrofossz illák kutatásával jelenleg három főállású kutató fog

lalkozik, egy pedig rész-munkaidőben végez paleobotanikai vizs

gálat . a t múzeumi területen, illetve a MÁFI-ban. Ez év végén az 

egyik kutató nyugdíjba vonul. Örvendetes, hogy az eddigi ter-

c i levél flóra kutatásra korlátozódott makro' ss Ki

bővült. Elkezdődött a jura időszaki makrolfóra feldolgozása 

epidermisz-vizsgálatok alapján, valamint megkezdődtek a paleo- 

karpologiai vizsgálatok is új munkatársak bekapcsolódásával. 

Ugyanakkor ez a létszám (3 fő) természetesen továbbra sem tudja 

lefedni a paleobotanikai kutatások teljességét. Igen fontos 

lenne a paleokarpológia! kutatások kibővítése (jelenleg csak a 

pannonra korlátozódik), valamint a xylotomiai kutatás, melynek 

nagy hagyománya van hazánkban. Tárgyi feltételek: A múzeumokban 

végzett kutatásokhoz nincsenek meg a korszerű vizsgálatok tár

gyi feltételei. így többnyire nincs lehetőség elektronmikrosz

kópos, fluoreszcens és biokémiai vizsgálatokra. A műszerezett

ség maximálisan a fénymikroszkópra terjed. Eredmények: A kis 

létszám és a kedvezőtlen tárgyi feltételek mellett is a makro- 

flóra-kutatás bizonyos területeken a nemzetközi kutatás vér

keringésébe bekapcsolódott. Kétoldalú együttműködések szület

tek több ország, főként akadémiai intézeteivel, de nemzetközi 

kutatási programokban is részt veszünk. Az Akadémiai Kiadó
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gondozásában 1989-ben jelent, meg a Magyarországon őrzött ős

növény típusok katalógusa, mely igen jelentős információkat 
tartalmaz a témában dolgozóknak. Ennek kapcsán elkezdődött 
egy európai fosszilium katalógus kialakítása is. Kutatási 

erédményeinket nemzetközi fórumon is bemutattuk, mely további 
együttműködés lehetőségét vetette fel. Az említett katalóguson 

kívül számos publikáció jelent meg. Ebben az évben zárult le 

a "Magyarország egerien flórája" c. pályázati téma, amely az 

elmúlt évek során akadémiai támogatást élvezett. Számos, a 

tudományra nézve új eredmény született, melyek részben taxo

nómiai, részben florisztikai, illetve paleoklimatológiai ered 

m é n y e k .

3. Növényi szövetmaradványok vizsgálata

A legutóbbi években a JATE Növénytani Tanszékén bronzkori fa- 

maradványok, illetve rádióaktív elemeket transzportáló xylem- 

-törmelékek fény- és transzmissziós elektronmikroszkópos ered 

ményeiről jelentek meg közlemények. A korábbiakhoz képest a 

helyzet lényegében nem változott.

b. Paleopalínológia

Lényegében a palinológia egész területére kiterjedt összefog

lalás jelent meg Nagy Lászlóné és Kedves Miklós-tól az Acta 

botanica "Palinolőgiai füzetében". Az INQUA XII kongresszusá

ra külön kötet jelent meg; "Holocene environment in Hungary". 

Ebben Járainé Komlód! Magda, "Posztglaciális klíma és vegetá

ció történet Magyarországon" címen jelentetett meg cikket.

A palinológia, amely csak a legutóbbi időben tartozik a 

Paleobotanikai Albizottsághoz, intenzív fejlődésen ment ke

resztül és újabb területeinek felmérése mindenképpen szüksé

ges. (ampelológiai, aerobiológiai, agronómiái -biokémiai, 

taxonómiai, kísérletes, biopolimer organizáció, genetikai 
növényiöldrajzi, stb.)

5. Fosszilis algolőgia

Az albizottság működésének ideje alatt újabb eredmények szü
lettek Rákosi lászlo-tól.
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Kovavázú algák, HAJÓS Márta beszámolója alapján:

1. A személyi feltételek nem biztosítottak. Az 1950-es évek 

elejétől folytatott kutatás egy személyhez kötötten kísérelte 

meg biztosítani a hazai komplex földtani vizsgálati igényeket.

A vizsgálatok elsősorban a mészvázú és egyéb szerves marad

vány-együttest nem tartalmazó rétegek vizsgálatával (kovaal

gák, diatomák, dinoflagellaták, stb.) szolgáltattak fontos 

adatokat a gyakorlati, alkalmazott földtan számára. A szakmai 

utánpótlás többször megtörtént, sajnos hiába. Két egyetemi 

végzettségű geológus, illetve MTA aspirantórát befejező szak

ember, jobb kereseti lehetősége miatt hagyta abba a kutatási 

területet.

3. A társtudományok felé a szakmai kapcsolatok jók. Úgy a 

hazai, mint a külföldi együttműködés vonatkozásában biztosí

tott. Nem csupán a földtani - MÁFI, ELTE stb. bányászati szak

emberekkel, hanem látszólag távolabbi kutatási és iparági te

rületek szakembereivel elismerten jő, segítőkész és kölcsönös. 

Meszes vázű algák kutatása, BÁLOINÉ BEKE Mária elemzése nyo

mán :
1. Személyi feltételek megfelelőek. Magas szintű munka folyik 

a késői paleozoos és mezozoos bentosz mészalgák és a plankton, 

meszes nannoflóra kutatásánál, tehetséges, magas szakképzett

ségű fiatalok közreműködésével. Nincs szakembere a harmadidő

szaki mészalgák kutatási területének.

2. Műszerezettség nem korszerű. A fénymikroszkópos ellátottság 

mennyiségileg és minőségileg is gyenge, valamennyi kutatóhelyet 

beleértve (ELTE, MÁFI - főként). Scanning elektrnmikroszkóp a 

MÁFI-ban működik -- több, mint tíz éves készülék.

3. A szakmai kapcsolatok a társtudományok felé jók. Szorosabb 
az együttműködés a geológiával -- a szakemberek földtani mun

kahelyeken dolgoznak (MÁFI, ELTE Földtani Tanszék, Komló és 

Balatonalmádi) ipari földtani laboratóriumok. Ezzel összefüg

gésben, a publikációk is a geológia felé .mutató kérdéseket 

tárgyalják, kevesebb a biológiai vonatkozású cikk.

I
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4. A publikációs lehetőségek korlátozottak, az átfutási idők 

nagyon hosszúak.
Szervesvázú egysejtű szervezetek maradványai általában a pa- 

linológiai kutatásokkal együtt szerepelnek. E területen is 

szükség volna fiatal szakember beállítására.

Fosszilis Mykologia
A hazai kutatásokban a külföldi gyakorlattal ellentétben nem

szerepel témaként.
Paleofitogeográfia

Spóra-pollen adatokra alapozott eredmények vannak.

A növényvilág evolúciójának elmélete

Részeredmények vannak hazai viszonylatban, pl.: A biológiai 

típusok evolúciós központjairól (Andreánszky).

Összegezve: 1. A kutatások feltételeit meg kell javítani.

2. A tudományos utánpótlás körülményeit biztosí

tani kell.

Az albizottság szakmai tevékenységéből az alábbiak emelhetők 

ki :

1. 3ÁRAINÉ KOMLÖÜI Magda: A növényvilág evolúciójának általá

nos kérdései
Kiemelt kutatási problémák: Az eukaryota sejt eredete, az en- 

doszimbionta elmélet (a plasztisz pigmenttartalma igen jelen

tős). Prokaryota ősök: Prochloropbyta. A szárazföldi élet ere

dete, az első hajtásos növények és a harssztok kibontakozása 

az ősharasztokból. A növényvilág törzsfejlődésének fő vona

lai: Prochicrophyta - Euglenophyta - Chlorophyta - Psilopsida 

- Pteropsida - Progymnospermopsida - Gymnospermae - Prosngio- 

spermse - Angiospermae. Az előnyitvatermő csoport eredete és 

ebből két párhuzamos fejlődési vonalon a szágópálma-félék és 

a tobozos fenyők származtatása. A zárvatermők első, az alsó- 

krétában történő megjelenése. Az ősi zárvatermők jellemzése, 

az ősi virág szerkezete. Az egyszikűek származása. A szélmeg- 

porzás kialakulása.

2. HABLY Lilla: Variáció és polimorfizmus

A változás mutáció útján megy végbe: - gén (pont-) mutáció, -
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kromoszóma mutáció; poliploidia, politénia, deléció, dupliká- 

ció, transzlokáció, inverzió, kromoszómafúzió. A genetikai 

polimorfizmus által lehetővé tett a 1 termát ív variációk az élő

hely környezeti adottságai szempontjából különböző mértékben 

lehetnek acaptívek. Az ivartalan szaporodással szemben az iva

rosnál végtelen genetikai változatosságokra nyílik lehetőség. 

Modifikáció: a fenotípus külső hatásokra történő megváltozása. 

A fenotípus csak a genotípus által képviselt korlátok között 

változhat meg. A modifikáción alaouló változatosság móló, de
A

idővel genetikailag is rögződhet. Az ökológiai változékonyság 

ható tényezői: Klíma, fény, hőmérséklet, csapadék, tengervíz 

sótartalma, stb. talaj; tápanyagellátottság, nyomelemek. Le

vélstatisztikai vizsgálatok eredményeire alapozva klíma hatá

rozható meg. A vizsgálat alá vett paraméterek közül a klímá

val közvetlen korrelációt csak a levélfelület-elosztás mutat. 

Diagramok készíthetők különböző levélkategóriák segítségével; 

nannophyll, mic'rophyll, mesophyll, leptopbyll, macrophyll.

A zárvatermő virág kialakulásának kérdése: Rosales-Rhamneles 

típusú virág az amerikai középső krétából ismert, Magnoliales 
ugyancsak. Platán típusú női és hím (porzós) virágzatok ke

rültek elő az amerikai illetve a szovjet középsőkréta kori 

üledéke k bői.

3. HAJÓS Márta: A kovamoszatok jelentősége

A biológiában és a geológiában egyaránt jelentősek. Rendsze

rezésük a héjszerkezet alapján történik. Fajgazdagságuk nagy. 

Mindenféle vízi környezetben megtalálhatók; 70% tengeri, 13% 

csökkentsósvízi és 17% édesvízi faj van. Az édesvízi alakok 

messze behordódbatnak a tengerbe. Mintavételi szennyezés 

könnyen előfordul. A bio- és tafocönozis nagyon eltérő. C09 ,

02 és fény szükséges szaporodásukhoz. Nitrát és foszfátgazdag 

vízi rétegekben tömegesek. Szimmetriájuk az evolúciót és az 

életkörülményeket is tükrözi.

4. BÁLDINL BEKE Mária és RÁKOSI László: A paleobotanikai vizs

gálatok módszerei, kapcsolatai és fel- 
használása
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Alga-vizsgálatok: a./ Közetvékcmycsiszolatokban mikrof aunával 

együtt, főleg mészalgák (Dasycladales, Cora11inaceae) 

tanulmányozhatók. Adataik a környezeti értékelésnél 

jelentősek elsősorban.
b./ Kinyert (izolált) maradványok vizsgá

lata; kovaalgák, kokkolitok, dinoflagelláták. Ezeknek 

nagyobb szerepe van a sztratigráfiái értékelésnél. 

Különösen a Coccolithophoridaceaenak van alapvető szint

jelző jelentősége.

Makroflóra és palinológiai vizsgálatok együttes alkalmazásá

nak fontos szerepe van a MÁFI-ban a felsőkréta kőszenes 

összlet keletkezési körülményeit, rétegtani és ősföldrajzi 

viszonyait feltárni szándékozó komplex munkában. Hasonló 

kutatás indult meg a borsodi miocén kőszénösszlet vonatko

zásában, valamint az eocénben is. Ez utóbbi időszakban első 

ízben sikerült kőszéntelepek közelében makroflórát találni.

Elkészültek az első scanning elektronmikroszkópos vizs
gálatok hazai fosszilis xylem maradványokon.
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REPORT ON THE ACTIVTES OF PALAEOBOTANICAL SUBCOMMISSION

Abstract

M. Kedves

A Palaeobptanical Subcommission was aetive during 1986-90 within the 

Botanical Commission of the Hungárián Academy of Sciences. Chairman was 

M. Kedves, secretary was M. Monostori, members were M. Báldi-Beke, L.Hab- 

ly, M. Hajós, M. Komlód! and L. Rákosi. The activities of the Subcommission 

were doininated by professiorial and inforniative characters. Professional, 

organizational and generál questions relating Science policy were dis- 

cussed on two sessions per year. Twc "Palaeobotanical Symposia" were 

jointly organized with the Paiaeontological-Stratigraphical Section of 

the Hungárián Geological Society in 1990.

An analysis on the position of palaeobotanical research in Hungary 

was prepared. Contiriuing problems are the lack of young scientists, the 
publication of palaeobotanical monographs and tlie very low level of 

instrumervt supply. In ttie meantime there are very well developed and 

fruitful International connections in almost all fields.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991, 
pp. 77-09.

SZERVES NÖVÉNYI MIKROFOSSZILIÁK BIOPOLIMER ORGANIZÁCIÓJA

Kedves Mikiéi

A szerves növényi anyag áralakulása az üledékképződés folymári régóta 

ismert. A növényi mikroszkópos maradványok összetételét meghatározó ténye

zőiként a következőket emelték ki a szerzők: produkció, diszperzió, sze

lektív fosszilizáció. Ilymódon a mikrofossziliák értékelését megfelelő 

kritikával, illetve korrekciókkal lehet csak elvégezni. Ez a recens analó

giák párhuzamos tanulmányozásának a szükségességét vetette fel, amely a 

levél, termés és a spcromorfák esetében általánosan elterjedtnek tekint

hető. Ez az elsődlegesen interdiszciplináris jelleg határozta meg a szer

ves növényi maradványok biopolimer organizációjának a tanulmányozását,

amely később szükségszerűen multidiszciplinárissá vált.

A növényi sejtfal biopolimer organizációs szintjeinek vizsgálata 

során metodikai szempontból két fő szintet célszerű elkülöníteni:

1. A kémiai módszerekkel tanulmányozható komponensek.

2. A transzmissziós elektronmikroszkópos módszer által észlelhető 

organizációs egységek. Ez utóbbi vizsgálatok eredményeire alapozva már 

eddig is további több szint különíthető el.
Annak ellenére, hogy a növényvilág minden fontos sejtfal típusa ké

pezi vizsgálatunk tárgyát, több ok miatt a sporopollenin típusú sejtfa

lakkal kapcsolatos problémákat érintjük. A spórák, illetve pollenszemek 

falának ellenálló volta miatt, a kémiai összetételük régóta képezte a 

vizsgálatok tárgyát. Az első adatok John-tól származnak 1014-ből. Azóta 

különböző módszerekkel számos eredmény került közlésre, ennek ellenére 

még ma sem rendelkezünk minden szempontból kielégítő kémiai jellegű

József Attila Tudományegyetem Növénytani Tanszék, H-6701 Szeged, Pf. 657.
x
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modellel. A legfontosabbnak tartott nézetek, röviden az alábbiakban fog

lalhatók össze:
1. Az úgynevezett svájci iskola, Zetzsche és munkatársai, a 30-as 

években alapvető megállapításokat tettek a sporopollenin kémiai jellegé

vel kapcsolatban. Ezek közül az autoxidáció különösen jelentős, amely 

fény hatására indukált reakció.

2. Frey-Wissling (1953) szerint lipid származékok képezik a sporo

pollenin t.
3. 1960-ban Tomsovic foglalta össze a klasszikusnak tekinthető 

ismereteket, ennek értelmében a sporopollenin magasan polimerizált tér- 

pén származék, amely hasonló a kutinhoz.

4. Traverse (1960) nyomán a poliszaharid jelleg került előtérbe.

5. Az angol iskola, Brooks, Shaw és Yeadon, a 60-as évek végén, 

illetve a 70-es évek elején a béta karotin, illetve annak oxidatív ész

tereinek a jelentőségét állapította meg a sporopollenin kialakulásánál 

és eléggé általánosan elterjedt voltát hangoztatta. A karotin mellett, 

stabilizátor funkcióval aromás- lignin származékok jelenlétét állapítot

ták.meg; Mankaya, Kodina és Generálóvá (1968), Correira (1971), stb.

Az ilymódon kialakult kettős biopolimer koncepcióra alapozva több prob

lémában sikerült előrehaladást elérni. Pigment maradványokat, geokémiai 

módszerekkel különböző koró üledékekből mutattak ki, ezek közül a pre- 
kambriumi adatok különösen nagy feltűnést keltettek többek között a fo-. 

toszintetikus pigmentek filogenezise szempontjából.

6. Potonié és Rehnelt (1971) nyomán, a sporopollenin szenesedése 

folyamán az alifás komponensek egyre inkább aromatizálódnak.

7. Ford (1971), recens anyagon, a virágpor falának három, kémiai 

összetételét tekintve eltérő jellegű rétegeivel kapcsolatban az alábbia

kat állapította meg: Az ektexine sporopollenin, az endexine lignin tar

talmú. Az intine kémiailag cellulóz jellegű.

8. Dungworth (1971) ismét a pollenfal lipid frakcióit vette vizs

gálat alá. Szénhidrátokat, alkoholokat és egyéb zsírsav komponenseket 
mutatott ki.

9..Szilikonok és más kationok, valószínűleg szerves kötésben van

nak a sporodermisben, Rowley 1971-ben a tórium akkumulációját állapítot
ta meg a felszínen.
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10. Rowley 1975-ben lipopoliszaharid filamentumokat írt le az

ex inéból.
11. A fenilalanin prekurzor szerepét a sporopollenin kialakulásá

ban Rittscher és mtsa. (1907) állapította meg, a Tulipa pollenszemei

nél. Schulze és mtsa. (1907) strukturálisan integrált fenol származé

kokat mutatott ki a Pinus nemzetség pollenszemeiből.

Végezetül, Guilford és mtsa. (1900) nyomán a sporopollenin biopo- 

limerek.csoportja, és nem egy homogén makromolekula. Zsírsav prekurzort 

tételeznek fel hosszú alifás, alacsony olefin intenzitással, mint karo- 

tenoid prekurzort.

Különösen a kísérletes vizsgálatoknál nyomatékosan figyelembe kell 

venni azt, hogy a sejtfal kémiai szerkezete dinamikusan változik. Eddigi 

eredményeink alapján a frissen gyűjtött anyag -20 °C-on való befagyasz

tása sem kielégítő a sporopollenin diagenezisének a megállapítására. A 

gyűjtési időpontnak, mint fontos, tényezőnek a kísérletes munkában 

Scut'nworth (1986) közleményében is szerepelt'.

A sejt tál biopoiimer organizációjának közvetlen tanulmányozására 

az adja meg az alapot, hogy komponensei eltérő modor, reagálnak a szol

vensekre illetve az oxidáló ágensekre (Southworth, 1986). így a lép
csőzetesen degradált sejtfal különböző szintű biopolimer struktúrájának 

tanulmányozására van lehetőség. A degradáció természetes, mesterséges 

(kísérletes) és kombinált lehet. A kísérletes degradáció során a Helix 

enzim, szolvens, oxidációs, 'hidratálás különböző módszereit használ

tuk elsősorban. Az eddig elért eredményeink közül a legfontosabbakat az 

alábbi csoportosításban foglaljuk össze: a. Metodikai, B. Recens, il

letve c. Fosszilis sporomorfákon elért eredmények.

a. Metodikai eredmények

1. Elsődlegesen alap-biopolimer egységek és azok elemi organizá

ciójának feltárása.

Recens és fosszilis sporomorfák falának, transzmissziós elektronmik

roszkópos vizsgálata során először gömbszimmetrikus biopolimer egysége

ket sikerült megfigyelni, illetve ezek magasabb szintű rendezettségét. 

Alapvető űj irányt ezeknél a vizsgálatoknál a Taxus baccata L. exinéjé- 

nek 2-aminoetanol + KMnO^ oldattal való kezelése után készített transz- 

missziós elektronmikroszkópos eredmények hoztak (Kedves, 19B7c). Az

79



eredetileg lamelláris ultrastruktúrájú endexinéből ütszüg szimmetriájú 

egységekből álló, hálózatos biopolimer váz maradt. Az ötszögű alap bio- 

polimer egység szimmetriájának a tanulmányozása kezdeményezte a 00-as 

évek közepén, hirtelen lehűtött aluminium-mangán ötvözetekben felfe

dezett kvázikristályos szerkezet élű rendszerben való előfordulásának 

a bizonyítási folyamatát, amely jelenleg is folyamatban van. 1980a~ban, 

szerzőtől jelent meg az első közlemény biológiai kvázi krisztalloidok- 

ról, az alábbi megállapításokkal:

1. A sporopolienin alap biopolimer struktúrája kvázi krisztalloid penta

gon, 8-12 a átmérővel.
2. Ennek a struktúrának a modellezése arra utal, hogy a sporoderm lega

lább három kémiailag eltérő komponensből áll; gömb vagy fonál alakú egy

ségekből .

3. Az alap biopolimer váz felszíne nem teljesen zárt, ez a struktúra a 

sporoderm molekuláris szűrő jellegére és a felszín további különleges 

sajátságaira is magyarázatot ad.

A. Az alap biopolimer egységek magasabb biopolimer alkotokká szervezettek, 

amelyeknek a morfológiája változó; nagyobb és nyitott poligonck, globulá- 

ris, lamelláris éa helikális egységek, nanométer dimenzióban.
5. A magasabban organizált egységeknek rendszertani vagy filogenetikai

jelentősége van.

6. Recens taxonok ex inéjében kísérletes módszerekkel ősi sajátságok is 

előállíthatok. Az Abies concolor ektexine alap rétegében (foot layer) 

lamelláris struktúrák jelentek meg kísérletes körülmények következtében, 

amelyek hasonlóak az ősi karbon kori légzsákos pollenszemekére.

7. A kvázi krisztalloid váz labilis (metastabil).

A további, összefoglaló jellegű munkák közül a szerző által 1989b- 

bem publikált emelhető ki a kvázi krisztalloid váz és a biopolimer 

struktúrák organizációs szintjeire.

A módosított Markham-féle rotációban nyert másodlagos szimmetria

pontok további vizsgálata számos újabb adatot eredményezett (Kedves, 

1909a). Eddig primer, szekunder és tercier rotációs típus elkülönítése 

történt meg. Szekunder rotációval a biológiai eredetű Penrose-modellt 

sikerült igazolni. A tercier rotáció, több Penrose-egység kimutatására, 

illetve azok kapcsolatára biztosított lehetőséget. Újabban a TÍC05 mo-
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deli biopolimer struktúrákra való alkalmazása, továbbá az ötszög szimmet

riájú alap biopolimer egység valamennyi szimmetria szerinti és az úgyne

vezett inkomplet rotációjának a módszere van előkészületben, illetve 

folyamatban.

Röviden érintenünk kell még két további módszertani lehetőséget:

1. Szolvens és oxidációs úton elvégzett parciális degradáció után 

fragmentáció alá vetjük a növényi sejtfalat. így a biopolimer egység 

több szintje együttesen tanulmányozható a transzmissziós elektronmikrosz

kópos módszerekkel.

2. A növényi sejtfalakat meghatározott ideig és hőmérsékleten tart

juk és ezután degradáljuk parciálisán. Előzetes eredményeink alapján 
ilymódon a nanométer dimenziójú biopolimer egységek tanulmányozhatók.

b. Recens sporomorfák biopolimer organizációja

A Corylus avellana L. pollenszemein fény- és transzmissziós elektron 

mikroszkópos módszerrel megállapítást nyert, hogy a protoplaszt előállí

tására kidolgozott ilelix enzimatikus módszer alkalmas a poiienfal parciá

lis deyradálására. Alapvetően globuláris egységeket sikerült megfigyelni, 

amelyek magasabb szintű rendezettségére (filarnentum, halikális struktú

rák) is vannak előzetes adatok (Kedves 1936a). A Taxus baccata L. pollen

szemein végrehajtott, lényegében a Corylus avellena L. pollenszemeinél 

alaklmazott kísérleti módszerek eltérő eredményre vezettek. (Kedves 

1987a). Ennek magyarázata a két típusú pollenfal eltérő kémiai össze té

telében keresendő. Kedves és Winter (1988) részletes vizsgálat alá vette 

az Equisetum arvense L. spóráját. Megállapítást nyert, hogy az elaterák, 

a perisporium és az exosporium biopolimer organizáció szempontjából azo

nos. Globuláris egységekből áll, amelyek pentagonális poligonokká rende

zettek. Az első rotációs képek a Pinus griffithii McClell parciálisán 

degradált exinéjének bázis biopolimer egységéről (Kedves, 1988b) vala

mint az Abies concolor Hoopes exine molekuláris organizációjáról (Ked

ves, 1908c) új megvilágításba helyezte a korábbi ismereteket. Később 

Kedves és Rojik (1989) az Alnus glutinosa (L.) Gaertn.' parciálisán degra

dált exinéjét fragmentáció után vizsgálta transzmissziós elektronmikrosz

kópos módszerrel. Az alap biopolomer egység és annak különböző szintű 

magasabb organizációját sikerült ilymódon tanulmányozni. Jelenleg számos 

kísérleti eredmény van kiértékelés vagy munka alatt.
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c. Fosszilis sporomorfák bropolimer organizációja
Mississippi alsó eocén zárvatermő pollenszemein végzett transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal indult el ez a kutatás (Kedves, Stanley 

és Rojik, Í974). Az üledékképződés és a preparálás során feltárt biopolimer 
rendszerből gömbszimmetrikus egységeket sikerült kimutatni. Az eredeti fel

vételek alapján a Restioniidites hungaricus és a Thomsonipollis magnificus 

alap biopolimer egységeinek a módosított Markham-féle rotációs módszerrel 

való tanulmányozása még további vizsgálatokat igényel.

Jelenleg a fosszilis növényi sejtfalak biopolimer organizációjával 

eddig elért eredmények három csoportba oszthatók:
1. A fosszilis spórák és pollenszemek biopolimer struktúrájának vizs

gálata meghatározott példányokon.

2. A homogén szénpor biopolimer egységeinek kísérletes vizsgálata, 

különös tekintettel a robbanásveszélyes aknák mintáira.

3. Fosszilis xylem maradványok ultrastruktúrája. Ez a téma az aromás 

ligninszármazékokhoz kapcsolt radioaktív elemek transzportjának a témakö

rébe is tartozik.
Valamennyi fosszilis szerves maradvány transzmissziós elektronmikrosz

kópos eredménye újabb jellegű információt nyújt az üledékképződés körülmé

nyeit befolyásoló tényezők vizsgálatához. Az említett kutatási irányok leg

fontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:

1. Több eredmény került közlésre fosszilis planktonszervezetek transz- 

missziós elektronmikroszkópos vizsgálati eredményeiről, beleértve a degra

dált fal biopolimer organizációját is.

1.1. Olajpala rétegekből izolált Bortyococcus braunii Kütz telepe 

számos vizsgálat tárgyát képezte különböző módszerekkel, és képezi tovább

ra is. Helix enzimatikus bontással (Kedves 1986b) gömbszimmetrikus egysége

ket sikerült kimutatni. Majd megállapítást nyert (Kedves 1986c), hogy a 

KMnO^ oldattal való kezelés alkalmas a molekuláris struktúra feltárására. 

Lényegében azonos eredményre vezetett mint az enzimes és a merkapto eta- 

lonos módszer. Jelenleg, a parciálisán degradált telepek fragmentáciőval 
való vizsgálata van folyamatban.

1.2. Az úrkuti mangánérc üledékképződési folyamata parciálisán degra

dálja a növényi mikrofossziliákat. Transzmissziós elektronmikroszkópos 

vizsgálatokkal több típusú fosszilis biopolimer struktúra megállapítása
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történt meg tranmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokkal (Ked 

vés, 1987b). Ezek közül a fosszilis helikál-is struktúra emelhető 

ki.
,1.3. A fosszilis sporomorfák üledékképződése során végbement 

parciális degradációjával kapcsolatban Kedves és Kincses (1989) 

az alábbi általános megállapításokat közölte:

A Pteridophyta spórák fala rendkívül ellenálló.
A Gymnospermatophyta pollenszemek exinéje heterogén- ebből a szem

pontból. Az eddigiek szerint a légzsákos pollenszemek fala tekint 

hető a legel lenál lobnak. Az inaperturat pollenszemek és a külön

leges morfolögiájú "Classopollis típus" biopolimer struktúrája az 

üledékképződés körülményeire aránylag könnyen feltáródik. 

(Balmeiopsis limbatus, taxodioid pollenszemek, stb.)
Legújabb adataink alapján a fosszilis Angiospermatophyta pollen

szemek sokkal komplikáltabbak, mint ahogy azt korábban gondoltuk. 

Általában a Longaxones exinék ellenállóbbak, a Brevaxones-el 

szemben.

2. A homogén szénpor biopolimer egységűinek kísérletes vizs

gálata, különös tekintettel a robbanásveszélyes aknák mintáira.

A Mecsek hegység alséiiász kőszén mintái kerültek kísérletes 

vizsgálat alá (Kedves, közlés alatt). A transzmissziós elektron

mikroszkópos felvételeket a szénpor minták szolvens kezelése előz 

te meg. A robbanásveszélyes akna mintájában fosszilis biopolimer 

struktúrát sikerült kimutatni. A módosított Markham-féle rotációs 

módszer a szénpor kvázi krisztalloid biopolimer organizációját 

is igazolta. ;A szénpor robbanására az alábbi folyamat a legvaló
színűbb: A korábban Szirtes (1969) által megállapított gázcsator

nák jelentősek. A szikra által iniciált gáz robbanás energiája 

hatására a metastabil kvázi krisztalloid biopolimer váz szétesik 

és ilymódon nagy energia szabadul fel. Mivel a kvázi krisztailo- 

id váz nedves közegben nem bomlékony az aknák párásítása az ilyen 

jellegű robbanás veszélyt csökkentheti. Továbbá, bázisos közeg 

roncsolja a sporopollenin struktúrákat.

3. Fosszilis xylem maradványok ultrastruktúrája.

A Vadkerti tó rádióaktív elemeket transzportáló xylem marad-
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ványainak tranmissziós elektronmikroszkópos vizsgálata során 

(Kedves és Szederkényi, 1900) az alábbi eredmények születtek!

1. A rádióaktív elemeket transzpor táló xylem maradványok szub- 
mikroszkópos struktúrája több minta ultravékony metszetein jól 

tanulmányozható. 2. A szubmikroszkópos szerkezet ugyanannak az 
iszap mintának eltérő xylem maradványain nem minden esetben azo

nos. Ez eltérő szénülési fokozatot, illetve tafonómiai procesz- 

szust jelez. Az ultrastruktúra tendenciája, a lamelláris szerke

zettől a homogén, struktúra nélküli szénig tart. 3. Recens taxo- 

nok másodlagos fatestéből leírt lamelláris struktúrát némely eset 

ben sikerült csak a fosszilis anyagon megfigyelni. 4. Erős elek- 

tronaffinításó szemcsék is előfordultak, főleg az erősen degra
dált szerves közegben.
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THE BIOPOlYMER ORGANIZATION ÜF THE ORGANIC PLÁNT MICROFOSSILS

M. Kedves

Abs t ract

This paper summarizes the up-to~date knowledges about the 

biopolymer organizatiori of the plánt cell wa 11, in particular 

of the sporopollenin type structures. Moreover, the newest ré

sül ts and research programs, which are under elaborat on, and 

the p.rospects are alsó presented and discussed herein. The 

major fields are as follows.

a. Problerns of the methods, résül ts and prospects.
b. The biopolymer organization of the recent sporomorphs.

c. The biopolymer structure of the fossil sporomorphs.

As partical purposes, the opportunity of a new energy hasis, 

and the pröblein of the explosion dangerpus coal pulver may be 

emphasized. The quasi-crysta 1 iáid lattice discovered in the 

recent and fossil plánt cell wall may explain several phenome- 

non, which were nőt inted sufficiently previously.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 91-102. ■

A MECSEKI LIÁSZ FLÓRA

X
Barbacka Mária

A mecseki liász flóra több mint száz éve ismeretes. Elsőként, 1882- 

ben Beudant írt le innen néhány fossilis növényfajt. A későbbiekben több 

fajlista készült, a mecseki külfejtési szénbányák közbetelepült márgás 

rétegben található űsnövénymaradványokról (Nagy I. Z. 1961). A legutóbb 
Nagy I. Z. (1961) harminchárom fajt írt le erről a területről.;

Az általain feldolgozott anyag részben a MÁFI gyűjteményből (Nagy I. 

Z., Nagy E., Góczán F. és Halász A. gyűjtése), részben Gál Miklós gyűjté

séből származik. Valamennyi anyag Komlói aknából került elő. A többi 

anyag a T.T.M. tulajdona, amelyet Vasasról gyűjtöttem. Ez a rövid feldol

gozás csak kezdeti stádiumát jelenti a mecseki liász flóra rekonstrukció

jának, amelyet a továbbiakban több lelőhelyről származó, új anyaggal ki

egészítve szeretnék elvégezni.
Mivel az anyag működő aknákból származik, ezért valószínű, hogy a további 

munka során több, akár új faj előkerül.

A fajok meghatározásához a hagyományos morfológiai feldolgozáson kí

vül, a kutikula preparátumok vizsgálatát használom fel.

Ez fontos szerepet játszik a fossilis növények meghatározásában, mert' 

jurából származó anyagban sok olyan faj létezik, amelyek morfológiailag 

nagyon hasonlítanak egymásra, de teljesen különböző osztályokba tartoz

nak. A módszer másik előnye, hogy segít meghatározni olyan példányokat, 

amelyekből csak kis töredékek maradtak meg, vagy a morfológiai jellemzők 

nem elég világosan láthatók.

A preparálásra alkalmas mintákat először Schultz oldatban (tömény salét

romsav és kálium klórét) oxidáljuk, majd lOVos kálium hidroxid oldat

ban kimossuk. Desztillált vizes öblítés után, glicerinzselatinban tartó
sítjuk.

Természettudományi Múzeum, Növénytár, H-1007 Budapest, Könyves K. krt.40.
x
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Az általam már feldolgozott anyagból hét fajt mutatok be különböző 

osztályokból (Filicales, Pteridospermales, Caytoniales, Benneititales, 

Ginkgoales, Coniferales).

A páfrányokat (Filicales) Clathropteris meniscioides Brortgn. faj 

képviseli, amely Vasasból származik. Ezt a fajt már leírták a rhaeti 

emeletből Svédország, Németország, Lengyelország területéről, valamint 

az angliai jurából. Ennek a páfránynak tenyeresen osztott levelei vannak, 

hosszú, keskeny lebenyekkel. Tudomásom szerint, nem találtak még ép, 

fejlett levelet, de a levél alakja szerint kb. 4-10 lebenye van (Nathorst 

1906, Tef. 2, figs 4, 5; Tef. 3, figs 1, 2). A lebenyek teljes hosszúsága 

szintén ismeretlen. A leghosszabb levéltüredéket Nathorst említi (1906) 

ennek a hosszúsága 45 cm és szélessége 7 cm volt. A lebenyek hegyes 

csúcsban végződnek, szélük fogazott. A főár jól látható, az első és má

sodrendű oldalerek jellemző derékszöget alakítanak ki, amelyek között 

még látható a finom harmadrendű erek hálózata.
A páfrányoknak nincs olyan 

fejlett kutikulájuk, mint a ma

gasabb rendű növényeknek, így 

a minták feloldódnak a Schultz 

oldatban (Harris 1932). Ez a 

módszer felhasználható egyben 

a páfrányok és a magvas növé

nyek elkülönítésére, ami lé

nyeges, hiszen nagyon sok jóra 

időszaki növénynek páfrány 

alakú levele van.

1. ábrát

Clathropteris meniscioides Brongn.

A magvaspáfrányokhoz tartozó Pteridospermales közül a mecseki fló

rában nagy mennyiségben fordul elő a Thinnfeldia rhomboidalis Et.t. Ismert 

továbbá Svédország felsőtriász (rhaet) illetve Franciaország és Lengyel - 

ország liász rétegeiből. Szintén előkerült az ausztráliai, a tasmániai és 

az argentin mezozoikumból.

■4 cm

92



A Mecsekben a komlói aknákban és a vasasi külfejtésekben található. Fi

gyelemre méltó a levelek nagy változékonysága egy fajon belül (Gothan 

1914). Általában a levelek egyszeresen páratlanul szárnyasán összetettek, 

de. Heinetországbari talál tak kétszeresen szárnyasán összetett és átmeneti 

formákat is.

Hasonló változékonyságot mutat a levélkék mérete is. Az egész levél 

nagyságára csak a levélkék méretéből lehet következtetni.' A mecseki, egy

máshoz közel eső lelőhelyekről 1-10 cm hosszú, 0,5-3 cm széles levélkék 

is előkerültek (Zobák aknából kis-, Béta aknából nagyméretűek). Ez ellent 

mond Ghotan megállapításánák (1914) miszerint a nagy méretbeli különbsé

geket mutató levélkék egymástól távoli lelőhelyről származnak.

A változékonyság nemcsak a méretre vonatkozik, de levélkék alakjára 

is- Lehetnek keskenyek és szélesek, rövidek és hosszúak. Szélük lehet ép 

vagy csipkés, csúcsuk hegyes vagy lekerekített, elhelyezésük a levélge

rincen sűrű vagy ritka.

A levéllemez mindig bőrszerű, a főér erősebben vagy gyengébben lát

ható, majdnem a levélke csúcsáig ér. Az oldalerek finomak, ívesen futnak 

ki a főárból, gyakran szétágazók.

A kutikula nagyon vastag a levél mindkét oldalán. A felső kutikula sejt

jei polygonálisak, a sejtfalak egyenesek, a stomák hiányoznak. Az alsó 

kutikulán hasonlóak a sejtek, de a stomák nagy számban sorokba rendeződ

ve helyezkednek el az erek között. A stomák nagyok, a melléksejtek vas

tag gyűrűvel veszik körül őket. A zárósejtek általában nem maradnak meg, 

néha a storna belsejében vékony membránt lehet látni. A nagylevelű 

Thinnfeldia kutikulája struktúrájában nem különbözik az előző levéltől, 

csupán a sejtek nagyobbak (Géczy 1972).

Az új szemlélet szerint a Caytoniales szintén a mayvaspáfrányokhoz 

tartozik, de elkülönült, jellegzetes csoportot alkot. A mecseki flórában 

e csoportot képviseli a Sagenopteris nemzetség. Közülük a Sagenopteris 

rhoifolia Presl. és a S. nilssoniana (Brongn.) Wrd. mellett 5. cf. 

hallei Harris is előfordul, amely Magyarországra új faj. Ezt a fajt 

Harris írta le Grünland alsó triász rétegeiből (Harris 1932).
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2. ábra: Thinnfeldia rhumboidalis Ett. 

a-kisebb méretű levél részlete 

b-nagyobb méretű levél részlete
2c-alsó kutikula, a stomák elhelyezése 1 mm -ben 

d-alsó kutikula stornával
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A mecseki példány a komlói Anna aknából származik. A levélből csak 

eyy levélke részlet maradt meg. A teljes levél llarris szerint tenyeresen 

összetett, néyy levélkéből áll. Nagyon ritkán található egészben, álta

lában csak egy-eyy levélke, vagy levélnyél kerül elő. A komlói levél- 

részlet kb. 5 cm hosszú és 2,5 cm széles, széle ép, csúcsa hegyes. Az 

erezet alig látható, az oldalerek ívesen hegyesszögben lépnek ki a fő

érből, a levélke széle felé anasztomizálnak.
Erre a fajra inkább a kutikula struktúrája jellemző. A kutikula 

nem nagyon vastag, a felső vastagabb mint az alsó, a sejtek polygonáli- 

sak, izodiametrikusak, a sejtfalak egyenesek, stomák nincsenek. Az alsó 

kutikulán a sejtek hasonló alakúak, csak egy k\csit vékonyabbak a sejt

falak, de a sejtnek jól látható, erősebben kutinizálódott központi pa

pillája van. A stomák elhelyezkedése a preparátum kis mérete miatt nem 

látható. A stoina ovális, Caytoniákra jellemző, a melléksejtek nem jel

legzetesek, a zárósejtek nagyok, gyengén kutinizálódottak.

3. ábra: Sagenopteris cf. hallei (Marxis) 

a-a levél részlete

b-alsó kutikula jellegzetes stomával és nagy sejtpapillákkal

A Bennettitales osztályból az Anomozamites minor (Brongn.) Nath. 

a komlói Zobák aknából került elő, mely Magyarországra új faj. A ko

rábban ismert példányokat a thaiföldi mezozoikum (Gothan 1914) és a 

grönlandi rhaeti (Marris 1932) rétegekből írták le. Ezt a fajt beszá-
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mították a Pterophyllum nanzetségbe is, de Harris megkülönböztette ezt 

a két nemzetséget a morfológiai és az anatómiai jellemzők alapján 

(Harris 1932).
•: A komlói példány csupán egy kicsi levélrészlet, összesen 3 cm

hosszó, amelyből a levél gerincének lenyomata és öt elszenesedett le

vélkéje maradt meg. A levélgerinc sima, a levélkék 1,5 cm hosszúak és 

5-6 mm szélesek, a levélgerincből majdnem derékszögben futnak ki. Az 

erek gyengén láthatóak, párhuzamosak egymással, és a levélke szélével,

A kutikula vastag, a felső vastagabb, mint az alsó. Benne a sejtek 

hosszúkásak, polygonálisak az erre a fajra jellemző sinusoid sejtfalak

kal, stoma nincs. Az alsó kutikulán a sejtek ugyanolyanok, mint a fel

sőn, de nem annyira sinusoid jellegűek a sejtfalak, csak egy kicsit 

hullámosabbak.

A stomák nagyon jellemzőek a Bennettitalesre. A zárósejtek nagyok, 

vastagok, különösen a belső és külső részén. Az erősen kutinizálódott 

zárósejtek jellegzetes alakúak. A pólusoknál a kutikula sokkal vékonyabb, 

úgy néz ki, mintha két külön kis melléksejt lenne. A két zárósejt között 

gyakran vékony falat lehet látni, ami biztosítékot ad arra, hogy ez a 

rész a zárósejtekhez tartozik. A stoma két oldalán egy-egy négy mellék

sejt van.
A komlói aknában elég nagy mennyiségben találhatók Ginkgo-típusú le

velek, amelyekből két fajt sikerült eddig meghatározni. Az első Ginkgoites 

marginatus (Nath.) Florin korábban is ismert volt erről a lelőhelyről.

Ezen kívül grönland Thaumatopteris zónájából és a Svédországi rétegekből 

is előkerült. A Ginkgoites marginatus szerepelt Baiera taeniaia Braun név 

alatt is, valamint Baiera marginata Nath. és Ginkgoites hermaliní Harris 

néven (Lundblad 1959). A levelek legyező alakúak, 4-5 cm hosszúak, a 

levéllemez mély bevágásokkal 7-8 lebenyre tagolódhat, ezek mind 3-5 mm 

szélesek. A csócsi rész csak két helyen figyelhető meg, ezek lekerekí

tettek. Az erezet gyengén látható. A levélnyelek csak lenyomatokként ma

radtak meg, Preparálás közben a mezofikumban kerek vagy ovális alakú 

szekréciós járatok láthatóvá váltak.

A kutikula vékony, rossz megtartásúi A sejtfalak nem láthatók, csupán 

a melléksejtek gyenge kontúrja figyelhető meg néha.
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4. ábra:

Anomozamites minor (Brongn.)

Natb.

a-felső kutikula

b-alsó kutikula stomával

c-stoma

d-levél részlet

A stomák a felső kutikulán csaknem hiányoznak, szinte csak az alsón ta

lálhatók. 5-6 melléksejt veszi körül a pórust, mindegyiken nagy, a fajra 

jellemző papilla van, melyek együttesen veszik körül a zárósejteket.
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5. ábra: Ginkgoites marginatus (Nath.) Florin 

a-két levél 

b-stoma

A második faj, amely a Ginkgoales osztályba tartozik a cf. Stenopte- 

ris dinosaurensis Harris. Ezt a fajt Harris (1932) írta le a grönlandi 

alsó liászból, Magyarországról eddig nem mutatták ki. Jelenleg Komlóról 

Zobák aknából keuilt elő. Morfológiája szerint hasonlít a Czekanowskia 

nemzettségbe tartozó fajokra, de a stomák teljesen más típusúak.

A vizsgált anyagban csupán töredékek, különálló levéllebenyek talál

hatók, alapi és csúcsi rész nélkül, ami megnehezítette a pontos meghatá

rozást. A talált részletek 5 cm hosszúak, 0,1-0,15 cm szélesek, elágazók. 

Az erezet nem található. A kutikula jó megtartású, vastag, a levél mind

két felületén egyforma. A sejtek polygonálieak, kicsit hosszúkásak, a 

sejtfalak egyenesek. A stomák nem szabályosan helyezkednek el, bár néha
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rövid sorokat alkotnak. A stomáknak 5-6 kis melléksejtje van, nagyon 

vastagon kutinizáltak, általában nagy papillákkal. A zárósejtek véko

nyak, inkább csak membránként láthatóak.

6. ábra: cf. Stenopteris dinosaurensis Harris 

a-levél részlet
2

b-alsó kutikula, stornák elhelyezése 1 mm -ben 

c-alsó kutikula stomával

A Mecsekben igen gazdag a Coniferales anyag. A Palissya braunii Endl 

fajon kívül, amit innen korábban is ismertek,az eddig feldolgozott anyag

ban szerepel még a Cheirolepis münsteri Schenk (Schimp), melyet Magyar- 

országról még nem írtak le. Az általam vizsgált.példány a komlói Béta 

aknából származik. Több lelőhelyről ismert: a németországi alsó liászból, 

Lengyelországból, Svédországból, Indiából, Portugáliából és az Egyesült
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Államokból, gyakran Brachyphyllum münsteri név alatt. Gátban szerint 

(1914), ez a leggyakoribb ősnövény faj az alsó liászban. A komlói 

anyag sok. kis ágrészletből áll sűrűn elhelyezkedő kis levelekkel* A 

levelek spirálisan ülnek a tengelyen. A levél széle ép, csúcsa hegyes.

A kutikula vastag, egyforma a felső és az alsó felületen. A sejtfalak 

gyengén láthatóak, a stomák szabályos sorokban helyezkednek el. A stoma 

nagy, a melléksejtek légrés felöli fala vastag, s együttesen gyűrűt 

alakítanak ki a zárósejtek körül. A zárósejtek nem maradtak meg.

c

7. ábra: Cheirolepis münsteri (Gchenk.) Schimp 

a-hajtás töredékek 

b-alsó kutikula stomával
2

c-alsó kutikula, stoma elhelyezése 1 mm
ben

Ebből az áttekintésből is látható, hogy a mecseki alsó liászban 

minden lényeges növénycsoport képviselve volt néhány fajjal. Ebből a 

feldolgozásból hiányoznak még a cikaszok. A gyűjtött anyagban ugyan ezek 

is jelen vannak, azonban elég rossz megtartásúak, s így a meghatározásuk 

több időt és további munkát igényel.

Az eddigi adatok alapján még korai lenne végleges következtetéseket le

vonni, az azonban nyilvánvaló, hogy a Mecsekben gazdag volt a jóra idő

szaki flóra, melyben a nyitvatermők uralkodó szerepet játszottak.
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LIASSIC MACROFLORA FRCJM THE MECSEK MTS, 5 HUNGARY

M. Oarbacka

Abstract

In Mecsek Mountains coal production goes on in the Liassic beds, 

which ensures possibilities to examine fossil plánt remains.

The lists of fossil plants írom this piacé have been known fór more 

than 100 years, bút tbc first description of 33 species with taxonomic 

characterization was made by Nagy I. Z. in 1961. As far as the anatomi- 

cal (cuticular) examination hasn't been done till now I follow this v 

methród in íny research work. 7 species are described in this paper: 

Clattiropteris meniscioides Drongn., Thinnfeldia rhomboidalis Ett., 

Sagenopteris cf. hallei Hamis, Anomozamites minor (Drortgn. )Nath., 

Ginkgoites marginatus (Nath) Florin, cf. Stenopteris dinozaurensis 

Harris and Cheirolepis münsteri (Schenk) Schimper. These species 

represent different classes of plants which appear iri Mecsek.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
> pp. 103-110.

GOSAU TÍPUSÚ KÉPZŐDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ PALYNOLÓGIAI 

VIZSGÁLATA (AUSZTRIA, MAGYARORSZÁG, SZLOVÉNIA)

Sieglné Farkas Ágnes x

A cikk az ausztriai É-i Mészkő Alpok és a magyarországi Upponyi hegység! 

Nekézsenyi Konglomerátum Formáció gosau típusú képződményeinek palynosztra- 

tigrafiai vizsgálati eredményeiről számol be, valamint utal a szlovéniai 

Zrece terület hasonló kifejlődésű rétegeire is, amit a szerző részletesen,

•a szlovén kollégákkal együttműködve, később kíván részletesen feldolgozni*

A gosau képződmények közös jellemzője, hogy egymástól elszigetelt me

dencékben alakultak ki és különböző sztratigráfiái egységekbe sorolhatók. 

Különböző sztratigráfiái egységekbe való tartozásukat jól bizonyítják a 

felső kréta Normapolles Stemma nemzetségeinek rövid fajöltőjű képviselői.

A vizsgált ausztriai gosau képződmények leülepedése a palynosztratig- 

rafiai adatok szerint a középső-felső turonitól a' felső santoniig tartott,..

A hazai, Upponyi hegységi gosau képződmények a felső santóni - felső 

campani, míg a szlovéniai hasonló kifejlődésű rétegek a legnagyobb valószí

nűséggel a maestrichti alemeletben halmozódtak fel. Az egyes részmedencék ! 

képződményeinek különböző kora jól mutatja arfelsű kréta térszín paleo- 

morfologiai változatosságát, a Tethys térhódításának irányát és a transz- 

gresszió szakaszosságát.

Vizsgálatainkat az Unterlaussa-, Aussee-, és a Gosau medencék bauxit 

és kőszén tartalmú bázisképződményein végeztük.

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Népstadion ú t 14.
x
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1.1. Unterlaussai medence

Az eddig ismert rjosau medencék közül itt kezdődött meg legkorábban a 

redukciós üledékképződés.
A nóri fődolomit karsztosodott mélyedéseiben felhalmozódott lencsés 

kifejlődésé bauxit fedőjét felső kréta yosau képződmények képezik.

A rétegsor sárga márgával kezdődik, majd sötétedő márgásmészkőbe megy 

át, amelynek felső, sötétebb szakasza sok apró szenesedett növénymaradványt 

és édesvízi molluszkát tartalmaz.
Vizsgálatainkat ebből a mintegy 1-2,5 m vastag rnáryás rétegből gyűj

tött mintákon végeztük.

Erre, több 10 m vastag sárgás-kékesszürke konglomerátum padokkal ta

golt homokkő következik, ami hippuriteszes mészkővel, majd inoceramuszos 

márgával folytatódik.

A növénymaradványos réteg Complexiopollis vezetésű asszociációjából 

Complexiopollis (Turonipollis) christae Van Amerom 1965 Comlexiopollis cf. 

helmigii (Van Amerom 1965) Sole de Porta 1977, Complexiopollis praetumes- 

cens W. Kr. 1959, Subtrudopollis sp. és Pseudoplicapollis sp. taxonokat ha
tároztunk meg.

Ezeken kívül, más, a Normapolles Stemmába tartozó sporomorpha a marad

ványegyüttesben nem fordul elő.

A Complexiopollis formacsoport megjelenését W. Krutzsch (1957) - a 

pirnai szelvények alapján - a cenoman-turon emeletek határától indítja, 

következetes és gyakori előfordulását csak az alsó turontól jelzi.

M. W. I. Van Amerom (1965) az É-spanyolországi León, u.n."Wealden" 

rétegeiből - amelynek korát cenoman-turonba sorolja - írja le a christae
s

és helmigii fajokat. F. Góczán et al (1967) a nemzetséget az alsó cenomán, 

míg B. Pacltova (1978, 1981) és Kedves M. (1980) a felső cenoman rétegekből 

határozza meg. B. Pacltova (1978) a bohemiai Peruc Formáció Inoceramus 

labiatus és Inoceramus lamarkival determinált alsó- és középső túron kép

ződményekből jelzi a nemzetség gyakori előfordulását. A Noramapolles Stemma 

evolúcióját rekonstruáló munkájában (1981) túron képződményekből mutat be, 

sajnos csak Complexiopollis szemcséket.

M. Kedves (1980) a portugáliai Vila Flór felső cenomanba sorolt kép

ződményeiből dolgoz fel gazdag Complexiopollis előfordulást.
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Medus et al. (1980) Portugália és Dél-Franciaország Romainniceras 

deveriai és Mammites nodosites Cephalopodákkal szintezett középső és felső 

túron képződményekből Turonipollis helmigii és Turonipollis christae-vel 

jellemzett az unterlaussai növénymaradványos réteg maradványegyütteséhez 

hasonló, és azzal azonos fajokat tartalmazó asszociációkat mutat be. 

Robaszynski et al. (1982) a franciaországi Loire folyó menti tengeri ki

fejlődései túron típusstelvényt feldolgozó munkájában a Complexiopollis 

christae palynozóna értékkel bírnak.

F. Góczán (1964) a magyarországi középhegységi kifejlődésű rétegsor 

sümegi Sp-1 sz. fúrás 185,75 - 191,30 m mélységközéből vett, felső santo- 
niba sorolt limnikus .ciklus-kezdeti képződmény sporomorpha-asszociációjá- 

• nak a korát elsősorban a W. Klaustól kapott (1959) felső coniaci - alsó 

santonianak határozott, ugyancsak limnikus környezetben lerakodott, cik

luskezdő unterlaussai minta asszociációjával való összevetésére alapozta. 

Ennek az unterlaussai mintának a maradványegyüttese kb. 90 %-ban az ál

taluk feldolgozott réteg asszociációjából is meghatározott Subtrudopollis 

sp.-ből áll.

Azema et al. (1981) által a franciaországi (l/endée) Duttierei fúrás 

túron szakaszából Subtrudopollis sp. 2. néven közölt pollenszemcse azonos 

az unterlaussai asszociációból általunk is meghatározott szemcsével.

W. Krutzsch (1957) és B. Pacltova (1981) vizsgálatai szerint az 

Oculopollis nemzetség az alsó coniáciba jelenik meg. Góczán et al. (1967) 

az Atlantopollis nemzetség fajöltőjét a felső cenomantól a túron alemelet 

középső szakaszáig jelöli ki.

A most bemutatott növénymaradványos réteg asszociációjának korát - 

összevetve a W. Klaustól kapott ugyancsak Unterlaussai területéről gyűj

tött minta maradványegyüttesével, figyelembe véve a rendelkezésünkre 

álló irodalmi adatokat, valamint követve a Complexiopollis nemzetség evo

lúciós rendjét - a középső túron - alsó coniaci emeletbe soroljuk. Ugyan

akkor az a tény, hogy az asszociációkból hiányzik az Atlantopollis nemzet

ség, - amelynek előfordulását Góczán et al. (1967) a felső cenomantól a 

túron emelet középső szakaszáig jelöli - valamint az Oculopollis nemzet

ség, - amely W. Krutzsh (1957) és B. Pacltova (1981) szerint az alsó 

coniaciban jelenik meg - a növénymaradványos réteg korát a középső ill. 

felső turonra szűkiti. (2. á.). Igazán egzakt eredményt csak a folyamato-
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1.2. Az unterlaussai terület őskörnyezete

A felső kréta redukciós üledékképzűdés a nóri fődolomit felszínén ki

alakult Uledékgyűjtőben a palynologiai adatok szerint, legnagyobb valószí

nűséggel a középső túron idején kezdődött meg.
A csak kissé karsztosodott fődolomit karsztvízszint alá^süllyedt mé

lyedéseiben édesvizi üledékgyűjtő alakult ki, amelynek mocsaras, parti 

régiójában dós Paraszt és ezzel azonos ökológiai igényű, bő pollentermő, 

viszonylag homogén összetételű zárvatermő vegetáció telepedett meg.

A vizsgált növénymaradványos réteg legkorábban leülepedett mintájá

ban még domináns Araucariacites pollenszemcsék a fiatalabb rétegekben már 

nem nyomozhatok, ami arra utal, hogy a vízborítás állandósulásával ? nyit

vatermők erősen háttérbe szorulnak. A harasztok egyre gyérebb előfordulása, 

a legnagyobb valószínűséggel, a vízmélység fokozatos növekedésére vezet

hető vissza.
Öskörnyezeti következtetéseinket megnehezíti, hogy a Normapolles Stem- 

ma tagjai többnyire kihalt zárvatermők képviselői. Nagy valószínűséggel 

állítható a Complexiopollis és a ma D-Kína és Indonézia trópusi monszum 

erdeiben élő monotipikus Rhoiptelea rokonsága.

Az aktualizmus elvét alkalmazva a Gosau medencék területén ,a középső 

túron - alsó koniaci idején trópusi, szubtrópusi monszun klíma uralkodott. 

Az üledékgyűjtő környezetében felszínen levő albai korú képződmények tu- 

ronban történő lepusztulására és újra beágyazódására a "korai" zárvatermő 

pollemszemcsék jelenlétére hívja fel a figyelmet. Az áthalmozást megerősí

ti, hogy a növénymaradványos réteg fiatalabb, felső rétegeiből F. Góczán 

et M. Juhász (1985) által felállított fejlődési sor szerint primitívebb 

szemcséket határoztunk meg, mint az idősebb alsó rétegekből. Az a tény, 

hogy az albaiban még, a turonban már fclyt redukciós üledékképződés a 

területen, felveti annak lehetőségét, hogy a felső kréta képződmények fe- 

küjét képző bauxit - mindenképpen a középső túron előtt az albai-, ceno- 

mán- és túron etneletek idején halmozódott fel.

A felső krétát megelőző időszakban, a bauxit felhalmozódása idején 

trópusi, humid-semihumid klíma uralkodott.

san begyűjtött rétegsor vizsgálatától várhatunk.
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1.3. Aussee medence

Az innen.vizsgált anyag H. A. Kollmann és II. Summesberger (1902) 

kirándulásvezetőjében levő 31. állomásként bemutatott feltárásból való. 

(Siegl-Farkas A. 1990).
A márgás, meszes homokkőréteg sporomorpha asszociációjában domináns 

az Oculopollis, subdomináns a Complexiopollis nemzetség. A nyitvatermőket 

a bisaccat Alisporites képviseli. Ilarasztspórákkal alig találkozunk.

A meghatározott Normapolles nemzetségek szerint (Conclavlpollis bur- 

geri Van Amerom 1963, Complexipollis funiculus Tschudy 1973, Complexio

pollis (Turonipollis) cf. chrisbae Van Amerom 1963, Oculopollis orbicula- 

ris Góczán 1964, Oculopollis semimaximus W. Kr. 1968, Subtrudopollis sp.) 

a minta korát Tollman (1960)-hoz hasonlóan a felső coniaci - alsó santoni 

emeletekbe soroltuk (Sieglné Farkas A. 1990). Az üledékképződés tengeri 

jellegét 1-2 növényi mikroplankton (Dinogymnium cf, microgranulosum Clarké 

et Verdier (1967)) és a gyakran előforduló Mikroforaminiféra szerves váz 

jelzi. A maradványegyüttesben az idősebb mesozoos és kora paleozoos fenyő

pollenek (Triadispora sp. és Lueckisporites virkkiae R. Pót, et Klaus 

(1934)) a környező térszín felső perm- alsó triász korú kőzeteinek felső 

krétában történő lepusztulására utalnak.

1.4. Gosau medence

A Gosau medence területéről a Randobach-i erdei út, Streitek Formáció

ba sorolt és a Hintertal területén feltárt Hochmos Formáció képződményein 

végeztünk palynologiai vizsgálatokat. (Siegl-Farkas A. 1990).

1.4.1. A Randobachi erdei út mintájának maradványegyüttese már kis hason

lóságot mutat a bakonyi, középhegységi típusú, legidősebb, felső santoniba 

sorolt képződményekkel. Az Oculopollis vezetésű társulásból sok közös fajt 

ismerünk a bakonyi felső santoni képződményekből (Complexiopollis complica- 

tus Góczán 1964, Oculopollis parvaculus Góczán 1964, cf. Schulzipollis sp.) 

de ugyanakkor gyakoriak az abból eddig nem ismert taxonok is (Complexio

pollis microrugulatus Kedves 1980, Oculopollis sibiricus Zakl. 1963, Ocuio- 

pollis aestheticus Weyl. et Krieg. 1953, Subtrudopollis sp. 2. Azema et al 
1981).
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A meghatározott Normapolles taxonok alapján a inaradványegyöttest a 

hazai felső santoni képződményeknél idősebbnek, legnagyobb valószínőség

gel az alsó s.antoniba tartozónak véljük. A zárvatermők mellett gazdag 

harasztspóra előfordulás jelzi a felső kréta vegetáció aljnövényzetének 

változatosságát. Az áthalmozott felső triász (Qvalipollis ovális KI.

1960, Rhaetipollis germanicus (schulz 1967) Schuurman 1976) és felső 

perm (Lueckisporites virkkiae R. Pót. et KI. 1954, Klausipollenites 

schaubcrgeri (R. Pót. et KI. 1954) Jans. 1962, Nuskoisporites sp.) spo- 

romorpha a környező térszínt alkotó képződmények korára utal.

1.4.2. A Hochmos Formációt feltáró Hintertali felső kréta képződmények 

fekete márga rétegéből gyűjtött minta az Oculopollis nemzetség fajainak 

dominanciája alapján a felső santoni alemeletbe sorolható.
Az asszociációban gyakoriak a hazai szenonból ismert sporomorphák 

(llungaropollis sp., Longanulipollis sp., Oculopollis orbicularis Góczán 

1964, Schulzipollis cf. pannonicus Gócaán 1967, Suemegipollls cf. trian- 

gularis Góczán 1964) melyek közül néhány a bakonyi rétegsorokban inkább 

a campanira jellemző. Ez indokolni látszik e taxonok fajöltőjének a san

toni felé való meghosszabítását.

2. Magyarországi szenon képződmények

Magyarországon szenon képződményeket a Dunántúlon a D-zalai olajvidék 

és a Bakony hegység területén, É-Magyarországon az Upponyi hegységben és 

a Nagy Alföldon Bácsalmás területén és a Tiszántúlon ismerünk.

Ezek közül a legteljesebb kifejlődésű, középhegységi típusú felső 

kréta képződmények a Bakony hegység területén találhatók. Erre, a felső 

santoni, cainpani és maastrichti képződményeket magába foglaló rétegsorra 

született meg (Góczán 1964) a felső kréta palynosztratigrafiai standard, 

amely B palynozónából és 8 szubzónából (Sieglné Farkas Á. 1982, 1986, 

Góczán F. - Sieglné Farkas Á. 1989) áll.

A standard alapul szolgált a nem teljes kifejlődésű felső kréta 

képződmények párhuzamosításához, így az Upponyi hegység! gosau típusú 

rétegsorok összehasonlító tanulmányozásához is.
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2.1. É-Magyarországi gosau típusú képződményük

Az É-mngyarországi gosau típusú képződményüket a Nekézsenyi Konglome

rátum Formáció, mintegy AO m vastagságú rétegei képviselik.

A rétegsor feküjét mélyfúrásokból ismerjük, amely Pelikán P. szerint 

szilúr, karbon, vagy jóira korú lehet, fedőjét a felszíni feltárások eseté

ben rudistás tengeri képződmények, mélyfúrásokból adódó ismereteink alapján 
szilúr (?) vagy neogén rétegek adják.

Maguk, a gosau típusú rétegek 20-30 cm vastag, agyagmárgarétegekkel 

tagolt;, durva szemnagyságú, jól osztályozott kavicsból álló, meszes kötőanya 

gú, felszíni feltárásokban 2-3 m, mélyfúrásokban (Nekézseny, Ne-5,-6,-7,-0, 

-9, Dédestapolcsány Dt-9) 70 m vastag konglomerátum összlet. A durva kavics 

anyag nagy energiájú szállítást, az agyagmárga rétegek nyugodtabb üledék- 

képződést jeleznek.

Ezek az agyagmárga rétegek jól megőrizték a felső kréta vegetáció 

sporomorpha asszociációját. A palynosztratigrafiái vizsgálatok felső santo- 

ni és alsó campani kort igazolnak. (S.iglné Farkas Á. 1904).

A Csokvaomány - lénárddaróci elágazás mintái a zaklinskaiaeglobosus 

dominancia zóna alsó határának (felső santoni-alsó campani) sporomorpha 

asszociációjával jellemezhetők, míg a nekézsenyi vasúti bevágás szelvényé

nek mintái a meghatározott Oculopollis- és Hungaropollis fajok alapján 

ugyanennek a zónának a fiatalabb szakaszába helyezhetők.'

A területről vizsgált, az előzőekben felsorolt mélyfúrások sztratig- 

rafiai eredményei is ezt a kort igazolják. A dédestapolcsányi kőfejtőből 

gyújtott minták sporomorpha asszociációi a felső campani bajtayi-lenneri 

dominancia zóna asszociációit őrzik.

A sporomorpha asszociációk összetételében a harasztspórák szerepe 

jóval kisebb a zárvatermők pollenjeinél.

Az asszociációk faj és példányszáma jóval szegényebb a középhegységi - 

típusú rétegsorokból megismerteknél. A sporomorpha erősebben szénült a 

bakonyi Ajkai Kőszén Formáció asszociációinál.

Mivel a maradványegyüttesből tengeri mikroplankton nem került elő,

É-magyarországi gosau képződmények lerakódása legnagyobb valószínűséggel 

folyóvizi-tavi környezetben történt. A környező térszín felépítésében 

résztvevő alsó kréta és felső triász képződményekre az áthalmozott sporo-
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morpha utal. (verrucingulatisporites sp., Dikolisporites sp., űvalipollis 

ovális KI., Circulina meyeriana KI.)

3. Szlovéniai gosau képződmények

Szlovénia területén gosau kifejlödésű képződményeket az osztrák határ t 

közelében Zrece környékén is nyomozhatunk. Itt a felső triász dolomit 

karsztos mélyedéseibe legtöbbször köszenes képződményekkel indul a felső 

kréta rétegsor, amelynek felső szakaszán lerakodott korallos, hippurite- 

szes rétegeket paleogén kőzetek fednek le.

Az innen begyűjtött mintákon eddig csak tájékozódó jellegű vizsgála

tokat végeztünk. Megállapodásunk szerint a szlovén kollégákkal közösen 

fogjuk feldolgozni a felső krét3 rétegsort.

Az eddigi vizsgálatok szerint, a rétegsorból meghatározott Pseudo- 

papillopollis praesubhercynicus Góczán 1964 alapján a zrecei gosau kép

ződmények felhaLmozódása a maastrichti emeletben történt.

4. Az ausztriai, magyarországi és szlovéniai gosau képződmények korrelációja

Az a tény, hogy a gosau rétegek egymástól elhatárolt medencék üledé

keiként jöttek létre, megmagyarázza a képződmények különböző sztratigra- 

fiai egységbe való tartozását.

Az egyes medencék a térszín paleornorfológiájából adódóan a felső 

krétán belül különböző időben süllyedtek karsztvíz nívó alá és különböző 

időben váltak üledékgíűjtő medencékké. Az egyes részmedencékben lerakodott 

gosau képződmények korát a 3. ábrán mutatjuk be.

A legidősebb képződményeket az ausztriai gosau medencékből határoz

tuk meg. Eddigi ismereteink szerint az innen vizsgált .gosau rétegek le

ülepedése a középső-felső turonitól a felső santoniig tartott.

Az É-magyarországi Upponyi hegységi Nekézsenyi Konglomerátum Formáció 

a felső santoni és a felső campani időszakok között keletkezett, míg a 

szlovéniai rétegek a maestrichti alemeletben halmozódtak fel.

Az egyes részmedencék képződményeinek kora jól mutatja a felső kré

ta térszín paleomorfológiai váltpzatosságát a Tethys térhódításának Ny-K-i 

irányát és a transzgresszió szakaszosságát.
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5. A Normopolles Steinrna evolúciója a gosau képződmények palynosztratigrafiái 

vizsgálatai alapján

Az eddig megismert é3 palyrtologiailag feldolgozott gosau képződmények 

a felső kréta idején a túron és a maastrichti közötti időszakban keletkez

tek .
Az irodalmi adatok szerint a Normapolles képviselői a felső cenomanbari 

tűnnek fel először.
Az albai és a cenoman emeletek egyszerű csíranyitásű monosulcat és 

tricolpat zárvatermő pollenjeit bonyolult exinéjfl és porusszerkezetű pol- 

lenszemcsék a túron emelet kezdetén szorítják háttérbe, megváltoztatva a 

kréta vegetáció arculatát. Ez a vegetáció a szenon emeletben tehát a go»au 

képződmények lerakódása idején teljesedik ki.

A Normapolles elnevezés bevezetését Pflug a modern angloapermaektől 

eltérő morfológiájú fosszilis zárvatermő pollenek gyűjtőneveként javasol

ta. PfLúgnak az a meglátása, hogy a felső kréta zárvatermők pollenjei 

exine szerkezetük alapján szabályos fejlődési sorokat mutatnak ma már bi

zonyított. A Normapolles Steinma jól megkülönböztethető morfológiai bélye

gein (szemcseméret, héjmorfológia, díszítettség, díszítő elemek mérete, 

pórusszerkezet komplikáltsága stb.) és azoknak gyors válto/ásain alapuló 

biosztratigrafiái alkalmazóétóságuk régóta ismert.

Az evolúciós változások nagyszerűen végig követhetők a Normapolles 

Stemmán mint nagy egységen, de az egyes nemzetségek önálló fejlődésén is.

Az egyes csoportok megjelenésekor jellemző a kis méret, vékony fal, 

finom díszítettség, egyszerű pórusszerkeíet, amely akmeajuk idején nagy 

mérettel, durva díszítettséggel, bonyolult pórusazerkezettel teljesedik 

ki. Ezek a tulajdonságok a nemzetségek és fajok hanyatlásakor újra az egy

szerűsödés felé tendálnak'. Ennek a számos jellegnek a kombinációja veze

tett a Normapolles nemzetségek jó biosztratigráfiái használhatóságához, 

amely lehetővé tette a gosau képződmények korának meghatározását. A fel

ső túron - coniaci - santonira legjellemzőbb a vékony falú már komplikált 

pórusszerkezetű Complexiopollis formacsoport. Mellettük a monoanulat Sub- 

trudopollis és Pseudoplicapollis is a turoniban lép fel. A coniaci felső 

szakaszán ezek mellett megjelenik az Oculopollis, egyenlőre kis mérettel 
és kis oculussal.
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A santoniban a kisméretű Oculopollis fajok száma megnő, a Complexio- 

pollisnak itt van az akmaeja, ugyanakkor itt lép fel a Schulzipollis és a 

Primipollis is.
A campani alsó szakaszán kiteljesedik az Oculopollis nemzetség, itt 

találkozunk a legbizarabb, nagy méretű és durva díszítettségé fajokkal, 

ami egybeesik a legvastagabb falú és a leggyorsabb evolúciós fejlődést 

befutó Hungaropollis nemzetség felfelé ívelésével. Ugyancsak a santoni- 

-kampani határán jelenik meg az igen komplikált pórusszerkezetű, itt még 

kisméretű Interporopollenites nemzetség is. A felső kampaniban az Oculo

pollis nemzetség kezd háttérbe szorulni, méretei csökkennek, ugyanakkor 

gyakorivá válik a megnyúlt anulusú nagy átriumú, de még csak diszkréten 

díszített Longanulipollis fajok előfordulása.

A maastrichtiban már inkább a leegyszerűsödött formák dominálnak.

A Pseudopapillopollis kis méretű és egyszerű pórusszerkezetű fajai mellett 

a kis méretű és kis oculusú Semioculopollis fordul elő.

6. Öskörnyezet

A gosau képződmények felhalmozódása idején az eddig megismert auszt

riai, magyarországi, szlovéniai és szlovákiai kifejlődése területek a 

Normapolles Provincia mediterrán területeihez tartoznak, ahol a Normapolles 

Stemma abyanövényei uralkodtak. Az irodalmi adatok és az aktualizmus elve 

alapján a feltételezett rokoni kapcsolatok a mai trópusi-szubtrópusi terü

letekre vezetnek.

A Juglandaceae, Synplocaceae, Simarubaceae, Aceraceae, Rhoipteleaceae 

rokonságú Normapolles nemzetségek magas törzsű bő pollentermő fák voltak, 

amelyek gyorsan meghódították a szárazulatokat.

Erre utal az első redukciós üledékekben való tömeges előfordulásuk.

Domináns formáik egyaránt megtalálhatók az édesvízi és a tengeri kép

ződményekben. A tenger érkezésekor még trópusi-szubtrópusi klíma a maastrich- 

ti közepétől erős lehűlést mutat, ami az emelet végén végérvényesen megvál

toztatja a felső kréta vegetáció arculatát.

Ezt a változást jól mutatják a felső túron éfe maastrichti emeletek 

közötti időszakban lerakodott gosau képződmények sporomorpha asszociációi is.

A gosau képződmények palynosztratigrafiai vizsgálata természetesen még 

nem fejeződött be, az itt elmondottak csak részeredményeknek tekintendők.

1 1 2



IRODALOM /REFERENCES/

AMEROM, H. W.. J. VAN (1965): Upper-Cretaceous pollen and spores assemblages 

from the so-called "Wealden" of the province of León (Northern Spain)

. - Pollen et Spores 7 (1): 93-134.

AZEMA, C. et al (1901): Microfossils from the Upper Cretaceous of Vendée 

(Francé). - Rév. Paleobot. Palyn. 35 (2-4): 237-201.

CLARKÉ, R. F. A. and VERDIER, J. P. (1967): An investigation of Micro-

plancton assemblages from the Chalk of the Isié of Wight, England. - 

Verk. dér Kon. Neder Akad. van Wet. AFD. Nat. 24 (3).

DEÁK, M. II. and COMBAZ, A. (1967): "Microfossiles Organiques" du Wealdien 

dans un soudage de Charente Maritime. - Revue de Micropaleontologie 

10 (2): 69-96.
GÓCZÁN, F. (1964): Stratigraphic Palynology of the Hungárián Upper Creta

ceous. - Acta Geol. 0 (1-4): 229-264.

GÚCZAN, F. et al (1967): Die Gattungen des "Stemma Normapolles Pflug

1953/b” (Angiospermae). Neobeschreibungen und Revision europaischer 

Formen (Oberkreide bis Eozan). - Palantologische Abh. Abt. E. Paláo- 

botanik 2 (3): 427-633.
GÓCZÁN, F. and SIEGL-FARKAS, A.: Palynostratigraphical zonation of Senonian 

sediments in Hungary. - Review of Palaeobot. and Palyn. (in press)

JANSONIUS, 3. (1962): Palynology of Permian and Triassic sediments, Peace 

river area, Western Canada. - Palaeontogoaphica, 110, B.(l-4): 35-98.

JOCHA-EDELÉNYI, E. (1984): Jelentés a felsőkréta típusszelvények tanulmá

nyozására Ausztriában tett tanulmányúiról. - M. All. Földtani Int. 

Adattár Te^: 12867.

JUHÁSZ, M. and pÓCZÁN, F. (1985): Comparative study of Albian monosulcate 

angiosperm pollen grains. - Acta Bioi. Szeged. 31: 147-172.

KEDVES, M. (1980): Les Pollens du Genre de forme Complexiopollis W. Kr.

1959. em Tschudy 1973. du Cenomanien superieur de Vila Flór (Portu

gál). - Revista Espanda de Micropal. 12 (3): 469-488.

KLAUS, W. (1963): Sporen aus dem Südalpinen Perm. -'Jb. Geol. B. A.
106: 229-369.

K0LLMANN, H. A. and SUMMESBERGER, H. (1982): Working group on the Conia- 

cian - Maastrichtian stage, Fourth Meeting. Excursion to Coniacian - 

Maastrichtian in the Austrian Alps.

113



KRUTZCH, W. (1957): Sporen- und Pollengruppen aus dér Oberkreide und dem 

Tertial* Mitteleuropas und ihre stratigraphisce Verteilung. - 

Zeitschrift für Angewandte Geologie. 3 (11-12): 509-548.

MEDUS, 0. et al. (1980): Turonian Normapolles from Portugál and Southern 

Francé; correlationr.. - Review of Palaeobot. and Palyn. 31 (1-2): 

105-155.

-MELL0, I. and SN0PK0VA, P. (1973): Vrchnokriedovy vek vyplni v dutinách 

triasovych vapencov Gombaseckého Lomu. - Geol. prace, 61: 239-253.

PACITÓVÁ, 8. .(1981): The evolution and distribution of Normapolles pollen 

during the Cenophytlc. - Rév. Palaeobot. Palyn. 35: 175-208.

R08ASZYNSKI, F. et al (1983): Le Turonien de la region-type: Samurois et 

Turaine. Stratigraphy, Biozonations, Sedimentology- Bull. Centres 

Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine 6 (1): 119-225.

SIEGL-FARKAS, Á. (1983): Palynology of the Senonian Formations at Magyar- 

polány. - őslénytani Viták (Discussiones Palaeontologiacae) 29: 59-69.

SIEGL-FARKAS, Á. (1906): Palynrstratigraphy of the Senonian from borehole 

Bácsalmás -1. (S Great Hungárián Piain). - M. Áll. Földtani Int. Évi 

jelentése 1984-ről: 425-459.

SIEGL-FARKAS, Á. (1988): Palynostratigraphy and evolution history of the 

Ajka Coal Formation, W. Hungary. - M. Áll. Földtani Int. Évi jel.

1906. évről: 179-209.

SIEGL-FARKAS, Á.: Ausztriai gosau képződmények palynostratigrafiái vizs

gálata. - Osztrák-magyar jubileumi kötet, Geol. Bundesanst. Wien 

(in press)

TSGHUDY, R. H. (1973): Complexiopollis Pollen Lineage in Mississippi 

Embayment Rocks. - Geol. Surv. Prof.,Pap. 743 (C)<

VISSCHER, H. (1966): Plánt microfossils from the Upper Bunter Hengelo 

the Netherlands. - Acta Bot. Neerl. 15: 316-375.

WEYLAND, H. and KRIEGER, W. (1953): Die sporen und pollen dér Aachener

kreide und bedeutúrig für die characterisierung des mittleren Senons. - 

Palaeontographica, B. 95 (1-3): 6-29.

114



GOSAU KÉPZŐDMÉNYEK LELŐHELYEI

S P R A S A

3 G o $ a u
h  U p p o n t j i  h g y  
S Z r c c a

/ f . J i b r e i

115



I 
M

A
A

S-
C

tü
O

M
A

N
. 

t
u

r
o

n
\c

o
n

ia
c

\s
a

n
t

c
n

c
a

h
p

a
m

t
r

ic
h

t
.

£  £

o
(X
o
X
Lu
-J
ex
Z
o

jn
*x
-c
O

Cn

J
-C 

O  O

CT)

o
-J gr
-* §  

-J
ex 
<T> 
Q
r>
Ül 
v/> 
CX

O
ex
O

C
-J
f—

d  v)

§  3

8  o
rí Cv-

o
f-

<0 o

Klaus ' 4959
K r u tz s c h  4Q57-
Vari AnvLrorn 4965"
Góczon cet al 49 67  
Taoltova 4978 ,4961
K c c t v & s  4 9 8 0
M<l c I us <Lt a l 4 9  80
'Robaszynsld <2X a l 4982. 
A ze m a  et a l 4984

l . ö h m



GOSAU KÉPZŐDMÉNYEK PALYN05TR AT IGR APHI A JA

A U 5 T R I A  M A G Y A R  0.

<r\
3
C
SÍ
ta
2=
5̂

ítl
ÜJ

£

~c
8JQ

<n ö{n

GOSAU
s :o
o~Q
O
c
<§

Jw
- 4 ~ )

C
!sL

.

1 «

-V -V
o o
ej

$
§

C 'SL
«̂ -cN * 
~X -Q 
1

SILÓ-  

k É M A

-2

1 -
I ? 1

fá o

y
u
cí

N

JELLEMZŐ ZÁRVATERMŐ
\

T A Y Q M O K

lU

<0

o
oc
fe
<

*
s
2:
<
o

o
V-
2:
'K
iö

0 
<c

1

1
ejt

V-

Ps&udopapíflopoWis div. sp. 

S<zmiocu/opoüis sp.

L o n q a n u  lipo ltis  sp- 
K r u lz - s c h ip o l l is  sp,

H u n g a r o p o ll is , chv.sp. 
O caj lo p o lí is  d i iA s p .

___ ____ ía í^ r p  o ro potlm ii és s p .
Primipoliis sp. $c.nu! z.jpolUs sp. 
Compl<z.Yiopo!’ls c liv .sp .
Qcuiop&tljs d iv . s p. ____
0  cutopolli5 o rb ic u la r ls  
C om p ley iop o lÜ s cornplicotus 

m icro ru g u la tu s  
of. f u n ic u lu s
ej-. c'nrisÍQiz.

S u b t ru d o p o U is  s p  

<2 ^

C o m p l e y i o p o l i i s  c h n s t a c .
C. h a J m ig ii
C. prQzatutns-sctns
S u b t r u d o p o l i i s  sp. 
VszxtdopLicapoH is sp .

117



PALYNOSTRATIGRAPHIC STUDY OF GOSAU TYPE FORMTIONS 

(AUSTRIA, HUNGARY, SLOVfNIA)

Á. Siegl-Farkas

Abstract

The paper describes the results obtained from the palynostratigraphic 

study of gosau type forrnations found in the Nördliche Kalkalpen (Northern 

Calcareous Alps), Austria and the Nekézseny Conglomerate Formation in the 

Uppony Mts., Hungary. Reference is alsó made to beds of similar develop- 

ment found in the Zrece area in Slovenia. These beds will be studied by 

the author in detail at a later date, in association with the colleagues 

from Slovakia.

A common feature fór gosau type forrnations is the fact that they 

were developed in separate basins and correspond to different stratigraphic 

units. The fact that they correspond to different stratigraphic units is 

well evidenced by the short-range representatives of the genera of the 

Upper Cretaceous Normapolles Stemma.

As shown by palynostratigraphic data, the deposition of gosau type 

forrnations studied in Austria took piacé from the Middle-Upper Turonian 

to the Upper Santonian.

The development is most likely to have taken piacé during the Upper 

Santonian - Upper Carnpanian fór gosau types forrnations of the Uppony Mts. 

in Hungary, and during the Maastrichtian fór the beds of similar develop

ment in Slovenia. The different age of forrnations of each subbasin c}.early 

points to the paleomorphological diversity of the Upper Cretaceous relief, 

the direction of transgression of the Tethys, and the discontinuties in 

the process of transgression.

Results from the palynostratigraphic examinations have provided a 

reliable basis fór the correlation, paleo-environmental reconstruction 

and comparison of gosau type forrnations in Austria, Hungary and Slovenia.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
. pp. 119-123.

'• "É-MAGYARORSZÁGI FELSŐ KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEK PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATA"

Sieglné Farkas Ágne^

A magyarországi szerion képződmények közül a legteljesebb kifejlődésű 

a Dunántúli Középhegységi rétegsor, ahol a felső kréta redukciós üledék
képződési ciklus a pregosaui-subhercyni orogén fázis után, többnyire felső 

triász karsztosodott térszínen, a felső szantoniban kezdődött meg és a 

maasztrichti felső szakaszán fejeződött be.

Ezt az időszakot a palynosztratigrafia 0 dominancia zónába és 8 do

minancia subzónába sorolta. (Góczán F.: 1964, 1973, Siegl-Farkas Á.: 1983, 

1986, 1989, Góczán F. - Siegl-Farkas Á.: 1990).

A Dunántúli Középhegység egyes területein a redukciós szenon képződ

mények feküjét képező triász alaphegység karsztos mélyedéseiben lerakó

dott bauxit kőzetek a szenon szárazföldi üledékképződési szakaszáról ta

núskodnak.

A szenon transzgressziós rétegsor képződményei a különböző korú 

bauxitok feküjét és fedőjét képezhetik.

I. Triász-szenon képződmények közötti bauxit szintek 

Az autochton-parautochton típusú Nagytárkányi Bauxit Formáció fedőképződ

ményét az Ajkai Kőszén-, a Csehbányái-, a Jákói Márga és az Ugodi Mészkő 

Formáció adhatja (Császár et al 1990).

A Halimbai Bauxit Formáció részben a Nagytárkányi áthalmozott terméke, 

fedője az Ajkai Kőszén Formáció.

A Kozmatagi Formáció összetételében is részt vesz a Nagytárkányi Formáció 

bauxitanyaga az áthalmozott feküdolomittal. A fedőt az Ajkai Kőszén-, a 

Jákói Márga - ill. az Ugodi Mészkő Formáció adja. A felsoroltak alapján

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Népstadion út 14.
x
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azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a triász-szenon bauxit szintek ese* 

tében a fedő a szenon transzgressziós rétegsor bármelyik képződménye lehet, 

kivéve a Polányi Márga Formációt.

A fedőképződmények palynozónákba sorolásával megkapjuk a bauxit lefedődésé- 

nek pontos korát.
A középhegységi kőszénkutatásnak köszönhetően, a leggyakoribb bauxitfedő 

képződmények palynologiailag a legismertebbek és palynosztratigrafiailag 

a legfeldolgozottabbak. (1. ábra).

Az Ajkai Kőszén Formáció, a Csehbányái Formáció és a jákói Márga Formáció 

képződményei legnagyobbrészt az alsó kampáni idején rakódtak le, amely idő

szakot a palynologia 6 subzónára osztott. A szenon fedős bauxitok esetében 

legnagyobb valószínűséggel az a bauxit képződmény őrződött meg leginkább, 

amely az alsó kampani zaklinskaiaeglobosus illetve a Hungaropollis domi

nancia zónák idejének képződményei fedtek le.

Azok a bauxitok, amelyek a felső kampáni trianpuláris-spatiosus vagy a 

bajtayi-lenneri assemblage zónák idején lerakodott formációk kőzetanyagával 

fedődtek le, denudáció áldozatául eshettek. Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a legidősebb, felső szánton! Qculopollis-Complexiopollis dominancia 

zóna képződményei ezidáig mint "bauxitfedő" nem fordultak elő.

II. Szenon-eocén képződmények közötti bauxitszint 

A szenon-eocén közti szintnek a feküjét az Ugodi Mészkő Formáció adja. 

Ahhoz, hogy a felső kampáni triangularis-spatiosus ill, bajtayi-lenneri 

assemblage rónákba sorolt Ugodi Mészkő Formáció bauxitfeküként jöhessen 

számításba, az alsó maasztrichti Pseudopapillopollis - Semiculopollis és 

a felső maasztrichti bakonyensis-praesubhercynicus asemblage zónák idején 

felhalmozódott Polányi Márga Formációnak le kellett pusztulnia.

Az Ugodi Mészkő Formáció a szenon képződmények között kivételes helyzetben 

van, mert mint bauxit fedő és fekii is szerepelhet.

Űskörnyezeti következtetések

A középhegységi felső kréta bauxitok feküjét legnagyobbrészt karszto

sodott felső triász képződmények alkotják.

A felső triász és a felső kréta között keletkezett képződmények le

pusztulása a legnagyobb valószínűséggel a turoni és koniaci emeletek ide
jén játszódott le.
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A középhegységi üledékgyűjtő területe a.felső kréta idején a 

Normapolles növényföldrajzi provencia mediterrán régiójába tartozott.

A cenoman végén a turoni elején, a ma már kihalt, zárvatermő Mor- 

mapolles nemzetségek robbanásszerűen meghódították a trópusi-sibtrópusi 

éghajlatú Tethys ÉNy-i partvidékét.
A Normapolles első képviselői a középhegységi üledékgyűjtő felső 

szantoniba sorolt Complexiopollis - Oculopollis dominancia zóna képződ

ményeiből kerültek elő.

Azt, hogy a felső kréta korábbi szakaszán is már itt tenyésztek e 

karsztos vidék lejtőin, az bizonyítja, hogy már az első redukciós üledé

kekben is tömeges előfordulásúak.

A többnyire faalakú Normapolles nemzetségek mellett a vizenyős mo

csaras területeken gazdag haraszt vegetáció a jellemző, ugyanakkor 

nyitvatermőkkel csak ritkán találkozunk.

Míg a szárazföldün a Normapolles vezetésű vegetáció uralkodott, a 

kampániban érkező tengerben gazdag növényi mikroplankton. asszociáció 

tenyészett.

A bauxit felhalmozódásának kedvező bő csapadéké trópusi-szubtrópusi 

éghajlat csak a maasztrichti vége felé mutat hűvösödö tendenciát.

A felső kréta bauxit formációk felhalmozódása a sporomorfákkal jól 

jellemezhető felső szantoni Oculopollis - Trilobosporites dominancia 

zóna és a felső kampáni triangularis-spatiosus assembiage zóna közötti 

időszakban is folytatódott.

Ez a megállapítás azt bizonyítja, hogy a paleomorfologiai adottsá

goknak megfelelően a középhegységi üledékgyűjtő területén, egyidőben 

szárazföldi és édesvízi, majd szárazföldi és tengeri üledékképződés 

folyt.

Ez a dolgozat egy bő rezüméje annak az előadásnak, ami a Il.Paleobotani- 

kai Ankéton hangzott el. A szerző a teljes ill. bővített szöveget a MÁFI 

Évi Jelentésében kívánja megjelentetni Knauer Józseffel társszerzésben. 

Az előadás az 1990-ben Delfi-ben (Görögország) megtartott IGCP 207 ülé

sén hangzott el először teljes terjedelemben angol nyelven.
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N HUNGARY’S UPPER CRETACEOUS FORMATIUNS AND TIIEIR 

PALYNOLOGICAL INVESTIGÁTION

Á. Siegl-Farkas

Abstract

Gosau type Llpper Cretaceous fonnations are known in the Uppony Mts 

(N Hungary) from tha Nekézseny, Lénárddaroc, Dédestapolcsány and Ráyyincs- 

yölgy locaIiti.es.
The stratotype of Nekézseny Congiomerate Formation can be found in 

the railway-cut at Nekézseny.

Several scientists studied the paleontology of this Formation and 

its age was determined as Senonian (Z. Schreter 1910), Carnpanian (E. Va

dász 1953), Santonian (K. Balogh 1964)} Santonian-Cainparilan (L. Móra- 

Czabalay 1900).

According to K. Drezsnyászky's and 3. Haas's (1904) sedimentological 

and tectonic studies the layer sequence ctiaracterized by cyclically rever- 

sed gradation indicates a redeposited formation as a result of submarine 

sediment-slip and sludge-flow.

Dased on palynostratigraphic investigations this layes sequence' 

emerged during the Carnpanian stage in the periods of Oculopollis zaklins- 

kaiae - Orecolpites globosus and Hungaropollis dominance zones (Siegl-Far- ' 

kas 1903).

By comparison we found that the accumulation of the N Hungárián Gosau 

type sedimentation started later than that in Austria (Upper Turoniari - 

- Lower Santonian). In Slovenie layers of the same type were formed later 

(Maastrichtian) than that in Hungary.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /DisoussJones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 127-133.

PALEOKARPOIÓGIAÍ VIZSGÁLATOK A MAGYARORSZÁGI 

KRÉTÁBÓL ÉS A 11ARMAÜKORBOL

Rákosi LászlóX

Paleokarpológiai vizsgálatokat eddig hazánkban rendszeres gyűjtéssel 

és célirányosan nem folytattak. Az ősnövénytan hazai irodalmában a termések 

és magok a levélmaradványokkal együtt kerültek feldolgozásra. Kivételként 

említhetem a Celtis termések korszerű feldolgozását. (Kordos - Szakály - 

Kordos /1905/).

Az 1970-es évek végén E. Knobloch Magyarországon tett tanulmányútja 

során 9 lelőhelyről gyűjtött mintákat paleokarpológiai vizsgálatra az ajkai 

területekről,a felső kréta korú barnakőszén telepekből. Vizsgálatairól első 

ízben 1981-ben megjelent dolgozatában számolt be. Részletesen foglalkozik a 

Costatheca discoensis (Miner) Hall Középeurópai előfordulásával és megemlíti, 

hogy Magyarországról is előkerült több példány.

Knobloch és Mai 1984-ben megjelent dolgozatukban a magyar anyagból 

két új genust ismertetnek, a Padragkutia és a Operáulispermuin genust, egy- 

egy fajjal. A szerzők 1986-ban monográfiában számolnak be a középeurópai 

kréta korú termésekről és magokról. E munkában már 9 taxont említenek a 
magyarországi felső krétából.

Knobloch első dolgozata után, 1982-ben kaptam megbízást a paleokar

pológiai vizsgálatokra. Az akkor intenzív ütemben folyó ajkai barnakőszén 

kutatás során mélyült fúrások az Ajkai Kőszén Formációba tartozó', felső 

kréta korú széntelepeit és köztes meddőit vizsgáltam.

x 1
Magyar Állami Földtani Intézpt, 1143 Budapest, Népstadion út 14.
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A begyűjtött fúrási magiifintákat és a bányaszelvények anyagát hidrogén- 

peroxidos áztatással és nátriumhidrokarbonátos oldással tártam fel.( Ezután 

s z í tálással választottam szét az egyes frakciókat. A legkisebb szita 200 

mikronos volt, így a mikrospórák és pollenek tartománya feletti maradvá

nyokat vizsgálhattam. A részletes gyűjtés és a kiszélesített mérettarto

mány lehetővé tette, hogy a terméseken és magokon kívül, a mikroszkóposán 

és makroszkóposán megfigyelhető más növényi maradványokat is vizsgálhassam, 

így a makrospórák, sporangiumok, spóra- és pollen masszulák, a diszperz le

vélepidermiszek és levelek is vizsgálatra kerültek.

A vizsgált területről a makrospórák mesterséges rendszere szerint a 

következőket sorolhatom fel: Trilites carbunculus (Dijkstra 1949) Knobloch 

1984, Dacutrilites sp., Dacutrilites ajkaiensis n. sp. (MS), Verrutriletes 

compositipunctatus (Dijkstra 1949) R. pót. 1956, liortisporites harrisi 

(Murray 1939) R. Pót. 1956, Rugotriletos sp., Echitriletes sp., Erlansoni- 

sporites spinosus Bergad 1970, Glomerisporites pupus (Dijkstra 1949) R. Pót. 

1956, Minerisporites alius Batten 1969, M. borealis (Miner 1935) Hall 1967, 

Lobasporites lóba tus (Dijkstra 1949) Floquet et Lachkar 1979, Dictyothylacos 

sp.

Ismeretlen, vagy eddig még bizonytalan eredetű maradványok a Costatheca 

discoerisis (Miner 1935) Hall 1967, Costatheca verrucosa Gunther et Mills 

1972, Costatheca striata (Dijkstra 1949) Hall 1967, Binda et Nambudiri 1983, 

Costatheca vangerowii Knobloch 1906, Sperma ti tes donga tus Miner 1935,

Sperma tites minimus Binda 1968, Sperma tites Kaptalanfaensis n. sp. (MS).

A természetes rendszer alapján: A PRASINOPHYTA-k közül a Schizosporls 

reticulatus Cookson et Dettmann 1959 fordult elő a leggyakrabban, melyet a 

Zignemataceae családba tartozónak vélnek. A DASYCLADACEAE család gyakori 

képviselője a Munleria grambasti Bystricki 1976, amely édesvizi vagy oligo- 

halin képződésre utal. A CHAROPHYTAKAT három faj képviseli a Mesochara 

symmetrica (Peck) Grambast 1962, Amblyohara beguiana Grambast 1962, és a 

Microchara laevigata Grambast et Gutierrez 1977. Az ISOETACEAE családot a 

Minerisporites borealis és a Minerisporites alius (Batten 1969) előfordulása 

jelzi. A LYC0P0DIACEAE családból a Vadaszisporites minutireticulatus Juhász 

1975 masszuláit találtuk meg. '

Páfrányok sporangiumát és masszuláit a MATONIACEAE, SCHIZAEACEAE és a 

P0LYP0DIACEAE családok maradványai képviselik. Mind rétegtani mind ökológiai
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szempontból igen fontosnak látszanak a HYOROPTERIDALES-hez tarozó megaspó

ra maradványok. Gyakran előfordul s MARSILEACEAE családból a Lobasporites 

lóba tus, a SALVINIACEAE családból a Glomerispocites pupus, és az AZOLLACEAE 

családból az Azollopsis (Spiralopsis) pusllla Sweet et dilis 1974.

A zárvatermő kétszikű növények közül a MAGNÓIIACEAE családba tartozó 

Padragkutia haasil Knobloch et Mai 1904 mag maradványait találtuk a leg

gyakrabban. Előfordul még néhány példányban a Padragkutia edelényii 

Knobloch et Mai 1906 is. A IIAMAMEt.IDACEAE-hez tartozik a Klikovispermum 

hurnikii Knobloch et Mai 1903 jó megtartású példánya. Igen érdekes termés

maradvány került elő egy csabrendeki fúrásból. Konwoltón 1911-ben írta le 

az amerikai felső krétából Ficus ceratops néven (= Caripites ceratops 

(Konwoltón 1911) Shoemaker 1977).

A Laramisernen rothii (Knobloch 1977) Knobloch et Mai 1903 és Laramise- 

men inicrogranulatuin (Knobloch 1971) Knobloch et Mai 1906 néven leírt marad

ványokat a OREXAGEAE családba tartozó Rouss.ua genussal hozzák kapcsolatba. 

Az UR1ICACEAE családba tartoznak a Ooehmeria schenkti (Knobloch 1970) 

Knobloch et Mai 1903 és Ooehmeria retlculata Knobloch et Mai 1903, és 

Ooehmeria ctyrokyi (Knobloch 1964) Mai et Knobloch 1971. Már a középső 

krétából ismert család. Ide tartozik a Laportea germanica Mai 1970 marad

vány is. Az európai felső krétában aránylag gyakori a THEACEAE családba 

tartozó maradvány. Vizsgálataink során a Paleoschima microvalvata Knobloch 

et Mai 1906, Quedlinburgia knappéi Knobloch et Mai 1906, Costaecarpus 

pyrifonnis Knobloch et Mai 1906 és Walbeckia ajkaensis Knobloch et Mai 

1906 került elő.

A középső eocén képződményekből eddig a csordakúti édesvízi mészkő 

flórájából került elő néhány meghatározható maradvány. A CHARACEAE család- 

ból a Barrisichéra sparnaciensis Grambast 1977, Barrisichara vasiformis 

(Reid et Groves 1921) Grambast 1957 és a Peckichara coronata (peck et 

Recker 1940) Grambast 1957 valamint számos szár maradvány fordult elő.

A zárvatermők közül a Myricaceae család említhető, valamint a 

Leguminose-hez tartozó termések.

A CHARACEAE család jó szintjelző taxonjai a hazai eocén rétegekből 

az alsó prióbonaira jellemző Sphaerochara parvula (Reid et Groves 1921) 

Grambast,.és a felső priaboniban előforduló Staphanochara vectensis 
(Groves 1926) Grambast 1950.
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Oligocén képződményeket Bakonycsenye, Csetény, Oroszlány, Szápár és 

Ugod környéki fúrások rétegsorából vizsgáltam.

A gombamaradványokat az AMPIII5PAERIACEAE családba tartozó Tremato^ 

sphaeri tes lignitüin (lleer 1063) Meschinelli 1892 képviseli. A levélmarad

ványok epidermiszének felületén fordul elő. Az előforduló CIIARACEAE gyrogo- 

nitok a következők: Spberodiara hirmeri (Rásky 194r>) Mádler 1955, Ni tollop- 

sis (Tectochara) meriani (L. et N. Grambast 1954) Grambast et Sóulie-Maiche 

1972, Nitellopsis (lectochara) gayeri (Rásky 1945) Mádler 1955, Stcphano- 

chara ungeri Feist-Castel 1977, Rhabdochara major Grambast et Paul 1965, 

Sphaerocbara ulmenensis (Staub 1952) Grambast 1962, Rhabdochara langeri 

(Ettingsh. 1072) Mádler 1955, Chara notata Grambast et Paul 1965, Nitellop

sis (Tectochara) huangi (Lu. 1945) Grambast et Soulié-Marche 1972.

A TAX00IACF.AE családból a Glyptostrobus europaeus (Brongniart 1053)

Unger 1050, Taxodium balticum Sveshnikova et Budanzer 1960, Seguuia abietina 

(Brongniart 1022) Knobloch 1964, Atrotaxis couttsie (lleer 1063) Gardner 1004, 

és a Libocedrites salicornioides (unger 1041) Endlicher 1047 fordult elő.

A zárvatermők közül igen Jellegzetes és jól felismerhető az ACT1NIDIACEAE 

családba tartozó Actinidia foveolata C. et E. M. Reidll915 maradványai.

A CÜRYLACEAE családot a Carpinus boveyanus (lleer 1062) Chandler 1957, a 

RUSAGEAEí a Rubus microspermus C. et E. M. Reid 1910, a SABIACEAE-t a Meli- 

osma reticulata (C. et E. M. Reid 1910) Chandler 1957 maradványai képvise

lik. A IIYDROCIIARITACEAE fosszilis maradványai 1822 óta ismertek. A Stratio- 

tes 0 faját írták le az eocénből. Náluk az oligocén rétegekben lép fel a 

Stratiotcs kaitennordheimensis (Zenker 1033) Keilhack 1096. Ugyancsak ebbe 

a családba tartozik az üttelia minutissima Chandler 1963) Mai 1970 marad

ványunk is. Végezetül a SPARGANIACEAE család két faját emelném ki, a
o y* /

Sparganium pusilloides Mai 1978 és a Sparganium chomutovense Buzek et Hdly 

1964 fajokat. A család a felső krétából ismert.

A miocén képződményeket két területegységen vizsgáltuk. A Berhida, 

Küngüs, Mány, Pusztamiske, Tódebrő és Várpalota környéki fúrásokból elő

került; maradványok a következők.

A hazai szarmata rétegből már ismert DASICLADACEAE maradványok közé 

sorolható a több lelőhelyről előkerült Aclcularia transsylvanica üányai 

et Moreilet 1936 is. A gombamaradványok közül három taxont sikerült azo

nosítani, a SPIIERIACEAE családba tartozó Koséiinites congregatus (Beck 1882)
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Menetűnélli 1092, Roselinitos areolatus (Fresenius et Meyen 1056) 

Kirctiheimer 1941 valamint a MicroLhyrlum microscopum Desm. fajokat.

A CIIARACEAE gyrogonitok közül az ottnangi rétegekből a Cl tara sadleri 

Unger 1052a, a felső baüeni rétegekből a Niteliopsis (Tectochara) meriani 

(L. et N. Grambast 1954) Grambast et Soulié-Marctie 1972, Shaoroclinra ülnie- 

fiesis (Staub 1952) Grambast 1962, Cbara notata Grambast et Paul 1972, 

Shaerochara nodusa és a szarmata rétegekből Cbara molassica Staub 1952 

és a Sphaerochara incospicua (Unger 1050) Feist-Castel 1977 került elő.

A MARSILEACEAE családból a Regnellidium megaspórákat már a felső 

krétából is ismerjük. Néhány mintában tömegesen fordul elő az Azol la tomen- 

tusa Niki.tin ex Krystofovicb 1934 megaspórái.

A fenyőfélék közül tömegesen fordul elő a Glyptostrobus encopaens 

(brongniart 1033) Unger 1050, néhol előfordul az Athrotaxis coutt.sle (lleer 

1003) Gardner 1004 is.
A kétszikűek közül az öli gócén rétegekből már ismert Ao tini d i a 

foveola tat C. et E. M. Reid 1915 fordul elő. ATEACEAE családból az Eurya 

genus két faja került elő. A Col fis termések rétegtani elterjedése szem

pontjából új adat a mányi szarmata és a berhidai felső bádeni előfordulás.

A Rubus és Menjantbes magok után a LYTRACEAE családba tartozó Decodon 

globosust (E. M. Reid 1927) Nikitin 1929 említeném, mint igen gyakori 

leletet. Ugyancsak gyakoriak a Stratiotes maradványuk is. Unikumnak szá

mít egy kiingösi fúrásból a réteglaponként tömegesen előforduló Potamogeton 

dubnaensis Knobloch 1977 mag. Végezetül a CYPERACEAE családból két sásféle 

előfordulását említeném a Clidium oliguvasculare Mai in Knobloch 1974 és 

a Cladiocaria lusatica-t Mai in Knobloch 1970.

A másik területegység, ahol a komplex paleobotarvikai vizsgálatok a 

barnakőszén telepek genetikai viszonyainak tisztázására irányultak, a 

borsodi terület.

Részletesen vizsgáltuk a lyukóbányai, szelesi és feketevölgyi aknák 

V. és IV. telepeinek szelvényeit.

A gomba maradványokat a Roselinites areolatus (Fresenius et Meyer 

1056) Kirchheimer 1941 és a írematosphaerites lignitum (lieer 1063) Meschi- 

nelli 1092 képviselik.

A xylotomiai vizsgálatok során tömegesen találtuk a Glyptostroboxylon 

tenerum (Kraus 1949) Conwentz és Taxodioxylon taxodii Gothan 1904 törzs
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maradványait. Néhány Pinuxylon törzsdarab is .előkerült. A gyakori fuzit 

leletek a Sequoioxylon gypsaceum (Goeppert 1850) Greguss 1967 szerkezetét 

mutatták.

Az V. telep néhány mintájából tömegesen került elő a Glyptostrobus 

europaeus (brongniart 1833) Unger 1050 ág és levélmaradványa. Feltétlenül 

rnegemlítendűhek tartom az V. telep alján szereplő Calamus maradványokat.

A Calamus daeinonorops (Unger 1060) Chandler 1957, 111. a Calamus nemzetség 

maradványai hazai viszonylatban nem ismeretlenek, de ilyen tömeges elő

fordulásáról nem tudunk.
A szőkébb paleokarpológiai mérettartományból a Selaginella makrospó- 

rákat emelem ki. A maradványokat összehasonlítva a recens Selaginella fajok

kal Minaki 1904-es munkája alapján a Selaginella luchuensis Koidz -el hozhat 

tó kapcsolatba. A már említett Azolla. Stratiotes, üecodon maradványokon 

kívül 1ypha maradványok jelenlétét is megfigyeltük. A terület kutatása to

vább folytatódik.

A fenti kezdeti eredmények felsorolás jellegé ismertetése után meg

jegyezni kívánom, hogy a paleokarpológiai vizsgálatok jól kiegészíthetik 

a makroflóra és palynolóyiai vizsgálatok eredményeit, így szélesebb körű 

paleoükológiai és paleoklimatológiai értékelést tesznek majd lehetővé.
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PALEOKARPOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE CRETACEOUS 

AND TERÍIARY IN HUNGARY

L. Rákosi

Abstract

This paper discusses the üpper Cretaceous micro- and meso-plant fossils 

found in tlie Ajka Coal. Formation and in its interinediate deadrock layers.

Erőm Ihe Tertiary the Eocéné and Oligocene Chara, Coniferae remains 

and several Angiospermae seeds are described. From the Miocéné brown coal 

Mycophyta, Coniferae and somé Angiospermae seed remains could he collected.

The purpose of this short first communication is to prove that the 

new trend of paleobotanical investigations in Hungary may prove to be a 

useful tool fór the paleoecological and paleoclimatological investigations.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /Discussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 135-139.

A MAGYARORSZÁGI BAUXIT TELEPEKET FEDŐ EOCÉN 

KÉPZŐDMÉNYEK PALYNOLOGIAI SZINTEZÉSE

Rákosi László x

A magyarországi bauxit előfordulások jelentős részének fedőjét külön

böző eocén képződmények alkotják, melyek megvédték á bauxit vagyonúnkat a 

későbbi lepusztulástól. Ez a tény jelentőssé teszí az eocén képződmények 

fácies jellegének részletes ismeretét. Rétegtani szempontból a fek.ü és 

fedő kombinációja adja a bauxit keletkezésének, illetve felhalmozódásának 

korát. A sokoldalúan elemzett különböző fáciesek viszont a bauxit felhal

mozódásának lehetőségére világítanak rá, tehát prognózist segítik elő. 

(Tóth K. 1980).

A bauxit telepeket közvetlenül fedő eocén barnakőszenes és szenes 

agyag rétegek palynologiai vizsgálatát és biosztratigráfiái szintezését 

a Bauxitkutató Vállalat kutatói részére 1965 óta végezzük. A vizsgálatok 

szorgalmazói és irányítói T. Gecse É., Tóth K., Knauer J. és Gellai M. 

voltak.

A jelen dolgozatban három legfontosabb területegység bauxitját fedő 

eocén képződmények palynologiai vizsgálati eredményeiről szeretnék beszá
molni .

I. A nagytárkányi területen a bauxitot a Darvastói Formáció képződmé

nyei fedik. A formáció agyag, szenes agyag rétegeinek vegetációja a 

Plicapollis pseudoexcelsus - Triporopollenites urkutensis együttes zóná

ba tartozik. A biozónában dominálnak a postnormapolles csoportba tartozó 

Triporat és Subtriporat pollenek, melyek a Juglandaceae család őseinek

Magyar Állami Földtani Intézet,.1143 Budapest, Népstadion út 14.
x
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maradványai. Az aránylag kevés Pteridophyta maradvány a Schizaeaceae, 

Polypodiaceae és Pteridaceae családból kerültek elő. A kétszikűeket nagy 

fajgazdagság jellemzi. A legfontosabb családok a következők: Fabaceae, 

Legumiriosae, Myrtaceae, Lecythidaceae, Rutaceae, Anacardiaceae, Icacina- 

ceae, Cyrillaceae, Aquifoliaceae, Pandanaceae, Apocinaceae, Sterculia- 

ceae, Ericaceae, Sapotaceae, Nyctaginaceae, Ulmaceae, Fagaceae, Betulaceae, 

Myricaceae, Pálmáé, Sparganiaceae, A vegetáció mangrove jellegét a Nypa 

pálma és a Darringtonia pollenek előfordulása bizonyítja.

A Darvastói Formáció felső részében, valamint a 5zőci Mészkő Formá

ció sublitorális képződményeiben megjelennek a növényi mikroplankton szer

vezetek és a szervesvázé foraminifera maradványok. A növényi mikroplankton 

szervezeteüet a Deflandrea phosphoritica, Wetzeliella articulata, Pleuro- 

zonaria concinna, Pleurozonaria stellulata, Spiniferites cingulatus, 

Spiniferites ramosus, Pixidiopsis bakonyensis, Cymatiosphaera eupeplos 

képviselik. A parton és a partvonaltól távolabbi területeken szemiterresz- 

trikus láperdők fejlődtek ki, sok trópusi és szubtrópusi flóraelemmel. A 

rétegek nagyrésze a Tricolporopollenites cingulum együttes zónába, tartozik. 

A gazdag Pteridophyta aljnövényzet a Schizeaceae, Polypodiaceae, Gleicheni- 

aceae és Pteridaceae családok fajaiból tevődik össze. A zárvatermők is vál

tozatos asszociációkat alkotnak. Leggyakoribb családok a Fagaceae, Betula- 

ceae, Myricaceae, Sapotaceae,és Myrtaceae.

II. A fenti területtől ÉK-re a Dudar - Bakonyoszlopi területen a jó 

minőségű bauxit telepek közvetlen fedőjében limnikus eredetű barnakőszenes 

rétegek települnek. A telepek palynologiai vizsgálatát a Dudar 406, 445,

447 számé, a Bakonyoszlop 101 és a Bakonyszentkirály 3 számú fúrás réteg-, 

sorából végeztük. A telepek a Polypodiaceoisporites macrospeciosus együttes 

zófia Ovoidites ligneolus együttes subzónába tartozik. Édesvizi, mocsári 

képződmények. A felette települő molluszkás márga és mészkő rétegek már a 

Tricolporopollenites cingulum együttes zónába tartoznak. A vegetációra a 

szemiterresztrikus láperdei elemek dominanciája jellemző. Sok a Pteridophy

ta spóra. A kétszikűek között a Juglandaceae és Myricaceae családok fajai 

dominálnak. Jellemző még az Ulmaceae és Fagaceae pollenek gyakorisága.

A növényi mikroplankton jellemző fajai a Cordosphaeridium gracile, Pleuro

zonaria stellulata és a Noremia major.

A vegetáció alapján a széntelepek azonosíthatók aLballnkai felső te
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lepekkel és a Dorogi Formációba tartoznak. A barnakőszenes rétegek felett 

a Szöci Mészkő Formáció rétegei ugyancsak sok növényi mikroplankton szer

vezetet tartalmazó rétegei következnek.

,111. A Nagyegyháza - Csordakút - Mány területén elsősorban a dolomit- 

törmelékes összlet szürke bauxit, agyag és szenes agyag rétegeit vizsgál

tuk. A meghatározott sporomorpha együttes a Polypodiaceoisporites macro- 

speciosus együttes zóna két subzónájának maradványait mutatja. Az üvoidi- 

tes ligneolus -subzónára az édesvizi növényi plankton szervezetek gazdag

sága jellemző. Domináns az Ovoidites ligneolus, subdomináns az Övoidites 

microligneolus, Tetraporina quadrata és a Pilospora parvus. Az édesvizi 

mocsarak gyakori vízboritottsága és a nyilt víztükör kialakulása is felté

telezhető. Helyenként a partközeli Myricaceae bozótok és a távolabbi erdők 

Fagaceae, Juglandaceae és Sapotaceae családba tartozó pollenjei, valamint 

az aljnövényzetet alkotó Pteripophyták spórái is nagy számmal jelennek 

meg. Ez utóbbiak feldúsélása a partvonalhoz közelebbi területeket, vagy 

a kiszáradó mocsarakat jelzik és a Leiotriletes adriannis pseudomaximus 

subzónába tartoznak.

A csordakúti bauxit külfejtés területén a bauxit feletti édesvizi 

mészkő rétegek nagy mennyiségű levélmaradványt tartalmaznak. F. rétegek 

sporommrpha associációi azonosak a fent említett dolomittörmelékes össz

let bauxit és agyag betelepülésével.

A fenti rétegek felett a Dorogi F.ormáció barnakőszenes rétegei te

lepülnek. A nagy vastagságú barnakőszén telepek a Monocolpopollenites 

tranquillus együttes zónába tartoznak. A vegetáció domináns alakja a 

Monocolpopollenites tranquillus pálma pollen, mely gyakran társul a 

Myrica félékkel. Az eutrof láperdőt selélylápi vegetáció követi, sok 

Pteridophyta spórával. A transzgresszív rétegek kialakulása után tipi

kusan mangrove jellegű vegetáció alakul ki, Achrostichum, Stenochlaena, 

Barringtonia, Pelliciera és Nypa pálma jellemző fajaival.

A fenti biozónák nyomozása és térképi ábrázolása elősegíti a várha

tó bauxit előfordulások biztosabb prognózisát.
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PÁLYNOLOGICAL LEVELLING OF THE EOCENE FORMATION 

COVERING THE BAUXITE DEPOSITS IN HUNGARY

L. Rákosi

Abstract

A significant portion of the Hungárián bauxite deposits are covered 

by Eocéné formations that protected the bauxite deposits írom denudation.

The present study describes the palynological levelling of the cove- 

ring layers of three important bauxite areas.

In the Nagytárkány region the bauxite is directly covered by clay 

and coal clay the flóra of which belongs to the Plicapollis pseudoexcelsus 

- Triporopollenites urkutensis Assemblege zone. In the transgressive la

yers above already the several flóra microplankton and the characteristic 

species belonging to the Tricolporopollenites cingulum Assemblage zone are 

predominating.

In the Dudar-Bakonyoszlop area the good-quality bauxite deposits are 

covered by lymnic brown coal layers belonging to the Polypodiaceoisporites

macrospeciosus Assemblage zone.

Accumulation of the upper layer of the bauxite at Nagyegyháza - Csor- 

dakút - Mány tock piacé in the Eocéné in the period of the Polypodiaceoi

sporites macrospeciosus Assemblage zone. These layers are of lymnic origin. 

The main wockable coal deposits belong to the Monocolpopollenites tranquillus 

Assemblage zone.
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pp. 141-147,

FLÓRA ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS A MAGYAR OLIGOCÉNBEN 

ÉS ALSÓMIOCÉNBEN

Hably Lillax

A Centrális Paratehys területén faunisztikai és sztratigráfiai alapon 

az olígocén kétosztatú. Az alsó oligocén un, Tardi Agyag Formációból számos 

budapesti lelőhelyről és Eger-Kisegedről igen gazdag maradványegyüttes áll 

rendelkezésünkre. A flóra legjellemzőbb és leggyakoribb fajai a Doliostrobus 

hungaricus, Libocedrites salicornioides, Dryophyllum furoinerve, Zizyphus 

zizyphoides, Daphnogenc div. sp., Laurophyllum div. sp., Palaeocarya őrs- 

bergensis, Abelia quadrialata, Platanus neptuni.
A magyar alsó oligocén flórát tehát palaeotrópusi elemek alkotják, 

melyek valamennyien melegigényesek. Minthogy a fenti növények a zónáiis » 

vegetáció kialakításában vettek részt, következtetni tudunk belőlük a zo- 

nális klímára, mely ily módon meleg, szubtrópusinak bizonyult.

A Kiscellie.n/Egerien határán jelentős változások következtek be a 

flóra összetételében. Eltűnik egy sor faj, Abelia quadrialata, Zizyphus 

zizyphoides. Ezzel szemben a Platanus neptuni, Palaeocarya orsbergensis, 

Daphnogene, Laurophyllum uralkodóvá válnak, jelentőségük fokozódik. Előre 

tör a Legurninosae család. Változatos fajokkal és igen nagy egyedszámmal 

jelenik meg számos lelőhelyen. A Fagaceae család a Castanopsis toscana és 

Quercus apocynophyllum fajokkal képviselteti magát. Igen jelentős válto

zást jelent az arktotercier elemek megjelenése, melyek közül a legelter

jedtebb és helyenként tömegesen megjelenő faj az Ulmus pyramidalis.

Természettudományi Múzeum, Növénytár, H-1087.Budapest, Könyves K. krt. 40.
x
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l^Vértesszőlős, 2=Tstabánya, 3=Tarján, 4=Nagysáp, 5=Tokod, é=MárÍ3halom, 

7=Kesztülc, 0=Pomáz, 9=Leányfaiu, 10=Verűcemaros, ll=Csörög, 12=Eger

1. ábra. Magyarország egeriari ősnövénylelőhel í . (líis Egerián Iccalities

of Hungary)

Egyes lelőhelyen (Vértesszűlős) az'Acer angustilobum és a Betulaceae csa

lád képviselői is megjelennek. Legtöbb arktotercier elem az egri Wind-tég- 

lagyár un. felső flórájában fordul eő, ahol jelentős mennyiségben van je

len az Alnus, Salix, Acer tricuspidatum.

A Wind-gyári felső flórától eltekintve - melyben főként mocsári, víz- 

parti társulások tagjaival találkozunk - az egerien flórát palaeotrőpusi 

elemek alkotják. Az arktotercier elemek, pl. Ulmus pyramidalis, Alnus, fo

lyóparti, ártéri növények így tehát nem a zonális vegetáció tagjai, hanem 

helyi ökológiai, edefikus tényezők által meghatározott intrazonális vege-
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tációt képviselnek. Mivel a zonálÍ3 vegetációt palaeotrópusi elemek alkot

ják, így a zonális klíma meleg, szubtrópusinak adódik, melyet a pálmák je

lenléte is alátámaszt. Az orktotercier elemek megjelenése tehát nem egyér

telműen a klíma romlásának kuvetkezménye.

Lower bound= 0.6000000 

Upper beund= 0.9664100 

Scaling un.it= 0.0073282

1 - 

1 3 -  

2- 

11 -

5*

12-

4 -

6-

7 -

8- 

10 -

9-

3-

1-Vértesszőlős, 2=Tatabánya, 3=Tarján, 4=Nagysáp, 5=Tokod, 6=Kesztölc, 

7=Leányfalu, 8=Pomáz, 9=Pomáz, upper level, 10=Verőcemaros, ll=Csürog, 
12=Máriahalom, 13=Ipolytarnóc

2. ábra. A magyarországi felső oligocén és alsó miocén ősriövénylelöhelyek 

cluster dendrogramja a Jaccard index alapján.
Fig 2. Similarity of the Hungárián Upper Oligocene and Lower Miocéné 

floras by cluster analysis on the basis of jaccard index.
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Lower bound= 0.3903743 

Upper bound= 0.9063361 

Scaliny unit= 0.0119232

l=Vértesszőlős, 2=Tatabánya, 3=Tarján, 4=Nagys.áp, 5=Tokod, 6=Kesztölc, 

7=leányfalu, 8=Pomáz, 9=Pomáz, upper level, 10=Verőcemaros, ll=Csorüg, 

12=Máriahalam, 13=Ipolytarnóc

3. ábra. A magyarországi felső oligocén és alsó miocén űsnövénylelőhelyek 

club tér dendrogramja a Czekanowski index alapján.

Fig 3. Similarity of the Hungárián Upper Oligocene and Lower Miocéné 

floras by cluster analysis on the basis of Czekanowski index.
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Az oligocén/miocén határán a flóra összetétele alig változik. Az utal 

kodé és jellemző fajok egy jórésze ugyanaz, mint a felső oligocénben. Nem 

tűnik el és nem jelenik meg látványosan új taxcn, inkább csak az arányok 

változnak meg. A miocénben tovább nő a Lauraceae család diverzitása, a 

pálmák jelentősége és ismét előretör a Libocedrites salicornioides. 

Visszaszorulnak viszont a Leguminosae-k. A zonális vegetáció kialakításá

ban továbbra is döntő szerepet játszik a Platanus rreptuni, Palaeocarya 

orsbergensis, Daphnogene dív, sp., Laurophyllum div. sp.

A fentiek alapján, leegyszerűsítve, a következőkben jellemezhetjük a 

zonális vegetációt és klímát:

1. Kiscellien (alsó oligocén)

Dryophyllum furcinerve - Zizyphus zizyphoides - Palaeocarya orsbergen- 

sis - Daphnogene div. sp. - Laurophyllum div. sp. 

klíma:-meleg, kissé száraz szubtrópusi

2. Egerien (felső.oligocén)

Platanus neptuni - Palaeocarya orsbergensis - Leguminosae div. sp. - 

Daphnogene div. sp. - Laurophyllum div. sp. 

klíma: meleg, csapadékos szubtrópusi klíma

3. Eggenburgier:, ottnangien (alsó miocén)

Daphnogene div. sp. - Laurophyllum div. sp. - Palaeocarya orsbergensis 

- Platanus neptuni - Pálmáé (Sabal major, Calamus noszkyi) 

klíma: az előzőnél csapadékosabb, meleg szubtrópusi

A hagyományos klimatológiai értékelés mellett a levélstatisztikai vizsgá

latok (4. ábra) is a fenti megállapításunkat támasztották alá.
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Nanophyll ,
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L____ J  Mezophyll

E = E e! Macrophyil

4. ábra. Pomáz, Kesztölc és Ipolytarnóc lelőhelyek levélméret eloszlása 

statisztikai vizsgálatok alapján (Leaf-size distributiori in the 

Ipolytarnóc, Kesztölc and Pomáz flóra).
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CIIANGES IM THE FLÓRA AND THE CLIMATE DUR1NG THE OLIGOCENE 

AND THE LÜWER MIOCÉNÉ OF HUNGARY

L. ílably

Abstract

On the territory o£ the Central Paratethys, the stage Oligocene is 

seemingly bipartite on the basis of faunistical and stratigrapbical évi 

dence.
Ab the boundary of the stages Kiscellian and Egerian there were 

siynificaob chariges occurring in the composition of the flóra.

The zónái veyetation and climate can be outlined in the fcllowings

1. Kiscellian (Lower Oligocene)

Dryophyllum furcinerve - Zizyphus zizyphoides - Palaeocarya orsber- 

gensis - üaphnogene div. sp. - Laurophyllum div. sp.

Climate: warm, slightly arid, subtropical

2. Egeriat: (Upper Oligocene)

Pia tanús neptuni - Palaeocarya orsbergensis - Leguminosae div. sp.

- Daphnugene div. sp. - Laurophyllum div. sp.

Climate: warm, humid subtropical

3. Eggenburgian, Gttnangian (Lower Miocéné)

Üaphnogene div. sp. - Laurophyllum div. sp. - Palaeocarya orsbergen

sis - Piatanus neptuni - Pálmáé (Sabal major, Calamus noszkyi) 

Climate: warm subtropical, more hurrád than that of the previous 

phase
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ŐSLÉNYTANI VITÁK'/öiscussicines Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp, 149-156.

KLÍMAVÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MIOCÉNBEN

' XNagy Eszter

A magyarországi miocénből többszáz fúrás, feltárás, bányavágat stb. 

mintáinak palynológiai vizsgálatát végeztem el, cca 25 és 5,6 my közötti 

időszakból. Ezekből a vizsgálati anyagokból válogattam ki azokat, amelyek 

megfelelő mennyiségű spórát, pollen szemeket tartalmaztak, s felhasznál

hatók voltak különböző kiértékelésekre. így a paleoklirnatológiai értéke

lést 32 fúrás, ifi. feltárás spóra- és pollenanyagának segítségével vé

geztem el. A spórákat, polleneket az - ismeretesség mértéke szerint - 

beosztottam trópusi, szubtrópusi, mérsékeltöviccsoportokba. Ezeken kívül 

megkülönböztettem még egy un. kozmopolita, 111. ismeretlen klímaigényö 

csoportot is. Az abszolút spóra, pollen értékeket tartalmazó fúrási, fel

tárási diagramok mintánként! adataiból szerkéztettem három görbét, amelyek 

az 1/trópusi, 2/szubtrópusi és a 3/mérsékeltüvi fajok mennyiségeit összeg

zik. A 3 görbe lefutása alapján a magyarországi miocén klímaviszonyaira 

vonatkozóan a következő megállapításokat tettem:

Az alsó-miocén - a Centrális Paratethys területén - a rétegtani be

sorolás szerint egeri, eggenburgi és ottnangi emeletekre oszlik.

Az egri emelet az oligocén-miocén határszakasza, amelynek alsó ré

szén a trópusi elemek dominálnak.' Ezeknek jórésze páfrány, ami a cserje

szintet képviseli. Lombkorona szinten meglehetősen sok Sapotaceae, kevés 

pálma és néhány más fajjal (Plicatcpollis plicatus, Engelhardtioidites 

microcoryphaeus, Pentapollenites pentangulus-al) utal a trópusra.

A makroklímára leginkább a lombkoronaszint utal sok szubtrópusi képvise

lővel (Tricoporopollenites cingulum alfajai), több Coniferae, Pirius 

(P. latisaccatus), Ginkgo, Keteleeria. A szubtrópusi eredetű növények a

Magyar Állami Földtani In tézet, 1143 Budapest, Népstadion űt 14.
x
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cserjeszinten is jelentősek (Rhus, Myrica), valamint aljnövényként néhány 

Compositae. A melegmérsékelt és mérsékeltövi fajok is megtalálhatók mind 

lombkorona- (Carpinus, Tilia, Carya, Abies, Picea), mind cserjeszinten 

(Ephedra, Caprifoliaceae).
Az egri emelet felső részében is még jelentős számban találhatók tró 

pusi fajok (páfrányok, Sapotaceae, pálma pollenekkel képviselve), de meg

növekszik a szubtrópusi fajok száma is.' Mindezek alapján az egri emelet 

idején meleg szubtrópusi klíma uralkodott, sok trópusi fajt is magábanfog 

laló flóra társasággal. A mérsékeltövi elemek - valószínűleg - az északi 

expoziciójú hegyoldalakon, és a ligeterdőkben, mély völgyekben élhettek.

Az eggenburgi emelet klímája az egerinél valamivel hűvösebb, csapa

dékosabb kiegyenlített, szubtrópusi klíma. A szubtrópusi elemek a domi

nánsak. A trópusi fajokat főleg páfrányok képviselik. A trópusi fajok 

mennyisége általában - a mérsékeltöviek felett áll. A mérsékeltövi ele

mek állandóan jelenlevők, számuk általában nem nagy, valószínűleg a 

hegyi-hegyvidéki vegetáció képviselői.

Az ottiiangi klímája kifejezetten szubtrópusra utal. Az eggenburgi- 

hoz viszonyítva a mérsékeltövi eleinek előretörése jellemzi. A liyeter- 

dökben nagyobb mennyiségű szubtrópusi páfrányfaj ólt. Mindazonáltal a 

lombosok között még sok a trópusi elem (Sapotaceae, Sabalpollenites, 

Monocolpopollenites tranquillus). A lombosok között megnövekedik a mér

sékeltövi fajok egyedeinek a száma is (Salix, Pterocarya, Ouglans, Tilia, 

Liquidambar, Acer, Caprifoliaceae). Az ország középső és északi részén 

az alsó ottnangi köszénképző mélylápok lokálisan meleg szubtrópusi klí

mát jeleznek. A lápon kívüli erdők lombkoronaszintjében már sok a mérsé

kel tüvre utaló elem (Salix, Betula, Alnus, Ulmus, Tilia). A hegyi erdők

ben Picea, Abies, Tsuya hőmérsékletcsökkenésre utalnak, jelzik a makro-
l< 1 fmo h n v /ncohho  w 4 1 f  P -r n t n f  4-nonn í nmnl n f  f  n i  r<* r*-»/Ar»rAr>
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kimutatható.

A középső miocén 3 részre tagolódik: kárpáti, alsó- és középső 
bádeni.

A kárpáti emeletet nagy fldraváltás jellemzi, az új fajok jórésze 

szubtrópusi. A klíma uralkodóan csapadékos szubtrópusi. A mérsékeltövi 

elemek pollengörbéje csaknem azonos, csak alacsonyabb lefutású görbét 

alkot. A mérsékeltövi Riccia moha fajok a hegyvidéki erdőkben éltek, az
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elegyes lomberdőkben Uimus, Tilia, Acer, a ligeterdőkben Carya, Liquidam- 

bar, Alnus, Betula-val képviseltek. A spórák között néhány mediterrán 

klímaigényű: a Phaeoceros, Ophioglossum fajok. Feltétlen trópusiak az 

Anthocerotaceae, Gleichenia és néhány más spóra faj (Macroleptolepidi- 

tes, Polypodiceoisporites, Bifacialisporites, Mecsekisporites fajok). 

Trópusi eredetűek a mocsárerdőt kiegészítő Cyrilla fajok is.

A bádeni emeletben a kárpáti emelet asszociációja kiteljesedik, ez 

az egésztmiocén flórafajokban leggazdagabb emelete. Ugyancsak meleg, 

szubtrópusi klíma jellemzi. A trópusi elemek száma megnő - különösen az 

alsó-badeniben: páfrányspórák, (Mecsekisporites, Bifacialisporites)

mellett az ugyancsak trópusi Cycas faj. Alangium, Symplocos, pálma, 

Sapotaceae találhatók. A trópusi elemeket képező görbe azonban már se

hol nem emelkedik a szubtrópusi, de a méTsékeltövi elemekből alkotott 

görbe fölé sem. Kisebb mértékben megnövekszik a szubtrópusi és a mérsé

keltövi fajok száma is, a kárpáti emelethez viszonyítva. A középső mio

cén záröszakasza a küzépső-bádeni, hem különíthető el sok helyen. Ahol 

jól elkülönül, a Mecsek-hegysóy K-i felében, ott barnakőszénképző Taxü- 

dium mélylápok jellemzik. Ezeket a kőszénképződési időszakokat a trópusi 

görbén észlelhető kis csúcsok és nagy, szubtrópusi csúcsok jellemzik.

A felső-miocén: a felső badeni, szarmata és pannoniai és pontusi 

emeletekre tagolódik. ■

A felső-bádeni emeleti tenger 'trans,agressziója és a klímalehülés 

következtében a flóra igen elszegényedik, a taxonszám igen kicsi. Á szá

razabb, magasabb fekvésű elegyes lomberdő, és sok helyen csak a hegyi- 

-hegylábi erdő mutatható ki a pollenspektrumból.

A szarmata éghajlata a különböző geológiai változások és az általá

nos lehülési folyamatok függvénye. A területünk a Keleti Paratethys-sel 

került kapcsolatba, erre utal a flórarokonság is. A tenger sótartalmá

nak csökkenésére mutatnak a planktonszervezetek. A makroflóra adatok 

- a palynológiai adatokkal együtt - mediterrán hatást, a klíma szára

zabbá válását, nyári szárazságot feltételeznek. Bizonyos trópusi fajok 

eltűnnek. A Gymnospermae között már nincsenek trópusiak. A szarmatában 

az elűző emelet 97 trópusi spórájából már csak 16, az 57 trópusi zárva

termőből 12 faj maradi Az új fajok jórészénél mérsékeltövi flórarokon- 

ság tételezhető fel. A szubtrópusi, mérsékeltövi fajok görbéje együtt
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halad. A szarmata klímája szubtrópusi, mediterrán, ill. melegmérsákelt 

kellett legyet).
A pannoniaiaés a szarmata klímája között jelentős változásra nem 

utalnak a - csaknem azonos számban mutatkozó - flóraelemek. A beltenger 

sótartalma tovább csökken, erre mutatnak a planktonszervezetek. A klíma 

általános lehűlésének fokozódását jelzi a trópusi elemek további vissza

húzódása: a spóráknál 16-ról 10-re, a zárvatermőknél 13-ról 8-ra csök

ken a fajszámuk. Ezek a trópusi fajok - ahol előfordultak - feltehetően 

aljnövényzetként élhettek. Észak-Magyarországon már nincsenek. A szub

trópusi és mediterrán fajok száma is csökkent. A mérsékeltövi fajok szár 

ma mutat kisebb emelkedést. Jelentősebb ennél a spektrumban mutatkozó 

mennyiségi növekedésük és dominánssá válásuk. A klíma melegmérsékelt 

volt, s a domináns lombosokból következtetve - téli esőzésekkel.
A pori tusi emeletben - a pannoniéihoz viszonyítva alfajok száma va

lamivel megemelkedik. A trópusi elemek száma azonban tovább csökken. 

Előfordulásuk barnaköszénlápokban, a láperdő aljnövényeként volt lehet

séges. Ugyanezen lápok, láperdők miatt jelentkeznek a szubtrópusi fenyő

félék nagyobb számmal, lokális klíma-jelzőként. A mediterrán fajok száma 

csekély, annak ellenére, hogy az ország DNY-i részén ma is kimutathatóan 

jelentkezik a flórában a mediterrán hatás. A mérsékeltövi elemek száma 

megnövekedett a pannoniaihoz viszonyítva. A pontusiban 25 mérsékeltövi 

spórafaj, az alsó pannon 8 faja helyett, ezek között 9 Sphagnum faj,

10 fenyő faj az 5‘ helyett és 71 Angiospermae faj található a pannoniai 

63 faja helyett. A pontusi emeletben melegmérsékelt lehetett a klíma.

A védett, déli expoziciójú területeken, ill. mélylápok területén szub

trópusi, helyi klíma is kialakult.

A megszerkesztett klímagürbe a hazai radiometrikus mérések adatainak 

felhasználásával készült (Hámor et al. 1978, 1987, Vass et al. 1987). 

Korbeosztásom geológusaink által írásban lefektetett korbeosztásain ala

pul. Klímagörbéim abszolút tapasztalati görbék az egyes fúrások, fel

tárások spóra-pollenanyagának klimatikai értékelésén alapulók.

Az 1987-ben tartott IV. International Congress on Pacific Neogene Stra- 

tigraphy anyagában Ogasawara japán kutató eredményei megerősítették ada

taimat. A Csendes-óceán ÉNY-i részénip sekélyvizi molluszka vizsgálatai

ról készült diagram szerint 15 millió év előtti sz«akaszon feltüntetett
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kcizépső-bádeni felső részén levő felmelegedési szakasszal. Ogasawara 

^2nc* climatic optimum" - a 13 millió évnél, a magyarországi szarmata 

alsó harmadában jelentkező meleg szakasszal mutat időbeli megegyezést. 

Az általa 7. és 0. millió évnél feltüntetett "cooling of Laté Miocéné", 

pedig a pannon felső szakaszának lehűlésével esik egybe.

153



• • * • trópusi

• ---- szubtrópusi

h— s- mérsékelt

154



IRODALOM /REFERENCES/

HÁMOR, G,st al. (1970): Az észak magyarországi harmadidőszaki formá

ciók radiometrikus kora. (Radiometric age of the Tertiary forma- 

tions in North Hungary). - MÁFI Év i Del. az 1976 évről, pp. 61-

72.

HÁMOR, G. et al. (1907): Dating of Miocéné acid intermediate volcanic 

activity in Hungary. - Arin. Inst. Geol. Publ. Hung. 70: 149-154. 

NAGY, E.: Evaluation of the Hungárián Miocéné sporomorpha. - Geologica 

Hungarica. Ser. Palaeont. (in press).

QGASAWARA, K. (1907): Shallow-marine mollusca succession during the

Neogene of Northwest Pacific Region and its paleoclimatic implica- 

tions. - Fourth Inst. Congr. Pacif. Neogene Str. Abstr. vol.

pp. 02.

VASS*' 0. et al. (1987): Revised radiometric time-scale fór the Central 

Paratethvs Neogene. - Ann. Inst. Geol. Publ. Hung. 70: 423-434.

155



CLIMÁTIC CONDITION IN THE HUNGÁRIÁN NEOGENE 

ON THE BASE OF PALYNOLOGY

E. Nagy

Abstract

The palynological studies in the Hungárián Neogene supplied many 

results fór the paleoclimatoloyical evaluation. The spores and pollen 

grains have been yiven three climatic curves from the data of samples 

arranged in stratigraphic sequence. Changes in the number of species 

in elements and their frequencies through the Neogene indicate changes 

in climate.
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ŐSLÉNYTANI VITÁK /üiscussiones PalaeonLologicae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 397-200.

SZERVESVÁZÚ MIKROPLANKTÍ3N ZÓNÁK MAGYARORSZÁG 

PANNÓNIA! RÉTEGÜSSZ'LETÉBEN. ÚJABB ADATOK A 

ZÓNÁCIÓRÓL ÉS A DINUFLAGELLATAk EVOLÚCIÓJÁRÓL

Sütőné Szentai Mári^

A szervesvázú mikroplankton maradványok vizsgálatával a 

pannóniai korú rétegek szintezésének új módszere indult el 

Magyarországon. Ez a vizsgálat része annak a komplex kutatás

nak, amely a Magyar Állami Földtani Intézetben készült Jámbor 

Áron irányításával. A fosszi1iacsoport rendszeres vizsgálatát 

az 1970-79. évtől kezdődően végezzük fúrásszelvényekből, ame

lyek zömmel a Dunántúlról származnak, de vannak alapszelvé

nyek az Északi-Középhegység déli részéről, A Duna-Tisza közé

ről és a Tiszántúlról is Magyarországon kívül a Bécsi meden

céből egy teljes fúrást, több egyedi mintát, Jugoszláviából 

és Grúziából fúrásokból és feltárásokból származó egyedi min

tákat kaptunk vizsgálatra (1.3. ábrák).

A szervesvázú mikroplankton legjelentősebb csoportja a 

pannóniai korú márga, agyagmárga és aleurit rétegek szinte

zése szempontjából a üinoflagellatae (Soó R. 1953); amelyek 

a növényrendszertanban a Páncélos ostorosok törzsébe tartoz

nak. Mellettük a szarmata - pannóniai határrétegekben réteg- 

tanilag jelentősek az ismeretlen rendszertani helyzetű Me- 
csekia fajok is.

Bányagépeket és Eszközöket Gyártó Vállalat Anyagvizsgáló 

Laboratórium, H 7300 Komló, Kossuth L. u. 1.

X
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A szervésvázú mik ropIánk tón zónák első leírásai után 

( 190 2; 19 8 '5) részletesebb leírásukat az Acta Botanica Hung. 

különkiadása (1900.) közli, de ezt még kiegészítő leírások 
fogják követni folyamatosan, ahogyan az adatok bővülésével 

az együttesek vertikális és horizontális kapcsolatainak a 

megismerésével gyarapodunk.

A dinoflage11áták a Pannóniái kor csükkentsosvizi ten

gerében a számukra optimális élettérben virágzásnak indultak,

s amíg ez az élettér fennállt, a . Spiniferit.es bentoci i - 

Gonyaulax digitalé faj evolúciója során kialakuló egyre fej

lettebb alakokkal jeleztük. A zó.naha tároka t mindig az új 

formák megjelenésénél vontuk meg; a zónák időtartamát pedig 

a zóna jelző faj/fa jók jelenléte teszí. egyértelművé. A kísérő 

együttes jelenléte a zónajelző faj/fajok nélkül már téves 

megítélésre vezethet, mint ahogyan magam is jártam ilyen 

eredménytelen úton. Az új vizsgálati módszer szubjektív h i 

báit a jövendő kutatók már elkerülhetik.

A szervesvázú mikroplanktun vizsgálat - mai ismereteim 

szerint - alapvetően határozza meg a Középsű-Paratethysnek a

Keleti és Déli tengerrészekkel való időleges kapósulatainak 

s a Kárpátok-Alpok-Uinaridák közötti medencék fejlődésének a 

megítélését. A vizsgálat egyik új eredménye a Mediterrán te

rületek és a Pannóniái medence közötti, kapcsolat bizonyítása 

a 7 Ma feletti Messiriai emeleten belül.

Ebben a dolgozatban a mikroplankton zónáció új együtte

sének kialakulását, jellemzését írjuk le előzetesen, mert 

részletes leírásán még más, újabb adatok miatt dolgozunk; 

ezen kívül a zónációt kiegészítő megfigyeléseinket s az 

együttesek elterjedését szemléltető ábrákat tesszük közzé 
(2-10. ábra).
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A SZARMATA - PANNÓNIÁI HATÁRRÉTEGEK ÉS AZ ALSÓ PANNÓNIÁI 

MIKROPLANKTON ZÓNÁK EGYÜTTESEIRŐL

A panhóniai sensu lato rétegüsszlet 1,8-12 ín év közötti 

rétegösszletenék közvetlen fekü rétegeiben, ahol folyamatos 

volt az üledékképződés szürke agyagmárgákkal, a mikroplank- 

ton - gazdag együttesekkel képviselt. Ahol erősen meszes 

üledékek képződtek, ott ezek a fossziliák hiányoztak, habár 

más biosztratigráfiái vagy 1itosztratigráfiai módszerrel bi

zonyítható volt a szarmata korú rétegek jelenléte (Bóly-1; 

Nayygorbő-1; Hegymagas 78(10). Esetenként a vizsgálattal utó

lag bizonyítani lehetett a pannóniai rétegek jelenlétét ott, 

ahol litosztratigráfiailag szarmata korúnak látszottak a ré

tegek (Lovasberény Csv-3i; Máriakéménd-3). A felső szarmata 

együttesek adatait (Acta Bot. 1990) most kiegészítjük egy 

régebbi vizsgálatunk adatával, amelyek a grúziai Galidzga és 

Gidzsiri környéki feltárásokból származnak. (I. Táblázat).

A mintákat L. B. Iljina gyűjtötte 1973-ban, majd 1985-ben 

1. A. Nevesskaja adta át Jámbor Áronnak e vizsgálatok elvégzé

sére. A gyűjtők által megjelölt alsó meotiszi korú minták a 

magyarországi felső szarmata együttesekkel azonosíthatók több 

közös faj alapján, míg a felső meotiszi minta a Spiniferites 

bentorii - Gonyaulax digitaie köztes morfológiai alakjának 

több példánya szerint a pannóniai rétegösszleteink együttesei

vel, vagy valamelyik együttesével lehet azonos. Az alsó meo

tiszi minták azonosságát a mi felső szarmata együttesünkkel 

úgy is értelmezhetjük, hogy a Keleti-Paratethys sósabb vizű 

fácieseiben késve alakultak ki a pannóniai Spiniferites ben

torii típusú dinoflagellaták. Ez az alternatíva még további 

vizsyáiatot érdemel. (A későbbiekben a Szovjetunióból szár

mazó "középső port tusi" együttesekre is kitérünk).

Az alsó pannóniai Mecsekia ultima és a Spiniferites 

bentorii pannonicus zónák határa az Alpokalján (Szómbatheiy- 

II; Aderklaa-I-l.) egybemosódik, különösen a Bécsi medencé

ben, ahol a S. bentorii faj megjelenését még tömegesen kísé

ri a Mecsekia ultima faj. A környezeti faktorok valamelyest
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eltérők lehettek a Bécsi medence vizsgált pontján vagy az 

Ellende-medencében (Nagykozár-2 . ), de nem olyan lényegesen, 

hogy az együttesek fajösszetétele ne lenne jellemző. A Pan

nóniái medence legtávolabbi pontján (Veliko Mostanica) is a 

mi együtteseinkkel azonos dinoflageliatákat találtunk, sós- 

vizi Hystrichosphaeridae formák nélkül a Spiniferites ben- 

torii pannonicos zónában (5. bára).

A szarmata - pannonjai határzónák együttesei a S. ben

torii pannonicos zónát is beleértve az Alpok Keleti előteré

ben (Bécsi medence, Alpokalja), a Dunántúli-Középhegység és 

az Északi-Középhegység déli előterében, a Keleti-Mecsek déli 

előterében, valamint Lajoskomáromnál voltak bizonyíthatók. 

Tengelic környékén az 1. és 2. sz. fúrásokban a Mecsekia ul

ti ma zóna együttesei jellegzetesek, ott az alsó pannoni ai 

rétegeket a mikroplankton vizsgálat bizonyítja, de az alsó 

pannonjai dinof 1 agel1 atás zónák hiányoztak a fossziliák szá

mára kedvezőtlen fácies miatt. (Tőfeji Homokkő F.)

(2.4.5. ábrák).

A Spiniferites bentorii oblongus zóna szélesebb hori
zontális elterjedésű a Pannóniái medencében mint az előző 

zónák (6. ábra).

Az együttes a Duna-Tisza-közén a Rácsaimás-1. és a 

Kaskan tyú-2. sz. fúrásokban a Tótkornlósi Mészmárga Formáció

val együtt indul. Újabb adatunk van az együttes jelenlétéről 

a Szeghalom-4. sz. fúrásból (egyedi minta, a Tótkornlósi Mész

márga Formációból származik), ahol még egyedülálló az alsó 

pannóniai süllyedők létének bizonyítása dinoflagellata vizs

gálattal. A Pannóniai medence délebbi részén a Beocin,

Syrmien 1. rétegéből (P. Stevanovic et A. Papp 1985.) vizs

gált minta is ennek a zónának a jellegzetes együttesét tar

talmazza, s a távoli Erdélyből hozott köröndi agyag is.

A Pontiadinium nemzetség kialakulása a Spiniferites 

bentorii oblongus zónán belüli, ahol előbb a Gonyaulax digi- 

tale fajon tűnik fel az antapikális 1 * * ' * táblán egy gyenge 

búb, majd 1-1 példánnyal a nemzetség nyújtottabb képviselői 

is megjelennek. Ezért a zóna alsó határa összemosódik a
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a S. bentorii oblongus zónáéval. Felső határa a domináns 

együttes határánál egyértelmű.
A Spiniferites paradoxus - Splniferites bentorii 

coniunctus zóna jellegzetes együttese alatt es*etenkint egy 

kevésbé karakterisztikus együttesben kevés példányban, de 

már megjelennek a felsőbb zóna planktonikus elemei. Ezt az 

együttest, amely a S. paradoxus zóna alsó része, még a ké

sőbbiekben tárgyaljuk. A pontiadiniumos dominancia - szint 

a bácsalmási szelvényben a leggazdagabb, de a zónajelző 

fajok még az alpokaijai Szómbathely-II. sz. fúrásban is 

elég jellegzetesek közepes egyedszámmai. Ez az együttes a 

Zsira-1. sz. fúrásban már kevésbé formagazdag, és kifeje

zetten szegényes a Fertőrákos-22. sz. fúrásban, habár két

ségen kivüli itt is a zónajelző faj jelenléte. A Bécsi me

dence vizsgált fúrásaiban ez az együttes nem szerepel, sőt 

valószínű, hogy hiába is keresnénk. Ott ugyanis már a Spini- 

ferites bentorii oblongus zóna felső részén látszott, hogy 

a dirioflagellaták számára kedvezőtlenné vált a környezet.

A csökkentsósvizi dinoflagellata együttesek lassú vonulását 

Oél felé, a sósvizi/csökkentsósvizi élettér szűkülését bi

zonyítják az eddigi vizsgálatok (6.-10. ábrák).

A szarmata-pannoni ai határrétegek és az alsó pannóniai 

zónák kezdetleges fejlettségű és jellegzetes bentonikus ele

meiről az Őslénytani Viták 29. füzetében közöltünk rajzokat, 

s ezt egészítjük most ki a planktonikus (motilis) thekákról 

készült ábrákkal (F — I . ) .

A planktonikus elemeket amennyire ez lehetséges volt a
• ?

ma is élő formával azonosítottam C. A. Kofoid 1911. munkája 

nyomán. A ma élő együttesekből még nem azonosították a pon~ 

tiadinioid alakokat, ezért ezeket mesterséges elnevezéssel 

vagyok kénytelen leírni. így került bevezetésre a Pontiadini- 

um Stover and Evitt 1978 nemzetség is. A nemzetségnek kife

jezetten Gonyaulax digitale típusú tabuiációrendszere van, 

de az antapikális búb kialakulása az 1 ’ ' * * táblán, s ezál

tal többé-kevésbá nyújtott alakjai, deformált apikális és 

antapikális csucsi táblái morfológiailag erősen különböznek
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attól. A Pontiadinium nemzetséget Yow-yuh Chen (1982) 

Komewuia Cookson et Eisenach 1960 nemzetségbe sorolta át 

az archeopyle alakjai és nagyonis azonos alaki sajátságuk 

alapján.' A tabuláció viszont ezen nemzetségen nincs meg.

A mi pannóniai formáinkhoz legközelebb áll a paleocénből 

leírt Garpatella cornuta Grigorovich faj, mert holotípusán 

és variációs alakjain is látszik a tabuláció.

Grigorovich a fajt tabulációja alapján a Gonyaulaceae 

Lindernann családhoz hasonlónak véli.

(Paleontologicsészkij Sbornik 1964. n . 6.2. ). A Carpatella 

cornuta s a pannóniai korú pontiadiniumok azonosítása vagy 

különbözőségei a tabulációk pontos rajza nélkül egyenlőre 

a nyitott kérdések közé tartozik.

A Spiniferites bentorii - Gonyaulax digitale faj ben- 

tonikus és planktonikus dimorph alakjainak az azonosításá

ról, a faj evolúciójáról a Bécsi medence fúrásairól R. 

Fuchssal együtt írott dolgozatban számolunk be, szerkesz

tés alatt van Bécsben.

A FELSŐ PANNÓNIÁI •EMELET MIKR0PLANKT0N EGYÜTTESEINEK 

A KIALAKULÁSA, ELTERJEDÉSE

Az alsó pannóniai emelet mikroplankton együttesei az 

evolúció nyugodt szakaszában jöttek létre a környezeti fak

torok változásának a következtében, de mindig optimális vi

szonyok között. Az együttesek első változása a Spiniferites 

bentorii oblongus zónában a pannóniai koron belüli első 

transzgresszióhoz kötődik, amikoris létrejöttek, vagy meg

jelentek a medencében az első membránokat viselő Spiniferites 

bentorii típusú formák és a Nematosphaeropsis balcombiana 

fajhoz igen hasonló alakok. Ezeknek a feltehetően nyíltvízi 

együtteseknek, valamint a pontiadinioid formáknak is a 

későbbi megjelenései a vertikális szelvényekben egy-egy 
hullámát jelezhetik a nyíltvízi beütéseknek, esetleges helyi, 

vagy szélesebb kiterjedédű süllyedést. A két emelet határán
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megjelenő membrános Spiniféritesek, a Nematosphaeropsis bal- 

combiana (nem minden szelvényben), a Pontiadiniurnok, a nagyter

metű pianktonikus thekák és az u. n. Spiniferites bentorii 

coniunctus formák együttese nem gyökértelen, mert elődei az 

alsó pannóniai együttesekben megvannak.

Az evolúció legforradalmibb szakaszában jöttek létre a 

Spiniferites balcanica, S. bentorii coniunctus és a nagytermetű 

Impagidinium fajok.

A pannónia koron belüli legnagyobb kiterjedésű transzgresz- 

sziót (’ingressziót, a süllyedések idejét jelzik a dinofJagel- 

1 a ták.

A Pannóniai medence legdélibb részétől a legészakibb fű-" 

ráspontokig az együttes bizonyos késéssel jelenhetett meg, de 

mint diinorph szervezetek pianktonikus elemeik révén viszonylag 

gyorsan terjedhettek el a medencékben. Forma és egyedszámban 

leggazdagabb együtteseik a déli kifejlődési területeken (Nagy- 

kozár-Bácsalmás) a Csákvári Agyagmárga és a Tótkomlós.i Mész- 

márga Formációkban, a Balaton vonaltól Délre Iga 1-Sorn-Tengel ic- 

-Kaskantyú környékén, az Északi Középhegységtől Délre Detk-Szi- 

rák környékén és 5zómbathe1y -Za 1aszen11 ászlóná1. Ez utóbbi fú

rások együttesei kapcsolatban lehettek a Dunántúli Középhegység 

ÉNY-i előterében lévő együttesekkel.

Összehasonlítva az 1. ábrával a 8. ábrát szemléltető, hogy 

az ÉNY-i előtérben a Spiniferites paradoxus zónával indul a 

Száki Agyagmárga képződése. Ebben az agyagmárgában ez az együt

tes még sincs mindig jelen, mert csak egy szűk, sósabb vi*ű 

élettérre korlátozottan tenyészett (Bakonyszentlászl.ó-6. sz. 

fúrás kézirata). A Délkeleti előtérben viszont feltűnő a hiá

nya a Zsámbéki medencében (ott már a Pontiadiniumos együtte

sünk is hiányzik, mert ez a belső medence a S. bentorii oblon- 

gus zóna idején bezárult, s önállóan fejlődött a teljes, végig 

sósvizifeltöltődésig).

A Dunántúli Középhegységben a Várpalotai medencéből ré

gebben néztem az Inota-07. sz. fúrást s abban sem volt jelen 

a S. Paradoxua faj. Az együttes transzgressziós kiterjedését
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jelzi a Tiszapalkonya-I. fúrás, ahol ezzel az együttessel in

dul a pannóniai korú pelites üledékképződés, de ezt követően 

a kiédesedés korábbi bekövetkezése miatt, a fiatalabb dinofla- 

gellata együttesek hiányoznak. A Dunántúlon nagyon szép együtte 

sét láttuk az Igal-7. és a Tenge1ic-1 ,2. s z . fúrásokban a Drá

vái márgában.
Ez utóbbi adatunk helyességét Némedi V. Zoltán kétségbe

vonta (1906.), mégis úgy vélem, hogy a Tófeji homokkő Zalai 

Márga Formációban a Mecsekia ultima fajok mindkét fúrásban jól 

azonosíthatók a Lajoskoináromi együttessel, s a Drávái Márga 

alján a jellegzetes dinoflagellaták, a felső pannóniai emelet 

bázis rétegeiben azonosíthatók.

A Spiniferites paradoxus-S. balcanica fajok egyaránt a 

Spiniférites ben torii típusú dinof1 age11 ata változatos alakjai

hoz tartoznak. A Spiniferites paradoxus faj kezdetleges fejlett 

ségú membránnal (C. Tábla a. ábra) és kifejlett alakjai (D. Táb 

la ábrái) még viselnek az övrégió közelében 1-1 kevéssé diffe

renciált felhasadásé függeléket, vagy csak antapikális hártyá

juk alakult ki (Spiniferites tengelicensis) , vagy apikális hár

tyájuk van.

lehetséges az is, hogy a fejletlen, juvenilis egyedeken 

nincs még teljesen kialakult membrán-készlet. A három - álta

lam felismerhető membrán, általában azonos helyzetben látszik, 

vagyis dinoflagellata belső teste közel kerekded lévén, ez volt 

a stabilizációs helyzete, ahogyan az iszapban élt és fosszilizá 

lódott.

A Spiniferites balcanica faj ennek a formának egy hasonló, 

de tovább élő változata. A S. balcanica fajon (E. Tábla) hatá

rozottan két membránt ismertem föl, amelyek tapadási helye a 

rajzon is láthatóan a sulcuson, a ventrális oldalon van. Az 

egyiken apróbb, a másikon nagyobb lyukakkal áttört a membrán.

Az antapikális membrán úgy láttam, hogy összenőtt az 1 * * tábla 

szegélyéhez forrt membrán alsó részével.'

A faj belső testén határozottan látszik, hogy Spiniferites 

bentorii tabulációrendszerű.
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A zónajelző fajok egyike a Spin!ferites bentorii coninctus 

alfaj, amely az alsó pannőniai formák és a Spiniferites validus 

faj közötti átmeneti forma. A legszebb példányait a Bácsalmás- 

-1. sz. fúrásban láttam. (Leírása a Chronostratigraphie und 

Neostratotypen Pontusi M ? kötetében lévő dolgozatomban Belgrád- 

ban van szerkesztés alatt).

A. Spinif erites validus zóna együttesében különösen a zóna

jelző faj elterjedésének lehet rótegtani fontossága. A sősvizi- 

-csökkent sósvizi dinoflagellaták életterének beszűkülését, Dél 

felé vonulásukat szemlélteti a 9. ábra.

Ahol azonban jelen van, egy viszonylag rövid földtörténeti 

időegységet jól lehet vele azonosítani. Bizonyos területeken az 

együttessel indul a süllyedés, ill. az agyagmárgák leülepedése 

(Iharosberény-I., Gálosfa-1., a Nyugati - Mecsek Kisbeszterce- 

-Horváthhertelend- Karácodfa környéki rétegek).

Á'3ász-I. szelvényben kérdéses, mert az együttes alatt még 

pannőniai korúnak vélt rétegek teljesen üresek voltak (9. ábra). 

Ezt az együttest írta le Romániai pontusi rétegeiből Nicolae 

Baltes (1971). Együttesében a Hystrichosphaeridium sp. 38.

(3. T. 9, á.) azonos a mi S. validus fajunkkal.

A Spiniferites balcanica faj előfordulása Berhida, Kisbér 

és a Pécsváradi medence fúrásaiban egyértelműen felső pannőniai 

kísérő együttesben van, de besorolása a S. paradoxus zónában 

kérdéses. Az együttes értékeléséhez még több adat szükséges.

A Spiniferites validus faj a 5. bentorii coninctus alfaj

ból fejlődött ki. Kísérő együttesében a 75. formából fejlődött 

ki a Spiniferites tihanyensis sp. nova, amely a zóna felső 

részén jelenik meg és átfutó a Galeacysta etrusca zónában is.

E bentonikus elemek függelékeinek felhasadása a fajok e 1válasz
tásának alapja.
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GALEACYSTA ETRUS.CA ZÓNA

A Galeacysta etrusca, Spiniferites tihanyensis és az Acho 

mosphaera andalousiense fajok jelenléte alapján különítünk el 

egy új dinoflagellata együttest. Az együttesben a zónajelző 

faj egyértelműen azonos azokkal a formákkal, amelyek U. Biffi 

írt le az olaszországi Cava Serredi szelvény Messinai rétegei

ből. (A mi formáink azonosságát D. Corradini és U. Biffi meg

erősítették, miután preparátumokat küldtem ki, hogy abban ta

nulmányozhassák őket.)

A zónajelző faj a Kaskantyú-2. sz. fúrásban 7 Ma feletti 

rétegekben jelenik meg és az 5,89 Ma alatti. AZ együttesben a 

jól azonosítható zónajelző formának a klasszikus alakján kívül 

(amely D. Corradini et U. Biffi 1978 Planche 2.4. ábráján sze

repel) több változatát is megfigyeltem egészen a planktonikus 

dimorph alakjáig. Véleményem szerint ez a dinoflagellata a 

Spiniferites balcanica fajból alakult ki.

Fejlődési sora a pannóniai rétegösszletben pontosan követ 

hető és része a Spiniferites bentorii típusú dinoflagellata 

evolúciós sorának. (A Chronostratigraphie und/ Neostratotypen 

Miozén M^ kötetében lévő dolgozatomban Nem.atosphaeropsis bi- 

corporis néven írtam le, s több kéziratos munkámban i11. a 

Szentlőrinc-XII. sz. fúrásról írott -• még szerkesztés alatt 

lévő dolgozatomban - is azon a néven szerepel a zóna jellem

zése).

Az együttes magyarországi elterjedését a 10. ábra szemlél 

teti, amelyen látszik, hogy a S. validus zóna elterjedéséhez 

viszonyítva a Dunántúlon méginkább déli elterjedésű, de 

amellett új területeket hódított meg. A Villányi hegység köz

vetlen környékén (58, 59, 60. fúráspontoknál) ezzel az együt

tessel indult az agyagmárgák képződése a mezozoos rétegek fe

lett. A Villányi-hegység déli előterébe Majs-Töttős irányából 

érkezett a transzgresszió; Majs 1. 2. valamint a Töttős-1. sz. 

fúrásokban a Galeacysta etruscás rétegek alatt a S. validusos 

rétegek is megvannak. A Bolyi-medencében a pannóniai rétegsor
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teljességéből a Galeacysta etrusca zóna hiányzik csakúgy, mint 
az Ellendi-medencében. Szentlőrincnél ellenben mintegy 300 m- 
es üledékosszleten belüli, amely fiatal medenceüledéket egy

részt Kacsóta-Szigetvár, másrészt Pellérd környékén is meg

találtuk. A Mecsek és a Villányi-hegység közötti területen a 
Peterd-1. sz. fúrásban (csak az alsóbb, 864,8 m-es mintában) 

tektonikus helyzetben, a triász rétekeg között bizonyítható a 
jelenléte, de kérdéses az Egerág-7. sz. fúrás 51,4 - 297,9 m--“ 

es rétegösszletének együttesében, amelyet újra meg fogok vizs

gálni (ott a 348,5 - 348,8 m-ben konkrét adat a Pontiadinium 

pécsváradensis zóna jelenléte). A Bosta-1. sz. fúrásban a 

101,1 -101,3 m-ben előfordul a Galeacysta etrusca faj (az egy

kori jelentésben 78. formaként szerepel). Az együttest a Báta- 
szék-3. sz. fúrásban is megtaláltuk. Véleményem szerint a 

Nyugat-Mecsek déli előterében és a Villányi-hg. déli előteré

ben lévő medencék összefügghettek Majs-Bácsalmás, illetve Bá- 
taszék-Paks-Kaskantyú-Jászberény irányában (10. ábra).

A kapcsolatokat azonban még bizonyítani kell a biosztra- 

tigráfiai, geofizikai és litosztratigráfiái módszerekkel is.

A Galeacysta etrusca zóna együttese szelvényeinkben a 
Spiniferites validusos rétegek felett van és területenként 

változó vastagságú, jellegtelen, kevés dinoflagellatát tártál- 
mazó rétegekkel különülnek el. Kivétel a Bácsalmás-!, sz. fú

rás szelvénye, ahol végig, kivételesen - gazdag ‘ dinoflagellata 
együtteseket láttunk a P. pécsváradensis zónától kezdődően és 
ahol a Galeacysta etr'uscás együttest (a szelvényben a 78. for

ma) a S. validus fajok is kísérték. (Utólag megnéztem a szel

vényt és meggyőződtem róla, hogy a S. validus fajok jelen van
nak ).

Sokáig azért is soroltam a fiatalabb együttest a S. vali

dus zóna felső részébe. Ez azonban nem állja meg a helyét, s 
valószínűbb az, hogy Bácsalmásnál (a sótartalom) yagy más, ál

talam még nem ismert környezeti tényezők hatottak tovább, mint 
a Pannóniái medence más vizsgált pontjain. Ebben nagyon sok új 
ismeretet szerzünk, ha a déli területek együtteseit a romániai
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és a jugoszláviai kutatók által megismerhetjük.

Nekem egyetlen adatom van Görgetegről (Jugoszlávia), ahol 

a Galeacysta etrusca is előfordul kevés példányban, de az 

Achomosphaera cf. andalousiense fajhoz nagyon hasonló egyedek 

tömegesek. A mi együtteseinktől eltérően kifejezetten sósvizi 

elemeket is találtunk. (Hystrichokolpoma pacificum K. Matsuoka, 

Operculodinium centrocarpum (Defl. et Cookson) Wall, lingulodi- 

nium machaerophorum (Defl. et Cookson) és előfordult a Spinife

rites paradoxus fajnak egy kisebb példánya is. Lehet, hogy 

éppen a sósvizi elemek bizonyítják a mediterrán területekkel 

való időleges összeköttetést. A Pannóniái medencében Észak fe

lé haladva a sótartalom egyre csökkent, a sósvizi elemek foko

zatosan maradtak el, míg a sótartalom fokozatos csökkenéséhez 

alkalmazkodó Spiniferites típusú dinoflagellaták szélesebb 

areája maradt fenn.

Az időleges tengeri összeköttetés a mai térszini formák 

alapján, valamint P. M. Stevanovic (1959), és Bartha Ferenc 

kutatásai (1971; 1975) nyomán a Vaskapun át képzelhető el, ha 

erre a jövő vizsgálatok új eredményeket nem hoznak, de az 

összeköttetés létét immár a dinoflagellata fossziliák is iga-^ 

zolják. A Cava Serredi szelvényben és a Pannóniái medencében 

előforduló azonos morfológiájú dinoflagellaták közel azonos 

időben éltek.

Együttesünkben A Spiniferites tihanyensis és az 

Achomosphaera andalousiense formák is értékes fossziliák, 

különösen a Középső és a Keleti Paratethys kapcsolatának a 

felderítésében. Ezeket a formákat tömeges mennyiségben láttam 

a Szovjetunióból származó középső Pontusinak jelzett mintában 

és a mi együtteseinkben is gyakoriak. Ezek a formák azonban 

hosszabb fajöltőjüek mint a Galeacysta etrusca és tágabb tű- 

résüek is a környezetváltozással szemben.

A dolgozatban a mikroplankton zónák együtteseinek a kiala

kulásáról és horizontális elterjedéséről 1 írtunk le néhány gon

dolatot. A legfiatalabb zóna együtteséről részletesebben egy 

másik munkánkban számolunk be, mert terjedelme meghaladja az
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adott kereteket.

Reméljük, hogy munkánkkal segítjük a rétegösszletet kuta 

tő szakembereket és mindazokat akik küzdenek azért, hogy a 

földtani kutatás eredményei ne menjenek veszendőbe.

Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Állami Földtani Inté

zet vezetőinek, hogy mikroplankton vizsgálatra a fúrásmintá

kat megkaphattuk és, hogy eredményeink közlését mindig önzet

lenül támogatták, valamint a Földtani Kutató és Bányászati 

Eszközöket Gyártó Vállalat vezetőségének, hogy munkánkat segí 

tette.
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ORGANIC-WALLED MICRÜPLANKTON ZÜNES OF THE.PANNONIAN IN HUNGARY. 

NEW DATA ON THE ZONATION AND DINOFLAGELLATE EVOLUTION

M. Sutő-Szentai

Abstract

Dinoflagellates are the most important forms in the subdivision 

of the Pannonian s.l. The Spiniferites bentorii - Gonyaulax digitale 

species, formed at the Sannatian/Pannonian boundary, flowed in an 

optimál environment and produced six, easily separable morphological 

units within the 12-5 My interval. The appearance of the species 

Spiniferites bentorii pannonicus, Spiniferites bentorii oblongus, 

Pontiadinium pécsváradensis, Spiniferites paradoxus - Spiniferites 

bentorii coninctus, Spiniferites validus, Galeacysta validus, Galeacys- 

ta etrusca determine the zones. In this association the appearance of 

large, membtanic Spiniferites (besides other planktonic thecae) in the 

Spiniferites paradoxus Zone indicate drastic change of ecolcgical 

conditions. Besides the great morpological change the wider horizontal 

distribution of these assemblages compared to former assemblages, may 

be the result of transgression or ingression in the region surrounded 

by the Carpathians, Alps and Dinarides. The homogeneous evolutionary 

lirie of membcanic Spiniferites and Spiniferites paradoxus - Spiniferi

tes balcanica - Galeacysta etrusca determines the younger Pannonian 

stage, the Balatonion stage. The youngest member of the membranic . 

Spiniferites, the Galeacysta etrusce Corradini et Biffi, 1987 has been 

described from the Messinian of Italy. In our matériái occus together 

wi.th it the Achomosphaera andalousiensis (Chene, 1977) Chene et Londeix, 

1987 species, which is a valuable species of wide horizontal distribu

tion at several points of the Atlantic and the Mediterranean (Head- 

-Norris-Mudie; Morzadec-Kerfourn). The presence of this asnooiation 

above the 7 My time pláne strengthens again the idea of P. Stevanovic 

(1959), on the direct marine connection between the Carpathian Basin 

and the Southern Paratethys. Looking at the horizontal distribution 

of dinoflagellate assemblages (Figs 1-8) we can observe that their
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riorthern boundary sílifted to the siuth in time. Apparently it is 

contradicteü by the distribution of younger zones conquering new 

areas.
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Az 1-10. ábrák fúráspontjainak földrajzi helye

1. Bécsi medence Aderklaa-T-1, 2. Mannsdorf-1.,3. Fertőrákos-21. 

A. Zsira-1., 5. Szómbathely-II., 6. Nádasd-K-1., 7. Zalaszent- 

lászló-1., 0. Nagygörbó-1., 9. U k k - 3 . , 10., Ouka-2., 11. Mihályi 

-D-l., 12. Tét-5. , 13. Tata-TVG-63. , 14. Kisbér-A6., 15. Bakony- 

szen11 ászló-1,6,21, lé. Ilomokbödöge-l 1. , 17. Kup-3.t 10. Hegyma- 

gas-70/10., 19. Ücs-20., 20. Tihany-62. és a Tihany-5. réteg a 

Fehérpart szelvényéből, 21. Berhida-2,3., 22. Csór-0., 23. Lovas 

berény Csv-31., 2A. Pusztazámor-2. , 25. Budajenő-2., 26. Etyek 

C s v- 3 A ., 27. Tüköl-1., 20. Szirák-2,2/a . , 29. Nagykökényes-1., 

30. Nagyréde-68/31., Karácsond 1/0., 31. Detk-1., 32. Nyéklád- 

háza-1., 33. Taktaharkány-1., 3A. Tiszapalkonya-I., 35. Baktaló- 

rántháza-1., 36. Jász-I., Kun-1,2., 37. Jászberény-Ny-1.,

30. Farmos-1 , 5 ,  39. Kaskantyú-2 . , A0. Paks-2,3 , A/a , A/b, A/c., 

Al. Tengelic-1,2., 42. Lajoskomárom-1., 43. Som-1., 44. Iharos- 

berény-1., 45. Gálosfa-1., 46. Igal-7., 47. Kisbeszterce-1. , 

Karácodf a- 1. , lior vá ther telend-1. , 40. Vízvár-I., 49. Szigetvár- 

-III., Kacsóta-1., 50. Széntlörinc-XII., 51. Pellérd-7/68.,

52. Nagykozár-2., 53. Máriakéménd-3., 54. Bóly-1., 55. Báta- 

szék-3., 56. Majs-1,2., 57. Tüttős-1., 50. Magyarbóly-1.,
59. Villány-7., 60. Nayyharsány-1 . , 61. Bácsalmás-1., 62. Szeg- 

halom-4., 63. Szeghalom-É-1., 64. Kőrösladány-1., 65. Ooboz-I., 

66. Tótkomlós-1., 67. Görgeteg, 68. Beocin 1. réteg, 69. Umka, 

70. V. Mostanica, 71. Dubona, 72. Köröndi agyag
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A. T Á B L A

a~b. ábra:

c. ábra:

1-7. ábra:

Az a-

Spiniferites tihanyensis sp. nova

a. ábra: Töttős-l.sz. fúrás 209,5-209,7 m

b. ábra: Nagykozár-2.sz. fúrás 71,0-77,5 in

Spiniferites bentorii (Ross.) Wall et Dalé 

Paks-4/a.sz. fúrás 281,9-282,7 m

Az Avhomosphaera cf. andalousiense (Jan du Chene 1977.) 

Chene et Londeix 1988. magyarországi variációs alakjának 

a függelékei a Galeacysta etrusca zónában.

b. ábra formái a Spiniferites validus faj előfordulása 

feletti rétegekből valók, 

c” ábra a Galeacysta etrusca zónából való.

N: 750 x
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B. T Á B L A

á-b. ábra:

c-d. ábra:

Achomosphaera cf. andalousiense (Jandu Chene 1977.) 

Chene et londeix 1908.

"a", ábra Paks-4/b.sz. fúrás 137,5-138,3 m

b. ábra Kaskantyú-2.sz. fúrás 460,1-461,5 m 

mindkét forma a Galeacysta etrusca zónán belül for

dul elő.

Galeacysta etrusca D. Corradini et U. Biffi 1908.

c. ábra Kaskantyú-2.sz. fúrás 460,1-461,5 m

d. ábra Töttős-l.sz. fúrás 180,0-180,2 m

N: 750 x
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a. ábra:

b-c. ábra:

C. T Á B L A

Spiniferites bentorii-Spiniferites paradoxus 

átmeneti forma

Bácsalmás-1.sz. fúrás 502,6-503,6 m

N: 900 x

Spiniferites bentorii (Rossignol 1962) coniunctus

S.-Szentai

. Bácsalmás-1.sz. fúrás 496,8-497,8 m

N: 900 x

. Bácsalmás-1.sz. fúrás 505,6-506,5 m

N: 900 x
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ü. T Á B L A

a-b. ábra: Spiniferites paradoxus (Cookson et Eisenack) 

Sarjeant 1970.

Bácsalmás-1.sz. fúrás 505,6-506,5 m

N: 900 x
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E. T Á B L A

a. ábra: Spiniferites balcanica (BaLtes 1971) comb. nova 

Bácsalmás-!.sz. fúrás 433,0-430,0 m

N: 900 x

(
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F. r A B L A

a-b. ábra:

c. ábra:

d. ábra:

Gonyaulax diyitale 

Gonyaulax diyitale 

GonyuaLax diyitale

(Pouchet) Kofoid 

(Pouchet) Kofoid 

(Pouchet) Kofoid

prirnus ssp. nova 

transformis ssp. nov, 

secundus S. -Szerttai 

1990.
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G. T Á B L A

e. ábra:

f. ábra:

Gonyauiax digitale (Pouchet) Kofoid tertius ssp. nova 

Gonyaulax digitale (Pouchet) Kofoid quatuor ssp. nova

l'J 2



G TÁBLA

193



H. T A B L A

a. ábra:

b. ábra:

Pontiadinium obesurn S.-Sz. 1902 

Tengelic-2.sz. fúrás 

635,5-636,8 m

N: 750 x

Pontiadinium pécsváradensis S.-Sz. 1902 

Pécsvárad-15/T-22.sz. fúrás 

63,0-64,0 m

N: 1000 x
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I. ■ T A B L A

a. ábra: Pontiadinium inequicornutum (Baltes 1970)

Stover et Evitt 1970 

Gálosfa-l.sz. fúrás 277,5 m

N: 1000 x

(felsőpannon variációs forma)

b. ábra: Pontiadinium inequicornutum (Baltes 1971)

Stover et Evitt 1978

Bácsalmás-l.sz. fúrás 526,5-526,7 m

N: 1000 x

(alsópannon variációs forma)

c. ábra: Dinoflagellata 29-es forma

(Pontiadinium sp.)

Nagyréde-68/31.sz. fúrás 367,1-373,0 m

N: 750 x

(felsőpannóniai forma)

196



197



J. T Á B L A

a. ábra:

b. ábra:

i
c-d. ábra:

Gonyaulax pannonicus Nagy 

• (rajz a Molotypusról, fénykép után)

N: 1000 x

Impagidinium globosum S.-Sz. 1985.

Tengelic-2.sz. fúrás 638,5-640,7 m

N: 750 x

Tectatodinium pellitum Wall (áltabulációs forma)

c. ábra: Gálosfa l.sz. fúrás 235,8 m

d. ábra: Gálosfa l.sz. fúrás 271,2 m

N: 750 x

Az a-d. ábrák a felső pannóniai rétegekre jellemző fajokat 

ábrázolják.
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ŐSLÉNY TANI VITÁK /Oiscussiones Palaeontologicae/, 36-37, Budapest, 1991
pp. 201-215.

MAGYARORSZÁG PLEISZTOCÉNVÉGI VEGETÁCIÓTÜRTÉNETE 

AZ UTOLSÓ INTERGLACIÁLIS ÓTA

x
Jár a iné Kornlódi Magda

Bevezetés
A negyedidőszaki eljegesedések alatt hazánk teljes egészében Európa 

periglaciális területére esett. így - az erős klímaváltozások hatására - a 

Kárpát-medence harmadidőszaki trópusi, szubtrópusi növényzete gyökeresen 

megváltozott. A glaciálisok folyamán a fajok északról délre, a hegységek

ből a síkságokra tolódtak, a refugiumokban túlélők összekeveredve, meg

tizedelődve terjedtek el újra az interglaciálisok alatt. Eközben egyes 

fajok korábbi, összefüggő elterjedési .területüktől is végleg elszakadva 

reliktumként, vagy ha taxonómiailag is izolálódtak, reliktum-endemizmus- 

ként maradtak fenn. A hazai teljes edényes flóra (2148 faj) mintegy 2V a 

tekinthető reliktumnak, és csaknem ugyanennyi endemikus fajnak. Ezek a leg

szigorúbban védett növényeink. Mivel a pleisztocén előtti és az intergla- 

ciális eredetű maradványok elkülönítése kétséges, ezért a hazai flórában 

ezeket a maradványokat együttesen melegidőszaki reliktumokként tartjuk 

számon. Ilyennek tekinthető pl. a szirti pereszlény (Caiamintha thymifolia)t 

a cselling (Cheilanthes marantae), a magyar kikerics (Cynanclmin /Vincetoxi- 

cum/ pannonicum), a magyarföldi husáng (Ferula Sadlerlana), a pilisi len 

(Linuin dolomiticum) a tornai.vértő (Onosma tornense), a magyar vadkörte 

(Pyrus magyaricaTT a sárgás habszekfú (Silene flavescens), a bakszarvú 

lepkeszeg (Trigo'nella gladiata).

Kétszer aláhúzottak "fokozottan védett" növények.
Egyszer " "védett" "

ELTE Növényrendszertani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
x
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A magyar flóra és növénytakaró negyed időszaki történetét részben 

ezeknek a különböző periódusokból fennmaradt ereklyenövényeknek és az 

őket megőrző maradvány tájfoltoknak, részben pedig a paleobotanikai vizs 

gálatokkal előkerült mega- és mikrofossziliáknak a segítségével lehetett 

nyomon követni.
Az idősebb pleisztocénre vonatkozó leleteknek sajn^a igen szűkében 

vagyunk (Járai-Komlódi M. 1971; Lőrincz H. 1972, 1907), és abszolút kro

nológiai adatok hiányában ezek sem mindig értékelhetőek.

A szórványos maradványok alapján ezt mondhatjuk, hogy Magyarország 

területén az európai eljegesedések (glaciális, stadiális) folyamán a sík 

Ságokon gyér növényzetű, hideg-száraz periglaciális löszpuszták voltak, 

és erdős- tundraszerű, alhavasi szubarktikus növényzet élt. A Középhegy

ségben havasi növényzet is nőtt, és a refugiumokban feltehetően a lombos 

fa fajok is fennmaradhattak. Innen terjedtek el a rtyír-elegyes, illetve 

más lombosfa-elegyes fenyőerdők a Középhegységekben, sőt az Alföldre is 

az eljegesedések kisebb-nagyobb, de sohasem interglaciális méretű klíma- 

javulásai, interstadiálisai alatt. Barlangi és nyíltszíni faszénleletek- 

böl azt is tudjuk, hogy a Riss-Würm interglaciálist követő würmi eljege

sedés (Alsówürm) első stadiálisának maximumában a Középhegységben eredi- 

fenyő (Pinus silvestris) és alhavasi tűlevelűek, így vörösfenyő (Larix 

decidus), cirbolya- (Pinus cembra) és törpeferiyő (Pinus mugo) nőttek.

így főként az utolsó (Riss-Würm, Eem) interglaciális időszakától 

próbálkozhatunk meg a vegetáciőfejlödés nyomon követésével.

Riss-Würm

A Magyar-Középhegységben talált barlangi faszenek (Carpinus sp., 

Tilia sp., Cotinus sp., Cornus sp.) tanúsága szerint az utolsó intergla

ciális késői szakaszában hegységeinkben olyan melegkedvelő lomboserdők 

nőttek, amelyek a maihoz hasonló, de kifejezettebben mediterrán jellegű, 

mérsékelt csapadékos klímára utalnak. (Hollendonner F. 1934, 1935, 1938; 

Sárkány S. 1950). Az interglaciális végén ezek a melegkedvelő fajok sor- 

oan eltűntek, és helyüket erdeifenyő (Pinus silveátris) és vörösfenyő 

(Larix decidus) vette át a Középhegységben.

A megafossziliák mellett (Sárkány S. 1939, 1952; Steiber 3. 1952,
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1966, 1967) a pollenanalízis segítségével (Zólyomi B. 1952; Járai-Komlódi 

M. 1966a, 1966b, 1960, 1969, 1902) részletesebb képet alkothatunk a hazai 

táj és növényzet alakulásáról, mintegy 60-00 ezer évre visszamenőleg.
! ■».. , ' • t* • • • • < .

Alső-Würm

Az alsó-würmi lehűlés egyik korai interstadiálisában, a Brürupnak 

feltételezett* felmelegedés vége felé Magyarországon nemcsak a Középhegy

ségben, hanem az Alföld egye3 területein is ritkás, ligetes erdők alakul

hattak ki, amelyek összetétele azonban a Ouna-Tisza közén (1. ábra) és az 

É-Tiszántúlon (2. ábra) eltérő volt (Járai-Komlódi M. 1966a).

E két alföldi táj éghajlata és növényzete ma is eltérő. A Ouna-Tisza 

közének vizsgált területe ma az Alföld egyik legszárazabb része, amint azt 

a szeiníaridltási tényezővel is kimutatták (Walter H. 1957; Borhidi A .d  

1961). Klímatípus szempontjából ez a terület nyáron száraz, szemiarid idő

szakot mutató, szubmediterrán erdős-sztyeppklímába tartozik. Ezt a klíma

zónát az 1,5-3 hónapig terjedő nyárközépi-űszeleji száraz periódus és a 

koranyári esőmaximum (április-június) jellemzi. Ennek a zónának a mai 

klimax növényformációja a tölgyes-erdős-sztyepp, mégpedig a homokon a 

Festuco-Quercetum rdboris, löszön az Aceri tatarico-Quercetum pubescentis- 

-roboris (Soó R-. 1940, 1964). Jelenleg a terület nagy része kultúrtáj.

A még meglévő, kisebb összefüggő területeket borító erdők, ártéri liget- 

erdők és tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris, Convallario-Quercetum ro- 

boris) formájában maradtak fenn.

Ezzel szemben az Alföld ÉK-i pereme, ahonnan a Tiszántúl palinológiai 

elemzése származik, már az egész évben szemihumid, közép-európai klíma

típusba tartozik. Azon belül is az erdős-sztyeppöv határán van, sőt már 

inkább a zárt tölgyesek övébe tartozik. Jelenleg kultúrtáj, ártéri erdők

kel. A legközelebbi erdős-sztyeppterület keletre már inkább a hűvös-le mti-

x
Magyarországon a Basaharc Alsó (BA) talajképződés idejének felel meg (Pé

csi M. 19/5). A palinológiai eredmények (Járai-Komlódi M. 1966) és a hely

színi geológiai-rétegtani értékelés (Scherf E. 1964) is a Brörupot való

színűsíti, abszolút kronológiai adattal bizonyítva nincs.

\
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nentális erdős-sztyeppövbe tartozik. A társulás a Convallarlo - 

-Quercetuin tibisceuse. Nyilvánvalóan ez - a jelenlegi klímában és növény

zetben is megmutatkozó - különbség tükröződik az egykori viszonyokban is.

'.-A Otürup interstadiálásának feltételezett felmelegedés második felé

ben a pollenanalízis szerint (Járai-Komlódi M. 1966a) a Ouna-Tisza közén 

szubarktikus fenyő-elegyes nyírligetek voltak, amelyeket zömmel az erdei- 

fenyő (Pinus silvestris) és nyír-fajok (Betula pendula, B. pubescens) al

kothattak, és csak szórványosan és inkább az interstadiális végén fordul

hattak elő más egyéb fenyők, így a cirbolya-, a luc-, a jegenye-, az 

omorika- és a vörüsfenyő (Pinus cembra, Picea Abies, Abies alba, Picea 

omoricoides, Larix decidua), továbbá az éger (Alnus sp.).

Az átmeneti enyhülést, felmelegedést jelző lombosfák (főként nyír, 

néhol éger vagy fűz) előretörése után az interstadiális végi kétségtelen 

lehűlés eredménye, hogy újra a fenyők szaporodtak el, s a törpefűz (Salix 

cf. berbacea) is megjelent.

Az Alföld ÉK-i peremén (Tiszántúl) ugyanakkor a fenyvesek, elsősor

ban a luc- (Picea Abies, P. omorica) és az erdeifenyő, a lombosfák közül 

pedig az éger terjedt el.

A cirbolyafenyő (Pinus cembra) is megjelent, és a vörösfenyővel 

(Larix decidua) ritkás erdőket alkotott.

Az erdei fenyő a lápokon molyhos nyírrel (Betula pubescens), a szá

razabb területeken a közönséges nyírrel (Betula pendula) képezte a fenyő- 

-nyírligetcket az Alföld mindkét táján.

A Duna-Tisza közén az erdőfoltok között nedves, sásos szubarktikus 

rétek is kialakultak, így pl. többek között csipkeharaszttal (Selaginella 

sp.) és borzamaggal (Pleurospermum sp.).

A pollenspektrum-vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a Brörup inter- 

stadiális végén az alhavasi jellegű magaskórós, növényzet fajai (Polygonum 

cf. bistorta, Sanguisorba officinalis) itt is feltűntek. Ez a virágokban 

gazdag növénytársulás az Alföld ÉK-i peremén, a ligetes táj mélyebb fek

vésű részein lehetett igazán jellemző. Itt a kétszikű virágok mellett

(Sanguisorba officinalis, Filipendula cf. ulmaria, Polygonum cf. bistorta,»
Geránium sp., Thalictrum sp., Rumex sp., Epilobium sp., Symphytum sp.) 

havasi, illetőleg tundrajelleget mutató korpafüvek (Lycopodium selago) 

és a csarabosok (Ericaceae) tűntek fel.
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A pollenanalízis eredményei szerint (Járai-Komlódi M. 1966a, 1966b) 

igen valószínű, hogy a vízfolyások mentén éger (Alrius sp.) bozótok, zá

tonyokon a (lomoktövis (Hippuphae rharnnoides) hordalékligetei nőttek..

A magasabb, áripentes térszíneken, a száraz termőhelyeken üröm fajok

ban (Artemisia) gazdag, fátlan, füves löszpuszták uralkodtak mindkét tá

jon, heliophyton sztyeppnövényekkel (pl. Sanguisorba minor, Ephedra dis- 

tachya, Helianthemum sp.).
Az alsó-Würm ezen interstadiálisában az árterületeken, különösen a 

Üuna-Tisza közén igen gazdag vizinüvényzet éltietett viziboglárkákkal 

(Batrichiurn sp.), süllőhínár fajokkal (Myriophyllum sp.), békakorsóval 

(Sparganium sp.), békatutajjal (Potamogeton sp.). Kiterjedt nádasok és 

gyékényesek alakulhattak ki, melyet a pollen mellett a kopoltyús vízicsi- 

ga(Bithynia tentaculata, ,B. leachi) leletek dominanciája is megerősít 

(Krolopp E. 1966).

A paleoükológiai rekonstrukció alapján a Brörupnak feltételezett 

iriterstadiális végén viszonylag humid és hűvös klímát (gazdag vizinövény- 

2et, vizicsigák) lehet feltételezni.

Az Alföld alsó-Würm Brörup interstadiális flórája különbözik a Kár

pát-medence Ny-i és ÉNy-i részén talált Brörup flóráktól. Utóbbiban ugyan 

is az Alnusnak és a Piceanak általában nagyobb a jelentősége, és néhány 

termofil lombosfa is jellemző. Az eltérések oka nem is annyira az Alföld 

hidegebb, hanem inkább a szárazabb és talán a kontinentálisabb klímájá

ban kereshető.

A Picea pollen előfordulása az Alföld közepén (1. ábra) szórványos, 

az Alföld peremén (2. ábra) sokkal jelentősebb, s több az Alnus és a fer- 

mufil lombosfa is, bár ezek (Quercus sp., Ulmus sp., Tilia sp., Corylus 

sp., Carpinus sp., Fraxinus sp., Fagus sp.) mindkét szelvényben csak ez

relékekben kifejezhető, szórványosan fordulnak elő. Feltehetően a Brörup 

interstadiális klímája nem volt alkalmas terjedésükhöz. Steiber J. (1967) 

adatai szerint a középhegységi refugiumokban ekkor még megvoltak, de az 

Alföldre való terjedésüket a helybennőtt Betula is gátolhatta, amely 

klímajavulás esetén sokkal hamarabb terjedt, s így az összes alkalmas 

területeket elsőként elfoglalhatta. A melegigényes lombosfák csekély és 

szórványos virágporszeme és a bizonytalan korú megafossziliák egyébként 

sem bizonyító erejűek.
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Középső-Würm

Az alsó-Würmi interstadiálist követő és a Würm végéig tartő újabb 

lehűlések a. középső- és felső-Würmi hideg szakaszok a fás növényzetet 

fokozatosan mindenütt újra visszaszorították. A középső-Würmi lehűlés 

alatt, legalábbis annak első szakaszában a hideg, s még viszonylag nedv 

vés klímában a szubarktikus fenyveseket a törpenyír (Betula nana), tör

pefűz (Salix herbacea), a .törpefenyő (Pinus mugo), a havasi éger (Alnus 

viridis) szubarktikus ritkás törpecserjései váltották fel, cirbolyával 

és vörösfenyővel elegyedve. Az alföldi szubarktikus fás növényzet tanúi 

a virágporszemek mellett, pl. a vörösfenyő, a cirbolyafenyő és a törpe- 

fenyő (Larix decidua, Pinus combra, Pinus mugo, Pinus palaeomontana) me- 

gafossziliák is. (Tuzson 3. 1929, Szepesfalvi J. 1930, Scherf E. 1936).

A pollen leletek arra mutatnak, hogy a fás csoportok között foltok

ban alhavasi jellegű magaskúrús növényzet és mohagazdag füves-sásos 

szubarktikus láprétek alakulhattak ki alhavasi korpafüvekkel (Lycopodium 

selago), holdrutával (Boryohium sp.) és tundraelemekkel, jelezve az 

aránylag még mindig nedves klímát. A pollenaaallzis segítségével első íz

ben sikerült kimutatni (lazánkban olyan valódi tundranövényt,mint a 

Koenigia islandica, amely manapság csak a Sarkkörön túli területeken 

található (Járai-Komlódi M. 1966a). Olyan hidegtűrő mohafajok megafoszr 

sziliái is előkerültek, amelyek ma pl. a Kárpátok havasi régióiban és a 

nedves, lápos északi tundra-vidéken élnek, mint a Scorpidiúm scorpioides, 

Drepanocladus exannulatus, D. vernicosus, D. fluitans, Hypnum llollosianum 

(Szepesfalvi J. 1920, 1930; Boros A. 1952). A tundra növények mellett a 

hideg, nedves klímát a hidegtűrő és nedvességkedvelő fosszilis Molluszka- 

fajok (Succinea oblonga, Cochlicopa lubrica) és néhány jellegzetes nagy 

ökológiai törőképességű löszcsiga (Vallonia costata, Pupilla muscorum) 

előfordulása is jelzi.

A középső-Würin lehűlés idején a fenyő-nyír ligetek is fogyatkoznak.

A fokozódó lehűlés az ariditás, továbbá a kontinentalitás növekedésének 

hatására az Alföld nagy része újra elerdőtlenedik. A Duna-Tisza közén a 

libatopfélékben(Chenopodiaceae), a Tiszántúlon az üröm fajokban (Artemi- 

sia) és füvekben gazdag xeroterrn, hideg-kontinentális löszpuszta növény

zet fokozatosan elterjedt. A magaskórós növényzet és az arktikus láprétek 

eltűntek, a pusztai növényzet fajban elszegényedett. A Würm utolsó jelen-
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tősebb talajképződéssel kisért interstadiálisát a Bp 26-32 ezer C -év 

között kialakult un. Mende-Felsű (MF) kettős osztató talajkomplexum kép

viseli (Schweitzer F. 1909).

Felső-Würm
A felső-Würm szélsőségesen száraz és hideggé vált klímájában a Magyar 

-medence növényzete a Belső-Azsia pusztáin ma is jellemző fátlan, össze

függő gyeptakard ti nem alkotó, hidegsztyepp elemeket tartalmazó, általában 

fajszegény, de füvekben, libatopfélékben gazdag, kontinentális növényzet

hez lehetett hasonló. A felső-Wurm hideg és arid klímája a vizinüvényzet- 

nek sem kedvezett. A lösz és löszszerű üledékekben!található nyírfajok 

(Betula sp.), vörösfenyő (Larix sp.), lápifenyő (Pinus uncinata) és cir

bolyafenyő (Pinus cembra) megafossziliák ezeknek a szubarktikus fajoknak 

és lápi növényeknek szigetszeré, alföldi, ^Iföld-peremi és középhegységi 

előfordulásaira engednek következtetni.

Késő-Glaciális

Az utolsó eljegesedés tetőzése után - eltekintve a kisebb hőmérsék

leti ingadozásoktól - lassú, de végül is tendenciájában folyamatos klíma- 

javulás történt.

Mint Európa nagy részén, hazánkban is még aránylag száraz, hideg ég

hajlat és zömmel tundra, illetve tundraszerű, szubarktikus és dealpin nö

vényzet élt. Ez a vegetáció hasonló volt ahhoz, ami a stadiálisok alatt
l

a periglaciális, területeket általában jellemezte. Mindemellett a késő-Gla- 

ciális stadiálipai (Dryas I., II., III.) alatt már a lassú beerdősödés is 

megkezdődött.

A késő-Gláciális észak-európai finom tagolódását (a három Dryas sta- 

diálist és három - Susaca, Bölling, Alleröd - interstadiálist) Magyaror

szágon csak részben és néhány esetben sikerült kimutatni. Az is lehetsé

ges, hogy ezek az alig több, mint ezer éves, esetenként néhány száz éves 

periódusok hazánk vegetációjában már nem tükröződtek olyan éles növényzet 

változással, hogy biztonsággal kimutathatóak legyenek. Eddig két késő- 

-Glaciális lehűlésről (Dryas II., III.) és két felmelegedésről (Bölling 

és Alleröd) vannak adataink a Balatonból (Zólyomi B. 1952) és az Alföld

ről (Járai-Komlódi M. 1960; Csongor E. - Félegyházi E. 19B7.)

14
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Dryas
A pollenanalízisből arra követkéztethetijnk, hogy a Dryas II. alatt, 

az eddig Tátién löszpuszták fénykedvelő, kontinentális sztyeppelemekkel, 

így.gröm fajokkal (Artemisia sp.), liba topfélékkel (Chenopodiaceae), is- 

táccal (Arrneria sp.), fátyolvirággal (Gypsophila sp.), napvirággal (Ne- 

lianthemum sp.), csikófarkkal (Ephedra sp.) stb. gazdagodtak. Másutt mp- 

hás, zuzmós, szubarktikus rétek és magaskórős növényzettel tarkított, rit- 

kás fenyő-nyír tajgaerdő foltok jelentek meg az addig fátlan tájon. Élő 

kövületeket rejtő, azaz sarkvidéki alhavasi fajokat, mint a havasi hízókát 

(Pinguicula alpina), a lisztes kankalint (Primula farinosa) és a tőzeg- 

áfonyát (Vaccinlum oxycoccos) őrző, védett tőzegmohás láprétjeink (Tapol

cai medence) és nyírlápjaink (Nyírbátor és a Beregi tőzegmohalápok) - 

bár bizonyítva eddig nincs - talán ebből az időből maradhattak fenn.

Az alföldi pollenvizsgálatok (járai-Komlódi M. 1968) tanúsítják, hogy 

a hazunkban ma már nem őshonos arktikus-alpin csipkeharaszt (Selaginella 

selaginoi'des^ is élt még ekkor. A magaskórós növényzetben füzike (Epilobi- 

um sp.), lórom (Rumex sp.), vértő (Sanguisorba sp.), az alpin-boreális 

borzmag (Pleurospermum austriacum) és virnánc (Thalictrum sp.) virított.

A folyók mentén, zátonyokon fűz (Salix), éger (Alnus) fajok és a homok

tövis (llippophaé sp.) alkothatott cserjés bozótokat. Az Európa-szerte a 

késő-Glaciálisra jellemző tundranövény, a magcsákó (Dryas octopetala) 

fossziliáit hazánkban ez ideig nem sikerült megtalálni. A Duna-Tisza kö

zén a pollenanalízis páfrányokat alig, vízinövényeket egyáltalán nem tu

dott kimutatni ebből a korból.

A középhegységi ritkás vörösfenyő, cirbolyafenyő erdők is nyírben, 

erdeifenyőben gazdagodtak.

Alleröd

Az ezt követő aránylag gyors, rövid (kb. 1200 év) Alleröd felmele

gedés alatt, ahogy Európa-szerte, nálunk is terjedt a fenyő-nyír (Pinus 

silvestris, Betula pendula) erdő és megjelentek bennük a lombosfák is: 

Dél-Németországban a rezgőnyár és a mogyoró, hazánkban a hárs, a tölgy, 

a szil (Tilia sp., Quercus sp., Ulmus sp., Járai-komlódi M. 1966; Csongor 

É. - Félegyházi E. 1987). Az akkori erdők a Szovjetunió nyugati részének 

mai déli típusú, lombelegyes fenyő-nyír tajga-erdeihez, az un. európai
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tajgához lehettek hasonlóak. Vízparton fűz-nyár-éger ligetek, a lápteknők- 

ben tözegpáfrányos-égeres láperdök alakulhattak ki. A jelentős beerdősödést 

a pollendiagramok is (a lágyszárúak 45%-ról BVra csökkentek) tükrözik.

Az enyhébb, humidabb klímát a pollen spektrumokban a páfrányok és a 

vizíhövényzet, süllöhínár (Myriophyllum sp.), békaszólő (Potamogeton sp.), 

gyékény (Typha sp.), békabuzogány (Sparganium sp.) és tündérrózsa?élék 

<$lymphaeaceae) elterjedése is jelzi. Ugynakkor a magasabb, szárazabb tér

színeken, kontinentálisabb klímában a fátlan, füvespuszták is megmaradtak.

A palinológiai vizsgálatok alapján a Magyar-medencében az Alleröd 

időszak klímája kontinentálisabbnak tételezhető fel, mint az északnyugati, 

észak-európai Allerödé.

Dryas

A késő-Glaciális következő rövid, mintegy 6-800 évig tartó, utolsó 

(Dryas III. stadiális) lehűlése alatt, az erdők összetételében alig, in

kább csak kiterjedésében történhetett változás. Az erdőterületek csökken

tek az ürömfajokban, a liba topfélékben gazdag, hideg, száraz löszpuszták 

javára. A vízinövények is megfogyatkoztak, a liget- és láperdők vissza

szorultak, a homoktövis alkotott fűzzel, égerrel hordalékligeteket.

A rövid ideig tartó Dryas lehűlési fázisokkal ért véget a Pleisz

tocén 'és ekkor, kb. 10 ezer éve kezdődött el a már csak kisebb klíma in

gadozásokat mutató, de egyértelműen a klíma erőteljes felmelegedésével és 

a beerdősödéssel jellemezhető jelenkor (Holocén), ami egy újabb inter-Gla- 
ciálisnak (Flandria!) is felfogható.

A Holocén vegetációtörténet Magyarországon a főbb tendenciákban olyan 

volt, mint Közép-Európában általában. Lényegesebb különbségek csupán a 

fenyők viselkedésében, a lágyszárú flóra összetételében és a sztyepp, ill. 

a kultúr-sztyepp kialakulásában és formálódásában volt megfigyelhető, amint 

ezt már közöltük (Járai-Komlódi M. 1987).

Bebizonyosodott az is, hogy az antropogén hatást (Járai-Kornlódi M,

1985; Bodor E. 1987; Somogyi S. 1987) megelőző utolsó évezredekben a Ma

gyar Alföld kb. 85Va őshonos erdőkkel (főként tölgyesekkel) volt borítva. 

Napjainkban Magyarország alig 17%-a erdővel borított táj és ebből is csu
pán 9% tekinthető őshonosnak.
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összefoglalás

A magyarországi vegetációtörténet főbb lépéseinek rekonstrukciója 

történt az utolsó interglaciálistól a holocénig, elsősorban a magyar- 

országi megafossziliák és a pollenanalízis alapján, adott esetben a 

maiakulógiai leletekre is támaszkodva.

A dolgozat, az utolsó 20 ezer év azon szakaszát öleli fel, amely

ből nincs gazdag lelet-anyag és abszolút kronológiai adat is kevés, de 

ezek elég értékesek ahhoz, hogy nagyvonalú rekonstrukciót és a mai fló

rával és növényzettel való összevetést megkísérelhessük.

lehetjük ezt talán azoknak a kitűnő elméleteknek a segítségére tá

maszkodva, amelyeket a nagy magyar botanikus elődök (florbás, Rapaics, 

Soó, Zólyomi) a hazai növényzet kialakulásáról és fejlődődének történe

téről már jórészt megfogalmaztak s amelyek ugyan az elmúlt néhány évti

zed paleontológiái vizsgálatai révén számos részlettel gazdagodtak, de 

a lényeges téziseket tekintve (pl.: az erdőspuszta eredete, a hegyről- 

füvesedés, a holocén beerdősödése) ma is helytállóak.

Magyarországon az európai eljegesedések alatt a síkságokon gyér 

növényzetű, periglaciális (hideg-száraz) löszpuszták uralkodtak és er~ 

dőstundraszerű, alhavasi szubarktikus növényzet is volt.

Az utolsó interglaciálisban melegkedvelő lomboserdők, az inter

glaciál is végén a Középhegységben fenyvesek nőttek.

A Wiirm egyik korai interstadiálisában (Brörup?) szubarktikus fe

nyő-elegyes nyírligetek uralkodtak, az ország különböző tájain más-más 

fajok dominanciájával. A mélyebb fekvésű területeken alhavasi magaskórós 

növényzettel, virágos rétekkel, az ármentes magasabb térszíneken ürömben 

gazdag, fátlan, füves löszpusztákkal, heliophyton sztyeppnövényzettel.

A Würm végéig tartó lehűlések folyamán először (Középső-Würm) szub

arktikus fenyvesek és törpecserjések váltak jellemzővé, tundraelemekkel 

(Lycopodium selago, Koenigia islandica), majd a Felső-WUrm szélsőségesen 

száraz és hideggé vált klímájában ismét elerdőtlenedett a táj.

A későglaciális stadiálisaiban ritkás fenyő-nyír erdők, tőzegmohás 

láprétek terjedtek el, korábban (legidősebb Dryas) főként a cirbolya- és 

vörösfenyővel, később erdeifenyővel.

Az Allerödben hazánkban már melegkedvelő lombosfák (Ulmus, Tilia, 

Quercus) is elegyedtek a fenyő-nyír tajgaerdőkbe, s ettől kezdve van 
szerepük a "holocén" beerdősödésbent,
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VEGE TATION IIISIURY UF THE HUNGÁRIÁIT LATÉ PLEISTOCEHE 

SINCE THE LA5T INTERGLACIAL

M. Járai-Komlődi

Abstract

Main steps of Utó vegetation history of Hungary has béért reconstructéd 

fór the period followlng Lite lest Interglacial till the Holocene, based 

primarily on Hungárián megafossils and palinological evidence, taking intő 

consideration malacological finds as welí.
i

The paper deals with the pltase of the last 20.000 years wTticTi is scarce 

in finds and absolute chrortological data; however, these scattereil pieces 

of evidence has proved ertough fór a broad reconstruction as well as compa- 

rison with recent flóra and vegetation.

We can do this liy the Ttelp of excellent studies and hypotheses of great 

Hungárián botanists .(Borítás, Rapaics, Soó, Zólyomi) already delifteating the 

formation and development of the Hungárián flóra, enriched by several details 

achieved in course of the palaeontological studies of the pást few decades.

In respect of the main theses, like the origirt of the forested "puszta", ti te 

spreading of grasslartds from the mountainous regiorts and the forestation in 

the Holocerte, their statements proved to be correct even toriay.

During the European glaclation periods, the territory of Hungary was 

mainly covered by scarce periglacial vegetation of the loessy "puszta", 

accompanied by forested tundra of low-mountainous, subarctic character.

In the last interglacial, deciduous forests preferring warm climate 

were spread, while by the end of the interglacial, pine forests ruled the 

mid-mountain areas.

In one of the early interstadial phases of the Wiirm period (Brörup?), 

subarctic grooves of birch mixed with pine were dominartt, with differertt 

species dorninating at differertt parts of the country. In the lower lying 

areas, sub-alpine high-chor vegetation was dominant with flowering meadows 

rich in wormwood on the higher levels void of flood, grassy loess "puszta" 

lacking arboreal plants with heliophyton steppe vegetation.
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In course of the periods of cooling lasting tiII the end of the Wiirm, 

first - hy the Middle Würm - suharctic plnewoods and low bnshes became 

dominant with elemonts of the tundra (Lycopudium selayo, Koenigia islandica). 

After tliia, In ttie extremely dty and cold c;I ima te of the llpper Wiirm, the 

region became deforesled again.

In the stadial pliases of the Laté Glacial, Útin woods of pine and 

hiteti wete spread with marshes populated by Sphragnum; id the oidest Dryas, 

mainiy with eembra pine and larch, later with flrtree.

In course of the Alleröd perlőd, decidunus trees preferring warm 

cl ima te (Ulrnus, Tliia, Quercus) wore already mingled in the pine-blrch 
forest. of taiya lype; ttiis is the starting point of ttrelr role in the llolo- 

cene forestatlon process.

215





ŐSLÉNYTANI VITÁK /ülscussionos Palaeontologlcae/, 36-37, Budapest, 1991,
pp. 217-226.

A DALA HÍM ÉS A !IÉVIZI-TÉi E E JLflOÉSTÜRTÉNETÉNEK

Összehasonlíiása palynológiai vizsgálatükdan

Nagyító Bodor Elvirax

1. Ouvuze Lé:;;
Kát fontos tavunk a Balaton ás a llévizt-tó sokoldalú kutatása a 

két tó vízminőségének az utóbbi években bekövetkezett romlása miatt 

napjainkban rendkívül fontossá vált..

2. ló) téneti áttekintés:

A Balaton-tó kutatása, Lóczy Lajos vezetésével indult 109Í-ben, 

a tó és környékének komplex természettudományos kutatása érdekében. 

Lóczy megállapítása szerint az akkor lemélyített fúrások pleisztocén 

és pliocén rétegeket harántattak, és az 5-7 m-ben lévő tőzegréteyet 

tartotta a holocén, (ileisztocén határnak,

A kutatások 1940-ban folytatódtak. A tó eliszapodásának kutatása 

céljábólr Az eredmény új izobath térképek elkészítése és Zólyomi Bálint 

révén a tavi üledékek palynosztratigráfiájának megalkotása volt.

A munkák 1961-ben kezdődtek újra. A parti sáv és a vízgyűjtő terü

let komplex mérnökgeolnyitójának az iszapfelszín tulajdonságainak térké

pezésére és az üledékek geokémiai kutatására.

A jelenleg is folyó aktuálgeológiai kutatások 1901-ben Cserny Ti

bor vezetésével indultak.

A kutatások célja kettős. Egyik, a tó kialakulásának és fejlődés- 

történetének rekonstrukciója és ehhez kapcsolódóan az eliszapolúdás és 

az eutrófizáció mértékének felderítése a különböző környezetvédelmi és 

megelőző beavatkozások elősegítése érdekében.

Magyar Állami Földtani. Intézet, 1143 Budapest, Népstadion út 14.
x
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Másik cél: valamennyi lehetséges anyagvizsgálati módszeregyijttes 

segítségével a legjobb jellemzést adni a tavi, szedimentológiai és kör

nyezetföldtani kérdések megoldásának.

A llévizi-tó kutatásával 1769 óta számos irodalomban foglalkoztak.

A Hévizi-tó eredetével kapcsolatban 1795 és 1072 között több nézet szü

letett.
Lóczy Lajos 1094-ben a tó 36 m mélységű tölcsérét vizsgálta, sze

rinte a tölcsérben az agyaggal váltakozó hoinokkőlemezek 10 m mély te

lepéi közül száll fel a hévíz. Akkori nézet alapján, "a forrástó ke

letkezésének geológiai korát meghatározni nem lehet".

Pontú Gábor (1947) szerint "a forrás felfakadásának tektonikai 

hasadék nyitott utat, amelyet a nagy erővel feltörő pataknyi karszt- 

forrás bővített forráskráterré".

Az elmúlt évtizedekben inkább a termális víz és iszapjának gyógy

hatásúval és hőmérsékleti viszonyaival foglalkoztak (Schulhof Ödön, 

Dobrossy Béla, Moll Károly).

A gyóyyvíz eredetéről több nézet született:

Szádecky-Kardoss Elemér szerint: "a tó vize vadózus eredetű karszt

víz. A hévíz a Magyar-Középhegység felsötriász fődolomitjaiban és 

dachsteini mészköveiben végighúzódó karsztvíztömeg legszélső DNY-i hő

forrása".

Dobos Irma a tavat tápláló forrásokat azonos földtani folyamat 

eredményének tartja mint a budai termális vonalmenti forrásokat. A me- • 

lég karsztvíz nem közvetlenül a triász időszaki dolomitból hanem a 

felső-pannoniai képződmények lerakódása utáni időszakban alakulhatott 

ki, ezt a nézetet későbbiekben elvégzett palynológiai vizsgálataink is 

alátámasztották.

Az izotópos vizsgálatokban a hideg karsztvíz, amely a forrásterem 

K-i oldalán.43 m-ben 17,2 C°-al fakad 5900 évesnek a melegforrás, 

amely 46 m-ben 40 e°-al fakad 11000 évesnek tartott. A két különböző 

hőfokú karsztvíz 30-30 CD-al keveredik a tó hévizévé.

3. A palynológiai vizsgálatok eredményei:

A Balaton-tavon az első palynológiai vizsgálatokat Zólyomi Bálint 

(1952) végezte. A Szigligeti öböl partjától 200 méterre eső V. számú

218



fúrás rétegsorát vizsgálva, kimutatta, hogy a Balaton-tó keletkezése 

ezen a területen a jégkorszak utolsó interglaciálisába tehető (i.e. 

15000 év). Zólyomi munkájának folytatásaként tekinthető a Keszthelyi 

öböl parti régiójában mélyített fúrások feldolgozása, amelyeket ML- 

háltzné Faragó M. (1901) végzett el. Vizsgálati eredményeiben a tó 

keletkezését a pleisztocén végére (i.e. 13 e év tette).

Az 1901-ben megkezdett aktuálgeológiai kutatások palynológiai 

vizsgálatai a tó Balatonakali. tól-Balatonkeneséig illetve Balatonalmá

di tól-Siúfokig terjedő szelvény mentén történtek (1.,2. sz. ábra).

A vizsgált fúrások bázis mintáiban a felső-pannoniai középső részére 

és a holocén korra jellemző sporomorfaasszociáclót találtunk.

A Balaton-tó aljzatát alkotó agyagos kőzetlisztes képződmények a 

Congeria balatonica-ás együttessel jellemezhetők. Biosztratigráfiailag 

a Dunántúli formáció csoport Tihanyi formációjába tartoznak. Ebben az 

üledékgyűjtőben még éltek a csükkentsósvizi szervesvázú mikroplankton 

szervezetek bár a terület (lágyrészére a lápi növényborítás volt jellem 

ző, páradús mediterrán helyi klímában. Az üledékgyűjtő partmenti sáv

ját sekély-édesvizi növények uralták és a befolyó patakokat ritkás égé 

rés ligeterdők övezték.
A felső-pannoniai aljzaton ó-holocén korú üledékek települtek. Ez a 

flórában éles változással jelentkezik. Eltűntek a melegkedvelő növé

nyek képviselői és helyettük hidegtűrő klímaigényű fajok jelentek meg 

(Pinus silvestris, Betula), szegényes faj és gazdag egyedszámban.

Az ó -h o lo c é n  a fenyő-nyír vegetációs szakasszal indult. A szakasz 

kezdetén a meder még sekélyvizi, időszakos vízborítású volt. Erre az 

időszakra tehető a tó kialakulásának kezdete, (i.e. 10000 év).

A fenyő-nyír előrehaladtával a sekélyvizi növényeket (Schoenoplectus, 

Sparganium) a mélyebb vizet kedvelők váltották fel, és a tavat kiter

jedt lágyszárúakból álló mocsári ártér vette körül.

A fenyő-nyír szakaszt a mpgyoró vegetációs időszaka követte, majd az 

új-holocén kevert-tölgyes, tulgy-bükk, bükk és végül a használt erdők 

időszaka a kultúrnövények, a gabonafélék megjelenésével.

A tó a mogyoró vegetációs szakaszától a bükk szakaszáig mélyvizű volt, 

mintegy 5-6 m mélység körüli. A bükk szakaszban volt a maximális víz

állás, majd ismét a sekélyvizi 3 in körüli átlagmélység vált uralkodóvá
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A vizsgált fúrások mindegyike elérte a meder bázisán a felső pannoniai 

képződményeket;. A pleisztocénre utaló sporomorpha-asszociáció ezekben 

a fúrásokban nem fordult elő. Ez a terület a pleisztocénben még le

pusztulási terület volt.

A tó kialakulása valamennyi fúrásban az ó-holocén fenyő-nyír vegetációs 

szakaszára esett.
Az általunk vizsgált fúrások palynológiai adatait összevetettük a Szig

ligeti öbölben mélyített fúráséval, amelyek, alapján Zólyomi B. (1952) a 

tó kialakulását a WUrm III-ban (i.e. 15000 évre) határozta meg - majd 

a Keszthelyi öböl környékén végzett vizsgálatokéval - ahol a tó kiala

kulását Miháltzné Faragó M. (1981) i.e. 13000-re becsülte. Ezek alapján 

úgy tűnik, hogy a tó kialakulása nem egyidőben hanem DNY-tól ÍK-i irány

ban szakaszosan történt.
A Balaton-tó mederfúrásaival párhuzamosan vizsgáltuk a Hévizi-tó 

két mederfúrását is. A vizsgálat célja egyrészt a tó keletkezési ide

jének megállapítása, másrészt kialakulásának összehasonlítása a Balato

néval .

A llévizi-tó mederfúrásaibál ezek voltak az első palynológiai vizs

gálatok.

A inederfúrádok rétegsorát az Aluminiumipari Tervező és Kutató In

tézetből, Eélegyházi Zsolt bocsátotta rendelkezésünkre.

A vizsgált fúrások közül a 5. sz. fúrás a tó peremén, a Nyári fürdő kö

zelében mélyült és 50,1 m-es talpmélységgel a felső pannoniai Congeria 

balatonica-s rétegekben állt le. Az 1/A-yal jelzett fúrás pedig a tó- 

kráter peremén, a Téli-fürdőnél mélyült és 35,8 m-es talpmélységgel a 

tőzegiszapban állt le. (l.,2.sz. ábra).

Az 1/a jelzésű fúrás 31,5 m mélységből származó mintájának spora- 

morpha-asszociációja nem volt idősebb az új-holocén bükk szakaszánál 

(i.e. 25000 év).

Az 5. sz. fúrás legfelső 0,0 m-ből származó mintája pedig a felső- 

-pannoniai középső szakaszánál nem volt fiatalabb. Ebből következik, 

hogy a tő keletkezési ideje az új-holocén bükk erdők vegetációs szaka-
I

szánál idősebb nem lehet,

A terület növényborítása a bükk erdők uralma idején kevert lombossrdő 

volt, dús páfrányos aljnövényzettel. A tóba folyó patakokat sűrű, zárt
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égeres mocsárerdö kísér l.e.
Ha a Hévízi -tó kialakulásának palyriológiai bizonyítékait összehasonlít

juk a Balaton -tó mederfúrásaiéval, akkor a két tó kialakulásával kap- 
» , • »

cscilatban az alábbi megállapításokat tehetjük:

1. Míg a Balaton medre a Keszthelyi öböl és a Szigligeti öböl kör

nyékén a Würm III végén (Zólyomi B. 1952, Miháltzmé Farágó M. 1901),

Balatonakali és Balatonkenese magasságában pedig csak a holocénben 

(Nagyné Bodor E. 1900), került állandó vízborítás alá, addig a Ifévizl 

tóban a fékül, alkotó felső pannoniai képződményeken ój-holocénnél idő

sebb tavi üledéket nem ismerünk.

2. A két tó kialakulása közötti ilyen időkülünbség a néhány km-es 

területi távolsággal nem magyarázható, de jól tükrözi azokat 8 fiatal 

tektonikai mozgásokat, amelyek hatására a llévlzi-tó medre az ój-holo- 

cénben állandó vízborításuvá vált.

összefoglalás;

A Balaton-tő aktuálgeológiai kutatása során a Balatonakal.i és Bala 

tonkenesé terjedő szelvény mentén végeztünk a tó mederfórásain palynoló 

giai vizsgálatokat. A fúrások ó ill. új-holocén korú üledékeket harán- 
toltak és a felső pannoniai középső szakaszában álltak le. Pleisztocén 

korra utaló üledéket ezekben a fúrásokban palyriológiailag nem lehetett 

igazolni. A sporomorpha asszociációk a felső pannoniaiban mocsaras 

környezetet mutattak. Az ó-holocént a fenyő-nyír vegetációs szakasza 

jelzi. A tó kialakulása ezen a területen erre az időszakra tehető.

A fenyő-nyír szakaszt, a mogyoró, a tölgy, tölgy-bökk, bükk és a hasz

nált erdők vegetációs szakasza követte. Ha figyelembe vesszük a Szigli

geti és Keszthelyi öbölben korábban mélyített palynológiai adatokat, 

amelyek szerint a tónak ez a szakasza már a pleisztocén végén állandó 

vízborítású volt, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a tó ki

alakulása nem egyidőben hanem szakaszosan történt.

A üévizl-tó vizsgált két mederfúrása szintén a felső-pannoniai rétegek

ben állt le. Ezek felett az üj-holocén tavi iszapos rétegeit harántol- 

ták. Az tJj-holocén üledékek lerakódása a bükk vegetációs szakaszában 

kezdődött jelezve a tó kialakulását.

A Balaton-tó keletkezésekor a Hévízi tő helye még lepusztulási te

rület volt. A Hévízi tó kialakulása a pleisztocén utáni tektonikai moz

gások hatására az űj-holocén kezdetére tehető.
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A CQMPARATIVE PALYNOLOGICAL STLJUY ÜF THE LAKÉ BALATON 

AND THE LAKÉ HÉVÍZ

E. Bodor

Abstract

The Laké Balaton project included palynological studies o£ coreholes 

drilled intő laké bottom, front Balatonakali to Balatonboglár. The paly- 

nomorph assoc'iations of the sequnces perietrated by drilling reflect the 

middle part of the Upper Pannonian and Early as well Laté Holocene. The 

palynomorph assemblages of the Upper Pannonian deposits mark a swampy 

water veyetation, which in absence of Pleistocene deposits in followed 

by tfte Pinus-Betula veyetation stage of the Early Holocene. It is pro- 

bably, to form the Laké in tliese time.

Followirtg Pinus-Betula vegetatiori stage, Corylus, Quercus, Quercus-Fagus, 

Fayus and the cultivated forest vegetation stages at last.

Tfte results were compared with earlier results of drilling at Szig- 

liget and Keszthely, where the Laké of form was provided in Pleistocene 

ages. Thus the assumtion titat the development of Laké Balaton wertt őrt in 

different time, bút front west to east in seriatim.

Studies of the two drill-cores front the bottom of Laké Heviz indi- 

cated the presence of the middle stage of the Upper Pannonian, too. Ibis 

age follov/ed directly by the Laté Holocene Fagus vegetation stage. 

Consequently, the laké must have been formed in that spart of time proviny 

to tite non-existence of genetic relationship between the two lakes.
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