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A DOROGI-MEDENCE PALEOGÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK 
PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATA

í r t a :  K r i v á n n é  H u t t e r  E r i k a

A dorogi paleogén barnakőszénmedence palynológiai vizsgálata 
1932-ben Potonié, R. és Gelletich, J. tájékozódó jellegű tanulmányá
val kezdődött meg. A terület rendszeres palynológiai feldolgozása viszont 
csak 1958-ban kezdődő vizsgálatainkkal indult meg. E munka a M. Áll. 
Földtani Intézetben, a Dorogi-medence egészére kiterjedő, komplex 
üledékföldtani—őslénytani anyagfeldolgozáson alapuló, összesítő mun
kálatok részeként folyik.

Vizsgálatainkkal csaknem egyidőben K edves M. is tanulmányozni 
kezdte a Dorogi-medence nagysápi területrészén a szparnakumi barna- 
kőszénösszlet spóra— pollen együttesét (Kedves M. 1960— 61).

1961-ben az iparági geológus szolgálat keretében Rákosi L. is végzett 
palynológiai vizsgálatokat az Esztergom 21. és 22. fúrás paleogén ré
tegsorán.

Palynológiai vizsgálataink első eredményeit, a Borókási-medencerész 
középső-eocén „striatás” kőszéntelepes összletének palynológiai réteg- 
tanára és a lábatlani „felső-lutéciai” kövületmentes homokösszlet 
növénymaradványos agyaglencséjére vonatkozó adatokat már közread
tuk (K rivánné H utter Ё. 1961a, 1961b).

A déli, ún. Borókási-medencerészben az alsó- és középső-eocén, 
valamint az oligocén barnakőszénösszleteket tanulmányoztuk. Az alsó
eocén barnakőszénösszletet a XII-es akna rétegsorán, a középső-eocén 
barnakőszénösszletet a IX-es és a XIV-es akna szelvényén, az oligocén 
barnakőszénösszletet pedig a XIV-es akna ún. „Sáros’’-siklójának szel
vényén vizsgáltuk.

A medence északi részéből szintén az eocén—oligocén rétegeket 
vizsgáltuk. Az alsó-eocén barnakőszénösszletet az Erzsébet-akna telep- 
összletén, az oligocén barnakőszenet pedig a mogyorósbányai oligocén 
szelvényen tanulmányoztuk. Az Esztergom 20. perspektivikus fúrás 
palynológiai feldolgozása során az alsó-, középső- és felső-eocén, valamint 
az alsó- és középső-oligccén rétegeket vizsgáltuk. Összehasonlító vizsgá- 
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latokra a külszíni feltárásokból s a fúrásokból gyűjtött anyagot hasz
náltuk fel.

A) Borókási medencerész
I. A l s ó - e o c é n

Vizsgálataink a négy barnakőszéntelepre, a fekü- és fedőképződ
ményekre, valamint a köztes meddő rétegekre terjedtek ki.

A fekü márga statisztikusan is jól értékelhető, egyed- és fajszámban 
gazdag, jó megtartású pollenegyüttest tartalmazott. A fekü márgát a 
pálmapollenek nagy egyedszáma jellemzi, ugyanakkor a pálmapollenek 
a fekü- és a III. telepből hiányoztak. Jelenlétüket a II. és az I. telepben, 
valamint a fedőben ismét észleltük, de mennyiségük csupán néhány száza
lék volt.

A tricolporát polleneket termelő zárvatermő növények pollenjei a
III. telep felső padjában észlelt kiugró értéktől eltekintve, általában kis 
százalékban mutatkoztak. A myricoid, engelhardtioid pollenek a rétegsor 
fiatalabb tagjai felé haladva egészen a fedőig csökkenő irányzatot mu
tattak. A III. telep felső padjára és az I. telep alsó részére az Ericaceae 
pollenek dominanciája jellemző.

A fekütelepben az Equisetitesek spóráihoz hasonló formák ural
kodó mennyiségét (79,1%) — a vizsgált rétegsoron belül — egyedül
állónak találtuk.

A páfrányok és a zárvatermő növények arányának változásából a
II. és az I. telep képződésével egyidőben történt partvonal-eltolódás 
jellegét is megállapíthattuk. A fedőben megjelenő Hystrichosphaeridaek 
és egyéb plankton szervezetek, valamint a tömegesen jelentkező kitin- 
vázú Foraminiferák alapján e parteltolódás transzgressziós jellegű.

2. K ö z é p s ő - e o c é n
A középső-eocén barnakőszénösszlet palynológiai vizsgálata a IX-es 

akna I. és II. kőszéntelepére, valamint a XIV-es akna 5. szinti fekü- 
telepére és 12. ereszkebeli III. telepére terjedt ki. A szorosabb értelemben 
vett barnakőszéntelepek palynológiai vizsgálatán kívül a közbülső 
meddőrétegek és a közvetlen fekü- és fedőrétegek vizsgálatát is elvégeztük.

A III. telep és a „fekütelep” faj- és egyedszámban egyaránt gazdag, 
statisztikusan jól értékelhető pollenanyagot szolgáltatott.

Míg a III. telepet jól jellemzi a quercoid formák és a Castanea, 
Myricaceae és Ericaceae pollenek együttes dominanciája, a felette levő 
„fekütelep” -ben a quercoid típusú pollenek már alig mutatkoznak. A Cas
tanea dominanciája is csak a telep felső padjában volt megállapítható. 
Helyettük a Nyssaceae—Mastixiaceae formák dominanciáját észleltük. 
A páfrányspórák fajszáma a fekütelepben volt a leggazdagabb.
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A II. telep alsó két kőszénpadja az előzőeknél kisebb fajszámú 
spóra— pollen együttest tartalmazott, benne a Myricaceae pollenek és 
egy új zárvatermő pollenjének dominanciáját észleltük. A II. telep felsa 
kőszénpadja sporomorfákat nem tartalmazott.

Az I. telep két alsó kőszénrétege palynológiailag jól értékelhető 
pollenanyagot szolgáltatott, a páfrányspórák feltűnő hiányával. Benne a 
zárvatermő növények pollenjei közül ismét a quercoid formák dominan
ciája volt kimutatható Myricaceae, Cyrillaceae, Lauraceae és Taxodiciceae—  
Cupressaceae elemek társaságában.

Az I. telep csaknem 3 méteres felső padja a helyenként kisebb- 
nagyobb számban jelenlevő Inaperturopollenites cf. dubius kivételével 
palynológiailag meddőnek mutatkozott, ugyanakkor azonban gomba
spórák és gombafonalak dominanciáját észleltük.

3. A l s ó - o l i g o c é n
Az oligocén barnakőszénösszlet vizsgálatát a XIY-es akna „Sáros” -  

siklójában feltárt mintegy 1,5 m összvastagságú, két kőszénpadra 
tagolódó telepén, fekvő- és fedőrétegén, valamint közbülső meddőjének 
anyagán végeztük.

Míg a homokos agyagmárga kiíejlődésű feküben a páfrányspórák 
dominanciája volt megállapítható, kevés Taxodiaceae—Cupressaceae és 
Pinus haploxylon-típusú fenyő és Myricaceae pollen társaságában, 
addig a kőszéntelep alsó padjában a páfrányfélék spórái csak elvétve, 
kis fajszámmal mutatkoztak és helyettük a Taxodiaceae— Cupressaceae, 
valamint a Pinus haploxylon-típusú fenyőfélék dominanciáját észlel
hettük Lauraceae és Myricaceae pollenek társaságában. A két kőszénpad 
közötti agyagmárgában ismét a páfrányspórák dominanciáját észlel
tük Castanea és Alnus kefersteini-típusú pollenek kíséretében. A felső 
kőszénpadban a zárvatermő növények pollenegyüttese dominál '.Myri
caceae, Juglandaceae, Alnus kefersteini és Alnus glulinosa-típus; kevés 
Lauraceae, Cyrillaceae és Araliaceae kíséretében. A kőszéntelep fedőjének 
sporomorfa anyagát a Leiotriletes formacsoportba tartozó páfrányspórák 
és kis számú zárvatermő pollen alkotja. A gombamaradványok száza
lékos értéke itt a legnagyobb.

A Hystrichosphaeridaek és egyéb planktonszervezetek a feküben és 
fedőben egyaránt megtalálhatók.

B) Északi medeneerész

1. A l s ó - e o c é n
A dorogi barnakőszénmedence északi medencerészéből az alsó

eocén barnakőszénösszletet az Erzsébet-akna rétegsorán vizsgáltuk. 
A hét kőszéntelepből, közti meddőkből és fekü—fedőképződményekből
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álló összletet a pálmapollenek dominanciája jellemzi. A pálma-pollen- 
együttes a IV-es, III-as, Il-es és az I-es telepben 50%-nál nagyobb értékkel 
szerepelt. Emellett Ginkgo-pollenek is jelentkeztek. Szoros összefüggés 
mutatkozott a pálma- és a Gm/c^o-pollenek mennyisége között. Előbbiek 
számának növekedésével az utóbbiak mennyisége is fokozódott. Az alsó
eocén barnakőszénösszleten belül a páfrányspórák általában kis százalék
értékkel szerepelnek. Kivétel a VI. telep felső kőszénpadja és az I. telep, 
melyben 55%, ill. 56%-os dominanciát érnek el. A fedő kövületes márga 
tengeri eredetét a kitinvázú Foraminiferák és Hystrichosphaeridaek 
is igazolják.

2. K ö z é p s ő - e o c é n
Az északi medencerészben a középső-eocén barnakőszénösszlet 

hiányzik.

3. A l s ó - o l i g o c é n
A mogyorósbányai oligocén szelvény palynológiai vizsgálata — a 

Borókási-medencerészhez hasonlóan — a kettős tagozódású kőszén
telepre, annak fekü—fedőképződményeire és köztes meddőjére terjedt ki. 
Sajnos, a barnakőszéntelep nem tartalmazott statisztikusan is értékel
hető sporomorfa-anyagot. A preparátumokban túlnyomórészt szövet
törmeléket észleltünk, nagyon kevés, rossz megtartású, erősen oxidált 
spóra—pollen anyag kíséretében. A fekü agyagban a Taxodiaceae— Cup- 
ressaceae félék pollenjeihez hasonló formák dominálnak, kevés Myricaceae, 
engelhardtioid és AZnus-pollennel társulva. A kőszéntelepekben folyta
tódik a Taxodiaceae— Cupressaceae-félék dominanciája, de jelentős 
mértékben szerepelnek — pl. az alsó kőszénpadban — a pálma-félék 
pollenjei is. Megtaláljuk ezeken kívül a Castanea, Myrica, Engelhardtia, 
Juglandaceae, Cupuliferae képviselőit is. A meddőrétegek spóra— pollen 
együttesében ismét a páfrányfélék, a fedősorozat sporomorfa együttesé
ben pedig a tricolporát és tetracolporát pollenek uralkodnak. A szerves 
vázú plankton Foraminiferák s a Hystrichosphaeridaek, más plankton
szervezetekkel együtt, a fedő molluscumos agyag tengeri eredetét igazolják.

C) Esztergom 20. fúrás
1. A l s ó - e o c é n

Az operculinás agyagmárga sporomorfákban rendkívül szegény. 
Kiértékelhető mennyiség csak a rétegösszlet felső részéből (1000 m-ből) 
vett mintában mutatkozott. E minta spóra—pollen együttesében kis 
példányszámban, de következetesen előfordul a Cicatricosisporites doro- 
gensis, pálma-pollenek kíséretében, továbbá castaneoid, Cupuliferae,
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Myricaceae formák. Ez a sporomorfa-együttes lehetővé tette a medence 
más pontjáról ismert, hasonló összetételű alsó-eocén együttesekkel való 
párhuzamosítást, igazolva e rétegösszlet alsó-eocénbe sorolásának helyes
ségét.

2. K ö z é p s ő - e o c é n
A középső-eocén alsó szintjének mikroflóráját csak az egyes formák 

dominancia-viszonyainak változása különbözteti meg az előzőktől. 
A tricolporát pollenek dominanciáját itt a különféle trilét spórák ural
kodása váltja fel. A rétegsor eme szintjében gyakrabban előforduló 
planktonszervezetek a tenger fokozatos előnyomulását jelzik.

3. F e l s ő - e o c é n
A középső-eocén felső részét és a felső-eocént — a rétegösszlet paly

nológiai meddősége miatt — nem tudtuk vizsgálni.

4. O l i g o c é n
Az oligocén rétegösszletből gazdag, jól értékelhető sporomorfa- 

együttes került elő.
Az oligocén összlet alsó részében oligocén alakokra jellemző struk

túrájú, két légzsákos fenyőpollenek nagy mennyiségben jelentkeztek. 
E képződmények mikroflóra-együttesét a fenyőpolleneken kívül a Tilia, 
Alnus, Cary a, Pterocarya, Myrica, Ilex, Sapotaceae pollenjei alkotják. 
A tengeri mikroplankton szervezetek következetes előfordulása (Crasso- 
sphaera, Tytthodiscus, Hystrichosphaera, Palaeostomocystis, szerves vázú 
plankton Foraminiferák) biztosan jelzi e rétegek tengeri eredetét. E meg
állapítás összhangban van Siposs Z. (1959) ősföldrajzi térképvázlatának 
adataival is, amely szerint a területen kialakult szerkezeti árkot oligo
cén tengeri képződmények töltik ki.

Az oligocén középső részének spóra—pollen együttese — az előzők
höz viszonyítva — csak a zárvatermőkkel együtt előforduló fenyő
pollenek mennyiségének növekedése tekintetében mutat változást. Az oli
gocén felső részének homokos agyagrétegeiből vett minták spóra—pollen 
együttese az előzőkéhez viszonyítva lényeges változást nem mutat, 
egyedül a légzacskó nélküli Coniferae és a zárvatermő Alnus és Tilia 
pollenjeinek növekvő százalékos aránya jelzi az idő függvényében bekö
vetkező asszociáció-változást.

Az Esztergom 20. fúrás eocén és oligocén rétegsorában feltűnő 
palynológiai érdekességként jelentkeznek a b e m o s o t t ,  jellegzetes 
f e l s ő - k r é t a  (kampáni, maastrichti) sporomorfák: Oculopollis, Extra- 
triporopollenites, Classopollis fajok. Ez a tény igazolni látszik azt az el
gondolást, amely szerint a Dorogi-medencét keretező hegységrészek
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felső-kréta képződményei nagyrészt az eocén-oligocén folyamán pusztul
tak le. A felső-kréta alakok nagy mennyiségben és hosszú időn át tartó' 
behordódása egyúttal a rétegsor sekélytengeri, partközeli kifejlődésének 
állandóságát is alátámasztja. Hasonló, bemosott kréta formák talál
hatók a Dorogi-medencéhez kapcsolódó csehszlovák terület harmad- 
időszaki üledékeiben is. Ott e formákat — Snopkova, P. szerint (1961) — 
az akvitáni emeletben észlelték (nálunk a kattinak felel meg).

A vizsgálatok értékelése

A palynológiai vizsgálatok során általános képet kaptunk a vizsgált 
terület rétegeinek flóraegyütteséről. Adatainkból következtetéseket 
vonhatunk le a képződmények paleobotanikai, paleoökológiai, paleo- 
klimatológiai, genetikai és — ezek alapján — ősföldrajzi képének ki
alakításához.

A vizsgálatok mai állapotában azonban az elért eredmények sokkal 
inkább a mikroflóra vertikális tagozódását, időbeli alakulását szemlélte
tik, semmint a horizontális tagolódást, annak esetről esetre való vál
tozását, amely csak vizsgálataink továbbvitele során fog kibontakozni. 
Az eddigi eredmények tehát a mikroflóra-együttesek összetételének és 
időbeli változásának megállapításával sokkal inkább szolgálták a biosztra- 
tigráfiát, mint az ősnövényföldrajzi kép kibontakozását, változásainak 
háromdimenziós képekben való kirajzolását.

A Borókási-részmedencében a 72 sporomorfa faj rétegről rétegre 
való megoszlását diagrammal szemléltettük (K rivánné H utter E, 
1961a). Ez a diagram azonban csak a medence szerkezeti egységeinek 
palynológiai tanulmányozása ill. jellemzése után tölti be a rá váró 
szerepet: az ősnövényföldrajzi kép több szinkron pontra támaszkodó 
kialakítását. Adatai azonban addig is felhasználhatók rétegtani azonosí
tás céljaira. Az azonosítási kísérlet alapjául a hozzánk legközelebb fekvő, 
megfelelően tanulmányozott harmadidőszaki szelvényt, a németországi 
barnakőszénösszletek palynológiai összesítő szelvényét vettük K rutzsch, 
W . (1958) és Thomson, P. W . — Pflug, H. (1953) beható tanulmányaira 
támaszkodva. A korrelációs diagram szerkesztésében alkalmazott elv: 
a két terület közös formáinak kiemelése, ezek megjelenési ill. fellépési 
sorrendben való ábrázolása tisztázta az összefüggéseket a Dorogi-medence 
középső-eocénjének felső részébe sorolt ún. „striatás” telepösszlet s az 
ugyanoda sorolt geiseltali telepösszlet között. Ezzel a faunisztikai úton 
elért rétegtani tagolás ill. besorolás helyességének egyfajta ellenőrzéséhez 
is eljutottunk.

A távkorreláció sikere a belső korreláció lehetőségének felhasználá
sára vezetett.

Az értékelés rétegtani szempontjainak érvényesítése érdekében össze
hasonlító vizsgálatokat végeztünk faunával igazolt pontos szintekbe
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sorolt kőszenes—növénymaradványos anyagokon. Többek között a bánki 
alsó-oligocén, ún. „hárshegyi homokkő” összletbe települt kőszenes agyag
rétegen, a csillaghegyi rupéli agyagösszlet fekvőrétegéből vett mintákon. 
Ezeket a mikroflóra-együtteseket egybevetve a borókási, felső-oligocén- 
nek tartott barnakőszénösszlet mikroflórájával, arra a megállapításra 
jutottunk, hogy az ún. „Sáros” -siklóban feltárt barnakőszénösszlet mikro- 
flórája csak a lattorfi mikroflórákkal hozható össze.

Megállapításaink teljes mértékben megegyeznek Majzon L. (1957) 
és Siposs Z. (1959) idevonatkozó eredményeivel.

Majzon L. (1957) véleménye szerint az Esztergomi-medence oligocén 
barnakőszénképződményét az alsó-oligocénbe kell sorolni, mivel fedőjé
ben jellegzetes rupéli faunájú foraminiferás agyagmárga— agyagösszlet 
települ.

Siposs Z. (1959) ezt a kőszénösszletet bányaföldtani adatok alapján 
ugyancsak a lattorfi—rupéli emelet határára tette.

A vizsgálatok nyomán kibontakozó flóraképekkel és klimatológiai 
viszonyokkal kapcsolatos megállapítások szerint a Dorogi-medence alsó
eocén maradványegyüttese a következő vegetációtípusokat mutatja:

Az a l s ó - e o c é n  mocsaras partszegélyt Taxodiaceae— Cupressaceae 
láperdő alkotta, melynek aljnövényzetét a Polypodiaceae család egyes 
képviselői és a Schizaeaceae családba tartozó páfrányfélék, főleg Lygodiu- 
mok alkották. Ezt egy myricaceaes társulás követte. Az Ericaceae család 
képviselőinek helyenként elég nagyszámú jelenléte az adott együttesben 
arra utal, hogy ezeket a tőzegláp alkotásában résztvevő növények közé 
sorolhatjuk. A távolabbi területeket pálmák borították, szórványos 
Ginkgo előfordulással.

A Dorogi-medence alsó-eocén őséghajlattani viszonyait a flóraegyüt
tes alapján — különös tekintettel a pálmák következetesen domináns 
jelenlétére — trópusi—szubtrópusi jellegűnek mondhatjuk.

A k ö z é p s ő - e o c é n  telepösszletben a pálmák egyed- és faj
szám tekintetében háttérbe szorulnak. A Mastixiaceae, Fagaceae (Casta- 
nopsis, Castanea), Cyrillaceae, Ericaceae, Myricaceae és a Lauraceae 
családok képviselői az első pillanatra is szembetűnően jelzik azt a különb
séget, amely az alsó-eocén és a középső-eocén kőszén anyagát szolgáltató 
vegetáció között mutatkozik. Ez az eltérés a középső-eocénben a Taxo
diaceae— Cupressaceae és a pálma-félék háttérbe szorulásában és a túl
nyomóan babérlevelű fák és cserjék dominanciájában nyilvánul meg. 
Az alsó-eocén láperdő-vegetációra csak a partmenti Myricaceae—-Cyrilla
ceae társulás emlékeztet, melyhez itt új elemként a Nyssaceae családba 
sorolható fajok járulnak.

A babérlevelűek — főleg a parttól távolabbi területeken — hegylábi 
kevert erdőkben éltek, a cserjeszintben számos Ericaceae elemmel. A ba
bérlevelűek uralma világosan jelzi, hogy az alsó-eocén trópusi jellegű
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Fig. 1. Map showing the distribution of now living ferns characterized by narrow
endemism

Puc. 1. Карта распространения ныне живущих папоротников, охарактеризованных
узким эндемизмом.

éghajlatával szemben a középső-eocén mérséklődő, szubtrópusibb ten
denciájú.

A medence o l i g o c é n  f l ó r á j a  az eocénhez viszonyítva már 
erősebben tagolt. A vegetációban a mocsárerdő, a partmenti erdők, a part
tól távolabbi sík területek és a hegylábi, hegyvidéki erdők flóraelemei 
egyaránt felismerhetők. A Taxodiaceae—Cupressaceae mocsárerdő és az 
ezt követő myricaceaes társulás az alsó-eocénben megismert ökológiai 
tényezők újraismétlődését idézi. A harmadidőszaki kőszénmedencék eme 
tipikus flóraegyüttese mellett a dorogi oligocénre a partszegélyi, folyó
menti területek Taxodiaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Myricaceae tár
sulásai, továbbá a sík vidékek és kissé távolabbi területek örökzöld fás 
és cserjés asszociációja, valamint a magasabb hegylábi, hegyoldali terüle
tek uralkodóan örökzöld (Castanopsis, Castanea) növényeinek fenyőkkel 
kevert együttesei a jellemzőek. Mindezek világosan mutatják a paleogén 
felső szakaszára jellemző flóradifferenciálódást.
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Területünkön a trópusi—szubtrópusi örökzöld nemzetségekkel együtt 
előforduló szórványos lombhullató elemek a klíma fokozatos mérséklődé
sét jelzik.

Szubtrópusi vonásokat emel ki a lábatlani növénymaradványos 
agyaglencse vizsgálatából adódó paleoklimatologiai következtetés (K ri- 
vánné H utter E. 1961b). Ezeket az adatokat az anyagunkban növény
ta n iig  meghatározható, szűk endemizmusú, jellemző páfrányok ma élő 
megfelelőinek areája alapján nyertük. Az 1. ábrán e páfrányok elterjedési 
térképét mutatjuk be, az Anacolosa jellegzetes elterjedésével együtt.
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PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OF THE PALEOGENE BEDS
OF THE DOROG BASIN 

by
E .  K r i v á n  —  H u t t e r

In the course of the palynological investigation of the Paleogene 
brown coal measures of the Dorog Basin, the study of 5 shafts and 2 bore 
profiles has yielded the following results.

It was found that the microflora of the so called „striata-bearing”' 
coal measures, attributed faunistically to the Middle Eocene in the Boró
kás district, belongs to the same stratigraphic horizon as the Geiseltal 
microfloral assemblage, i. e. to the upper part of the Middle Eocene 
(E. K r i v á n — H u t t e r  1961a).

The microflora of the Borókás brown coal measures, held until now 
for Upper Oligocene, corresponds with the Lattorfian microfloras used 
for comparison. Considering this fact, we must then rank the above- 
mentioned coal measures among the Lower Oligocene formations.

The author’s statement is completely in accordance with the results 
of the Foraminifera studies by L. M a j z o n  (1957) and those of the geological 
research by Z. S i p o s s  (1959).

In the Paleogene series of the drilling Esztergom №  20 the appearance 
of redeposited, characteristic Upper Cretaceous sporomorphs, e. g. of 
forms of Oculopollis, Extrcitriporopollenites and Classopollis represent a re
markable palynological peculiarity. This fact seems to justify the sugges
tion according to which the Upper Cretaceous formations of the mountain 
portions enframing the Dorog Basin would have largely been denuded 
during Eocene— Oligocene. Similar redeposited Cretaceous forms occur 
in the Tertiary sediments of the Czecho-Slovak region attaching to the 
Dorog Basin: according to P. S n o p k o v a ’ s data (1961) they are found 
in the Aquitanian stage.

Judging by its microfloral assemblage, the area of the Dorog Basin 
shows the following types of vegetations.

The Lower Eocene marshy shore was covered by Taxodiaceae— 
Cupressaceae bog forest, the underwood of which was composed of certain 
representatives of the family Polypodiaceae and of ferns belonging to the 
family Schizaeaceae, being mostly represented by forms of Lygodium. 
The former assemblage was followed by a Myricaceae assemblage. The 
locally rather large number of the representatives of the family Ericaceae 
in this assemblage refers to the fact that they may be ranked among the 
plants constituting peat bog. The areas further landward were covered 
by palms with sporadical occurrences of Ginkgo.

On the basis of the floral assemblage — with special regard to the 
consistent predominance of the palms — the Lower Eocene palaeoclimatic 
conditions of the Basin may be characterized as tropical-subtropical ones.
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The representatives of the families Mastixiaceae, Fagaceae (Casla- 
nopsis, Castanea), Cyrillaceae, Ericaceae, Myricaceae and Lauraceae 
markedly indicate, even at first sight, the difference manifesting itself 
between the vegetations that supplied the coal material of the Lower 
Eocene and the Middle Eocene beds. In the Middle Eocene this difference 
is exhibited by the loss of importance of Taxodiaceae-Cupressaceae and of 
palms as well as by the predominance of the laurel trees and shrubs. 
The bog forest vegetation of the Lower Eocene is reminded only by the 
near-coast Myricaceae-Cyrillaceae assemblage to which some representa
tives of the family Nyssaceae are added as new elements here.

Lauraceae lived principally in areas lying far landward, in the pied
mont forests which included numerous forms of Ericaceae within shrub 
level. The predominance of Lauraceae clearly indicates that, contrary to 
the tropical climate of the Lower Eocene, that of the Middle Eocene 
became more temperate, z. e. more subtropical.

The Oligocene flora of the Basin is already more differenciated as 
compared to that of the Eocene. Within the vegetation, the floristic 
elements of the marshy forest, the near-coast forests, the inland plains, 
as well as of the piedmont forests and mountain forests can equally 
be recognized. The Taxodiaceae-Cupressaceae marshy forest and the 
Myricaceae assemblage, following it, provide evidence on the reiteration 
of the ecologic features known from the Lower Eocene. Besides this 
typical floral assemblage of the Tertiary coal basins, the Oligocene of the 
Dorog Basin is caracterized by Taxodiaceae, Juglandaceae, Betulaceae and 
Myricaceae assemblages of the near-coast and river-side areas, furthermore, 
by the evergreen tree and shrubby association, as well as by the assembla
ges of predominantly evergreen plants (Castanopsis, Castanea), mixed 
with conifers, of the higher piedmont and mountain slope areas. All this 
evidence clearly demonstrates the differenciation of the flora charac
teristic of the Upper division of the Palaeogene.

The scarce deciduous elements occurring together with the genera of 
tropical-subtropical evergreen plants are markers of a progressive tempe
ring of the climate.

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ДОРОГСКОГО БАССЕЙНА

Э. КРИВАН— ХУТТЕР

При спорово-пыльцевом изучении палеогеновой буроугольной толщи 
Дорогского бассейна, на основании анализа материала, собранного из 
5 шахт и 2 буровых разрезов, автор пришла к следующим выводам.
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Было установлено, что микрофлора так называемой угленосной сви
ты „со стриатами” , отнесенной на основании фаунистических данных, 
к среднему эоцену, расположенной в Борокашском участке бассейна, отно
сится к тому же самому горизонту, как и Гейзельтальский микрофлористи- 
ческий комплекс, то есть к верхней части среднего эоцена (Э. КРИВАН— 
ХУТТЕР, 1961а).

Микрофлора борокашской буроугольной свиты, принятой до сих пор 
за верхнеолигоценовую, соответствует латторфским микрофлорам, ис
пользованным для сравнения. Следовательно, по таким же соображениям, 
упомянутую угленосную свиту можно отнести к нижнему олигоцену.

Заключения автора полностью совпадают с результатами, получеными 
Л. МАЙЗОНОМ (1957) при изучении фораминиферной фауны данной 
толщи, а также результатами проведенных 3. ШИПОШШОМ (1959) геоло
гических исследований.

С точки зрения палинологии особый интерес представляют собой 
встреченные в палеогеновой толще скважины Эстергом № 20, характерные, 
переотложенные, верхнемеловые спороморфы: а именно формы Oculopollis, 
Extratriporopollenites, Classopollis. Этот факт, кажется, подтверждает та 
соображение, согласно которому верхнемеловые образования горных 
участков, обрамляющих Дорогский бассейн, были размыты большей частью 
в течение эоцена и олигоцена. Аналогичные, переотложенные меловые 
формы встречаются в третичных отложениях чехословацкой территории, 
совпредельной с Дорогским бассейном, причем по данным П. СНОПКОВОЙ 
(1961) они присутстствуют в аквитанском ярусе.

На основании комплекса микрофлоры территория Дорогского бассей
на обнаруживает следующие типы вегетаций.

Нижнеэоценовая болотная прибрежная зона была покрыта болотными 
лесами Taxodiaceae—Cupressaceae, подлесок которых был сложен 
некоторыми представителями семейства Polypodiaceae и папоротниками, 
относящимися к семейству Schizaeaceae, главным образом лигодиумами. 
За этими лесами последовало сообщество Myricaceae. Местами сравнитель
но большое число представителей семейства Ericaceae в данном сообществе 
указывает на то, что они могут быть отнесены к растениям, участвующим 
в строении торфяных болот. Расположенные дальше во внутрь суши районы 
были покрыты пальмами со спорадическим появлением представителей 
Ginkgo.

На основании сообщества флоры — с особым вниманием на выдержан
ное преобрадание пальм — палеоклиматические условия бассейна в ниж- 
неэоценовое время могут быть охарактеризованы как тропическо-субтро
пические.

Представители семейств Mastixiaceae, Fagaceae ( Castanopsis, Casta- 
nea), Cyrillaceae, Ericaceae, Myricaceae и Lauraceae даже на первый 
взгляд резко подчеркивают то различие, которое обнаруживается между 
вегетациями, предоставившими угольный материал нижнеэоценовых и
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среднеэоценовых угольных пластов. В среднем эоцене это различие сказыва
лось на вытеснении Taxodiaceae-Cupressaceae и пальм на задний план и на 
преобладании лавровых лесов и кустарников. Нижнеэоценовая болотная 
растительность напоминается лишь прибрежным сообществом Myricaceae- 
Cyrillaceae, к которому здесь в качестве нового элемента прибавляются 
некоторые представилели смейства Nyssaceae.

Лавровые растения жили в основном в областях, расположенных 
более отдаленно от берега, в подгорных смешанных лесах со многими эле
ментами Ericaceae в кустарниковом ярусе. Преобладание лавровых ясно 
показывает, что в противоположность тропическому климату нижнего 
эоцена, средний эоцен тяготеет к более умеренному, более субтропиче
скому климату.

По сравнению с эоценовой, олигоценовая флора бассейна является 
более дифференцированной. В вегетации обнаруживаются флористические 
элементы болотных лесов, прибрежных лесов, более отдаленных от берега 
равнинных областей, а также подгорных и горных лесов. Болотный лес 
Taxodiaceae-Cupressaceae и следующее за ним сообщество Myricaceae пред
ставляют собой повторное появление познанных в нижнем эоцене экологи
ческих факторов. Наряду с этим типичным флористическим сообществом 
третичных буроугольных бассейнов, для олигоценовых отложений До- 
рогского бассейна характерны сообщества Taxodiaceae, Juglandaceae, Betu- 
laceae, Myricaceae прибречных и приречных регионов, а также вечнозе
леные древесные и кустарниковые ассоциации и смешанные с сосновыми 
сообщества большей частью вечнозеленых растений (Castanopsis-Castanea) 
более высоких подножий и склонов горных массивов. Все эти данные от
четливо иллюстрируют дифференциацию флоры, характерную для верхнего 
отдела палеогена.

В олигоцене вместе с тропическо-субтропическими вечнозелеными 
родами встречаются спорадические листопадающие элементы, которые 
маркируют постепенное умерение климата.




