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I« Irodalmi áttekintés

a» az a.ikai kőszén medianer és éneit története
Jókai - bányán a kőszén feltárását 186[p-ben kezdték,

és az ajkai kőszénösszlet vizsgálata is erre az időre
esik •

Hantken /1867/ nem ad pontos kormeghatározást, de meg
állapítja, hogy ezek az eocénnél idősebb rétegek. Szerin
te az Alpok északkeleti, gozeui rétegeivel egyeznek meg, 
tehát a felső- kréta alsó tagozatába tartoznak. Három ré
tegsort különböztet megs a alsó, tisztán mészkőből álló 

tengeri sorozat, b kŐ3zéntelepea csoport, édes- és félig- 

sósvizi rétegekkel, c felső, tengeri molluszkás anyagmár- 

ga és mészkő eorozat. Megállapítja, hogy a gozaui rétegek
hez hasonlóan, az ajkai kőszéntelepek is tartalmaznak bo
rostyánkövet.

Koch A. /1871/ a bakonyi felső - krétát vizsgálja, Ugod- 

tól Ajka vidékéig. Három szintet különböztet meg: a Grip- 

haea- szint, amely vékony táblás agyag vagy márga, 
b Rudista mészkő-szint, c Inocerazmuszos szint, vékony táb
lás szürke márga vagy mészkő.

Szabó J. /1871/ megállapítja, hogy az ajkai kőszénösszlet- 

ben levő "gyantás maradványok" fokozzák a szón fűtőértékét. 

Az ajkai szén a másodkori szenek között a legfiatalabb, de 

minősége hasonlít a harmadkori barna szenekéhez.
Böckh J. /1874/ Ajka-Csingervölgy kőszenes rétegeit vizs
gálja, Hantken beosztását véve alapul. Szerinte a fedő
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nummuliteszes réteg jól ismert, a fekü ismeretlen#
A nummuliteszes réteg alatt kékes sárgás agyag talál
ható,gazdag tengeri kagyló faunéval és korall maradvány
nyal* Az édes- és féligsósvivi rétegek között tengeri 
rétegek is lehetnek, mint a gozaui felső-krétában. Böckh, 
az Alpok gozaui rétegsorához hasonlóan, a Bakonyban is 

két hippuriteszes mészkőszintet tételezett fel#
Koch A# /1875/ szintén két hippuriteszes mészkő szintet 

tételez fel, északnyugaton a felső, Ajka környékén az al
só hippuriteszes mészkő fordul elő#
Hantken IT# /1878/ az Ajka környéki képződményeket három 

fő csoportba osztja: 1# alsó rétegcsoport, amelynek to
vábbi tagolása: a alsó tagozat, faunáját a Radiolarite3 

nemzetség jellemzi, b középső tagozat egy nagy kagyló 

fajjal, c felső tagozat Globiconcha és Turritella fajok
kal# 2# kőszéntelepes rétegcsoport, amelyben 2b kőszén
telep és köztes meddő található. Az alsó szakaszt x'yrgu- 

liferák, a felső "borostyántelepet" Cerithium fajok jel
lemzik# A középső rétegcsoport alsó, édesvízi képződmé
nyeinek faunája mutatja a legnagyobb rokonságot a keleti 
Alpok gozaui iüsdékének faunájával# 3# felső, tengeri ere
detű rétegcsoport, szintén tovább osztható: a alsó, agya
gos márga, sok Ostracoda-, Astarte- és Cyclolytes fajjal, 

b középső, márgás mészkő szint, jellemzi a Lima marticen- 

sis és Acteonella gigantea. c felső tagozat: hippurite-
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szes mészkő, Hippurites cornuvaccinummal, helyenként 
Orbit оlinákk al•
Tausch L# /1886 a - b. 1891/ a kőszéntelepes összlet 

faunájának első monografikus feldolgozója# A ryrguli- 

ferák fejlődési sorát vizsgálva lehetségesnek tartot
ta, hogy a kőszéntelepe csoport a gozaui felső-krétá
nál valamivel fiatalabb# A Pyrgulifera numerosa Meek# 

és Melanopsis laeves Stahl# fajok alapján, amelyek az 

É-Amerikai larami képződményekben is fellépnek, kettős 

faunavándorlási irányt tételez fel# Egyiket a Spanyol- 

ország- Franciaország- Ausztria /Gozau/ vonalában lát
ja, másikat az É-Amerikai kapcsolatban#
Kalecsinszk.v S# /1303/ az ajkai kőszénbánya történeti, 

bányászati és kémiai elemzési adatait rendszerezte# 

rapp K# /1903/ az ajkai kőszenet, minden indoklás nél
kül a dániai emeletbe sorolta#
Id# Lócz.v L, /1913/ az ajkai felső-kréta rétegsorát, an
nak a gozaui rétegekkel való párhuzamositását vizsgálja# 

A kormeghatározást nem tartja véglegesen tisztázottnak# 

Szerinte meg kell vizsgálni a szőntelepes és a felette 

települő tengeri összlet faunáját, mert az utóbbinál, 

amelyet Papp K# a turoni emeletbe sorolt, az alatta te

lepülő kőszénösszlet faunája fiatalabb jellegű. 

Rozlozsnik P# /1923/ szerint az ajkai felső-kréta réte
gek települési viszonyai még nem mondhatók tisztázottnak#
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Munkájában a Hantken-féle hármas tagozódásu rétegsor
ral szembeni kételyeket és ellenvéleményeket foglalja 

össze a következőképpen: 1* az also» tisztán tengeri 
eredetű összletről már Hauer 1862-ben is kimutatta, 

hogy az alsó-kréta urgon fácieséhez tartozik* 2, a kö
zépső, édes- és csökkentsósvizi, kőszéntelepes csoport 

faunájának fiatalabb jellegéből felmerül az a kétely, 

aiai Tausch, rapp К* Oppenheim és mások véleménykülönbsé
gében mutatkozik* 3* a felső, tengeri csoportra vonat

kozó rétegtani kétely a hippuriteszes mészkő egy vagy 

két szintbeli kifejlődésével kapcsolatos*
Megállapítja, hogy ,.jkán csak egy hippuriteszes mészkő
szint van, a kőszenet a turoni emeletbe sorolja* Meg
jegyzi, hogy a Bakonyban az apti felett az albai, sőt, 

valószínűleg a cenomán emelet képviselői is megvannak* 

feltételezi, hogy ezek a magasabb tagok kréta lerakódá
sa előtti szárazföldi időszakban denudálódtak* Valószínű
nek tartja, hogy ez nem volt egyenletes, ezért a felső
kréta képződmények fekü rétegei sem mindig azonosak* 

Zehmeister Z* /1926/ az ajkait nevű fosszilis gyanta ke
letkezésével foglalkozik* A gyantát a succinetekhez és 

a retinitekhez sorolja*
Roziizsnik r* /1928/ Ajka- Csingervölgyben két fő réteg- 

csoportot különböztet meg: 1* limnikus és lagunáris üle
dékek /ajkai rétegek/ csoportja/, amelyet 80 m-re becsül*



- 5 -

Ezen belül a következő alaprétegeket különbözteti negi 
а оzenesedett növénymaradványokat tartalmazd márga, ho- 

mokkd do gyantás* bitumenes agyag* b ölöd telepcooport,
13 - 20 m esénpula, nóezmárga, agyagrétegek , c középső* 

közti réteg, 13 - 22 m agyag, homok, méazmárga képződmé
nyek* d felső telepcooport, az 1 - 2 m-eo borootyante- 

lep* II* felső* tengeri rétegek csoportja, alulról föl
feléi a márga* b agyogmárga-márga, c mészmárga, d hippu- 

riteszeo mészkő*
Rozlozonlknak ez a felosztása azóta is a legérvényeoebb 

rétegsornak tekinthető#
Vadász E* /ГЗаО/ szerint a túron* szenon emelet száraz
földi, erre ddeovizi rétegek rakodtak, -jka körül pedig 

ozéntelepek képződtek* Az ajkai szénösszlot édeovizi alap- 

összlet, bone a közti telepeket meddő édeovizi rétegek vá
laszt Ják el egymástól*
Barnabás К* /1Ъ7/ kutatásai alapján a sümegi képződmények
nek a hippuriteozes mészkő feletti része illik az ajkai 
rétegsor fölé*

a coingervülgyl kőszén geológiájá
val foglalkozik* Л kőszéntelepeo csoport fekvője adaggal 
átszőtt, gumós, tömbös, fehér és sárgás szinü mészkő* A 

kőszéntelepéé összlet r<$egcora a következői a ozénfekvő 

rétegek, 3 - 20 ra kövület nélküli márga, homokkő, Pyrguli- 

ferás kőszéncoikokkul, b alsó ozéntartalou sorosat, 7-27 m 

koszén, pala, szürke vagy oárgáafehór édesvízi márga,
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с fedő agyagmárga és homokos sorozat, 9-23 m, d felső 

szénképződmény vagy gyantás telep, ebben helyenként 
szénzsinór# Az egész kb# 25 m, az elegyesvizi- édesví
zi sorozathoz tartozik# Az ajkait a III# számú és a 

borostyántelepben gyakori, kémiai Összetétele alapján 

a rezinit és a trinerit közé helyezhető#
Vitális I# /1939 a. 1939 b/ leírása alapján az alsó te
lep felett 11,74 m-nyi meddő után a középső telepe cso
port 5,69 m és három kőszénpadjból áll# Ebben a csigás 

szón 1,73 m# Ez a borostyánkőtelep# Felette 8 m-nyi med
dő után található a két pádból álló, 2,67 m vastag fel
ső telep, amelyet nem fejtenek, majd a 2,5 m, fejtésre 

nem alkalmas, legfelső csigás telep, írnek fedője eocén 

márga és nummulinás mészkő# л köleskepevölgyi légakna 

/Jolán akna/ szelvénye a következő: 60 csigás és 6 kagy
lófajból álló együttes, édes- és csökkentsósvizi fauna# 

Jellemző a fosszilis gyanta, amelynek képzésében a fenyő
féléknek tulajdonit nagy szerepet# fedő tengeri réteg
sort a következőképpen tagolja: a duzzadó márga, Cycloli- 

tes, ‘Purritella és Epiaster fajokkal, b márga, agyagmár- 

ga, Gryphaea vasicularis, Panopaea, .inomia, Pecten, As- 

tarte, Corbula, Irigonia, Cardium és Exogyra fajokkal, 

c márgás mészkő, Lima marticensis, Acteonella gigantea 

ős Jamira quadricostata faunaelemekkel, d hippuriteszes 

mészkő, jellemző maradványai a Hippurites és Rudista fajok#
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Kutass.v E# /1940/ az ajkai kőszéntelepes csoportban uj , 
eddig ismeretlen Pyrguliferákat irt le# Ajkán a felső
kréta legmagasabb tagjának a hippuriteszes mészkövet 
tartja# Azt a szenonba, a fekvőben levő széntartalmu cso
portot és tengeri márgát a turoni emeletbe sorolja# Jze- 

rinte Ajkán az albai és a cenomán emeletek üledékei hi
ányoznak#

Vadász E# /1940/ szerinti az ajkai kőszén rögvidéki, vé
kony telepes tipus, 15-20 m vastag rétegcsoporttal, amely 

vékonyabb- vastagabb telepekből, és közbeiktatott med- 

medence belseje felé a telepek száma nő, 
a peremszéleken kiékelődnek# Az alsó telep a medencében 

állandó kifejlődésü, a felső sok helyen hiányzik. Anyaga 

barnakőszén, uralkodó a fás jelleg, nagy a gyantatartal
ma# A kőszénülés mértéke, a növényi részek megtartási 
módja és a sűrűn ismétlődő telepek a medence gyakori viz- 

szintváltozására mutatnak# A vékony, sűrűn ingadozó anyag
változás a sekély xeiencefenék ingadozásának következménye. 
Greguss r# /1549/ az ajkai barnakőszénből egy fuzitmarad- 

ványt irt le, fodocarpoxylon ajkaense n# sp# néven# A ma 

élő fenyők közül a fodocarpus neriifoliushoz hasonlítja, 

és ebből a terület oceánikus klimajellegóre következtet# 

Heubrandt E# /1949/ a Pyrguliferák csoportősitása során 

egy uj óriásnövésü Pyrgulifera fajt, a f# pannonica n# 

sp*-t irta le#

dókból áll.
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Jantskv B# /1952/ szerint a felső- szeriontól a közép
ső eocénig az egész dunántúli Középhegység területe szá
razulat volt#
Szádeczkr Kardosa E# /1902/ az ajkai szénben gyantás lip- 

tobiolitosodást figyelt meg. Mivel a liptobiolit a láp
övezetek szélén, az erősebb utólagos oxidáció hatására 

jön létre, ebből következtethetünk arra, hogy az ajkai 
kőszén láperdei képződmény#
Gzádeczky Kardosa E# /1959/ a lápkópződéssel kapcsolatban 

megállapította, hogy az oldható mészkő- ás kisebb mérték
ben dolomitos kőzetaljzaton a sekélyláp savanyú vizét a 

mószlug 3emlegesiti, elszaporodnak a mikrobák, amelyek
nek fehérjeanyaga növeli a kéntartalmat# Működésük a humi-
nitek roncsolásával, oxinitekké alakulásával jár, és meg-

z ajkai kőszénre ez jelnő a bitumenitek mennyisége is# 

leinző, ezen kivül a kevés nyomelem, amit a medence zártsága

és karsztjellege okoz#
Vadász d# /19*39/ az Ajka vidéki barnakőszén keletkezését 

a szonon emeletben jelöli meg, a szubhercini szinorogén 

kiemelkedés sekély, lagunaszerü, partközlei édesvízi, sik-
f

láperdős területén#

Kolozsvárt G# /1904/ a Magyarország felső- kréta képződ
ményeiből származó korall faunát vizsgálva Ajka környékén 

19 szenononeletbeli fajt talált# Ezek a gozaui korall fa
unával mutatnak hasonlóságot#
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Barnabás К. /1355. 1937 а. 1957 Ъ/ az ajkai kőszénö3sz- 

letet a turoni, a tengeri felső- krétát a szenon emelet
be sorolja.
szentes f. /1957/ a kőszéntelepes csoportot a turoni, a 

hippuriteszes mészkő és tengeri márga rétegeket a tenge
ri emeletbe tartozónak emliti.
В rányi К. /1957/ szerint Magyarország a turoni emelet 
idején szárazföld volt, a kéregmozgás kiemelkedő, ezért 

az ajkavidéki kőszén nem lehetett túron korú# oüllyedós 

és transzgresszio csak a szenon alján kezdődött. A kő
széntelepek képződéséből a süllyedés gyors ütemére követ
keztet. A kőszén genetikáját vizsgálva, egy részt laguná-

medencefenék oszcilláló mozgása 

miatt az összlet közepe táján az elegyesvizi fauna több
ször megjelenik, és édesvízi rétegekkel váltakozik, 

felső-kréta tenger partjához közeli kőszénöcEzlet a szenon 

aljába tartozik. Ajkán a felső-kréta képződmények sokkal 
vékonyabbak, mint másutt, mivel partközeliek.
Koós B, - Barabás Л. /1957/ kutatásai alapján ez ajkai 
barnakőszén medoncerészlet a Bakony töréses rendszerének 

egyik lépcsőjén van, amelyet a harántvetők főbb vonala
iban kisebb- nagyobb délnyugati- nyugati dőlésű kibillen
tett "táblákra” rögökre osztottak.
Áopelc G. /1957- 58/ az ajkai kőszénmedencerész rétegta- 

ni, tektonikai, hidrológiai, gazdasággeológiai viszonya-

ris eredetűnek tartja. Л



-ló

inak , a felső-kréta kori képződmények elterjedésének, 

kifejlődésének és genetikájának ismertetését adja* 

Rétegsora a következői a felső-kréta fekü, szárazföldi 
képződmények: bauxit, szárazföldi tarkaagyag* A turoni 
emeletbe tartozik* b* fekü édesvizi képződmények* Ez 

egy újra kezdődő süllyedés bevezetője* anyaga édesvizi 
mósző, világoo-szürke márga, ezen két m vastag, sötét
szürke, homokos, sokszor nagy pirittartalmú, szenese- 

dett növényi törmelékekben gazdag agyagrétegek, közöt
tük vékony homokkoközbetelepüléaek* c alsó- vagy főte
lepcsoport s a fekü agyag fölött 25-30 m vastag mészmár- 

ga vagy homokos duzzadó agyagmárga* d Ezen található a 

0,1- 2 m vastag 1* illetve ''borostyántelep" fedőjében 

10- 20 ш vastag mérgával. Utána lencsés kifejlődésben 

О-ás vagy ismeretlen telep következik, záró tagja 10- 

20 ш vastag fedő márgaösozlet, amely üledéicfolytonosság- 

gal megy át a következő tagba* e Tengeri fedőrétegek: 

limás márga, grifeás márga, hippuriteszes mészkő, leg
fiatalabb az inocerazmuszos márga* Ez Ajkán hiányzik*
Az ajkai rétegeket a szenon emeletbe sorolja* Ezt azzal 
indokolja, hogy a kőszéntelepes csoport II*telepének 

felnijében, illetve а II* és I* telepek között tengeri 
beütésre utaló turritellás padok vannak* Ezek bizonyít

ják a tengerközelséget és az édesvizi üledékkel kezdő
dő kőszéntelepes összlet üledékfolytonosságát a fedő
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tengeri képződményekbe.
Ugod - Ajka - Sümeg területén a felső- kréta kialaku
lásában a turoni kiemelkedés és az ezzel egybeeső szub- 

hercini mozgások hosszanti töréseket hoznak létre, tér- 

szinformáló hatásuk érvényesül. A kréta végén, a lará- 

mi orogén fázisban a medence újra kiemelkedik, hosszan
ti törések, lepusztulás jön létre. Ennek eredményeként 
az ajkai medencében nemcsak a fedő tengeri rétegsor, sok 

helyen a főtelep is erodeálódik.
i-aál Á.-né /1961/ megállapít ja, hogy a Kossuth-akna 

VI. telepének keletkezése során két transzgressziós jelle

gű periódus váltotta egymást. A telep alsé szakasza oxi
dált növényi anyagokban, a felső huminitosedeit ős oxini- 

tesedett fenyőszövet maradványokban gazdag. A feldúsult 

pirit szellőzetlen környezetre utal. z V. telepben ke
vés oxlnites elegyrész található, viszont sok gombaszár
mazék és erősen bitumenites részletek jellemzik. Gyako
ri az ajkait és kevés a mikrospóra. A IV. telepcsoport 

tartalmazza a legkevesebb vitritet, alsó és felső részé
ben oxinitesedett sávok találhatók, jelentős a liptobioli- 

tosodás* A III. telepesoportban lombos- és tűlevelű fák 

szövetmaradványai mellett rezinitszemeoék és töredékes 

anyagú égőpala található. A II* telepcsoportban a leg

nagyobb az ajkait mennyisége. Maga a telepcsoport nem 

egységes, ennek oka az anyanövények különböző fajtáiban,
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esetleg az oxidáltaág és a polymerizáció különböző fo
kában kereshető* Az I« telepcsoport "borostyántelep" 

elnevezés helytelen, mert nem tartalmaz tömegesen ajka- 

itot* Az alatta levő márga keskeny кőszenesíkja usza
dékfától ered*

A medence felépítésében a tűlevelű és lombos fák mel
lett a harasztok szerepe alárendelt* Mocsári vízinövé
nyek jelenlétére nem talált bizonyítékot* A xilovitrit 

darabokat inkább letört ágdaraboknak, mint vastag fa
törzsek maradványainak tekinti* Szükségesnek tartja a 

feltételezést, hogy a növényi anyag bizonyos mértékben 

szállitódott is*
Az adatok értékelése során számolni kell a pH-érték, a 

hőmérséklet és a beáramló viz szállító erejének idősza
kos megváltozásával, aminek az oka az éghajlatváltozás 

is lehetett*

Ma.izon L* /1961/ az ajkai Kossuth-akna legjellegzete
sebb faunaelemeit, a ryrguliférákat vizsgálta* A nem
zetség rétegtani értékelésével kapcsolatban megállapít
ja, hogy az egyes fajok csak földrajzi rasszok, regi
onális szintjelző értékük csekély*
Vadász h* /1961/ "Magyarország földtana" cimü müvében 

állítja, hogy a felső-kréta tenger lassú térhódítása 

csak a szenon emeletben történik meg*

Kopek G* /1961. 1962/ a bakonyi felső-kréta összlet
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fejűjében két aljzattipust különböztet meg hegységszer
kezeti szempontból: a gyűrt- és rögszerkezetü aljzatot. 

Az első keletkezését a larami emeletbe /uj kimáriai 
mozgások/, a másodikat a cenomán-turoni emeletekre /pre- 

gozaui - szubhercini mozgáeok/ teszi* A dániai emelet 
larámi mozgásai hosszanti töréseket, a poszteocén moz
gások hosszanti feltolódásokat, redőzódést, haránt
töréseket hoztak létre# Az ajkai kőazőnö3szletet a fel
ső-kréta medence csaknem minden oldalról körülhatárolt 

öbölszerü részletének tekinti* .. kőszénképződés folya
mata egybeesik a süllyedés erőteljesebbé válásával*
Egyes területek karsztviznivó alá süllyedtek, itt édes

vízi lápképződés indult meg, amelyre a tenger is beha
tolt, ennek következtében csökkentsósvizi rétegek jöt
tek létre* A szénlcépzodésnek a terület tenger alá merü
lése vetett véget* a kőszéntelepek vastagsági és minő
ségi változásait nem oszcillációs fenékmozgá^okkul, ha
nem az aljzat morfológiai egyenetlenségeivel és a csapa
dék mennyiségének monszun jellegű trópusi éghajlattal 
összefüggő ritmusos változásával magyarázza*
;idó M« /1962/ a balcony i felső- kréta képződményekben 

a következő rétegsort különbözteti meg: 1* foramini- 

ferákat nem tartalmazó szárazföldi tarkuagyag és a 

kőszenes összlet alsó édesvízi képződményei, mészalgák, 
Radioláriák, amelyeket feltételesen a koniaci aleme-
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Xetbe helyez* 2* a kőszénösszlet felső, tengeri sza

kasza: raiscellaneás - vidolinás - miliolinás társulá
sok, az alsó szánton! uleraeletbol* Est a besorolást
aszal indokolja, hogy az itt lévő Vidolinu hispanica 

és Epistomia supracretacea fajok nem lépik túl a szán
ton! alemelet határát* 3* alsó márgacsoport: az eddig 

"molluszkás koralösszlet"-nek nevezett képződmények*
4* középső márgacsoport: az eddigi beosztás szerint 

gryphaeáo márga. 5* hippuriteszes mészkőösszlet, kain- 

pani alemelet* 6* felső márgacsoport, inocerazmuszos, 

globatrunkanás összlet, a rétegsor legfiatalabb tagja* 

Ezt Sidó két alemeletbe sorolja, de nem a szantoni- 

kompaniba, hanem a felső- campani - maeotriehtibe, alsó 

szakaszát, a ritka Globotruneana conica és Globotrun- 

canu stuarti dominanciája alapján a középső maestrich-
fe?ső- maestrichti alemeletet atibe sorolja*

kseudotextularia elegáns és rseudotextularia variáns fa
jok megjelenésével jellemzi* A bakonyi felső- krétában 

ennek csak az alsó szakasza van képviselve*
Benkőné /1361/ Ajak- Csingervölgy faunáját a Serinea 

gigantea és Globiconcha baconica alapján partközeli 
Gzirtfáciesnek tartja* A faunát a neritikus övben élő, 

dögevő, rabló életmódot folytató fajok alkotják* 

a fajok a s zenont ól a cenoraánig léteznek* 

szerinte a szenon faunáját Globiconcha, Cerithium és

zek
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Tritonium, általában csökkentsésvizi és tengeri fa
jok alkotj álc. Л bakonyi kőszéntelep gazdag csökkent- 

sósvizi ás édesvízi faunát tartalmaz, legjellemzőbb 

fajai a Pyrguliferák. A hippuriteszes mészkősorozat 
alatti korellos - csigás márgarétegben gazdag, csökkent- 

sÓGvizi fauna található« Ezt általában mediterrán fa
jok képviselik,pl. Campanile inauguratum a maestrich- 

ti alemelétből ás gozaui tipusu fajok, Cantarulus go- 

zaicum, Pinerella münsteri, líerinea granulata, Desmi- 

erium necalina és Tanaliopcis spinigera, amely az al
só campani alemeletet jelzi. 

b. az ajkai koszén palynoloKiá.iának története
Europa a felső- kréta időszakban az úgynevezett 

Uormapolleo növényföldrajzi provinciához tartozott. 

Edelstein II. /1337/ vizsgálta az ajkai kőszén mikro - 

fossziliáit. Megállapította, hogy a kőszenet alkotó 

növényi anyag az üledékgyüjtőben viz alá került, ezzel 
megbénult a gombák pusztító hatása, igy jól felismer
hető a sejtes szerkezet. Ilelj/i kiemelkedések előfordul
hattak, mivel egyik telepmintában oxidált, gombák bak
tériumok pusztító hatását jelző snövetmaradványokat 
észlelt.
üzádeczkv lirdosa В. /1952 b/ a szenet magas fuzit- és 

bitumentartalmunak találta, azon kívül spóraozegénynek. 

a lombosfác jelenlétére kevés adat utal. ízt viszont
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lehetaégésnek tartja, hogy a borostyánszemcsék lét
rehozásában a fenyőfélék mellett, a trópusi lombos- 

fáknak is szerepük volt* Szerinte a terület klímába is 

trópusi volt*

Góczán ff, /1958/ az ajkai Kossuth-akna palynologiai 
vizsgálatai szerint a kőszéntelepes összlet feküjében 

az alsó kőszéntelep és az alapkonglomerátum között ha- 

rántolt szárazföldi - édesvízi - homokosmárga és az 

agyagmárga képződmények a felső - szánton!, a kőszén
telepes csoport az alsó- kampáni szintbe tartoznak* 

fúrás felső szakaszából származó minta pollenegyüt
tese alapján a rétegsornak ez a szintje az alsó- maest- 

richti alemeletbe tartozik*
Gócáén ff* /1361/ Ajka és Sümeg környéke mintáinak pa
lynologiai vizsgálata alapján megállapítja, hogy ez a 

legősibb édesvízi felső- kréta maradványok tcözstarto
zik* A kőszéntelepes összlet fekvő rétegeiként jelent
kező szürke homokkő közbetelepüléses, szenesedett nö
vényi törmelékanyagot tartalmazó sötétszürke márga, 
zöldesszürke agyag, agyagmárga képződmények pulynolo- 

giuilag a felső- szánton! alemeletbe tartoznak* T(hát 

a felső- kréta üledékképződés a cenomán végével kezdő
dő és a koniuci alemeletben is folytatódó szárazföldi 

időszak után a szánton! alemeletben indult, és a maest-* 

richti alemeletben fejeződött be* Az ajkai kőszéntele-
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pes összlet a tengerparthoz közeli, időnként tenger
vízzel keveredő édesvízi, gyakori fenékmozgásos üle- 

dékgyüjtőben képződött* -v teljes rétegösszlet szán
tó ni, kampáni és maesztrichti alemelet, képződése ide
jén trópusi, szubtrópusi éghajlattal* A növényzetet
a tengerpart menti, magasabb helyeden nagy gyantafcar- 

talmu, Agahis- szerű fenyőfélék és túlnyomórészt szél- 

beporzásu zárvatermők képviselik* A jól átvilágított 

erdővegetáció caerjeezintje Acroatichum, Cyathea, 
Gleichenia és Schizaea páfrány* Góczán f* /1962 a,
1962 b, 1362 с/ a bakonyi felső? kréta palynologiai 
alapozását végezte el, legjellemzőbb mikroplanktonjai 
alapj án*

Góczán !'♦ /Ij6j/ A béli- Bakonyban a következő réteg- 

csoportokat különbözteti meg* 1* alapkonglomerátum, 

felette szürke, moliuszkás márga, 2* kőszéntelepes ré
tegcsoport, j* korallos, limás márga, 4* grifeás márga, 
3* hippuriteszes mészkő, 6* inocerazmuszoa márga* Ez
zel kapcsolatban felmerülnek a kérdések# 1* a réteg
csoportok milyen települési- és kifejlődési viszony
ban vannak egymással? 2* a felső- kréta melyik emele
tébe, szintjébe tartoznak? 3* a rétegösszlet milyen 

viszonyban van a gozaui kifejlődésüífelső- kréta kép- 

ződményekkel? A kőszéntelepes csoporttal kapcsolatban 

Kérdés még annak édesvizi keletkezése, és a fosszilis
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gyanta, az ajkait származása.

Góczán, palynologiai vizsgálatai alapján igy követ
kezteti 1. a Déli-Bakony területén a krétakori ki
emelkedés a felszőszantóni abneletig tartott. 2. a sü
megi kőszénösszlet tengeri, pralikus képződmény.
3. az ajkai rész tengertparthoz közeli, időnként ten
gervízzel keveredő, édesvizi, gyors oszcillácioju 

medence volt. 4. az ajkait valószinüleg fosszilis ko- 

pál, amely valószinüleg Agathis-ból származik, sőt en
nek több faja lehetett termelőnövény, de termelhette 

a Caesalpiniaceae-ba tartozó Copaifera demensiti is.
5. a felspkréta rétegösszlet keletkezése idején itt 

trópusi szubtrópusi éghajlat uralkodott. A medence 

partközeli, a magasabb fekvésű részeken nagy gyanta- 

tartalmú, Agathisszel rokon fenyőfélék és túlnyomóan 

szálbeporzáeu zárvatermőkből álló, jól átvilágított 

erdővegetáció tényészett, aljnövényzetében crostic- 

hurn, Gleichenia, Cyathea és Schizaea páfrányokkal.
6. a Sümeg és Ajka közöli területen a felsőkréta ko
ri képződmények közül a hippuriteszes márga és grife- 

ás márga heterotropikus fáciese található. 7* a vizs
gált rétegösszlet képződése a felsászantoni alemelet- 

ben kezdődött és a maestrichti alemeletben fejező

dött be. 8. a felsőkréta rétegösszlet kifejlődésében 

különbözik a gozaui fáciestől, de azzal időben azo-
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nositható. Az irodalmi adatok tanulmányozása meggyőz 

arról, hogy az Ajka környéki őslénytani maradványokkal 
kapcsolatos kérdések igen korán felmerültek, és azok 

közül többet meg is oldottak, bár gyakran találunk az 

irodalmi ellentmondásos megállapításokat is# Kezdet
ben az állati maradványok kutatása került előtérbe«
A palynologiai vizsgálatok újabb eredményei alátámaszt
ják a már megoldott, és elősegítik a még nem teljesen 

tisztázott kérdések, illetve ellentmondások megoldását, 
különösen sztratigráfiai, genetikai és éghajlati vonat
kozásban*

II« A munka célkitűzése az irodalmi adatok ismeretében

A Bakony felső- kréta kori mikrofonsziliáival, mint 
az irodalmi ismertetésből is kitűnik, Góczán Ferenc fog
lalkozik« Vizsgálataim az övénél sokkal kisebb terület
re korlátozódnak« Amig Góczán az egész bakonyi felső
krétát vizsgálja, én csak az Ajka környéki, pontosab
ban a Jókai-bánya egyik medenceszéli fúrásának anya
gát« Mélységben is sokkal szükebb a vizsgálati anyagom. 
Góczán bakonyi felső- kréta üledéket fekütől fedőig 

vizsgálta, én mindössze a művelés alá vett VI« és V« te
lep anyagát« Ennek az anyagnak előnye, hogy uj feltá
rás, amelyet Góczánnak még nem volt módjában megvizs

gálni, fajokban rendkívül gazdag,, és a mikrofosszili- 

ák ép állapotúak*
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vizsgálataim során igyekeztem tekintetbe venni a te
rület földtani viszonyait, és az ebből adódó problé- 

meghatározott és lefényképezett spórák és 

pollenszemek, valamint azok együttes előfordulása alap
ján igyekszem megállapítani, a két telep elkülönít- 

hető-e egymástól*
talált mikrofossziliáknak igyekszem megkeresni a 

recens megfelelőjét, megvizsgálni annak éghajlati 
viszonyait, és ennek segitségével következtetni az 

akkori éghajlati viszonyokra, valamint a kőszénképző 

láp összetételére*
Azt, hogy az egyes gyakoribb pollenszemek előfordulá
si aránya között van-e kapcsolat, korrellációszárnitás 

segitségével igyekszem eldönteni* Az összehasonlítást 

a 4* számú mellékletben közölt diagramm alapján végzem*

mákat* A

III* Az a.ikai /főlep; Jókai- bányai/ földtani viszonyok
és az ebből adódó problémák
A Jókai- bánya, földrajzi szempontból, a B-i Bakony 

ÉNy-i szélén, Ajkától DK-i irányban, az ajkai barnakő
szén medence középső részén található. Sztratigráfiai 
szempontból pedig a felső- kréta szenon emeletébe tarto
zik* A szenon legfelső tagozatában a balcony kiemelke

dett, igy a felső- kréta tengeri képződményeket a száraz

földi erózió mindenütt letarolta, az északi fejtőmező 

kivételével* A déli fejtőmezőben az erózió a kőszéntele
pes összletben is érvényesült, különösen a medenceszélen.
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Az általam feldolgozott szelvény is mutatja ezt a hatást* 

A kőszéntelep két fő és több kisebb ciklusban alakult 

ki, ennek megfelelően két fő és több kisebb széntelepes 

összletből áll# a ciklusokat az epirogenetikus mozgások 

- süllyedés, kiemelkedés - alakították ki* Erre mutat 
az is, hogy a kőszénképződési ciklusok között vastag, 

mélyebb tengervíz!, a parttól távolabbi fáciest jelző 

üledék, szürke agyagösszlet található* A kőszén és a 

meddő rétegek az alsó és a felső rétegösszletben egya

ránt váltják egymást, ami a tengerfenék oszcillációjára 

vall*

Bányászati szempontból az alsó- mintegy 14- 21 m-es 

rétegösszlet a legproduktivabb, de ez ÉNy-i irányban ki
vastagodik, és a kőszéntelepek ÉNy-i irányban elmeddül- 

nek* Az alsó ős felső kőszenes rétegösszlet között 

mintegy 6-14 m згйгке agyag van, ami észak felé vastago
dik*

njka környékén a kőszónösszlet Rozlozsnik /1928/ és Ko
pek /1957- 58, 1959/ szerint kettős, tagozódásu: alsó 

vagy főtelepcsopacfc és felső vagy kőszéntelepes csoport 

alkotja* az alsó vagy főtelepcsoport, az úgynevezett VI, 

V, II, II* telep üledékfolytonossággal képződött# A köz
tes meddőiket szenes agyag és márga rétegek alkotják, 

összvastagságuak 25- 30 m# Bányászatilag a VI* telep a 

legértékesebb* A fedő kőszéntelepes csoportot a II. te-
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lep és a fedő réteget alkotó tengeri eredetű agyag
ra árga képződmények között összefüggéstelenül kifej
lődött I* vagy borostyánkőtelep és 0. vagy "ismeret
len telep", valamint az ezt elválasztó meddő rétegek 

alkotják* Az ezek felett települt márga üMékfolyto- 

noasággal megy áta tengeri képződményekbe*
Ezek kifejlődése a medencerészen belül is változatos^ 

Alsó szakaszukban a limnikus telepek dominálnak, a 

középsőben a csökkentsósvizi meddő rétegek, a fedő fe—" 
lé haladva állandósulnak vagy rövidebb édesvizi szaka
szok közbeiktatásával tengeri rétegekbe, illetve pa- 

ralikus telepekbe mennek át* Néhol /Kolontár 107*sz 

fúrás/ a teljes kőszéntelepes csoport limnikus erede
tű* A telepek a medencerész belseje felé vastagodnak, 
a peremek felé vékonyodnak, és elmeddülnek* Az ajkai 
kőjzéntelepes csoport vastagsága mintegy 80 m, makro- 

és mikrofaunában gazdag, valamint sporomorphában is*
A kőszéntelepek, a köztes meddőkkel ellentétben, álta
lában kevesebb spóra- pollenagyagot tartalmaznak*
A telepekre bontás részben bányászati szempontok, rész
ben földtani megfigyelések alapján történt* A VI* te
lep fekü agyagra települ, 1,89 m, főtóje az északi fej- 

tőmezőben sárga márga*
Az V* telep 1,J4 m, a déli fejbőmezőben elvékonyodik, 

itt a 0,8 m vastag molluszkás kőszén jellemzi* amely
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helyenként márgába megy át.
A IV/a telepet az északi irányú telepkivastagodás al
kotja, amely csak az északi fejtőmező egy részében ta
lálható# Sok vékony meddőréteg van benne, igy nem mü- 

revaló#
A IV# telep 1,87 m vastag az északi fejtőmezőben sok 

meddőréteget tartalmaz#
A III# telep 2,14 m, az északi fejtőmezőben a telepben 

30-40 cm kemény, barna, molluszkás márga található, alat
ta 60"70 cm vastag kőszónréteg# 

kőszén réteg 60 cm-es#
A II. telep 2,14 cm-es, alsó részén 5-20 cm préselt kő
szenes agyaggal#
Az I# telep 2,0 m# Önálló kőszénösszlet alicotja, amely 

alatt és felett szürke agyag található# Az északi fejtő
mezőben a produktiv gelepet sárga márga réteg osztja két 

szeletre#
Ezek felett, a fedő agyagrétegben és a felső kőszénte
lepes összlet közötti szürke agyagban finomhomok közbe
települések, azon kívül vékony homok, homokkőrétegek 

és lencsék közbetelepülése figyelhető meg#
Az I# telepet "borostyánkő telep"-nek is nevezik, bár 

az ajkait nevű fosszilis gyanta nem csupán itt talál- 

iz ajkait keletkezése az utóbbi dőben prob
lémát okozott# Szádeczky-Kardoss E# /1952/ és Góczán P.

déli fej tomezőben aA

ható meg#
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/1963/ vizsgálata a benne található pollenszemeket, 
és ebből arra a következtetésre jutott, hogy az aj
kait nem azonos a borostyánnal, ugyanis шш Pinus fé
lék választották ki» Ezt bizonyltja az a tény is, hogy 

az ajkai szénben légzsákos Pinuspollen nem mutatható ki» 

Feltehetőleg Araucariaceaebe tartozó Agathisok hozták 

létre az ajkaitot, bár az is elképzelhető, hogy nagy 

gyantátartalmu zárvatermőktől származik*

IV» -nvag: és módszer
а» a begyűjtött szelvény leÍrása
A mintát a Jókai Bányán gyűjtötte Horváth Károly geoló
gus mérnök» Az ajkai szénmedence hat telepes kifejlő
dést!, de a mintavétel medenceszélen történt, mint azt 

az I» számú melléklet mutatja» Ez a szelvény pedig сзак 

négy telep anyagát tartalmazza, mert a felső két tele
pet K- UK felől a denudáció teljes egészében lepuszti- 

totta. a begyűjtött szelvény rajzát a 2. ábrán mellékel
tem» Ezzel összhangban van a 3» ábra 3» oszlopában levő 

szelvényrajz* A begyűjtött anyagból csak а VI» és V. 

telepet, azaz a művelés alatt álló telepeket dolgoztam 

fel.
A begyűjtött szelvény a következő:

I

/f
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0,00 - 1,10 m fekü agyag 

VI. telep«
0,10 - 0,20 m szenes agyag 

0,20 - 0,52 m kemény agyagos özén 

0,52- 0,57 m molluszkás kemény márga

0,57 - 0,71 m csigás szenes márga 

0,71 - 1,06 ш kemény agyagos szén 

1,06 - 1,18 m csigás szenes márga 

1,18 - 1,51 m csigás szén 

1,51 - 1,65 m szén 

V. telep:
1.65 - 1,97 m kemény csigás barna márga 

1»97 - 2,26 ra csigás szenes márga
2,26 - 2,52 m csigás szén
2,32 - 5,02 m csigás szenes márga

3,02 - 3,14 m erősen csigás szén
3.14 - 5,24 m kemény barna márga 

3,24 - 3,37 m csigás szenes márga 

3,37 - 3,50 m erősen csigás szén 

IV. telep:
3,50 - 3,90 m erősen csigás szén 

3,90 - 4,15 m szén
4.15 - 4,21 m palás szén
4,21 - 4,65 m gyengás csigás szén
4.65 - 4,86 m erősen csigás szén

•4
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4,86 - 5,01 m szén 

5,01 - 5,10 m 

5,10 - 5,50 m 

5,50 - 5,65 m 

5,65 - 5,84 m 

III* teleps
5.84 - 6,16 m sárgás barna szürkés csigás márga 

6,16 - 6,29 m 

6,29 - 6,47 m 

6,47 - 6,74 ш 

6,74 - 6,79 ш sárgás barna márga
6,79 - 6,94 m agyagos 3zén
6,94 - 7,42 m szén
7,42 - 7,45 m sárga márga
7,45 - 7,60 m csigás szén
7,60 - 7,78 m gyengén csigás szén

7,78 - 7,85 m sárga márga
7.85 - 8,00 m agyagos szén
8,00 - 8,37 m gyengén csigás szén

8,37 -8,49 m agyagos szén
8,49 - 8,93 m szén
8,93 - 8,98 m barna márga
8,98 - 9,38 m szén
Л begyűjtött szelvényt 0,00 - 3,02 m-ig dolgoztam fel, 

mivel ez a művelés alatt állé része*

sárga márga 

szén

csigás barna márga 

gyengén csigás szén

szenes agyag 

csigás szén 

szén
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b» módszer
b/1. feltárás, praeparatum készítés. mikroszkópizá-

lás« fotózás
A módszertechnika a minták feltárását, praeparálást, 
meghatározást, fényképezést és az adatok ábrázolását 

jelenti. A feltárás célja az, hogy a bezáró kőzet 

állományából kiszabadítsuk, és mikroszkópos vizsgá
latra alkalmassá tegyük a apóra- és pollenszemeket. 

Ezeknek a fala a legellenállóbb növényi anyagok közé 

tartozik, z intine főleg cellulóz, amely a tőzegese- 

déskor végbemenő mállás folyamán elbomlik. Az exine 

ellenálló uporopollenin, amelynek kémiai szerkezete, 

nehéz oldhatósága miatt, nem teljesen tisztázott. Hagy 

kémiai ellenálló képessége okozza a apóra - pollen fa
lak megmaradását az üledékekben. 

mintavétel, umаштуШtea

ü?hiera:art /1951/ megállapította, hogy a mintavétel 
módját az a cél szabja meg. Ha ugyanis a tercier
ben lejátszódott legkisebb ökológiai változásról is 

tudomást akarunk szerezni, cm-ről cm-re kell végig
vizsgálnunk az anyagot. Sztratigráfiai célra viszont 

elég 15-20 cm-enként gyűjteni. S^t, hasonló felépí
tésű telepek összehasonlításakor 1 m távolságról is 

vehetünk mintát, ha a területet korábbi munkák alap
ján már ismerjük.
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Brelie és Rein /1956/ a rajnai kőszéntelepeket pa- 

lynológiailag összefoglalóan tárgyaló munkájában meg
állapítja, hogy az egyes mint álcát 10 m, a mintasoro- 

zatokat 5 m-es pontossággal lehet a standard profilok
ban besorolni, a 0,5-1 m-es mintavételi távolságnál 
5-8 m, Sietve 1-2 xa a megfelelő besorolási távolság* 

10-30 cm-es mintavételnél 2-5 m, illetve 0,2-1 ш-ез 

pontossággal lehet a mintákat párhuzamositani a stan
dara profilokkal, amelyek 10 cm-es távolságból vett 

mintákkal készülnek*
Nagy /1958/ kőszénre a 10 cm-es távolságból vett min
tasorozatok begyűjtését javasolja, ha azon beiül 
anyagváltozás is van, még sűrűbb mintavétel szükséges* 

falynologiai célra egy-egy mintából 20-25 g szükséges, 
mert kisebb mennyiség esetén nem kapunk átlagmintát*
A mintákat mintazacskóban helyezzük el, amelyen fel
tüntet jük a mintavétel helyét, a minta számát, réteg
vastagságát, kőzettani jellegét* Feltárásig igy tárol

juk*
Feltárás
Több módszer ismert, de mind megegyezik abban, hogy az 

eljárás lényegében két részfolyamatra oszlik: 

a* a kőszén kezelése oxidáló szerekkel, amelynek során 

az oxinitek és huminitek elbomlanak, a bitumenitek, 

közöttük a sporonin, változatlanok maradnak* Oxidáló
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szerként a különböző koncentrációjú НШ^, vagy
ecetevanhidrid alkalmazható« A peroxidos kezeléssel 
együtt boros kezelést /nétriumperborát/ is allcalmaz

nak a sporonin ellenállóképességének fokozására« 

b« a következő lépés az eloxidált alkotóelemek XOH- 

oldattal való kioldása, amelynek kimosása után csak 

exinék vagy azokhoz hasonló ellenállóképességü anya
gok maradnak vissza a feltáró edényben«
. kőszén feltárására legalkalmasabb a Schultze-féle 

keverék alkalmazása« Az eljárás a következői 
1« A légszáraz barnakőszén és meddő mint ált at mozsár
ban összetörjük, a zúzalékot szitáljuk, a 0,5 mm-es 

szitán átesett, a 0,1 mm-esen fennmaradt törmelékből 
0,5-1 g-nyit, a meddő mintából 2 g-nyit 200 ml-es 

műanyag pohárba helyezünk«
2« A zúzalékra kb« 50 ml cc« НЖО^-at öntünk, 0,5 g 

KC10^-ot adunk hozzá, ha barna, nitrózus gőzök kelet
keznek, vizzel addig hígítjuk, amig a gó'zképződés 

leáll* Az oxidálás addig tart, amig a széndarabkák 

üvegbottal könnyen szétnyomhatókká válnak« Ez kb« 

1-24 órán belül következik be«
3« Többszöri mosás után az anyagra 100 ml 5 оз káli- 

lugot öntünk, 6-24 éráig állni hagyjuk, majd többször 

mossuk«
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5* Az anyagot glicerinbe 3zuszpendáljuk, ás glice
rinben tároljuk*
Preparátum készítése
Tárgylemezre glicerinzselatint helyezünk, majd egy 

cseppet a glicerines szsuszpenzióból» 

gázlángon melegítjük, besűrítjük éu meleg fedőlemez- 

zel lefedjük* Kihűlés után a preparátumot keretez
zük, és cédulázzuk* 

biikroszkopizáláe. fotózás
A mikroszkópos vizsgálatot Leitz gyártmányú, bino
kuláris kutató mikroszkóppal végeztem, immerziós ob- 

jetiwel. A spóra- és pollenszemeket a mikroszkópra 

szerelt mikrofotografáló berendezéssel "Leica" kaue-
i. negatívokról 1000-szeres további

». keveréket

rával fényképeztem# 

nagyitáat készítettem*

b/2* a paL.ynolofd.ui udafcok feldolgozásának tartalmi

módszerei /flóra, vegetáció. páleoklimutolómia.

strat1кгáfia/

A feltárt spóra- pollenmaradványokat lefényképeztem, 
rendszertani sorrendbe állítottam őket, amelyhez fel
használtam iococlc /1962/ spórákról szóló tanulmányát, 

Góczán, Groot, Krutsch, Pacltová /1967/ felső-kréta 

kori pollenszemekről szóló tanulmányát, Góczán szóbeli 

közlését és egyéb, az irodalomjegyzékben felsorolt

feltárt fajokról morphológiai leírást nemmunkákat* Л
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készítettem, egyrészt azért, mert leírásuk megtalál
ható a hivatkozott irodalomban, másrészt azért, mert 
uj fajt nem Írok le, a "nov* sp"-vel jelölt fajok is 

megtalálhatók Góczánnál, kéziratban, azon kivül, a 

leírások helyett egy - egy típusról több fényképet 

készítettem, amelyeknek bizonyító ereje megfelelő.
A vegetáció vizsgálata során a talált spórapollen- 

anyagot célszerű a ma élő növények spóra- és pollen
szemeivel összevetni. Ez viszonylag könnyű a páfrá
nyok és nyitvatermők esetében, ahol ez az összevetés 

többnyire családig, de legalábbis rendig lehetséges, 

nehezebb feladatot jelent viszont a Norm volles cso
port esetében, mert ezeknek a pollenszemeknek megfe
lelő vagy ezekhez hasonló formákat ma nem találni. 

Megközelítő azonosításuk is csak nagyon ritka eset
ben és nagyon csekély biztonsággal lehetséges. Ennél 
viszonylag könnyebben de nem biztosan azonosíthatók 

a primitiv tricolpat és tricolporat fajok.
A következtetések levonása sorén az ősi éghajlati viszo
nyok megállapításánál tekintetbe kell venni, a fel

tárt fossziliák milyen recens növényekkel mutatnak 

rokonságot, és azok milyen éghajlati viszonyokat igé

nyeinek. bből a szempontból a leghasznosabbak az ősi 
páfrányok spórái, mert könnyen azonosíthatok, és jelen

leg szűk areájuak.
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A sztratigráfiai következtetésekhez, az irodalomban 

közölt adatok és saját vizsgálataim összevetésével 
igyekszem meghatározni a iorjelző elemeket, meg
vizsgálni, milyen fajok találhatók főként kőszénben, 
melyek jellemzőbbek a meddőkre, melyek általában az 

uralkodó fajok vagy genuszok# korrelációszámítással 
azt is igyekszem megvizsgálni, ezek a minden réteg
ben nagy mennyiségben jelen levő formák mennyiségi 
kapcsolatban vannak-e egymással, és ha igen, előfor
dulásúit aránya hogyan függ egymástól#

A kőszéngenetikai következtetések levonásához ismét 
felhasználom a feltárt spóra-pollenanyeg összehason
lítását a ma élő fajokéval# tekintetbe veszem a 

ücrmapollos csoport vonatkoztató következtetést is, 

amely szerint azok kihalt, fatermetü, szélbeporzásu 

zárvatermők maradványai#
VI# Lredméwi.veit

1# A flóra. /mikronéra, rendszertani felsorolás/
Az általam fényképezett spóra- és pollenszemei rend
szerezéséhez ooó /1973/ fejlődéstörténeti rendszeré

nek sorrendjét használtam fel# Ahol a botanikai ro
konság nem állapítható meg, a spóra- illetve pollen
szemeket betűrendben soroltam fel#
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Mintáimban a következő mikrofossziliákat találtam:
BRYOPHYTA

MÜSCI

Sphagnales
Sphagnaceae

Stereisporites minor alicoidea W* Kr* et gontag

1963
/I. tábla 1 - 2 /
Nagyon kevés mintában, szórványosan fordul elő, 

PTERIDOPHYTA

ItYCOPSIDA

Bveonodiales
Vadászisporites Deák ot Conbaz 1967
Az auktorok szerint a Lyeopodiiditeshez áll közel* 

Minden mintában megtalálható, a többi spórához ké
pest igen nagy mennyiségben* Különösen sok van a már- 

gában és a márgával szomszédos szén rétegekben* 

Vadászisporites urkuticus /Deák 1963/ Deálc et 

Combaz 1967
/II. tábla 4~ 6/

Vadászisporites sacali Deák et Oombaz 1967
/II. tábla 1-3/

Vadászisporites semireticulatus Góczán 1975/ kézirat/ 

/I. tábla 17 - 16/
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Salafd-nellales

üvatrichoaporis ±acltová 19б1
Hyatiichosporis appendiciformis Pacitóvá 1961 

/II, tábla 7- 11/
Auktora a Seleginellaceae celláddal hozza kapcsolat
ba# Csak az V# telepben fordul elő kis mennyiségben, 

márga és szenes márge rétegben#
PTKROPSIDA

Pilicaloe
Osmundaceae

Acanthotrilotos /Laamcva/ Pót# et Ire. 1954
Acenthotriletes minimus Góczán 1975 /kézirat/

/II. tábla 12- 14/
Pocock /1962/ hozza kapcsolatba az Qsmundaceae család
dal# spóra kis mennyiségben, szórványosan található 

u VI. telep márgáj ában ós fekü agyagában#
Üchizaeaceae

Cicatricosisuorites lí# Pot et Gell# 19a3 sp#

/III. tábla 1-5/
Gouper /1950/ és Pocock /1962/ a .-hizaceae családdal 

hozza kapcsolatba#
Kis mennyiségben találhat, a VI# telep alsó agyag 

és márga rétegében#

Deltoidospora nana Burger 1966 

/I. tábla 12- 14/
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Toroisporis ар.

/I. tábla 15 - 16/
Mindkettő a Lygodiuminal hozható kapcsolatba. Nagyon 

kis mennyiségben, szórványosan fordulnak elő# 

Gleicheniaceae
Appendicisporites V/avland and JCrieucr 1353 

Thomson és Pflug /1953/ a Concavicporites egyik sub- 

genusának tartja, és a Gleicheniaceae familiával hoz
za kapcsolatba, Couper /1958/ és Pocock /1962/ a 

Schizaeaceaeval, inig auktora a Gleicheniaceaoba aorol- 

j a#
Elsősorban márgában található, nem nagy nwmyiségben, 
de nagy gyakorisággal#

iippendicisporites tricuspidatus Weyl# et Gr# 1953 

/III. tábla 9- 10/
Appendicisporites unicus /Márková 1961/ Singh 1964 

/III. tábla 7 - 3/

Appendicisporites problematicus Burger 1366 

/III. tábla 4-6/

Cyathaceae
Cyathidites 

Laroccatriletee Burner 1966

Couper /1953/ sorolja ide#
Előfordulása szórványos, к!з mennyiségben található az 

alsó agyagos szén és szén rétegben#
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Laroccatriletes papyrus Burger 1966 

/1# tábla 6 - 8/

Dicksoniaceae 

Obtusisporites sp#
/I* tábla 3- 5/

líagyon kis mennyiségben, és ritkán fordul elő#

Bolypodiaeeae
Verrucatosporites V# et iJf# 19:33# sp#

/IV. tábla 9 - 11/

Thomson és xflug /1953/ a xolypodiaceae családdal 
hozza kapcsolatba#
mindkét telepben szórványosan fordul elő, kis mennyi
ségben és csak márgában#

filicales incertae sedis
üoncavisporites Th# et xf, 1993 sp#

/1# tábla 9 - 11/
Thomson és fflug /1953/ szerint hasonló formák a mai 
Gleicheniaceae családban fordulnak elő, mig Couper 

/1956/, valamint хкэсоск /1962/ a Concavisporitest Fili- 

cales incertae sedisnek jelöli#
A spóra а VI. telep alsó szénrétegében viszonylag na
gyobb arányban található# Mennyisége általában nem nagy, 

viszont egyenletesen és általánosan elterjedt#

Convorrucosisnorites -jot# et# I'Ireap 1954 sp#
/II. tábla 18 - 20/
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kotonie és Кгешр /1955/ szerint a mai Pilicales rend
del rokon, Pocock /1962/ a Pilicales incertae sedis- 

hez sorolja. líagyon kis mennyiségben fordul elő а VI. 

és V. telep határán levő márgában.

Murospora öorners 19 ö2 sp.

/III. tábla 1-2/
Kis mennyiségben fordul elő, közepes gyakorisággal, fő
ként márgában, néha szénben is.

Murospora Somers 1952 forma ~
/IV. tábla 3-5/ 

Murospora Somers 1952 forma В 

/IV. tábla 6- 8 /

Trilites /ürdtman 1947. Cookson 1947/ esc Gouper 1953 sp.

/II. tábla 15 - 17/
Gouper /195В/ a genust, mint spores incertae sedist je

löli meg. Kis mennyiségben, de nagy gyakorisággal for
dul elő# márgában és fekü agyagban.

Trilites /Bicolisporites/ toratus V/eyl. et Krieg.1953 

/II.' tábla 21 - 23/
Trilites /Bicolisporites/ bacordcus Juhász 1972 

/II. tábla 24 - 25/
Trilobo^porites Aant 1954/ ex Potonié 1956 

Gouper /195В/ és rocock /1962/ Pilicales incertae 

sedishez sorolja. Kis mennyiségben, szórványosan ta

lálható a VI. és V. telep márgájában. eltünüen egy
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mennyiségben fordul elő a fekü agyagban, 

Trilobouporites canadensis Pocock 1962 

/III. tábla 11 - 13/

GYMHOSPBRMATOPHYTA

BEMMETTITOPSIDA

Bennettitales

Eucommiiditen Erdtaan 1948 sp.
/VX. tábla 32 - 26/

Couper /1958/ pollen grains incertae sedisként je
löli meg, mig az auktoat ide sorolja.
Egyetlen márgarétegben fordul elő, a VI. telepben, 

igen kis mennyiségben.

CONIEEROPSIDA

Araucariaceae
>auceriacites Cooiíooa 1947 sp.

/IV. tábla 12— 14 /
Ptonie /1956/ és Couper /1368/ szerint a mai ..rauca- 

riaceae családdal mutat rokonságot.
Gyakori, és viszonylag nagy mennyiségben fordul elő, 

különösen a VI. telep szenes rétegében ás a fekü agyag

ban.

raucariacites hungaricus Deák 1964 

/IV. tábla 15 - 16/
EPHEDROPSIDA
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Ephedripites Bolchowitina 1953 sp«
/XV. tábla 53 - 55/

i'otonie /1956/ valószínűnek tartja a kapcsolatot a 

ami Ephedraeeae családdal. Márgában és szénben egya
ránt előfordul, de csak kis mennyiségben.

AHGIOSPBR-MATOP'HÍTA

DICOTYIEDÖHOPSIDA

dere bin thales

Sapindaceae
Thcniniapollenites Góczán 1373
Botanikai rokonságát Góczán a Thouiiia nemzetséggel 
jelöli meg. Előfordulása gyakori, és viszonylag nagy 

számú.
Thouiniapollenites aeuminataformis Góczán 1975 /kfzirat/ 

/XIV. tábla 13 - 27, Я - J>4/

Ebenales
Sapotaceae

Tetracolporopollenites Thomson ct -■-'fiúig 1953 

Thomson és Bflug /1953/ a Sápotacoaovel hozza kapcso
latba. Bem nagy uenyiaégben, de minden mintában meg
található.

Tetracolporopollenites /Braeeolpites/ globosus Góczán 1964 

/VII. tábla 12 - 24/
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fatales

Betulaceae

Trudopollis if« 1953 b. emend« у/. Kr» ар*

/VII. tábla 34 - Зб, 42 - 43/
Botanikai kapcsolata kevéssé ismert, Zaklinszkája 

/1963/ a Betulaceaehoz vezeti vissza, bár ez nincs bi- 

zonyitva, és morfológiai alapon szinte minimális a va
ló sziniiségé*

Előfordulása nem túl gyakori, és viszonylag kis meny
nyié égü.

Trudopollis convector rf . 1933 

/VII. tábla 37- 38/
Trudopollis semioculoformis üóczán /kézirat/ 

/VIII. tábla 1 - 3 /
Trudopollis tenuirustosus Gróczán 1973 /kézirat/ 

/VII. tábla 39 - 41 /

Ilyricalos

bíyricaceae
Triatrl- jollenites kh. et ff. 1993
Thomson és Pflug /1953/ szerint a íJyricaceae családdal 
rokon, mig Zaklinszkaja /1963/ az Ostrya, Corylus, il
letve Engelhardtia nemzetséggel való rokonságát is em- 

liti.
Viszonylag gyakran fordul elő, közepes mennyiségben.
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Triatriopollenites coryphaeus /R.rot./ subsp. microco
ryphaeus /R.Rot./ Th. et Bf. 1953 b 

/XIV. tábla 38 - 40 /
Triatriopollenites pseudoconcavus Góczán /1975 kézirat/ 

/XIV. tábla 28 - 33/

Dicot.yledonoosida incertae sedis
Ba^onyinollia Góczán 1967
Mindössze a VI. telep alsó szenes rétegében található, 

igen kis mennyiségben#

Baxonyipollis galerus Góczán 1967 

/V. tábla 4- 6/
Űlavatipcllinites Couper 1958 sp.

/XV. tábla 37 - 39/
Couper /1958/ nevezi pollen grains incertae sedisnek. 
Csak az V. telep alsó márga rétegében fordul elő, igen 

kis számban#
Coaplexionollio w. Kr. 1955 c
Szenes és márgás rétegben egyaránt gyakran, bár kis 

mennyiségben fordul elő.

Complexiopollis tabernacularis Góczán /1964/, 1967 

/IV. tábla 26- 28/

Complexiopollis praetumescens V/. Kr# 1957 c 

/IV. tábla 29 - 31/
Complexiopollis sp. Góczán 1975 /kézirat/

/IV. tábla 20 - 22/
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Concavipoliis W# kér# 1Э67 зг>#
/V. tábla 1-2/

szórványosan, kis számban található, főként márgában#

Coronatipollis Góczán 1375 /kézirat/

/IV. tábla 23 - 25/
Szórványosan, kis mennyiségben fordul elő. 

Emsekerinollis 17# Kr« 1953 c sp#
/V. tábla 12 - 14/

Ritka, kis számú előfordulása márgéra jellemző#

Emscheripollia hungaricus Góczán 1375 /kézirat/
/V. tábla 15 - 17/

Emscheripollia hungaricus variábilis Góczán 1975 /kézirat/ 

/V. tábla 7 - 11/ 
ileiáelber.dLDollis s# ki# 19Ő7
Az V# telep csigás márgájában fordul elő, igen kis meny- 

nyiségben#

Heidelbergipollis gracillio Góczán 1975 /kézirat/
/V. tábla 16 - 20 /

Hungaropollis Góczán 1964
Minden mintában egyenletesen, jelentős mennyiségben for
dul elő, több tipusban#

Hungaropollia trudoformis Góczán 1975 /kézirat/ 

/V# tábla 25 - 27/
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Hungaropollis rotundus Góczán 1975 /kézirat/
/V. tábla 28 - 30/

Hungaropollis tenui3 Góczán 1975 /kézirat/
/V. tábla 23 - 24/

Hungaropollis obesus Góczán 1975 /kézirat/
/V, tábla 21 - 22/

Hungaropollis suritus Góczán 1975 /kézirat/
/V* tábla 31 - 32/

Hugaropollis sp.
/V. tábla 33 - 54/

Interporopollenites We.vl. et Krieg:« 1953 sp»
/VI. tábla 1-3/

Szórványosan, viszonylag kis mennyiségben található, elő
fordulása rétegtől független.

Interporopollenites rusticus Góczán 1975 /kézirat/
/VI. tábla 4-6/

Interporopollenites simmetricus Góczán /1975 kézirat/
/VI. tábla 7-9/

Krutzschipollis Góczán 1967
Előfordulása ritka, kis számú.
Krutzschipollis baconicus Góczán 1975 /kézirat/

/VII. tábla 31 - 33/
Longanulipollis Góczán 1967
A VI. telep alsó, szenes rétegében található, igen kis 

számban.



- 44 -

Longanulipollis cf* elegáns /Góczán 1964/ Góczán 1967 

/VI. tábla 13 - 15/
Longanulipollis bajtayi /Góczán 1964/ Góczán 1967 

/VI. tábla 10 - 12/
LIinoroolli.» 7* Kr* 135° c
Minorpollis div. sp*

/XIV. tábla 41 - 46/
Kis számban fordulnál: eló, kezdetben szórványosan, az 

V. telep felső rétegeiben gyakoribbá válnak.

Öculopollis -Л*. 1953 b
blinden mintában rendkívül nagy mennyiségben fordul elő, 

kivéve а VI. telep csigás szenes rétegét, ahol viszont 

Különösen sok a íricolooropollenites.
Oculopollia sp. Á

/VII. tábla 1-3/ 

öculopollis sp. В

/VII. tábla 10 - 11/
Öculopollis sp. C

/XIII. tábla 37/
Öculopollis sp. В

/XIV. tábla 7, 13- 18/
Öculopollis orbicularis Góczán 1964 

/XII. tábla 4- 9/
Öculopollis parvoculus Góczán 1964 

/XII. tábla 10 - 12/

í



- 45 -

ОсиХороШз biczoki Góczán 1975 /kézirat/
/VIII. tábla 18 - 20, 21 - 23/

Oculopollis aurituo Góczán 1975 /kézirat/

/VIII. tábla 6- 17, 21- 23/
Oculopollis campanicus Góczári Í975 /kézirat/

/VIII. tábla 35- 37/
Oculopollis suborbicularis Góczán 1975 /kézirat/ 

/XIV. tábla 4 - 6, 8- 12/

Oculopollis zahlinszkaiaie Góczán 1964 forma minor
Góczán 1975 /kézirat/

/IX. tábla 10 -18 /

Oculopollis bonai Góczán 1975 /kézirat/
/VIII. tábla 32 -34/

Oculopollis concavus Góczán 1973 /kézirat/
/IX. tábla 1-3/

Oculopollis cariosus Góczán 1975 /kézirat/
/IX. tábla 4-6/

Oculopollis galloi Góczán 1975 /kézirat/
/X. tábla 13 - 14/

Oculopollis globoauß Góczán 1975 /kézirat/

/X. tábla 19 * 24/
Oculopollis kopeki Góczán 1975 /kézfőt/

/X. tábla 25-30, XI. tábla 1-14/

Oculopollis latus Góczán 1975 /kézirat/

/XI. tábla 15 - 17/
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Oculopollis magaclausus Gőczán 1975 /kézirat/

/XI. tábla 23 - 25/
Oculopollis microserratus Gőczán 1975 /kézirat/ 

Al. tábla 26 - 28/
Oculopollis poeudonodosus Gőczán 1975 /kézirat/ 

/XII. tábla 13 - 15/
Oculopollis pseudorbicularis Gőczán 1975 /kézirat/ 

/XII. tábla 16 - 18/
Oculopollis regulae Gőczán 1975 /kézirat/

/XII. tábla 19 - 21/
Oculopollis rictus Gőczán 1975 /kézirat/

/XII. tábla 22 - 24/
Oculopollis rotundus Gőczán 1975 /kézirat/

/XII. tábla 25/
Oculopollis santonicus Gőczán 1975 /kézirat/

/XII. tábla 26- 37p XIII. tábla 1-6/

Oculopollis senonicus Gőczán 1975 /kézirat/
/XIII. tábla 7- 18/

Oculopollis scandulus Gőczán 1975 /kézirat/

/XIII. tábla 19 - 24/
Oculopollis cf. scandulus Gőczán 1975 /kézirat/ 

/XIII. tábla 25 - 27/
Oculopollis semiorbicularis Gőczán 1975 /kézirat/ 

/XIII. tábla 28 - 29/
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Oculopollis semirostratus Góczán 1975 /kézirat/
/XIII. tábla 31 - 33/

Oculopollis servatus Góczán 1975 /kézirat/
/XIII. tábla 34 - 36/

Oculopollis dettmannae Góczán 1975 /kézirat/
/X. tábla 4- 6/

Oculopollis fenestratus Góczán 1975 /kézirat/
/X. tábla 7- 12/

Oculopollis cf. nodoous Góczán 1975 /kézirat/
/XII. tábla 1-3 /

Oculopollis minimus Góczán 1975 /kézirat/
/VII. tábla 7- 9/

Oculopollis cf. csingervallensis Góczán 1975 /kézirat/ 

/VIII. tábla 3Ö- 40/

Oculopollis cuspis Góczán 1975 /kézirat/
/IX. tábla 7- 9/

Oculopollis csingervallensis Góczán 1975 /kézirat/

/IX. tábla 19 - 21, X. tábla 1-3/
Oculopollis dlmplex Gázán 1975 /kézirat/

/XIV. tábla 1- 3/ 

rllcaoollis if. 1953 b so.

/VI. tábla 16 - 10/
Szórványosan, igen kis mennyiségben fordul elő. 

iseudopapi^Llopollie Góczán 1967 

Szórványosan, igen kis mennyiségben található.
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iseudopapillopollis maxiraus Góczán 1975 /kézirat/ 

/71. tábla 28- 30/
Pseudopupillcpollis зр. indet. Góczán 1975 /kézirat/ 

/VI. tábla 23- 27/ 

ijeudoDlicapolliü «/. Ilr. 1967 

Kis mennyiségben, szórványosan fordul elő. 

iseudoplicapollis peneoerta A'f • 193->/ W. Kr. 1967 

/VI. tábla 31 - 39/
xseudoplicapollis semiserta Góczán 1975 /kézirat/ 

/VI. tábla 43 - 45/
rseudoplicapollis simoncsicsi Góczán 1975 /kézirat/ 

/VI* tábla 40 - 42/
Pseudoplicapollia plicatuo Góczán 1975 /kézirat/

/VI. tábla 22- 24/ 

ocliulzipollis Góczán 1367
Az V. telep egyik márgás rétegében található, igen 

kis mennyiségben*
Schulzipollis pannonicus Góczán 1967 

/VI. tábla 46 - 50/

Schulzipollis maculatus Góczán 1975 /kézirat/
/VI. tábla 51 - 52/

Semioculooollis Góczán. W. Kr. et laclt. 19b7 sp.

/VI* tábla 19 - 21/
Mindössze két rétegben található, igen kis számban* 

öemioculopollis maculatus Góczán 1975 /kézirat/
/VI. tábla 53 - 55/
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Semioculopollis micromaeulatus Góczán 1975 /kézirat/ 

/VII. tábla 28 - 30/
Tricolporopollenites ih* et x-f* 1953 

Rokonsága bizonytalan, a kétszikű családokban a leg
egyszerűbb tipust képviseli*
Minden mintában megtalálható, közepes mennyiségben* 

Peltünően gyakori a VI# telep csigás szenében, ahol 
az Oculopollis mennyisége szkatlanul kicsi* 

Tricolporopllenites up*
/XV* tábla 18- 31» 40 - 42/

Tricolporopollenites div* sp*
/XIV. tábla 53 - 66, XV. tábla 1-17/

Vacuoocllis -f* 1953 b
VI* és V. telep márgás rétegében található, igen kis 

számban*

Vacuopollis proconcavus Weyl* et Krieg 1953 

/VIII. tábla 4- 5/

üapipolli 8 D•

Egy mintában találtam meg, egyetlen képviselőjét*

2* Jókai Bánya művelés alatti telepe* spóra - pol
len enyűttesei

A művelés alatt álló két elep, az V* és VI* viszonylag 

kevéssé különíthető el egymástól, elég egységes képet 
mutatnak* Mindkettőben feltűnő az Oculopollis nagy
mennyisége, a nem túlzottan gyakori, de egyenleg

'úr Vií
ф^‘° s 1

9 iü A'
*- -
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eloszlású Hungaropollis, a szórványosan jelentkező, 

kevés Trudopollis, a spórák viszonylag kis száma, és 

az, hogy ezek tulnyomórésze Vadásziaporites#
Ezek mellett bizonyos különbségek is feltűnnek, ame
lyek segítségével a telepek, sőt, a rétegek is jól 

elkülöníthetők egymástól# Feltűnő a fekü anyagban a 

spórák nagy száma és a különlegesen sok Trilobospo- 

rites* A felette lévő szenes anyagban kevés változa
tosak a spórák, az előzőhöz képest több a pollen, 

eltűnik a Trilobosporites, helyette megjelenik az 

ppendicisporites, megnő a i'ricolporopollenites és 

íetracolporopollenites mennyisége# következő ré
teg kemény agyagos szén# Ebben a spórák mennyisége a 

pollenszemekéhez képest visszaszorul# л következő 

molluszkás kemény márga és csigás szenes márga fajok
ban gazdag, a pollen túlsúlya és a Vadásziaporites 

egyenletes növekedése jellemzi# A 6. réteg szén# Meg
nő a spórák és a nyitvatermő növények pollenszeme
inek mennyisége, elsősorban az raucar-iacitesó# (Túl

súlyban van a Vadászisporites és az .raucariacites, 

az előzőekhez képest csökkent az Oculopollis mennyi
sége# A következő csigás szenes mérge rétegben csök

kent az raucariacites, de egyesülésen növekszik a 

Vadászisporites mennyisége, és újra több lesz az 

Oculopollis is# A 8# csigás szenes rétegben nő a pol

len anránya, ezek között feltűnően kevés az Oculopol-
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lis és feltűnően sok a Tricolporopollenites# A 9# ré
teg ismét szén, a legkevesebb spórával, legtöbb pol- 

z Oculopollis a többi mintához Képest még 

mindig kevés, viszont itt található a legtöbb Arauca- 

riacites.
Az V* telep márgával kezdődik, itt ismét megnő a spó
ra mennyisége# A felette levő csigás szenes márgában 

egyenletesen nő uz Oculopollis mennyisége, ás a spóra
pollen arány átmenetileg egyensúlyba jut# A 12# csigás 

szán úgy nézt a képet mutatja, mig a 1.3# viszonylag 

nagy vastagságú márgában az előbbi fajok egyenletesen 

fordulnék elő, megjelenik és egyenletessé válik a Minor- 

pollis arány is#

A rétegeidet tekintve, faj gazdaságuk egyenletesen nagy, 
legfeljebb a VI, telep asló szenes rétege tár el, a na
gyobb mennyiségű Vadászisporitescel, és a felső szén 

réteg a sok raucariaeitessel* gyébként a fajok elosz
lása is viszonylag egyenletes#
Mikrofossziliák alapján ugyanilyen nehéz a két telep 

elkülönítése is# Legfeljebb az V# telepben csökken az 

Araueariacites, de növekszik a Thouiniapollonites és 

Minorpollis aránya#

A diagrammot vizsgálva, feltűnik, hogy néhány genus 

előfordulásának gyakorisága párhuzamos vagy éppen 

ellentétes egymással# szt a megfigyelést célszerűnek

lennel# rt
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látszik matematikailag igazolni. Alkalmas erre a közis

mert matematikai statisztikai módszer, a korrelláció- 

számitás. Kőt változó között akkor beszélünk korrelá
cióról, ha az egyik változó értékeinek változásával 
együtt a másik változó értékei is változnak. Ha a vál
tozók közötti korrelláció lineáris, akkor ezt a kap
csolatot a korrellációs együttható jellemzi, amelynek 

értékét a következő képlettel számíthatjuk kis

xy - / x/ • / у/ 

n x2 - / x^ n y2' - у у2 

.z ”r" együttható értéke +1 és -1 határok közé esik. 

Minél közelebb-van ezekhez a határokhoz, annál szoro
sabb az értékpárok közötti összefüggés. Ha az "r" ér
téke a +l-hez esik közel, pozitív касте nációról be
szélünk, az x érték növekedése az у érték növekedését 
vonja maga után, ha a -1-hez közelit, a korreláció ne
gativ, az x érték növeífiiésével együtt az у érték csök
kenése tapasztalható és forditva. mennyiben a válto
zók között nincs összefüggés, a korrellációs együtt
ható értéke a О-hoz közelit.
Az Oculopollio - Tricolporopollenites Tricolporopol- 

lenites - Thouiniapollenites és Ocutopollis Thouinia- 

pollenite összefüggést vizsgáltam meg. Az előfordu
lás arányát százalékban adtam meg, és egész számra, 
valamint öttizedig kerekítettem.

n
r =
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Oculo- Tricolporo-

pollenitespolliia

22xX У xy

263.50 
234,00 
374,00
201.25
302.25 
130,00
228.25
223.50
326.25 
150,00
382.50
445.50
201.50 
184,00 
315,00
420.50 
513,00 
588,00 
312,00 
300,00 
335,00 
105,00 
448,00
534.75
474.50
401.50
343.75 
615,00
38.00

9462,50 61325,30 5534,70

49,0
39,0
44,0
57.5
47.5
46.5
41.5 
51,0
43.5 
60,0 
51,0 
33,0 
31,0 
23,0 
21,0 
29,0 
38,0
10.5 
52,0 
40,0
33.5 
42,0 
28,0
34.5 
73,0
36.5
62.5 
41,0 
38.0

2401,00 30,25
1521,00 36,00
1936,00 72,25
3306,00 12,25
2162,00 42,25
2256,00 16,00 
1722,00 30,25
2601,00 20,25
1892,00 56,25
3600,00 6,25
2601,00 20,25
1089,00 182,30 
961,00 42,25 
529,00 64,00
441,00 225,00
841,00 210, j>0

1444,00 182,30
110,30 3136,00 

2704,00 
1600,00 
1122,00 100,00 
1764,00 6,25
7840,00 256,00 
1190,00 240,30 
5329,00 
l3-?2,00 121,00
3906,00 
1681,00 225,00 
1444.00

5,5
6,0
8,5
3,5
4,0
6.5
5.5
4,5
7,5
2.5
7.5

13.5
6.5 
8,0

15,0
14.5
13.5 
56,0
6,0
7.5

36,00
56,25

10,0
2,5

16,0
15,5
6.5 

11,0
5.5 

15,0
-JUO
285,0

42,25

30,25

ЬОО
1197,0

29n=

9462,5•ХУ«*

1197x=

285У-
2 61325,3 

5534,7 

/ x/2= 1432809 

/ y/2= 81225

x =
2У =
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29 . 9462,5 1197 • 285
г в

/29.61525,3-1432809/./29.5534,7-81225/

= - 66732.5
165500

- 66752.51- SS
27401575528,11

г- - 0,54

■;

г

ь



- 55 -

Oculo-
polliiJ

Thoiinia-
pollenites

2 2x Ы. xУ
240,30
110.30 
576,00
72.25
56.25 

324,00 
163,00 
306, j>0 
361,00
öl, 00 

144,00
272.30 
462,30

1024,00
225,00
169,00
81,00
64,00
9,00
6,25

56.25 
9,00

100,00
42.25 
0,00

121,00
36,00
1,00
0.00

49,0
39,0
44,0
57.5
47.5
46.5
41.5 
51,0
43.5 
60,0 
51,0 
33,0 
31,0 
23,0 
21,0 
29,0 
38,0
10.5 
52,0 
40,0 
3j,5 
42,0 
28,0
34.5 
73,0
36.5
62.5 
41,0
j>8«0

759.50
409.50 

1056,00
488,75
356.25 
837,00
539.50
892.50
826.50 
540,00 
612,00
544.50
666.50 
736,00 
315,00 
377,00 
342,00
34,00

156,00
100,00
251.25 
126,00 
280,00
224.25 

0,00
401,50
375,00
41,00
0.00

2401,00
1521,00
1936,00
3306,00
2162,00
2256,00
1722,00
2601,00
1892,00
_>600,00

15.50
10.50 
24,00
8,50
7.50 

18,00 
13,00

19,00
9,00

12,00
16,50
21,50
32,00
15,00
1^,00
9,00
8,00
3,00
2.50
7.50 
3,00

10,00
6.50 
0,00

11,00
6,00
1,00
0.00

mm
961,00
529,00
441,00
841,00

1444,00
110,30

2704,00
1600,00
1122,00
1764,00
448,00

1130,00
5329,00
1^52,00
3906,00
1681,00
1444.00

12237,50 61325,30 5118,751197,0 320,00

29n=
1197x=
320

12237,5
61325,3
5118,75
1432809
102400

xy =
2x =
2У =»

/ x/2=
/ y/2=
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29 . 12237,5 - 1197 . 320
г-

/29 • 61325,3 - 1432809/ /29 . 5118,75-102400/

- 28152,5
Х*=:

15913857280,625

í
- 28152.5

126100
г~

•т
" • Т

Í

** 0 9 22

- ír

• •“

4
?

* 1

Ч

* t

в
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Tricolporo-
pollenites

Thouinla
pollenites

30,^5
72.25 
36,00
12.25 
16,00
42.25
30.25
20.25

2x X 8^25
89,25 

144,00
29.75 
30,00

117,00
71.50
78.75

142.50
22.50 
90,00

222.75 
l->3,75 
256,00 
225,00
188.50 
121,50 
448,00 3136,00
18,00
18.75 
75,00
7,50 

160,00
100.75 

0,00
121,00 
53,00 
15, Oö 

OlűQ

10,50
24,00
8,50
7.50 

18,00 
1з ,00
17.50 
19,00
9,00

12,00
16.50 
21,50 
32,00 
15,00 
15,00
9,00
8,00
3,00
2.50
7.50 
3,00

10,00
6.50 
0,00

11,00
6,00
1,00
0,00

,50Dи 110,30 
576,00
72.25
56.25 

324,00 
169,00 
306,50

56,25 ^61,00
6,25 81,00

56.25 144,00
182.30 272,30
42.25 462,50
64,00 1024,00

225,00 225,00
210.30 169,00
182,30 81,00

64,00 
9,00 
6,25

56.25 
9,00

10,00
42.25 
0,00

121,00 
56,00 
1,00 

—&Ж
5051,00 5534,70 5118,75

6,00
3.50 
4,00
6.50
5.50
4.50
7.50
2.50
7.50

15.50
6.50 
8,00

15,00
14.50
15.50 
56,00
6,00
7.50 

10,00
2.50 

16,00 
15,50
6.50 

11,00
5.50 

15,00
1.00

56,00
56.25 

100,00
6,25

256,00
240,30
42.25 

121,00
50.25 

225,00
1.00

285,00 520,00

29n =

3051xy =

285x =
320У =

2 5534,70

5118,75

81225

x =
2У =

/ т/г= 

/ y/2= 102400
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29 • 3091 - 285 . 320
Г53

/29 • 5534,7 - 81225/ /29. 5118,75- 102400/

- 2721
60420

X23 =3

3650408356,875

- 0,045r=
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A Tricolporopollenites ás Thouiniapollenite3 közöt
ti összefüggés igy nem mond semmit, viszont érdemes 

telepenként is megvizsgálni«
VI. telepi

Tricolporo- 
pollenitee

Thouinia-
pollenites

2 2x xyУ x У

56,00
15,00
6,00

14.50
7.50 

ÍJ, 50 
10,00
2.50 

16,00
15.50 
6,50

11,00
5,50

15,00
1,00

446,00 3136,00 
225,00 
18,00

198.50
187.50
121.50 
75,00
7,50 

160,00 
100,75 

0,00 
121,00 
;3,00 
15,00 
0,00

225,00
225,00

9,00
169,00
6.25 
81,00
56.25 
9,00

100,00
42.25 
0,00

121,00
Зб,С0
1,00
0,00

8,00
15,00
->,00

13,00
2.50 
9,00
7.50 
3,00

10,00
6.50 
0,00

11,00
6,00
1,00
0,00

225,00 
3 6,00

210.30
56.25

182.30 
100,00

6,25
256,00
240.30
42.25 

121,00
.>0,25

225,00
1,00

135,00 1710,75 4867,90 913,7595,50

15П Я

1710,75

135,0

95,5

4867,90

513,75

37025

xy -

X =

У *»
2x =
2У -

2/ хЛ =
/ у/2= 3120



•» 60 **

15 . 1710,75 - 195 . 95,5x*=
/15 . 4867,9 - 57025/ . /15 . 919,75 - 9120 /

7058,75 7058,75
r= s

16851460,575 12960

r= 0,54

:

/ .
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V# telepi
Tricolporo-
pollenites

Thoiinia-
pollonites

22x У X У
5.50
8.50 
6,00
3.50

15.50
10.50 
24,00 
8,50
7,50

18,00
15,00
17.50 
1Э,00
9,00

16.50
21.50 
32,00

240.30
110.30 
576,00
72.25
56.25 

.>24.00

82.25
89.25 

144,00
29.75 
30, 00

117,00
71.50
78.75 

142,50
22.50

222.75
139.75 
256,00

30.25
72.25 
36,00
12.25 
16,00
42.25
30.25
20.25 
jo,25
6,25

182,50
42.25 
64,00

4,00m
7.50
2.50 

13,50
6,50
8,00

81,00
272,30
462,30

1024,00

224,50 1519,00 666,8089,50 4199,00

14И я

xy = 1519,00

x = 89,50
у = 224,50 

x2 = 666,80 

у2 = 4199,00 

/ x/2 = 8009,25 

/ у/2 = 50400,25
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14 . 1519 - 89,5 . 224,5
r=

/14 . 666,8 - 8009,25/ . /14 • 4199 - 50400,25

1173,25 1179,25
r=

11119085,2125 3332

0,35
Látjuk tehát, hogy az Qculopollis és a Tricolporopol- 

lenites között negativ korrellácio van, azaz, egyik 

mennyiségének növekedésével arányosan csökken a másik 

mennyisége és fordítva*
A tricolporopollenites és Shouiniupollenites között,
ha az egész anyagot nézzük, nincs v sefüggés, ha vi
szont telepekre bontva vizsgáljuk, nagyon szoros kap
csolatot találunk közöttük. M±el mindkét telepben egy

formán pozitiv a korrellácio, ez nem alkalmas a telepek 

elkülönítésére•

Г SS

í

VI* Következtetések

1* A ónéra- aollenflórából elvonható Következtetések
a* kor.ielző elemek
Ahhoz, hogy egy terület flóráját megismerjük, az onnan 

feltárt spóra- éa pollenszemeket a ma élő növényekével 
kell összevetnünk* Ez a spórák esetében viszonylag 

könnyű, hiszen a legtöbb meghatározható családig, de 

legalábbis rendig* spórák közül cf• minor plieoides
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W# Kr# et Sontag 1963 a Steresporites mohaspóra, a 

Sphagnaceae osztályba tartozik, a többi a Ptrydop- 

hyta törzs Lycopsida és Rteropsida osztályába tar- 

tozikk# A Eilicales rendbe tartozik, de további 
beosztása bizonytalan a Concavisporites Th# et Pf•, 

a Converrucosisporites Pót# et Kremp#, valamint a 

Trilobosporites Pant# ex Potonié genusnak# az Acant- 

hotriletes /Кaumova/ Pót# et Kremp# a mai Osmundaceae 

családdal, a Cicatricosisporiteo R# Pot# et Cell# 

és az Appendicisporites Weyland and Krieger a Schiza 

eaceaevel, a Verrucatosporites Th# et Pf# a Polypodi- 

aceaevel, a Hystrichosporis Pacltová a Selagninella- 

ceaeval, mig a Laroccatriletes Burger a Coniopteris- 

sel, ez pedig a Cyatheaeceaeval és a Vadászisporites 

Deák et Combaz a Iycopodiiditessel hozható kapcsolat
ba# Kivételt képez a Trilites Coup amelyet Couper 

/1958/ bizonytalan eredetű spóráként határoz meg, bár 

egyes drilitesbe tartozó fajokat a Lygodiummal /Sela- 

ginellaceae/ hoznak kapcsolatba#

• t

A pollenszemek közül három a Gymnospermatophyta 

törzsbe tartozik# Az Araucariacites Cookson a Conife- 

ropsida osztályba tartozó Araucariaceae családdal 
mutat rokonságot, az Ephedripites Bolchowitina az 

Ephedraceae családdal, mig az Eucommiidites rokonsá
ga bizonytalan, a Bennettiteshez áll közel#
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Az Angiosparmatophyta törzsbe tartozó pollenszemek 

többsége a Hormapolles csoport képviselője* Ezek 

közelebbi meghatározása, néhány kivételtől eltekint
ve, nem lehetsége, ugyanis a recens pollenszemek kö
zött nem találni hasonló formákat* Erdtman /1952/ a 

Complexiopollis W* lír* botanikai kapcsolatát a Rhoip- 

teleaval tartja valószínűnek* Góczán, Groot, Krutsch, 

racltová /1967/ a Iíormapollest, elsősorban óriási 
példányszáma alapján, amely miatt mélytengeri üledékek
ben is ki lehet mutatni, széllel porzódó növények pol
lenszemeinek tartja* Extrem rovarporozta egyedek, mint 
az Erdtman /1951/ által emlitett Earamea, termelő nö
vényként alig jöhetnek számításba* .z üsszehasonlitás 

a ivlyrtaceae képviselőivel* /Különösen az Eucalyptus 

genussal/ vagy a rroteaceaeval szintén elutasítható. 

Zaklinszkaja /I960/ lehetsó. esnek tartja a Kormapolles 

iágyszáruaktól vagy cserjéktől való származását, de 

ezek a nézetek nem helyesek*
rollenmorfológiai szempontból ezek a formák nyújtanak 

némi botanikai utalást* rollenmorfológiai hasonlósá

gok a Sapindaceae, Juglandaceae, Rhoipteleaceae, 

Myrcaceae, Betulaceae és esetleg az Ulmaceae családban 

fordulnak elő, túlnyomórészt fás növényekkel*
Kedves /1974/ elektronmikroszkópos vizsgálatai szintén 

azt bizonyítják, hogy egyes tipusok a Juglandaceaeval 
mutatnak kapcsolatot*



- 65 -

Mindenesetre ezek a pollenszemek ahhoz, hogy segítsé
gükkel a rétegeket elkülöníthessük, túlzottan széles 

körben, nagjr számban és egyenletesen fordulnak elő. 

Ezek mellett, különösen a felső szintekben, modernebb 

formákat is találni, amelyeknek rokonsági kapcsolatai 
elvileg könnyebben felismerhetők# Ilyen a Tricolporo- 

poilenites Th* efc ff*, amelyből egyes típusokat Zak- 

linszkaja /13&j/ az Aquifoliaceae, illetve Hippocas- 

tanaceae családdal hoz kapcsolatba* Ez a nemzetség 

egyébként igen gyakori a kétszikűek kőiében, nagyon 

sok Tricolporopollenitest határoztak meg, amelyek kö
zött lehetnek nCupuliferoipollenitesn-be, "Cupulifero- 

idaepollenites,,-be, "Quercopollenites,,-be, "Quercoi- 

dites"-be, "±Jlatanoidites,,-be, "Caprifoliipites"-be 

és még más csoportba tartozó pollenszemek* Thomson és 

Eflug /1953/ szerint a riatriopollenites Th* et ff* 

a Myricaeceae családdal rokon, inig Zaklinszkaja /1963/ 

az Engerhardtia nemzetséggel való kapcsolatát említi*
Л Thouiniapollenitest Góczán /szóbeli közlés/ a Thoui- 

niával rokon nemzetségnek tartja*
Mindezek ismeretében megállapíthatJuk, hogy a réteg- 

tani értékeléshez az egyes zárvatermő növények pollen

szemei használhatók, mert elterjedésült Jellemző az 

adott rétegre, botanikai kapcsoltuk viszont ebből a 

szempontból közömbös* .z éghajlattani következtetések-
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hez azonban célszerűbb a szüle endemizmusu páfrányok 

spóráiból kiindulni, mert ezeknek rokonsági kapcso
latai is biztosabbak, tehát könnyen vonható párhuzam 

a mai fajok elterjedése, éghajlati igénye, valamint 

felső kréta kori rokonaiké között# 

b# éghajlati következtetések

Kopek /1958^ kimutatta, hogy az ajkai medence a fel
só szánton! alemelet végén és az alsó kampani eleme
iét kezdetén, amikor a kőszénkópződáa elindult, csak
nem teljesen zárt üledékgyüjtő volt# Szintén Kopek 

/1962/ bizony itotta azt is, hogy a legvastagabb és 

iparilag legjobba minőségű kőszenek a kőszénképződés 

kezdeti, édesvízi szakaszában jöttek létre# tízzel kap
csolatban felmerül egy kérdés* ebben az időszakban a 

Bakony egész területén üledékgyüjtők alakultak, ennek 

ellenére, kőszén csak a D-i Bakony területén képző
dött.

Mindez azt mutatja,ahhoz, hogy kőszéntelep alakuljon, 

nem elég az üledékgyüjtő önmagában* ebben döntő sze
repet játszanak az adott terület éghajlati-, vegetá
ciós-, hidrográfiai- és geomorfológiai viszonyai#

A páfrányok spórái, a ootan.'; tai rokonságot tekintet
be véve, egységes képet alkotnak# Л Gleicheniaceae 

Schizaeaceae családok nedvességkedvelő páfrányai Sóé 

/1969/ szerint trópusiak, főleg Amerikában találhatók#
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A Dicksoniaceae és a Cyatheaceae, többségében fater- 

metü páfrányai a déli félgömb trópusain élnek, kü
lönösen Ausztráliában, Dél-Amerikában és trópusi 
Ázsiában.

Ez arra vall, hogy Ajka térségében a felső szantoni- 

alsó kampáni aleraeletek idején az évi átlaghőmérsék
let 20 - 30 C° körül lehetett.

Ezzel a következtetéssel van összhangban az is, hogy 

az Lraucariacites által képviselt Araucaria nemzetség 

elterjedési területe Dél-Amerika, Ausztrália és a raci- 

fikum szigetei, mig az Agathisé Ausztrália, Ujzéland, 

Ujkaledonia, Eidzsi-szigetek és Eülöp-szigetek. A Shouni- 

apollenitesből levezethető Thounia szintén trópusi - 

szubtrópusi területen él.

Az emlitett páfrányok közül a Cyathea, Gleichenia és 

Lygodium fajok nem a zárt, sürü erdőket, hanem a csapa
dékban gazdag, napfényes helyeket kedvelik.
Ebből következik, hogy területünk nem az állandó tró
pusi esőerdők övezetébe, hanem az egy- C3apadékmaximu- 

mos trópusi- szubtrópusi monszun jellegű éghajlati öve
zetébe tartozott, tehát az átlagos évi csapadékmennyi
ség 2000 mm körül, illetve 2000 mm felett lehetett. 

Szintén összhangban van ezzel az ősi Normapolles típu

sokra, a Complexiopollisra és Elicapollisra vonatkozó 

adat. Ezek a genusok a monotipikus Rhoiptelea nemzet
séggel állanak pollenmorfológiai alapon rokonságban.
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A Rhoipteles DNy-Kinában és Tonkin környékén, a mon
szun esőerdők övében él* Kopek /1962/ éppen a monszun 

jellegű, szakaszosan változó csapadékvízmonyokkal ma
gyarázza a kőszéntelepéé csoport szakaszos kifejlődé
sét*

Ezzel viszonylag kevés összhangot mutatnak a Trudopol- 

lisra vonatkozó adatok, viszont a közölt adatok kö
zül ezek a legbizonytalanabbak*
2* л coenozisból levonható következtetések
a* strati^ráfiai következtetések
Az ajkai szénmedence a felső szántoni - alsó kampani 
alemeletbe tartozik, palynologiailag pedig az un* Nor- 

mapolles növényföldrajzi provinciához*
Diagrammomat a Góczán-féle standard diagrammal összeha
sonlítva, megállapítható, hogy az általam vizsgált két 

telep az alsó campani alemelet alsó szintjébe tartozik* 

Ez az alemelet növénymaradványokban rendkívül gazdag*
A harasztok között, a ma élőek spóráival való egybeve
zet és alapján a Gleicheniaceae, Schizaeaceae, Poly- 

podiaceai, Selaginellaceae, Lycopodiaceae és a kihalt 

Coniopteris jelenléte velószinü*
A nyitvatermők közül a légzsákos pollenszemeket szolgál

tató ősi tipusu fenyőket az ^raucariaceae család pollen
jeihez hasonló formák váltották fel* A zárvatermők közül 

megjelennek az első primitiv tricolpát és tricolporat
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pollenszemeket termelő növények, ezek mellett a bonyo
lult pórusszerkezetü Complexiopollis és dominál a 

polyanulat pollen első képviselőiből álló Oculopollis 

genus# Megjelenik, bár nem túl nagy mennyiségben, a 

később dominánssá váló Hungaropollis és Trudopllis is, 

amelyekkel a santoni alemeletben még nem találkoztunk, 

a felső campani alemeletben pedig tömegesen fordulnak 

elő, inig az Oculopollis visszaszorul#
A felső, az V# telepben, az alsó campani alemeletre 

jellemzően, megnő a spórák jelentősége, különösen az 

Appendicisporites és a Oicatricosisporiteo fajaié# A 

nyitvatermők közül az raucaria nemzetség pollenjeihez 

legközelebb álló pollent termelő fenyőfélék jutnak fon
tos szerephez# xtt válnak dominánssá az Oculopollist 

termelő, valószinüleg fa alakú zárvatermők# 

b# kőszén/senetikai következtetései
Tekintettel arra, hogy a telepből a feküt, a VI# telep 

mintáit és az V# telep mintáin, к mintegy felét volt- 

módomban feldolgozni, az egész szénképződési ciklus 

helyett, csak a felsorolt részek genetikájára térhe
tek ki#
A fekü kialakulása
A terület növényvilágának alakulását a nagymórtékben 

befolyásolták, a tektonikai és éghajlati hatások mel
lett, a hidrográfiai viszonyok is# A három oldalról
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zárt, rossz lefolyású ajkai szenon medencerész lapá- 

lyos részein és a szárazföldi törmelékkel kitöltött 

karsztos formáin az erodeált hegyoldalakról és a lej
tőkről lezúduló záporpatakok édesvízi üledékfelhal
mozódást indítottak meg. Később, az általános süllye
dés hatására, a mélyebben fekvő területrészek a karszt
vize zint alá kerültek, és az erdoslápi mocsarak kia
lakulása kezdődött el. A trópusi-szubtrópusi éghajlat 

alatti vegetáció szolgáltatta az anyagot a rosrszul 
szellőzött mocsarakban a kőszén kialakulásához.

Ez a folyamat az ajkai területen viszonylag gyorsan 

zajlott le. Ezt bizonyltja, hogy itt a szenon fekü 

édesvízi képződmények vastagsága a 10 m-t sem éri el.
. VI. telep kialakulása

A telepképződés kezdetén még sok ásványi anyag tele
pült a medencében vagy nem alakult ki olyan dús vege
táció, hogy ásványi anyag mentes növényi anyag halmo
zódhatott volna fel. A telep 6. és 9. szánmintája kö
zötti meddősödést /elöntést/ jelzi a 7. szenes márga 

és a 8. csigás szén. Ez nyíltabb vízfelület lehetett, 

amit a fricolporopollenitessel jelzett, valószínűleg 

szárazabb ökologiáju /esetleg tölgyes/ állomány pollen
csapadéka mutat.
Л 3poromorphák alapján valószínűnek látszik, hogy a 

láperdő asszociációjában nagy szerepet játszottak a
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fatermetü páfrányok, raig az ezt szegélyező lankákon vagy 

magasabb térszíneken a magastörzsü, kopált termelő, Ara- 

ucariaceaehoz tartozó fenyők és bő pollentermelő, szél- 

beporzásu zárvatermő fák /esetleg diófafélék is/ jól 

átvilágított, erdős társulást alkottak# A társulásban 

a liánok jelenlétére a Thouiniapolleniteeből következ
te thetűnj# Unnék az erdőnek az aljnövényzetét és cser
jeszintjét páfrányok alkották#
Az V# telep kialakulása
Az egész telep képződése során nem igen volt olyan 

szakasz, amikor a növényi anyag termelődése és a telep
képződéshez elengedhetetlen süllyedés /vizszintemelkedés/ 

egyenlő mértékű lett volna# Л kisebb ingadozásnak oka 

lehetett, a térszint oszcillációja mellett, az a vizszint- 

ingadozás, amit a Kopek /1962/ által emlegetett montsun- 

hatás jelenthetett# Bz a növénytársulás valószinCLeg la
zább, nyitottabb lehetett az előzőnél# Erre mutat a fa
termetü páfrányok spóráinak visszaszorulása, és a való
színűleg jól átvilágított erdős társulást alkotó zár
vatermők pollenjeinek és a lián termelte Thouniapolle- 

nitesnek nagymértékű előretörése#
VII# Az eredmények összefoglalása
A jókai- bánya művelés alatti, VI# és V# telepeinek spóra- 

pollenegyütteseit vizsgáltam, egy fúrás alapján# A talált 

spórákat és pollenszemeket fényképen rögzítettem, előfor
dulásuk arányait diagramon ábrázoltam, és rendszertani
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sorrendbe állítottam össze# A rendszeresen előfor
duló pollenszemek gyakorisága közötti kapcsolatot 

korrellációazámitással állítottam meg# Az Oculo- 

pollis és Tricolporopollenites között negativ, a 

Tricolporopollenites és Thoubiapollenites között 

pozitiv a korreláció, bár csak telepekre bontva 

mutatható ki# A pollenszemek előfordulása egyenle
tes, a két telep nagyon kevéssé válik el egymástól# 

A vizsgált anyagban megtalálható a felső szantoni 
és az also kampani szint jellegzetes spórapollen-
flórája# A mikrofossziliák összevetése a recens#

anyaggal, igazolta, hogy a szénképző láp növényei 
a l’ilicales ordo tagjai voltak, ezen kivül az 

Araucariaceae családba tartozó fenyők és szélbepor- 

zásu zárvatermő fák és liánok#

Ugyancsak a recens anyaggal való összehasonlitás 

igazolta, hogy a terület a felső- kréta korban a 

trópusi- szubtrópusi monszun erdők övébe tartozha
tott#
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1-2 Sterei3porites cf. minor plicoides W.Kr. et 

Sontag 1963
3-5 0btusi3porites sp.
6-8 Laroccatriletes papyrus Bui*ger 1966 

9 - 11 Concavisporites sp.
12- 14 Deltoidospora nana Burger 1966 

15- 16 Toroispori3 sp. Góczán 1975 

17- lö Vadáaziaporites semireticulatuo Góczán 1975
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II. tábla

1 - 3 Vadásziaporites sacali Deák et Combaz 1967
4 - 6 Vadászisporites urkuticus /Deák 1963

Deák et Combaz 1967/
7-9 Hystrichosporis appendiciformis Dacltová 

10 - 11 1961

Góczán 197512 - 14 Acanthotriletes miniums

15 - 17 Trilites sp.
18 - 20 Converrucosporites sp.
21 - 23 Trilites /Bicolisporites/ toratus Weyl. et 

Krieg. 1953
24 - 25 Trilites /Bicolisporatus/ baconicus 

Juhász 1972





III. tábla

1-3
4 — 6

Cicatricosisporites ар. 
Appendicisporites probleraaticus /Bur
ger 1966/nov. comb.
Appendicisporites unicus /Markova 1961/ 

Singh 1964
Appendiciaporitea tricuapidatua Y/eyl et 

Gr. 1953
Trilobosporites canadenaia Pocock 1962 

Coallariaporites cf. fuscus Deák 1964 

Trilobosporites canadensis Pocock 1962

7-8

9-10

11 - 13 

14 - 16

17 - 19





IV. tábla

1-2 Murospora эр.
3-5 Murospora эр. forma А
6 - 8 Murospora
9-11 Verrucatosporites эр.
12 -14 Araucariacites эр.
15 -16 Araucariacites hungaricua Deák 1964 

17 -19 Capipollis sp.
20 -22 Complexiopollis 

23 -25 Coronetipollis эр.
26 -28 Complexiopollis tabernacularia /Gócaán 

1964/1967
29 -31 Complexiopollis praetumescene W. Kr. 

1959/c

.
°





V. tábla

2 Concavipollis sp*
4-6 Bakonyipollis galerus Góczán 1967 

7-8 Emscheripollis hungaricus variábilis 

9-11 Góczán 1975 

12 - 14 Erasceripollis sp*
15 - 17 Emscheripollis hungaricus Góczán 1975 

18 - 20 Heidelbergipollis gracilis Góczán 1975 

21 - 22 Hungaropollis obesus Góczán 1975 

23 - 24 Hungaropollis tenuis Góczán 1975 

25 - 27 Hungaropollis trudoformis Góczán 1975 

28 - 30 Hungaropollis rotundus Góczán 1975 

31 - 32 Hungaropollis auritus Góczán 1975 

35 - 34 Hungaropollis sp*

1 -



■



VI. tábla

1-3
4-6

Interporopollenites sp. 
Interporopollenites rusticus Góczán 1973 

Interporopollenites simmetricus Góczán 

1973
Longanulipollis bajtayi /Góczán 1964/ 
Góczán I967
Longanulipollis cf. elegáns /Góczán 1964/ 

Góczán 1967 

Plicapollis sp.
Semioculopollis sp.
Pseudoplicapollis plicatus nov. sp. 
rseudopapillopollis sp. indet 

i'seudopapillopollia maximus Góczán 1973 

rseudoplicapollia peneserta 

Af. 1953/ W. Kr. 1967

7-9

lo - 12

13 - 15

16 - 18

19 - 21
22 - 24

25 - 27
28 - 30

31 - 33
34 - 36 

37 - 39
Pseudoplicapollis simoncsicsi nov. sp. 

P3eudoplicapollÍ3 seraiserta Góczán 1975 

Schulzipollia pannonicus 

Uóczán 1967
Schulzipollis maculatus Góczán 1975 

Semioculopollis relatus Góczán 1975

40 - 42

43 - 45 

46 - 48

49 - 50
51 - 52

53 - 55





VII. tábla

1-3
4-6

Oculopollis эр. A

Semioeulopollis maculatus Góczán 1975 

Oculopollis minimus nov. sp. 
Oculopollis ар. B.

7-9
10 - 11

12 - 14 

15 - 16
Tetracolporopollenites /Braecol-

piteo/ globasus17 - 19
20 - 21 Góczán 1964
22 - 24

25 - 27
Semioeulöpollis micromaculatus Góczán 1975 

Arutzschipollis baeonicus Góczán 1975 

Trudopolli3 ap. A.
Trudopollis convector Pf. 1953 

Trudopollis tenuicrustosus Góczán 1975 

Trudopollis sp. B.

28 - 30

31 - 33 

34 - 36
37 - 38
39 - 41
42 — 44

>





VIII. tábla

1 - 3 Trudopollis semioculoformis Góczán 1975

4 - 5 Vacuopollis proconcavus Weyl. et Krieg

1953

6-8

9-11 

12 -14 

15 -17

18 -20 Oculopollis bicsolci Góczán 1975 

21 - 23 Oculopollis auritua Góczán 1975 

24 - 25 

26 - 28 

29 - 31
32 - 24 Oculopollis bonai Góczán 1975 

35 - 37 Oculopollis campanicus Góczán 1975 

38 - 40 Oculopollis cf. csingervallensia 

Góczán 1975

Oculopollis auritus 

Góczái 1975

Oculopollis biczolci 

Góczán 1975



Vili

' w

ЖIг ül
• '

2 34 Ц 5

Щ1 ЙЩ \ f í
/Н «

^ Шг ^ ^ „ж 1
A %«

^6 7 8 409 U

YЗГ3

'iV Jt7
4642 43 • ft *15 47

«5'

£ •

/

49i-.‘
é 23Pfl48 2420 22

■
7

НИ5. £V1
. 1 iггч‘>1# 29

27 28262Ц 25 Ей
1

J
L
\

Lf#_

W'

(f ffft
I



IX* tábla

1-3 Oculopollis concavue Gróczán 1975
4-6 Oculopollis cariosus Gróczán 1975

7-9 Oculopollis cuapis Gróczán 1975 

10 - 12 Oculopollis sahlinszkaiae rainor

13 - 15 Góczán 1975
16 - 18
19 - 21 Oculopollis csingervallensis Gróczán 1975





X* tábla

Oculopollis csingervallensis Góczán 1975 

Oculopollio dettmaimae Góczán 1975 

Oculopollis fenestratua Góczán 1975 

Oculopcllis fenestratus Góczán 1975 

Oculopollis galloi Góczári 1975 

Oculopollis globoous Góczán

1-3
4-6

7-9
10 - 12

13 - 14

15
16 - 18 1975
19 - 21 Oculopollis irregularis
22 - 24 Góczán 1975
25 - 27 Oculopollls Kopek!
28 - 30 Góczán 1975





XI. tábla

1 — 2

3-5
6-8 Oculopollis kopeki 

Góczán 19759-11
12 - 14

15 - 17 Oculopollis latus Góczán 1975 

Oculopollis megaclaueus 

Góczán 1975
Oculopollis microserratus Góczán 

/nőm. nud./
Oculopollis monstruosus Góczán 

/nőm. nud./

18 - 20
21 - 22

23 - 25
1975

26 - 28

1975





XII. tábla

1 - 3 Oculopollis nodosus Góczán 1975

4-6 Oculopollia orbicularis 

7-9 Góczán 1964
10- 12 Oculopollis parvoculus Góczán 1975 

13 -15 Oculopollis pseudonodosus Góczán 1975 

16 -18 Oculopollis pseudorbicularis 

Góczán 1975
19 -21 Oculopollis regulae Góczán 1975 

22 -24 Oculopollis rictus Góczán 1975 

25 Oculopollia rotundus Góczán 1975
26

27 -29
Oculopollis santonicua 

Góczán 1975 /nőm# nud/
30 -32 

33 -35 

36 -37





XIII. tábla

Oculopollia santonicus 

Góczán 1975
1-3
4 - 6

7-9
Oculopollia senonicus 

Góczán 1975
10 - 12

13 - 15 

16 - 18
Oculopollia scandulua 

Góczán 1975
Oculopollia cf* scandulua Góczán 1975 

Oculopollia semiorbicularis Góczán 1975 

Oculopollia kopeki Góczán 1975 

Oculopollia semirostratus Góczán 1975 

Oculopollia servatua Góczán 1975 

Oculopollia sp#

19 - 21
22 - 24

25 - 27
28 - 29

30

31 - 33 

34 - 36
37





XIV. tábla

Oculopollis simplex Góczán 197b 

Oculopollis suborbicularis Góczán 1975 

Oculopollis sp. forma D.
Oculopollis suborbicularis 

Góczán 1975 

Oculopollis sp#
Oculopollis sp* forma E.
Oculopollis sp.
Thouniniapollenites acuminataformis 

Góczán 1975

1-3
4-6

7
8-10

11- 12

13- 14 

15 -16
17 -18
19 -21
22 -24

25 -27
Triatriopollenites pseudoconcavus 

Góczán 1975
Thouiniupollenites acuminataformis 

Góczán 1975
Triatriopollenites coryphaeus /R.iot#/ 

subsp, microcoryphueus /R.dot*/

Th. et rf* 1953

28 -30

31 -33 

34 -36

37
38 -40

г

41 - 43 

44 - 46 

47 - 48 Tetradopollenites 

49 - 50 

51 - 52 

56 - 58 

59 - 61 

62 - 63 

64 — 66

Ivíinorpollis div. sp*

Tricolpopollenites div.sp*

Tricolporopollenites div* sp*





XV. tábla

1-3 

4 — 6

7-9
10- 11

VJ ’ ■12- 14 Tricolporopollenites div. sp.
15- 17
18- 20

21- 23 

24- 26
27- 28
29- 31

Eucommliditee sp.
Eucoiamidites sp.
Clavetipollenites sp. 
Tricolporopollenites sp. 

Cycadopites /Wodeh*1933/ Wilson et 

Webster 1546 

Clavatipollenites sp.
Ephedripites sp.

Tricolpites sp.
Microplancton sp.

32- 34 

35- 36

37- 39
40- 42 

43- 46

47- 49
vI f50- 52

53- 55 

56- 58
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VIII, Irodalomjegyzék
Barnabás К, /1937/í A sümegi felsókréta rétegek 

földtani és őslénytani viszonyai - 

Doktori értekezés
Barnabás K, /1955/: л magyarországi bauxitbányászat 

földtani feltételei - Bány, és Koh. la
pok 10,

Barnabás K, /1957 a/s Bauxitföldtani kutatások Magyar- 

országon 1950-54 között - MÁl I Évkönyve 

XLVI. 3.
Barnabás K, /1957 b/s A halimbai és nyirádi bauxit- 

terület földtani kutatása - MÄFI Évköny

ve 46» 3*
Bolchovitina, N.A. /1953/: Charakteristik des Sporen 

und rollen der Kreideablagerungen der 

Zentralen Gebiete der UdSSR 6 oroszul/

- Akad UdSSR, Geol. Serie 61 /184 old.

167 tábla/ Moszkva
Böckh H. /1909/s Geológia II. 2. - Budaepest
Böckh J. /1874/s A Bakony déli részének földtani vi

szonyai II. - MAPI Évkönyve III.1.
Brelie, G. von der - Rein, U. /1956/: Die Möglichke

iten pollenanalytischer Orientierung 

in mächtigen Flözen am Beispiel des 

reinischen Auptflözes ind der Ville und



*•* pm

in der Schachtanlage Morschenich - 

Braunkohle, Wärme und Energie, Ihg.

1956. 209 - 219.
Cookson, J. C. /1974/: Plant Microfossils from

the Lignites of Kerguelen Archipelago.
- BANZ Antertic Res. Expedition 1929- 

31, Rep.-Ser A, 2: 127 - 142 Adelaide
Couper, R.A. /1958/: British Mesozoic Microspores 

and Pollen grains. A Systematic and 

Stratigraphy Study. - Palaeontographica, 

Abt• B. 105, 4 - 6.
Parányi Ki. /1957/: Adatok az ajka környéki kréta

kifejlődéséhez.- Bány. és Koh. Lapok XII» 

/ХС/ 4- 5.
Deák M. /1964/: Contribution á l'étude palynologipue 

de group d’argiles á munieria de l’etage 

aptien. - ^cta Botan. Acad. Sei. Hung*

10, 1-2: 95 - 114.
Deák et Combaz /1967/: Microfossiles organiques du 

wealdien et du cénomanien dane un sonda- 

ge de Charente - Maritime. - Rev. de 

Micropaleontologie, 10: 2 - 69 - 96.
Edelstein M. /1937/: Az ajkai szén kőzettani vizs

gálata. - Eöldt. Közi* 56.
Erdtman, G. /1948/: Did Dicotyledonous Alants exist
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in Early Jurassic times? - Geol.Fören 

Stockholm Forhandl. 70: 265- 271«
Stockholm*

Erdtman, G#/1952/: Pollen morphology and Plant 
Taxonomy Angiosperms* An Introducti
on to Palynology* - Stockholm and Walt

ham, biass*
Góczán F. /1959/: A D-i Balcony felső- kréta képződ

ményeinek palynologiai vizsgálata*
Kézirat

Góczán F. /1961/: A D-i Bakony szenon képződménye
inek palynologiája. A MÁFI Évkönyve XLIX.3.

Góczán F* /1962/: Tengeri mikroplankton a bakonyi 
krétából. - MAPI Évi Jel. 1959. évről

Góczán F* /1962.b./: A bakonyi felső - kréta palyno-
- MÁFI Évi Jel. I960.logiai standardja, 

évről.
Góczán F. /1962.С./: Statigraphical palynological

conclusions on the Hungarian Senonian 

deposits. - Nouvelles et Revues. Interna
tional Conference on Palynology - Tucson. 

Arizona. April. 1962 

len et Spores, IV. 2.

Góczán F. /1964/: Stratigraphic Palynology of the 

Hungarian Upper Cretaceous. Acta Geol.

229 - 265.

Abstracta. - Pol-• >
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Góczán F. /1975/s Uj Normapolles típusok a felső- 

krétából - Kézirat Budapest 
Groot, J.J., Krutxch, W., Pacltová B. 

/1967/J Die Gattungen des "Stemma Nor- 

mapolles Pflug 1953 b" /Angiospermae/ 
Neubexchreibungen und Revision europäisc
her Formen /Oberkreide bi3 Eozän/ - 

Plaäont. Abh. В, II /3/: 427-633, Taf.
I - XIX.

Greguss P. /1949/: Az Ajka-i f. kréta barnakőszén 

fűzitzárványának meghatározása. - Földt. 

Közi.
Hantken M. /1867/: Az ajkai kőszénképlet geológi

ai viszonyai. Magyarhoni Földtani Társu

lat Munkálatai III.
Hantken M. /1878/: Die Kohlenflötze und der Kohlen

bergbau in der Lände der Ungarixchen Kro
ne. - Budapest

Jantsky B. /1954/t Adatok Ugod - Homokbödöge kör
nyékének földtani viszonyaihoz .MAPI Évi 
Jel. 1952. évfői.

Juhász M. /1972/s Study of the Trilites Formgenus
in Lower Cretaceous Deposits. - Acta Biol.

löszeged /1 - 4/í 43 - 53.

Góczán F•»
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Kalecsinszky J. /1901/; A Magyar Korona országainak 

ásván*azonei. - Budapest
Koch A* /1871/* Pelsökréta képlet a Ny-i Bakonyban. 

Pöldt. Közi. I. /Szakülés 1870.dec.14/
Balcony északnyugati részének má

sodkori képletei. - Földt. Közi. V.5.
Kolozsváry G. /1954/s A Magyarország kréta időszaki 

koralljai. MÁFI Évkönyve, 42. 2.

Koós B. - Barabás A. /1957/í
kutatófúrásainak kézikönyve 1957 márciusig. 

Kézirat. MÁFI Adattár.
Kopek G. /1957 - 58/; Az ajkai barnakőszén medence

részlet bányaföldtani viszonyai. Kézirat. 

MÁFI Adattár.

Kopek G. /1961/: A bakonyi felsőkréta képződmények 

kutatásának története és irodalmi áttekin
tése. Kézirat. MÁFI Adattár.

Kopek G. /1962/; A Bakony- hegység felsőkérta kő
széntelepes összletének ősföldrajzi és 

hegységszerkezeti vázlata. - Földt. Közi. 

XCI. 4.
Krutzsch, W. /1959/; Einige neue Formgattungen und- 

.rten von Sporen und Folien aus der mitte- 

leuropä - ischen Oberkreide und dem Tertiär. 

Palaeontographica Abt. B; 125 - 157*

Koch A. /1875/;

-z ajkai kőszénmedence
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Kutassy E. /1940/: Adatok a déli és északi Bakony
triász és krétakori lerakódásainak isme

retéhez. MAPI Évi Jel. az 1933 - 35 évről. 

id.Lóczy L. /1913/: A Balaton környékének geológiai
képződményei. - Balaton Tud. Tanúim. Ered
ményei K. kötet, I. rész, 1. szakasz.

Máj zon I». /1961/: A magyarországi globotruncanás üle
dékek. MAPI Évkönyve ХЫХ, 3.

Nagy E. /1958/: A mátraaljai felső-pannoniai korú 

barnakőszén palynologiai vizsgálata.
Földt. Int. Évkönyve ££ /1/, 1 - 353. 

Neubrandt, E. /1948/: Óriásnövésü Pyrgulifera faj 
Ajkáról. - Földt. Közi. LXXIX. 1-4. 

faál Á-né /1961/: Az ajkai felső- kréta kori kőszén
telepek kőszénkőzettani vizsgálatainak ered

ményei. MAPI Évkönyve XLIX. 4*
Pacltová B. /1961/: One some Plant Microfossils

from Frexh- Water Sediments on the Upper 

Cretaceous /Senonian/ in the South Bohemian 

Basins. Part. I. - Sbornik, oddil paleon- 

tol. sv. 26.
Papp K. /1903/: Pálfy Mór Álsóvincz környékének felső

kréta rétegeiből való munkájának ismerte

tése és méltatása. Földt. Közi. 33. 5- 6. 
Pflug, H.D. /1953.b./: Zur Entstehung und Entwick-
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lung des Anglospermiden Pollens in der Erd
geschichte* ralaeontographiea bt* В* 95; 

60- 171
Рососк, Stanley A.fjJ’• /1962/: Microfloral analysis 

and age Determination of strata at the 

Jurassic Cretaceous Boundary in the Wes
tern Canada Plains. Palaeontographica Abt. 

B. 111. 1-2.
Jrotonié, R. Gelettich, J. /1993/» Über Pteridophy- 

ten - Sporen einer eozänen Braunkohle aus 

Dorog in Ungarn - S. ~ B. Ges. nat. Freun

de /1932/. 33» 517 - 528
rotonié, R. /1956/; Synopsis der Gattungen der

Sporae dispersae I. - Beih« Geol. Ib. 23» 

Hannover
Potoniá, R. - Kremp, G. /1955/; Die Sporae Disper

sae des Ruhrkarbons, ihre Monographie mit 

Ausblicken auf Arten anderer Gebiete und 

Zeitabsenitte. Palaontographica, Abt.

B. 2§± 1 * lü6.
Rozlozsnik, P. /1928/; Führer in ijka - Coinger- 

völgy. - Führer zu den Studienreisen der 

Paleontologischen Gesellschaft.
Bei Gelegenheit des xhleontologentages in 

Budapest.
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Rozlozsnik P* /1925/ : Adatok Ajka vidékének geológi
ájához« /Jelentés az 1920 - 23 évi föld
tani felvételekről/* MAPI Évi Jelentése 

1920 - 23 évekről.
Rozlozsnik P. /1940/s A csingervölgyi bányászat múlt

ja, jelene és jövője. - MAPI Évi Jelenté
se az 1933 - 35 évekről. III.

Sidó M. /1962/: A magyarországi szenon foraminife- 

rák földtörténeti értékelése. - Kandidá
tusi értekezés • /Kézirat/

Singh, C. /1964./: Microflora of the Lower Cretaceous 

Mannville group, East Central alberta, Ca

li. 15.
Somers Gr./1952/s A preliminary of the fossil Spore 
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