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BEVEZETÉS

A földkéreg mindazon üledékeinek palynológiai vizsgálatai, 

amelyek keletkezésének geológiai korát földtani, faunieztikai 
módszerekkel jól meghatározták, mindenkor jól standardizálha
tó, paleobotanikai és stratigráfiai szempontból egyaránt Ö3sze- 

hasonlitásra alkalmas eredményeket szolgáltatnak a további ku
tatások özámára. Ilyen meggondolások alapján került sor az 

olaszországi Priabonáról származó üledékek palynológiai vizs
gálatára# Ezeknek a rétegeknek földtani kora vitathatatlanul 
felső eocén /priabonai emelet/. Palynológiai vizsgálatukról 
nincs tudomásunk, a priabonai emelet üledékeire vonatkozó pa
lynológiai adatokkal a szakirodaionban mindeddig nem találkoz
tunk.

A priabonai üledékek palynológiai vizsgálatának elsődle
ges célja - az előbbiek alapján nyilvánvalóan - az, hogy a ré
tegek SDoromorpháinak és egyéb jellemző mikromaradványainak 

feltárásával és a maradvány-együttesek leírásával újabb össze
hasonlító adatokat szolgáltasson a felső eocén időszakról, ame
lyekkel annak paleobotanikai és stratigráfiai megismerését to
vább mélyithetjük.

A munka további célja, hogy az eredmények alapján megálla
pításokat tegyen az üledélcképzodés körülményeire vonatkozóan,
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és megkísérelj© a sporomorphák származási helye flóra- és ve
getációöv czotát elének felvázolását* Ez utóbbi célkitűzés szük
ségessé teszi az üledékekben talált diszperz sooromorohák ter
mészetes botanikai kapcsolatainak a lehető legnagyobb valószí
nűséggel és pontossággal történő megállapítását* A vizsgálat 

eredményei fáciesökológiai szempontból is értékelésre kerül
nek, és a lehetőségekhez mérten fejlődéstörténeti értékelést 

is végzünk*
Ismeretes /VADÁSZ, 1957; VENDL, 1963/, hogy az Alpokban 

nem sikerült eddig a felső eocén bartoni és ludi emeletét egy
mástól elválasztani; ezt a két emeletet nevezik együttesen 

oriebonai emeletnek* Vizsgálataink egyik célja adatok szolgál
tatása annak megállapításához, hogy a palynológiai vizsgálatok 

eredményei igazolják-e a oriabonai rétegek egységes keletkezé
sét, vagy esetleg lehetőséget adhatnak a két emelet különválasz
tására.

Az értekezés előbb a harmadkori paleogén rétegek palyno
lógiai vizsgálatainak irodalmát tekinti át, amelynek ismerete 

a munka eredményes elvégzéséhez elengedhetetlen volt* Ezután 

kerül sor a vizsgálatok menetének ismertetésére; ebben a fe
jezetben tárgyaljuk röviden © vizsgálati anyaggal és annak 

származási helyével kapcsolatos földtani vonatkozásokat* Kü
lön fejezet ismerteti a oriabonai üledékek palynológiai vizs
gálatának eredményeit, majd pedig azok értékelését. Az össze
foglalás után közöljük a felhasznált irodalom jegyzékét, és 

mellékeljük a mikrofossziliákról készült mikroszkóp! fénykép-
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fölvételekből összeállított táblákat* A dolgozat anyagát né
hány ábrával és diagrammal tesszük szemléletesőbbé*

A priabonai klasszikus üledékekből származó vizsgálati 
anyagot KECSKEMÉTI Tibor geológus bocsájtotta rendelkezésünk
re* ezért köazönotemet fejezem ki.

Doktori értekezésem megírásához szükséges vizsgálatokat 

a szegedi József Attila Tudományodétem Természettudományi 
Karának Növényszervezettani és Növényrendszertani Tanszékén 

végeztem* Ezúton is köszönetét mondok dr* HORV/.TH Imre tan
székvezető egyetemi tanár urnák, hogy lehetővé tette számomra 

a laboratóriumi munkáknak a Tanszék pelynológiai laboratóriu
mában való elvégzését.

Munkám közvetlen irányítását dr* KEDVES í.íiklós egyetemi 
docens végezte. Minden vonatkozásban megnyilvánuló önzetlen 

segítségéért, amely nélkül értekezésem nem születhetett volna 

meg, docens urnák ehelyütt is hálás kö3ZÖnetemet fejezem ki* 

Ugyancsak köszönettel tartozom a oalynológiai loboratórium 

laboránsainak, lÓrINCZ Annának ёз KEMSHES Zoltánnak, akik a 

technikai munkák egy részének elvégzésében voltak segítségemre*



A PALEOGÉN RÉTEGEK PA LYNOLÓGIA I 

VIZSGÁLATAI IRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE

I .

A harmadkor!, paleogén üledékek legelső oollenan&litikai 
vizsgálatainak eredményei századunk harmincas éveinek elején 

láttak napvilágot* A kezdeti munkák német /KIRCHHEIMER, 1931} 

POTONIÉ, 1931 a,b,c/ és amerikai /W0D3H0USE, 1933/ kutatók ne
véhez fűződnek* Ezt követően - különösen a második világháború 

után, de főképpen a hatvanas évek legelejétől - egyre nagyobb 

számban jelentek meg tudományos közlemények a paleogén rétegek 

spóra-pollen-vizsgáletairól* Napjainkban már a Spitzbergáktól 
az Antarkti3zig, a Föld legkülönbözőbb területeiről rendelke
zünk paleogén rétegekre vonatkozó palynolégiai adatokkal, A 

közlemények számának gyors emelkedése бз a megvizsgált lelőhe
lyed gyarapodása is jól mutatja a palynológiai kutatások növek
vő jelentőségét, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt* 

A következőkben a paleogén rétegek palynológiai vizsgála
tainak eredményeit tárgyaló irodalmi anyagot a megvizsgált min
ták származási helye szerint tekintjük át. /Az értekezés ezen 

fejezete anyagának lezárására 1969* szeptemberében került sor, 

igy a később megjelent munkákat már nem vehettük figyelembe./
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A nagyobb egységeken belül ez országok, illetve területek, va
lamint a szerzők sorrendje nem jelent rangsorolást, az ismer
tetés sorrendjét általában a legelső munkák megjelenési ideje 

szerint állapítottuk meg; a legfontosabb munkák értékelésére 

a leírásokban külön kitérünk* F.gy-egy szerző valamennyi munká
ját lehetőség szerint együtt tárgyaljuk* A Szovjetunió paleo- 

gén palynológiájára vonatkozó szakirodalmat külön ismertetjük, 

de a közleményeket aszerint csoportosítjuk, hogy európai vagy 

ázsiai területek megismerésére irányulnak, illetve összefogla
ló jellogüok-e*

А/ EURÓ:'AI TERÜLSTEK

1. Közép- ‘űréoa

Németország:

KIRCHHB2MER 1931-ben Geiseltal eocénkoru barnaszenéből 
irt le pollenszemeket.

i'OTONIÉ 1931 a,b,c dolgozataiban harmadkor! barnaszénből 
ismertetett snoromorphákat# 1934a munkája a fosszilis spórák 

és pollenek morfológiájában úttörő jelentőségű* Geiseltal kS- 

z épső eocén szenes üledékeinek növényi mikrofossziliáiről 
adott átfogó képet 1934b dolgozatában* POTONIÉ munkáiban mes
terséges nevezéktant használt, a fosszilis spórákat és polle
neket a Seorites, illetve a Pollenites genusokban irta le* Az
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1935-ben megjelent munkájában a "vezérkövületként", geológiai 
kor meghatározására fölhasználható sporonorphákkal foglalko
zott* főbb dolgozatában /1949» 1950, 1951 a,b/ a közép-euró
pai, főleg németországi harmadkori rétegekre vonatkozó addigi 
eredményeket rendszerezte*

THIERGABT tovább gyareoitotta a harmadkori sporomorohák 

ismeretét A937 a,b/* é közölt elsőnek tercier sooromorphák 

felhasználásával készült stratigráfiai táblázatokat /1940,1945/*
HUNGER /1939, 1948 ?/ munkái © németországi eocén üledé

kek sporononha-, illetve flóraösszetételének megismerése 

szempontjából jelentősek*
A középeuróoai - elsősorban német - paleogén üledékek pa- 

lynológiai ismeretének körét PFLUG /1950, 1952, 1957, 1966/, 
majd THOMSON és PFLUG /1952 a,bj 1953/ uj módszerrel és neve- 

zéktani szemlélettel végzett munkákkal szélesítették. THOMSON 

és PFLUG 1953-as munkájukban következetes mesterséges rendszer
ben Írták le a közép-ourópai tercier sporomorphákat, feltün
tetve stratigráfiai elterjedésüket, és lehetséges természetes 

botanikai kapcsolataikat is* Mesterséges rendszerüknél jobb, 

átfogóbb egységes rendszer azóta sem született.
Kiemelkedően jelentős munkák szerzője KRUTZ3CH. 1958-ban 

Közép-Európa fontosabb felső kréta és harmadkori sporomoroha 

típusairól közölt rétegtani táblázatot, amely elsősorban о 

földtani kormeghatározásban használható fel eredményesen*
Több uj formagenust és fоráüssedest irt le felső kréta ёз 

tercier üledékekből 1959a dolgozatában. 1959b munkájával a 

pro«quarter üledékek palynológiai vizsgálatának uj útját nyi-
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tóttá meg. Ebben,a geiseltali középső eocén szenes üledékei
nek sporomorpháiról irt monográfiájában hangsúlyozza, hogy a 

negyedkor előtti üledékeknél az idő tényezője sokkal nagyobb 

szerephez jut, mint a fiatalabb üledékeknél, ezért ezeknél 
már nem alkalmazható a klasszikussá vált quantitativ értékelő 

módofeer. Szükségét látja a fosszilis sporoaorphák finommorfo- 

lógiai vizsgálatának, taxonómiájuknál pedig a mesterséges ne
vezéktan alkalmazását tartja helyesnek.

1960-ban spőra-oollen összetétel alapján az alábbi alsó 

paleogén régiókat állapitja meg:
1: ? Cirkum-Pacifikus régió /Ausztráliáig/: a Proteacoae 

pollenek jellemzik;
2. Holo-^szak-Atlontikus-Európai régió: a Norpapolles 

stemaa jellemzi;
3. HurÓpa-Nyuget-Ázsia-i régiói az alsó eocénben a "supo- 

lingensis”-caoport és egyéb elemek alapján;
4. Hoio-Észak-Atlantikus régió: a Thom3onipollis jellemzi. 

/KRUTZSCH a Thom3onipollis form^genust ebben a munkájá
ban irta le./

Az elsősorban fáciesökológiai szempontból jelentős rtephed- 

roid" pollenszemek morfológiai és taxonómiai feldolgozását 

1961a munkájában közölte. 1961b dolgozata a rétegtanileg je
lentős Trudopollis subhercynicus-szol foglalkozik. Taxonómiai 
és stratigráfiai szempontból egyaránt kiemelkedő Brandenburg 

oligocén előtti szárazföldi és tengeri üledékeinek ealynoló- 

giai vizsgálatáról megjelent közleménye /1961с/.
1962-ben rétegtoni és botanikai szempontból is fontos uj
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sporomorphákat irt le /1962а/, majd a Pentapollenites í'ormá- 

genust dolgozta fel a geiseltali rétegeken végzett vizsgálatai 

alapján /1962b/.
1966© dolgozatában rétegtanilag feldolgozta KÖzép-Euróoa 

északi részének oalynclógiai adatait. 1966b munkájában a stra- 

tigráfiailag jelentős periporát pollenek morfológiai és taxo

nómiai feldolgozását közölte. 1967-ben két uj spéra-formbgenust 
irt le, amelyek a közép-európai maestrichti és paleogén üledé
kekben is előfordulnak /Lotschisporis, Goczanisporis//1967a/.

1967b munkájában újabb eredményeket közölt a flóravándprlá- 

sokra és e regionális elkülönülésekre vonatkozóan. Palynológiai 
alapon az alsó harmadkori flórákat a következők szerint tagolta:

1. proteaceae-Aquilapollenites,

2. Normapolles,
3. Afrikai-dél-emerikai,
4. Proteaceae-Aquilapollenites és Normapolles keverék 

flórák.
Korábbi eredményei ©lapján négy fő provincia tárgyalását talál

juk meg munkájában:
1. Észak-atlanti-európai,

2. Szibériai-pacifikus,
3. Észak-atlanti-euróoai és szibériai-oacifikus keverék,
4* Afrikai és dél-amerikai orovinciák.

Ehelyütt emlitjük meg, hogy GÖCZÁN, GROOT, KRUTZ3CH és 

PACLTOVÁ 1967-ben hatalmas anyag /magyar,német, csehszlovák, 
portugál, stb./ alapján elvégezték a Normapolles stemma nemzet

ségeinek revizióját. A Normapolles különböző tipusai ugyan a
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fölső kréta időszakra a legjellemzőbbek, de több formgísse- 

ciesük fontos eleme az alsó-torcior üledékek sporononha-Ösz- 

szetételének is, és mint ilyenek, földtani kormeghatározás 

szempontjából nagyjelentőségüek.
KKUTZSCH 1963-ban a Bro3Ípollis és Labrapollis leirását kö

zölte, amelyek azámitásba jöhetnek a geológiai kor meghatáro
zásánál.

ШК 1961-ben Schönebeck oaleoeénjéből közölt adatokat, 

majd 1965-ben KÖzép-Németország harmadkori rétegeiből strati^- 

gráfiailag jelentős sporomorohákat irt le.
KUNÉRT és LENK 1964-ben paleocén üledékeken végzett vizs

gálataik eredményeit ismertették.

Magyarország:

A magyarországi paleogén üledékek palynolégioi megisme
rése GELLETICH /1932/, majd POTONlá ás GELLETICH /1953/ vizs
gálataival kezdődött, akik a dorogi szármadence egyetlen min
tájából ismertettek palynológiai adatokat.

A harmincas évok kezdeti munkái után a hazai paleogén - 

elsősorban eocén - üledékek szisztematikus palynológiai vizs
gálata csak 1960-tól vett nagy lendületet. Elsősorban KEDVES 

munkássága emelte a hazai paleogén-palynológiát nemzetközileg 

elismert rangra.
KEDVES 1960-ban a dorogi szénmodenco alsó szenesedési cik

lusának üledékeiből közölt részletes spéra- és pollen-vizsgá
lati ei’edmányekat. A dorogi sooromorpha-komploxus a trópusi



- 13 -

elemek nagymértékű jelenlétét igazolja ez üledékképződés ide
jének flórájában. 1961-ben a dorogi üledékeken végzett újabb 

vizsgálatok eredményei jelentek meg /1961а/. A szerző nagyszá
mú előzőikben közölt formát vett revizió alá. Ebben a dolgo
zatban a trilét spórák különböző formaváltozatainak korszerű 

értékelésére is sor került. A trilét-trinlan-poroplan forma- 

változatoknak -FLUG /1953Ь/ filogenetikai jelentőséget tulaj
donított, és az ősi Angiosperaatophyta pollent a trilét r>teri- 

dophyta spórából vezette le. E felfogás helytelenségére már 

COUPEK /1953/ és DEÁK Л959/ is rámutattak. KEDVES hangsúlyoz
za, hogy ezeknél a formáknál a trilét spórák különleges meg
tartási állapotáról van szó, akárcsak a "divisus”, "concav" és 

"undulus" formáknál, amelyek sok esetben ugyancsak megtartási 
állapotot képviselnek. A dolgozat megállapításai szerint az 

ilyen tulajdonságokra épülő morfológiai taxonok csak kritiká
val, és általában csak provizórikus jelleggel használhatók.

1961b dolgozatában KEDVES a halimbai а1зб eocén rétegekből 
közölt sooronoroha együttest, amely lényeges eltérést mutatott 

a dorogihoz képest.
1962-ben előbb a tatabányai bamakőszenes rétegek palyno- 

lógiai vizsgálatainak eredményeit A962a/, majd a lábatlan! 

édesvízi mészkő sporomorohe-szegény, de minőségi összetétele 

alapján a "dorogi tipus"-sal azonosítható 3PÓra-pollen össze
tételét ismertette /1962b/. Előzetes közlemény jelent meg az 

iszkaszentgyörgyi alsó eocén bauxitfedő baraakőszántelерез 

rétegsor palynológiai vizsgálatának eredményeiről /1962с/, 

ugyanonnan uj fora^gcrma Aagyipollis/ leirását közölte /1962d/.
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Eredményei alapján KEDVES /1962 a,b,c/ arra a megállaoitásra 

jut, hogy az alsó harmadkorban képződött fzonos korú szenes 

rétegek között fáciesökológiailag jelentős eltérések vannak. 
Az iszkaszentgyörgyi bauxitfedő barnakőszéntelepes rétegsoré
nak sporomorpha összetétele a halimbai ás a dorogi tious kö

zött képez átmenetet, a Tatabánya és környéke sédig a bakonyi 
sekélyláp és a dorogi tipusu láperdő közötti átmenetet képvi
seli.

1963-ban is több közlemény jelent meg KEDVES tollából e 

dunántúli eocén rétegek palynolégiai vizsgálatának eredményei

ről. A várpalotai medencében a V-133 számú furrásbél származó 

rétegek vizsgálatáról jelent meg munka /1963а/, ezt követően 

az oroszlányi III.számú és a tatabányai XV/b számú akna barna- 

кб szenes rétegeinek spóra-pollen összetételéről nagyobb közle
mény látott napvilágot /1963b/. A várpalotai spóra-pollen-komp
lexus a halimbai tipushoz áll közel /1963a/» az oroszlányi és 

a tatabányai szenes rétegek pedig a dorogi alsó szenesedési 
ciklus rétegeivel azonosithaték, eltérések csak fácie3Ökoló- 

giai szempontból mutathatók ki /1963b/.
KEDVES 1963c dolgozatában a hazai eocén üledékek soóra-pol- 

len összetételének stratigráfiai kiértékelését végezte el. Az 

igen jelentős munkában több orpbléma került felszínre, igy a 

fléravándorlások kérdése, az un. borkeni 3póra-pollen-spektrum 

földtani korának /felső eocén/ helyessége, valamint a magyar- 

országi alsó tercier bamakőszenes rétegek keletkezésének egy
idejűsége és geológiai korának kérdése.
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KEDVES 1964a munkájában a lábatlani L-4 számú fúrás szelvé
nyének vizsgálata során kapott ^alynolégiai adatok stratigrá- 

fiai értékelését közölte. Urkutról a Noraaoolles jelentős elő
fordulása alapján oaleocén rétegeket jelzett /1964b/. Üj эоо- 

ronorphákat irt le 1964c dolgozatában.
Iszkaszentgyörgy beuxitfedő rétegeiből kimutatott snoromor- 

phák leírása jelent meg 1965a közleményében. Ebben több uj taxon 

leírását is megtaláljuk. Ugyanezen üledékek S’iéra-oollon-öosze- 

tételének fáciesökolégiai értékelését KEDVES és ENDRÉDI végez
ték el 1965-ben.

Uj Restionaceae nollentipust irt le KEDVES /1965 b/ a magyar
országi alsó harmadkori rétegekből, amely peleobotanikai szem
pontból jelentős. Ezt követően pusztavámi alsó harmadkor! sze
nes rétegeken végzett vizsgálatokat /1965с/. Ezek a rétegek 

otratigráfiai és fáciesökolégiai szempontból egyaránt az orosz
lányi és a tatabányai megvizsgált szenes rétegekkel azonosítha
tók. A szerzőnek ez a munkája uj adatokkal gyarapította az asz- 

szociált ssórák ismeretét is.
KEDVES és RÁK03Y /1965 a/ az eplényi 59. számú fúrásból szár

mazó minták vizsgálatát végezték el. A szegény asoromorsha-tar
talom ellenére a kenott adatok összhangba hozhatók az egyéb du
nántúli eredményekkel. 1965b munkájukban uj zonotrilét mikro ap<S- 
rák leírását közölték a gánti bauxitrétegekből.

KEDVES A966a/ több uj taxont irt le a solymári eocén korú 

barnakőszenes rétegekből, a kimutatott 3^oromor->ha-együttest ms
éig elsősorban stratigráfiailog értékelte. Hasonló stratigráfiai 
szemléletű munkája jelent meg a csolnóki három szenesedési cik
lus rétegeinek spéra-pollen-összetételéről /1966b/. Az eddigi-



• 16 —

éktől eltérő együttest közölt KEDVES Л966с/ a tatabányai nö- 

vénymeradványos aárgából• Az anyagból nagyobb mennyiségű, való- 

szinüleg alsó kréta kori áthalmozott spórákat is sikerült ki
mutatnia.

A Bakony hegység paleogén üledékein végzett paleobotanikei 
és zoológiái kutatások fejlődéstörténeti és fáciesökológiai 
szintéziseként jelent meg X3SDVE3 és K0L03VÁRY /1966/ munkája.
A kétféle vizsgálat eredményei szerint a trópusi elemek tömö
rülése hazánkban a középső eocénre esik, a felső eocénben már 

a szubtrópusi és mérsékelt égövi ozervesmaradványok igen szá
mottevőek.

KEDVES és ADORJÁN /1966/ a magyar paleogén üledékek Cnagra- 

ceae pollenjeiről közöltek taxonómiai és stratigráfiai aegálla- 

pitásokat. KEDV 3 ёз KER& EŰZKY /1966/ az eocén trilét spórá
kon végzett variációs-statisztikai vizsgálataik eredményeit 
ismertették. KEDVES és JUHÁSZ /1966/ elsőnek közöltek palyno- 

lógiai adatokat a Bükk hegység eocén Ъагавзгепоз üledékeiből.
KEDVES 1969-ben a dunántúli paleogén rétegeken végzett paly- 

nológiai vizsgálatainak eredményeit könyvelőkben közölte A969n/. 

Gazdag bakonyhegységi anyagon végzett vizsgálatai alapján a 

magyarországi paleogén flóra fejlődését rajzolja meg 1969b mun
kájában.

A magyaroxazági bauxit oalynológiai vizsgálatában DEÁK 

/1957, I960, 1967/ eredményei elsősorban a hazai bauxit kelet
kezési idejének igen bonyolult kérdésében jelentettek nagyobb 

előrelépést.
KRIVÁN-HUTTER /1961/ a dorogi szénmedence borókási medence-
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részének középső eocén korú szenes üledékeiből közölt adatokat. 
Vizsgálati eredményei szerint ezek a szenes üledékek keletkezé
si idejüket illetően azonosithatók Geiseltal szenes rétegeivel.

RÁKOSI L, /1966/ Szentendre oligocén üledékeinek sporomor- 

oha összetételéről közölt lokálotratigráfiai értékelést, 1968- 

bon csehbányái és bálinkéi fúrásokból származó alsó eocén réte
gek palynológiai szintezését végezte el,

Gánt-í3agolyhegy növénymnradványos bauxitrétegein végzett 

palynológiai vizsgálatainak eredményét irta le RÁKOST A966/ 
szakdolgozatában,

A növénymaradványos budai raárga sooromoroha-soektrumának 

megállaoitását, macro- és mikrofosszilis maradványainak össze- 

hasonlitását találjuk meg ENDRÉDI А966/ szakdolgozatában. A 

munka a budai márga 3okat vitatott földtani korának tisztázásá
hoz értékes adatokat szolgáltatott.

Csehszlovákia :

Szlovákia paleogén üledékeinek komplex vizsgálatát SAMUEL 

és SNOPKOVÁ végezték el 1962-ben.
1966-ban PACLTOVÁ fiatal paleogén üledékeket vizsgált az 

Ipel völgyéből és a flanská Bystrica-medoncéből, A közölt spo- 

romo rpha-együttesi)en a légzsákos Gymnosoermatophyto, a Taxodia- 

ceae, Cupressaceae, az Angiospermatophyta pollenek közül pedig 

a Castanea tiousu pollenek dominálnak} jelentős az orktotercier 

eleinek /Betula, Pterocajpya, Tsuga, Salix, Ulmaceae, Juglons, 

Carya/ jelenléte.
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Lengyelország*

QRABOWSKA /1965/ Tónin középső oligoeén rétegeiből közölt 

sóéra- és pollenszemeket* Ugyanennek a szerzőnek 1968-ban igen 

jelentős értékelő munkája jelent meg a Szczecin környéki oaleo- 

gén üledékek sporomoroháirél*

2* ÍJyugat-'Jurópa

Franciaország*

DURAND /1956; 1957 a,b/ fácieökolégiai és sttatigráfiai 
szempontból figyelemre méltó előzetes közleményeket jelente
tett meg franciaországi alsó tercier üledékek palynológiai 
vizsgálatairól9 majd 1958-ban közzétett munkájában a Savenay- 

tól délre fekvő üledékek korát /alsó eocén/ határozta meg; si
került oalynológiei alapon kréta korú rétegek áthalmozását is 

kimutatnia* 1960-ban Londoan felső eocén üledékeinek vizsgála
táról közölt eredményeket*

СН01ГХ, DURAND és MILON Л961/ Toulven eocén rétegeit geoló
giai problémák megoldása céljából vették vizsgálat alá* DURAND 

és ESTEOULE-CHOUX /1962/ Saint-Jacut-du-Mené felső eocén /lu- 

téciei/ üledékeiből közöltek adatokat* DURAND és PIERRE Л96?/ 

rátegtoni értékelést adtak Laval paleogén rétegeinek sooromor- 

pháiról*
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DURAND 1962-ben összefoglalta a franciaországi ealeogén 

üledékek lm tatása sor-án feltárt eredményeket.
CAVAQNET10 /1964/ Bascagno felső oligocén üledékeiből kö

zölt néhány adatot. QHUAS-GAVA3NSTT0 /1966/ a párizsi medence 

szparnakumi szenes rétegeit vizsgálta. A ±khare d’Ailly szenes 

üledékeiben az alsó szparnakumra a Sparganiaceao, a középsőre 

a Pálmáé, a felső szparnakumi rétegekre pedig a "myricoid” pol
lenszemek dominanciáját találta jellemzőnek. A szerző számos 

uj taxont irt le a párizsi medencéből A967 a,b/, és összefog
laló áttekintést adott a szparnakumi üledékeken végezett vizs
gálatainak eredményeiről A967c/.

KEDVES A967a/ nagyjelentőségű nemzetközi rétegtani táblá
zatának ösazeállitásánál a párizsi medence felső paleocén, alsó 

és középső eocén korú üledékein végzett oalynolégiai vizsgála
tai eredményeit is felhasználta. KÍ3érlet/történt a Normnpollos 

provincián belül, az európai lelőhelyekről leirt spóra-pollen- 

együttesek párhuzamositására is.
KEDVES 1967b munkájában a párizsi medence klasszikus üledé

keinek spóráiról közölt taxonómiai feldolgozást. Menat szerves 

üledékeinek vitás földtani korát paleocén /thanéti emelet/ idő
szaknak állapitja meg. 1966-as munkájában a párizsi medence 

alsétercier üledékei palynolégiai feldolgozásának további ered
ményei láttak napvilágot.

Anglia j

Е1ФТНАГ7 А960/ Berkshire felső eocén vagy aloó oligocén
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korú üledékeiből három uj formgenus leírását közölte* А липка 

a tréouoi fílfélék előfordulására enged következtetni a harmad
kor ezen időszakában.

MA KHIN SHIN А961/ Nothof©gus pollent irt le a londoni
agyagból.

MACKÓ 1961-ben előzetes közleményben számolt be a londoni 
agyag palynológiai vizsgálatáról, majd 1963-ban részletesen is
mertette eredményeit.

MACKÓ mintáit rétegtanilag KEDVES /1967d/ értékelte. Meg- 

áll©-)itásBÍ szerint a londoni agyag a francia flandriai agyag
gal egyidejű képződmény.

Belgiumi

A Loksbergen oaleocén barnakőszones rétegeinek sporomor- 

->háiról НОСКЕ А965/ közölt leiró jellegű munkát. Ugyanő 1968- 

ban Kalló alsó harmadkori rétegeiből több uj formspecies leírá
sát tette közzé.

3. Dél-rxirésa

Szárdiniai

SCHWA HZBACH, TEICHMÜLLER és THOMSON А952/ az Olaszország
hoz tartozó sziget eocén korú szenéből közöltek néhány ssoro- 

morohát.
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4. Észak-Surépa

Spitzbergák :

A Norvégiához tartozó szigetcsoport Nyugati föld-nek ne- 

veaett részének eocén rétegeiből ИАЯШ1 /1954/ ismertotott ősé
re és pollen adatokat.

I z 1 a n d :

PFLUG А956/ Tröllatunga eocén rétegein végzett oalynold- 

giai vizsgálatokat. A közéit rossz megtartási állaootu moro- 

moroha-együttes viszonylag sok trópusi elemet tartalmaz.

5. Délkelet-lurd *»a

Bulgária :

1966-ban fSelet-Bulgária felső eocén barnaszenéből 
CBRNJAV3EA ismert et t зоб ráköt, majd 1967-ben további sóéra és 

pollen adatokat közölt ezekből a rétegekből.
C :hNJ/ VSIC‘ és РЕТКОУА /I960/ a Várna környéki oligocén ten

geri agyag oalynológiai vizsgálatának eredményeit dolgozták fel.
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európai részeiTörökország

NA KOMÁN A966a/ Kelet-Ihrácia több lelőhelyről fiatal pa
leogén rétegeket vizsgált.

В/ SZ0?J3TOTÓ

1. Európai területek

Legelsőnek ZAKLINSKÄIA /1953/ a Kaukázus paleogén flórá
járól közölt pelynológiai adatokat.

C3IGURJ/JEVA 1956-ban összefoglaló iáinkét tett közzé ez 

ukrán tercier üledékek sporomoroháiról. Pinkájában a természe
tes taxonokct használta.

VIENOZINSKI3NE А960/ a Baltikum déli részének üledékeit 

vizsgálta, több adatot közölt paleogén vonatkozásban is.
KUSNETZOVA 1965a munkájában a Volga-vidék paleocén és 

eocén üledékeinek sporomoreha-ösrzetétöléről ismertetett ada
tokat, majd 1965b közleményében a kaaisini paleocén üledékek 

vizsgálatának eredményeit irta le.
4)RTNIAOXNA А966/ a Szovjet-Kárpátok paleogén flórájából 

közölt oelynológiai adatokat.
KOW LLOVA А966/ Ukrajna paleogén üledékeit vizsgálta. 

Eredményei alapján Ukrajna fiatal paleogénjére a üyrtaceae, 
Horaceoe, Castanea és a Nomapoll es foraagazdasága, a középső
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eocénre a Myrica genus számos formával igen jellemző* A fel
soroltakon kivül gyakori még az Ericaceae, Juglandaceae, Kagu- 

minosae és Euphorbieceae is* Az öli océn a Taxodiaceae dominan
ciájával, széleslevelü kétsziküekkel és ^inaceae pollenszemek
kel jellemezhető*

2. Ázsiai területek

ABOUZIAROVA /1954/ a oavlodari Irtis-vidéfc turgáji eocén
jéből mutatott ki sporomoroha-együttest* Eredményei a szubtró
pusi elemek dominanciáját mutatják* 1956-ban Türkménia /Badky- 

za/ eocén üledékeiből közölt adatokat* A saoromorohákat a ter
mészetes rendszerbe igyekezett beso/rolni*

Nyugat-Kazahsztán kréta és paleogén rétegeit B0ITZ07Á és 

VASSILIEV /I960/ vették vizsgálat alá* Kazahsztán keleti és 

északkeleti részének paleogén /és neogén/ rétegeiből PANOVA 

/1965/, majd BOITZOVA és PANOVA А967/ ismertettek adatokat*
KO-’ITOVA és GRIAZEVA А960/ Nyugat-Szibéria paleocén üle

dékeiből Írtak le palynológiai eredményeket* Az ősi Angiosper- 

matophyta polleneknél a PFLUG A953 /-féle nevezéktant, a ’’mo
dern” formáknál pedig a természetes taxonokat alkalmazták* 

VAKULENKO /1961/ Novij ~>ort paleocén rétegein végzett 

vizsgálatokat,
Kelet-Szibéria mezozoós Ó3 kainozoós flórájáról közöltek 

adatokat MTCHEDLISHVILI és SAMOILOVICH А962/.
PONOMARENKO /1966a,b/ Kazahsztán alsó és felső kréta,
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paleocén és alsó eocén bauTtitrétogein véglett pplynológiei 
vizsgálatainak eredményei stratigráfiai szempontból jelentő
sek.

A Szovjetunió trívolkeleti területei déli részének polco
sén üledékein végzett vizsgálatokat BOLOTKIKOVÄ /1)66/.

BLIAKHOVA /1966/ Kizil-Kum keleti részének felső kréta , 
valamint alsó és felső paleoeén üledékeiből közölt sooromor- 

phákat.
BRAT2S7A /1967/ a Zejn-Bureja medehce paleocén, illetve 

eocén kőim üledékeinek vizsgálati eredményeit tette közzé.

3* összefoglaló jellegű munkák

A Szovjetunió felső kréta és paloogén üledékeinek sporo- 

moroháiról 1960-ban iXJKROVSKA IA ós STHLMAK szerkesztésében szá
mos szerző közreműködésével jelentős összefoglaló munka látott 

napvilágot. Nevezéktanukban a fiatal formáknál a természetes, 

az idősebbeknél a mesterséges talonokat alkalmezták.
BQITZÖVA, ZAKLINSI&IA, POKROVKAIA és 3ÜD0VA ЛЭ60/ Össze

hasonlító munkát közöltek a szovjet tercier sporomorphákról• 

Adataik a harmadkorban eltérő növényföldrajzi provinciák meg
létét igazolják. Kimutatták, hogy az idő függvényében végbeme
nő flóraváltozások polynológiai módszerekkel is jól követhe
tők.

ZAKLI!'SKAIA/1962/ ns Aagiospermatophyta növények fejlődés-
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történetében a felső krétától a paleogénig, palynolégiai ala
pon több fejlődési szakaszt /I* szakesz: aoti-turoni, II. sza
kasz? alsó szenon-dániai/paleocén, III. агаказг: fel3Ő paleo- 

cén-oligocén/, mindegyik szakaszon belül pedig két-két fázist 

különböztetett meg. Ugyanebben о munkájában a oalynológiai 
eredmények alapján poleoflorisztikai régiókat, provinciákat kü- 

lönit el. Európa a Normepollas területe, az Uraitól keletre az 

Aquilapollenites provincia terül el, itszak-Araerikában a kettő 

közti határ napjából a kontinens közepén húzódó hosszúsági 
kör; a Proteaceae-Ulmaceae régió Észak-Amerikában Mexikóig, a 

roteaceae-Oleaceee pedig Ázsiában Mongólia északi határáig hú
zódik.

2/KLINSKAIA 1963-ben az ősi /ngioopermatoshyta polleneken 

végzett vizsgálatainak taxonómiai eredményeit könyveinkben kö
zölte. Az előzőekben ismertett regionális beosztást ebben © mun
kájában némi módosítással tette közzé.

1967-ben újabb eredményeket közölt a felső kréta és a paleo- 

gén időszak provinciáiról ős áreáiról.
A Szovjetunió fosszilis sporomorpháiról három kötetes mo

nográfiái jelent meg 1966-ban ANDREEVA, BOITZOVA, ZHSZHSL, 
KQLTZOV/, KOMAROVA, KRUTZGCHINIMA, LUBSR, OSURKOVA, PANOVA, 
POKROVSKAIA, SIVERCKVA, STELMAK, Г/RACHNIKOVA és JALYSHEVA kö
zös feldolgozásában, a morfológiai leírás mellett részletes 

paleobotanikai, oaleogaográfiai ás stratigráfiai értékeléssel.
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С/ ÁZSIAI T2HŰLSTEK

Indio :

RAO és VIMAL /1950, 1952/ közöltek előzetes adatokat alsó 

harmedkori rétegek eporomoroháiról.
BOSS és S/H А963/ rossz megtartási állapota sporomorphá- 

kot irtok le АЗаат felső kréta-alsó paleogén korú rétegeiből.

J а о á n :

ТАКАНЗИ1 /1961/ Nyugat-Japán idősebb tei'cier rétegeiből 
közölt spórákat és polleneket. 1968-ban újabb adatokat jelen
tetett meg Japán felső kréta és alsó paleogén üledékeiből. 

Síunkáiban több uj formsneciest irt le.
1968-ban jelent meg SHIMADA közleménye Japán felső kréta 

és paleogén üledékeinek sporomorpháiról.
Az eddigi közlemények alapján Japán paleogén flórája - a 

nagyszámú endemiícus faj előfordulása miatt - az európaitól lé
nyeges eltérést mutat*

Törökország:

NAKOM; N A966b/ Sorgun eocén korú szenes üledékein végzett 

palynológiai vizsgálatainak eredményeit ismertette.
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D/ AFRIKAI TERÜLETEK

Afrikából ezidáig csudán VAN HOEICSN-KLINICíNBERQ Л966/ 

közleménye alaoján Nigéria maa3trichti, oaleocén és 

eocén üledékeiből ismerünk sooromorshákat. A szerző a megvizs
gált szelvényen fáeiesökolégiai kiértékelést is végzett*

Е/ ÉSZAK-AMERIKAI TERÜLETЖ

Észak-Amerikából kizárólag az Egyesült Álla
mok hoz tartozó területekről ismerünk oaleogén palynológiai 
adatokat.

A harmadidőszaki üledékok vizsgálatát W0DEH0U3E Л933/ 

kezdte meg, aki az eocén Green River-i olajmola sooromomháit 

monografikus munkában ismertette. Nevezéktan! elvei sokáig ha
tottak a palynológiai irodalomban, különösen az Egyesült Álla
mokban. Nevezéktanában a természetes taxonokat igyekezett al
kalmazni. Ismert botanikai кареsolatu sporonorphdknál a spe
cies nevet a recens faj nevéből képezte, a "sites'* végződés 

hozzáadásával. Ha csak a genus kapcsolatot látta bizonyosnak, 
a "pit es*' végződést a mesterséges noeciesaávhez adta; ahol még 

ez sem volt feltételezhető, a "piteo" képzőt a genusnévhez füs
té és mesterséges speciesnéwel látta el a oooromorohát.

WILSON és WEBSTER /1946/ a montonai Kolerich bánya oaleo- 

cén üledékeinek spororaonháirél közölt néhány adatot.
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В1ШК /1954/ Louisiana eocén lignitjén végzett oalynoló- 

giai vizsgálatainak eredményeit ismertette.
TRAVERSE A955/ Vermont brandoni felső eocén lignitjeinek

oelynológiai vizsgálatét végezte el* Nevezéktanán erősen érző
dik WODEHOUSB hatása.

GRAY /1960a,b/ Arizona tercier, illetve Alabama eocén 

/Claiborne/ üledékeiből ismertetett sooromoroha adatokat.
GR/ Y és SOHMA А964/ a fosszilis *achysandra és Parcococca 

polleneket vizsgálták áozak-Amerilca nyugati részéről sBármazó 

kréta és tercier /eocén, oligocén és miocén/ Üledékekből, ame
lyet összehasonlité recens oollenvizsgálatokkal egészítettek
ki.

AHDSBSON /I960/ Uj-Lrexikó San Juan medencéjéből a kréta 

ás alsó harmadkori rétegek palynológiai vizsgálatát végezte el. 

Eredményei alsóján a kérdéses földtörténeti időszak flórája lé
nyeges eltérést mutat az európaitól: a Nonaapolles stemma alig 

van képviselve, a rotoaceae és Ulmaceae pollenek előfordulása 

viszont nagyon jelentős.
JONES /1961/ /гкапзао alsó eocén aporomorpháiról előzetes

jelentőst tett közzé. 1962-ben Arkansas Midway-Wilcox Összle- 

téből közölt oalynológiai adatokat. A Porters Creek-i agyag- 

ösosletet a oaloocán korú iiidway-üledékekkel, a Salina összle- 

tet oedig az alsó eocén Wilcox-rétagsorral állította párhu
zamba.

STANLEY /1961/ Dél-Dakota északnyugati részének felső kré
ta és alsó tercier sooromoroháit ismertette. 1965-ban ugyanezen 

terület felső kréta és paleocén üledékeinek sporoaoroháiról,
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poleocén Dinoflagellatae és Hystrichosohaeridae msredványai- 

ról monografikus munkát készített*
FUNKHOUSER /1961/ az Aquilapollenites R0U02 1967 formge- 

nust vette revízió alá, aellette pedig több más sporonofcpha 

adattal is gyarapitotta a paleocén f lóira ismeretét*
OROOT, J. J. és GROOT, G* R. /1962/ Maryland paleocén 

Brightsoat ös; zletáből ismertottok sporomorphákat *
NORTON és HALL /1962/ a Colgate rétegsor tieuslelőhelyéről, 

Fok Hills homokkövéből származó minták vizsgálatáról előzetes 

közleményt jelentettek meg* 1967-ben Kelet-Mont&na felső kréta 

ée alsó tercier üledékeinek szintjelző sooromoroháit ismertet
ték /NORTON és HALL, 1967; HALL és NORTON, 1967/.

NORTON A965»/ a nontanai Garfield területről, mint tipus- 

lelőhelyről a Hell Creek-Ö3szletet vette vizsgálat alá, és 

eredményeiről előzetes közleményben számolt be. 1965b munkájá
ban leirta az ©n$gban talált, Aquilapollenites nemzetségbe 

tartozó uj fajokat.
ENGELHARDT /1964 a,b/ Mississippi állam középső eocén 

Gockfield-összlotét vizsgálta meg. Idézett első dolgozatában a 

Gothanipollis KHUTZGCH formgonusba tartozó uj fajt /G. cock- 

fieldansis/ irt le, a másik munkájában pedig részletesen is
mertette vizsgálati eredményeit*

ÉLŐIK /1965/ Texas Milam és Robertson vidékeiről szárma
zó WilcoK-Összlet alsó eocén Rockdale-üledékeit vizsgálta. 

Eredményei trópusi, szubtrópusi ás mérsékeltégövi flóráéiemel; 

keveredését mutatják*
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NEWMAN /1965/ Északnyugat-dőlorndo fols6 kréta és oeleo- 

cén szint jelző skoromorpháit közölte.
JACK, WOLFS, ПО/KINS da LEOPOLD /1966/ alaszkai kaleogén 

/és neogén/ üledékek makrofosoziliái mellett a mikrofossziliák- 

ról is összefoglaló munkát közöltek.
STOTER, ELSIK.és F/IRCHILD Л966/ Техаз, Louisiana és 

Arkansas kaleocén és eocén rétegeiből 15 uj formskecies leírá
sával gazdagították a kaleogén-kölynológia irodalmát.

Kalifornia Sacerpado-kanyonjóból származó felső kréta-pa- 

leocén felső-ííoreno-összlet vizsgálatét DRUGG А967/ végezte 

el. Részletes, modem nevezéktani szemlélettel magirt monográ
fiában ismertette a jó megtartású Skoromorkhákat do mifcroklank- 

ton-ozervozeteket. Számos uj taxont irt le.

F/ DÉL-AMERIKAI TERÜLETEK

Kolumbia :

A lojelső dél-amerikai oaleogén-palynológisi közlemények 

VAN DER HAMMEN—tői /1954а,b; 1956a,b/ származnak, aki ezekkel 
a munkáival lerakta a kolumbiai kalynológiai kutatások alakja
it • Munkáiban elraélatileg tökéletes mesterséges rendszert dol
gozott ki, alapvető hibája aaonban, hogy nemzetségeinek leírá
sánál nem vette figyelembe a már érvényes leírásokat, több
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esetben nődig recens faj oollonszömét adta meg a fosszilis 

nemzetség tipu38ként.
VAN DER HAMMEN és ГГОTIS Л966/ részletesen ismertették Ko- 

lumfaia oaleocén sollönjeit.

Venezuelai

Venezuela oocén üledékeinek oelynolégiai vizsgálatában 

NOREM /1955/ végzett úttörő jelentőségű munkát. Adatai alánján 

Észak- éa Dél-Amerika azonos korú flórája lényeges eltérést mu
tat.

Chile:

Alsó harmadkori rétegeken végzett pelynolégiai vizsgála

tokat COOFTCN éa CRAHirSLL Л967/.

G/ A 1Г 2TRÄLI/ ÉG ÜJ-ZÉLAND

Ausztrália :

COOJEOH és ^IKE A954/ több uj fajt írtak le ausztráliai 
peleogán üledékekből, amit COOESON А957/ további harmadkor! 
sséra- és sollonssernek leírásával egészített ki.
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MTCHEDLISHVILI éo SAMOILOVTCH /1962/ Ausztrália mezozoós 

és kainozoós üledékeiből közöltek palynólógiai adatokat* Ered

ményeik alapján összehasonlítást tettek Kelet-Szibéria és 

Ausztrália hasonló korú flórája között, Ő3 megállapították,hogy 

azokban sok az azonos vagy hasonló elem*
COOKSON éo EISENACK /1967/ Nyugat-Taontania ölsó tercier 

Üledékeiből ismertettek oooromorphákat.

Űj-Zéland :

COU* »ER /1953, 1960/ felső mezozoós és kainozoós зоогогаог- 

fákat mutatott ki*
MCINTYRE és NORRIS /1966а,b/ eocén üledékekből közöltek 

palynólógiai adatokat* Az üledékekben nagy számú Gymnosperma- 

toohyta pollent, és Angiospermatoohyta Proteaceae és Nothofagus 

pollent találtak*

Н/ ANTARKTISZ

Antarktisz alsó hermádkor! üledékeiből /Seymour Island/ el
sőnek GRANWELL /1959/ mutatott ki sporonorphakat, majd CRANWELL, 

HARRINGTON és SIEDEN /I960/ további adatokat közöltek paleogén 

anyagon /McMurdo Sound/ végzett vizsgálataik eredményeiből.
Eocén korú rétegeken végzett újabb vizsgálatokat MCINTYRE

és y/IISON /1966/* A kapott pollenspektrum az uj-zélondihoz ha
sonló.



II. ANYAG ÉS MÓDSZER

А/ A VIZSGÁLATI ANYAG LEÍRÁSA

1. A vizsgálati anyag származása és földtani kora

A nalynológiai vizsgálataink céljára felhasznált anyagot 
ifj. DUDICH Hndre, KOPEK Gábor és KECSKEMÉTI Tibor gyűjtötték 

1965-ben. A vizsgálati anyag a priabonsi üledékek klasszikus le
lőhelyéről, az olaszországi Priabonáról, felszini gyűjtésből 
származik./^riabono kisváros a Vicentini-Alpokban, amely о Déli 
Mészkő Alpok egyik hegycsoportja. - 1. ábra/. Amint arra már a 

bevezetésben is utaltunk, az anyagot KECSKEMÉTI Tibor bocsátot
ta rendelkezésünkre.

Azok az üledékes kőzetek, amelyekből vizsgálati anyagunk is 

származik, a felső eocénben, a oriabonai emelettel jelzett geo
lógiai időszakban keletkeztek. A priebonai emelet az Alpokban a 

a felső eocén bartoni és ludi emeleteit foglalja össze, ahol a 

két emeletet mindeddig nem sikerült különválasztani /VADÁSZ,1957; 
VEHDL, 1963/.
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2. A származási terület vázlatos ősföldrajzi képe a paleogén- 

ben; a priabonai rétegek jellemzői, elterjedésük /VADÁSZ, 

1957 ás VENDL, 1963 alapján/

A nagy Mediterrán-tenger üledékgyüjtője a paleogénben az 

Észak-Atlanti kontinens és a Kinai-szibériai, valamint az Af- 

rikai-braziliai szárazföldek között húzódott. Területünkön, a 

közép-európai herciniai tömegek vonulatától /Bretagne, Massif

1

mm 2
3
4

©
Prtabona J

1. ábra. Európa a paleogénben

/GIGNOUX, 1943 nyomán; VENDL, 1963 után, módositva/

1: variszkuszi hegységroncsok - 2: az eocénben még szárazon állott 

s csak az oligocénben tengerrel vagy lagúnákkal borított területek 

3: a tenger határa - 4: a déli tenger határa az eocén transzgresz- 

szió tetőpontján - 5: a vizsgálati anyag származási helye.
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Centről, Rajnai- és Cseh-masozivum/ délre, a Mediterrán-tenger 

az akkor még csak az ausztriai gyűrődéssel körvonalazott /look 

vonulatát követte. Anyagunk származási helye a szükebb értelem
ben vett eocén geoszinklinálison kivül esett; a földtani adatok 

az eocénben oartszegélyi kifejlődést igazolnak A. ábra/.
A oriabonoi emelet trcnszgredáló, 3zénteleoes, homokos mér

gükkel, csökkent3ósvizi Cerithium diaboli rétegekkel kezdődik, 

fölötte gazdag molluszka-faunás mészkő és márga /tíummulifca 

contorta-stx’iata, Nummulina fabiani/ következik, legfelül pedig 

bryozoá3 márga/Nummulina fabiani, Glavulinoides szabói/ zárja a 

rétegsort.
A priabonai rétegek az Zlpok több helyén megtalálhatók, így 

az Olasz-Elő-Alpok, a Francia-Alpok, a Svájci-Alpok és a Bajor- 

Alpok felépitő rétegeiben. Klasszikus előfordulásukról már tör
tént emlitést Előfordulnak az Appenninokben, Dinsaridákban /külö
nösen Dalmáciában/, Macedóniában. Még az Erdélyi medencében is 

találhatók a oriabonsival azonosítható üledékek. Kelet-Európá- 

ban a Dnyeper és a Donyee vidékén mutathatók ki, valószínűsít
hető előfordulásuk Jáva szigetén is.

3. A vizsgálati anyag földtani leírása

a minta kőzetanyago:a minta jele:

bryozoás márga
agyagmárge discocyclinákkal és mol- 

luszkákkal

0-14
0-13
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e minta jele: a minta kőzotanyaga:

nummulitoozes márgo
nimmulit es zgs-mo1lu 3 zkuno3 me
szes márga
discocyclinidás márga 

adagos homokkő

0-12a
0-1?

0-10
0- 7

В/ A PALYNOLÖOIAI VIZSGÁLAT ИЯ1ЕТЕ

1« Feltárás és preparátünkészitás

r A beágyazó kőzetekben diszperz állapotban lévő зрогопог- 

phák és egyéb mikromaradványok a feltárásnek nevezett munkafo
lyamat eredményeként válnak mikroszkóp! vizsgálatra alkalmasak
ká.

Mintáink feltárását ZÓLYOMI A95?/ módszere szerint végez
tük, némi módositással, ZÓLYOMI /195?/ eredeti eljárása alapján 

a cinkkloridos elválasztás után EKDTMAN А943/ acetolysises el
járása szerinti szervesanyag elroncsolóé következik. Mi a cink
kloridos szétválasztás után az anyagot hidrogén-fluoriddal ke
zeltük.

A feltárás munkameneté röviden a következő volt:
1, Mintáink anyagát főzőpoharakban sósavban homogenizáltuk.
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2. A pezsgés megszűnte után a képlékeny közetanyagot nagy 

centrifugacsövekbe öntöttük, centrifugáltuk, majd dekantáltuk, 

és többszöri vizes mosással tisztítottuk.
3. Bzután 70 $-os, 1,95 fajsúlyú, 20 C°-on tartott cinkklo- 

rid oldatában többszöri centrifugálással a feltárt mintában el
választottuk egymástól a szerves és szervetlen anyagokat.

4. A contrifugocső sservosanyag tartalmú felsó ZnClg-os fo
lyadékra azét főzőpohárba vittük, majd desztillált vizzel ötszö
rösére higitottuk, ezáltal a közeg fajaulya csökkent, és a 

szerves anyag az edény aljára ülepedett. /Néhány csepp ЯС1 hoz
záadása az ülepedést gyorsította./

5. A szerves anyagot tartalmazó részt a ZnClp-tól dekontá- 

lással és többször megismételt vizes mosással megtisztítottuk.
6. A még visszamaradt szervetlen ásványi alkotókat HF-os ke

zeléssel távolitottuk el.
7. Végül gondos vizes mosás, kézicantrifugálás és dekantálás 

után a kapott mikromaraüványokat tartalmazó anyagot glicerinben 

/amelyhez pár csepp fenol-oldatot adtunk a begombásodás megaka
dályozására/, jelzéssel ellátott, jól zárható kis fiolákba vit
tük.

A fiolákban tárolt anyagból glicorin-zselotinóttál, állan
dósított mikroszkóp! preparátumokat készítettünk. Az anyag meny- 

nyiségétől függően mindegyik mintából több, számszerint az 0-7 

jelzésű mintából 5, az 0—10—bői 12, az 0—12—bői 5, az 0—12a— 

bői 13, az 0-13-ból 12 és az 0-14 szám mintából 3 db prepará
tum készült. A preparátumokat mintajelöléssel ás számozással 
láttuk el.
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lm A mikrofossziliák mikroszkópos vizsgálata és meghatározása

A preparátumokban található sporomorphák és egyéb mikro- 

fossziliák keresése 16x vagy 40x-es nagyítású objektiwel tör
tént, a vizsgálatokhoz lOOx nagyitásu olajimnerziós objektivst 

használtunk»
A vizsgálatok során minden mikrofosszilia tipus, illetve 

faj legalább egy példányáról három mélységben élesre állitott 

helyzetből , lOOx nagyítású ólajimneraiés lencsével fényképfel
vételeket készítettünk»

A kvantitatív értékeléshez meghatároztuk az egyes mikro* 

fossziliák mintánként! számszerű előfordulását is»
A sporomorphák meghatározását az elsőnek érvényes leíráso

kat tartalmazó dokumentációk alapján végeztük» Hasonlóan jár
tunk el azoknál az egyéb mikromaradványoknál is, amelyeket si
került pontosabban méghatáróznunk.

A mikrofossziliák elnevezéseiben a mesterséges nevezéktant 

használtuk» Igyekeztünk kideríteni az elsőnek érvényesen leirt 

formgenusokat. Egyes sporomorpháknál - amelyek valószínüleg uj, 

lairáora váró foraspeciesok - meg kellett elégednünk a forrage- 

nuaig történő meghatározással» Héhány formánál, elsősorban a 

megtartási állapot rosszabb minősége alapján, csak a hasonlóság 

/cf./ feltüntetését látjuk indokoltnak» Az egyéb mikrofosnzili- 

ák legnagyobb részének pontosabb meghatározására többnyire nem 

volt mád.
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Valamennyi в-ioromomhánál igyekeztünk minél pontosabban 

megállapítani a természetes botanikai kapcsolatokat. Általá
ban a famíliákig, de sok esetben egészen a genusokig lemenően 

sikerült a párhuzamositást elvégeznünk. Az eddigi irodalmi ada
tok alapján még ismeretlen botanikai kapcsolatok megállapításá
ra legnagyobbrészt WANG /I960/ Kina pollenszemeit ismertető 

munkáját, emellett pedig SRDTMAN, BSRGLUND és PRAOLOWSKI А961/, 

valamint SRDTMAN, PRAGLOWSKI ás NILSON /1964/ munkáit használ
tuk fel eredményesen. Néhány esetben saját recens pollenvizsgá
lataink eredményeire is támaszkodtunk. A bizonytalanság jelölé
sére természetesen a botanikai kapcsolatok megállapításának vo
natkozásában Í3 sor kerül.

3* Az eredmények feldolgozása

A palynológiai vizsgálatokkal feltárt és meghatározott 
3>oroaorphákat előbb a morfológiai rendszerben, majd botanikai 
kapcsolataik alapján a SOÓ-féle A933» 1963/ fejlődéstörténeti 
növényrendszer kategóriáiba sorolva ismertetjük; végül az egyes 

rétegek sporomorpha komplexusát vázoljuk fel. Külön kerülnek 

felsorolásra az egyéb mikrofossziliák, az egyes rétegek mikro- 

marodvány-együttesének feltüntetésével. A kapott eredményeket a 

erinbonai rétegek vonatkozásában összevontan is leírjuk.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében eredményeinket diagra

mokon ia feldolgoztuk. A diagramok a kvantitatív eredmények alap
ján készültek. Az I. és II. számú diagramon szereplő mikrofosz-
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sziliák, illetve természetes taxonok előfordulásinak gyakori* 

aágát a számszerű adatok alapján, 5 intervallum megálleoitusá
val, un* gyakorisági indexszel /l-ö-ig/ jellemezzük. Az egyes 

intervallumok oogállöpitását a matematikai statisztikában jól 
ismert szórődásozémitási módszerrel, az alábbi bő plot alakján 

végeztüks

ik x2 - n x|
3 2

n — 1

ahol a szóródás; az egyes formák, taxonok előfordulás©; 
f. gyakoriság; x^ átlag-előfordulás, n pedig ©a egyen formák, 
taxonok száma,

A megállapított intervallumok a következők:
1 I ritka,
2 s szórványos, 

ö : gyakori,
4 * igen gyakori,
5 s domináns.

A 2, ábrán látható diagram értékeit egyszeri! százalékszá
mítás, illetve átlagszámítás alapján kaptuk.

Az erodméryek ismertetését azok földtani, .»©leobotanikai 
/vegetációtörténeti és fácieaökológiai/, fejlődéstörténeti és 

stratigrifiai értékelése kövati,
A mikro? osazillákról készült mikroszkóp! felvételekből 

táblákat állítottunk össze.



III. A PRIABONAI ÜLEDÉKEK PALYNO- 

LÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK 

BHEDMÉNYEI

A palynológiai vizsgálatok segítségével a priabonai réte
gekből nagy száma mikromaradványt mutattunk ki. Az elsődlegesen 

vizsgált s;>orononhák mellett olyan egyéb mikrofossziliákat is 

feltártunk, amelyek - célkitűzéseinknek megfeleljen - az ered
mények reálisabb értékelését elősegíthetik. Ezeknek zöme egy
sejtű növények maradványa /Leiosphaerideae, Crossosnhaeridae, 
Hystrichoaohaeridae/, de figyelembe vettük az állati mikro- 

foosziliik közül a Foraminiferae előfordulását is.

А/ A PRIABONAI ÜLEDÉKEK 3POROMORPHÁI

A megvizsgált priabonai minták általában szegények voltak 

SDoromorohábon. A nagy mennyiségben előfordult szövetmarodvány, 
а зок roncsolt spóra, és né& több pollenszem, valamint a nagy
számú egyéb korrodált mikromaradvány, kedvezőtlen foso2Ílizáci- 

ós körülményekre utalnak. Valószinüleg ennek a következménye
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egyes minták feltűnően csekély sporomorpha tartalma /0-14, 

0-13/, vagy szinte teljes spóra-pollen mentessége /0-12/,

!• A sporomorphák a morfológiai rendszerben

illetve 11 subfsp 

és 2 forma, a morfológiai rendszer 22 formgenusába tartozik.
A spórák száma kevés, midössze 6 formgenus maradványait 

találtuk meg, 7 formspecies-szel, illetve 1 subformspecies-szel. 
A Polypodiaoeoisporites kivételével vala
mennyi formgenus e&y-egy formseeciessei szerepel. Az említett 

formgenuanak 2 formspeciese, illetve 1 oubformspecíese került 

elő. A spórák közül viszonylag nagyobb egyedszámmal csak ez 

Ischyosoorites asolidus /W.KR. 1959bA/.KR. 
1967c formspeciest találtuk meg. Csupán egy-két egyeddel for
dult elő a Cicatricosisporites lusati- 

c u s W.KR. 1967c és a Polyoodieceoispori- 

tes lusaticus W.KR. 1967c formspecies.
A pollenszemek száma jóval nagyobb. A talált pollenek 16 

formgenusba sorolhatók be, 41 fsp.-t, ezen belül 10 subfsp*-t,
1 aop.-t és 2 formát találtunk meg. Legnagyobb formspecies gaz
dagsággal a Tricolporopollenites formgenus 

rendelkezik, ennek 17 formsoeciesét /4 subfsp., 1 asp. és 1 for
ma/ méltattuk ki, ebből 6 valószinüleg uj formspecies. Igen je
lentős a Tricolpopollenites formgenusba tar
tozó formspecie^ek száma, 5 fsp. Aöztük 4 subfsp./ maradványait

A mintákból kimutatott 46 fsp 1 asp.•»• *
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találtuk meg. Két formssecies /köztük egy forma/ képviseli a 

Pityosporites formgenust, ugyancsak két fsp.-szel 

szerepel a Monocolpopollenites /köztük 1 

subfsp*/, a Triporopollenites és az I n t - 

ratriporopollenites formgenusj a kimutatott 

többi formgenusnak csak egy-egy formspeeiesét sikerült megta

lálnunk*

A pollenek között legnagyobb egyedszámmal a fityo- 

sporites microalatus /R.POT, 1931b/ ТИ. &

PF. 1953 f. major /R.POT* 1934b/ TH. & PF. 1953 fordult e!6.
Igen kiemelkedő volt a Pityosporites labda- 

c u s /R*. ОТ* 1931b/ TH* & PF* 1953 egyedeinek megjelenése.
Nagy számban találtuk meg a tricoloorát pollenek között az "ovi- 

formis", "fusus**, "nusillus” és a "clavopolatus” tipusu pollen

szemeket, valamint a Tricolporopollenites cf, 

margaritatU3 /R.POT. 1931а/ TH* & PF* 1953 f• m e - 

d i u s TH* & r»F* 1953 polleneket. Jelentős volt a T а x о - 

diaceaepollenites /al. Pollenites/ hiatus 

/R.POT* 1931b/ KREMP* 1949 ,a Plicapollis pseu- 

doexcelsus /W.KR. 1958/ W.KR* 196ld subfsp* tur- 

g i d u s PF* 1953a, a Triporopollenites 

simpliformis TH* & PF* 1953, azAlnipolle- 

nites verus /R.POT* 1931a/ R.POT* & VEN* 1934, a T r i - 

eolpopollenites liblarensis /ТН0Ш.1950/ 

TH* & PF* 1953 subfsp, liblarensis ,a Tricolpopol- 

lenites henrici /R.POT* 1931а/ TH, & PF. 1953 és a 

Chenopodioollis/ al. Periporopollenites / fsp.
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egyedgozdagsága* A többi formapecies csak csekélyebb számban, 
több pedig csak egy-ké* egyeddel volt képviselve /Mono- 

colpopollenites tranquillus /R#?OT« 

1934^ TH. & PF. 1953, Plicapollis fsp 

colpopollenites microhenrici /R.POT. 
1931a/ TH. & PF. 1953 subfsp. intragrenulatus 

PF. 1953, Tricolpopollenites rudiö TA- 

KAHA3HI 1961, Tricolporopollenites me- 

gaexactuo /R.POT. 1931а/ TH. & PF. 1953 subfsp. 

exactus, Tricolporopollenites fsp.4 

Tricolporopollenites fsp. 6./.
A következőkben az anyagunkban előfordult sporoaorphákat 

a morfológiai rendsaerben ismertetjük. /А felsorolásban feltün
tetjük, hogy az egyes formákról készült mikroszkóoi fényképfel
vételek melyik táblán é3 annak hányadik ábráján tekinthetők 

m eg./

Tri*• »

•»

Fgen.t Concaviarjorites PF. 1953 

Concavisoorites /Concavisporites/ psoudopartitus W.KR. 1959b 

I. tábla, 1-2-3. kép;
Fgen.* Hugulatisoorites TH. & PF# 1953 

líugulotisporites fsp.
I. tábla, 4-5—6. kéo;

Fgen.: lachyosporites BALMS 1957 

Ischyosporites asolidus /W.KR. 1959b/ W.KR. 1967c 

I. tábla, 7-8-9. kép;

9
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Fgem: Cicatricosisporites R.POT. & 

GELL. 1953

Cicatricosisporites lusaticus W.KR. 1967c 

I. tábla, 10-11-12, kép;

Fgen.: Polypodiaceoisporites 

R.POT. 1956

Polypodiaceoisporites lusaticus W,KR, 1967c

I, tábla, 13-14-15. kép;

Polypodiaceoisporites gracillimus NAGY 1963b subfso. semi- 

verrucatus W.KR. 1967c
II. tábla, 1-2-3, kép;

Fgen.: Undulozonosporites KDS. 1966b 

Undulozonosporites fsp.

II. tábla, 4-5-6. kép;

Fgen.: Inaperturopollenites 

TH. & PF. 1953

Inaperturopollenites dubius /R.POT. & VEN. 1934/ TH. & PF.1953 

II. tábla, 7-8-9. kép;

Fgen.: Taxodiaceaepollenites 

KRSMP 1949
bTaxodiaceaepollenites /al. Pollenites/ hiatus /R. PÓT. 1931/ 

КНБМР 1949
II. tábla, 10-11-12. kép;

Fgen.: Pityosporites SEWARD 1914 

Pityosporitee microalatus /R.POT. 1931b/ TH. & PF. 1953 f. 

major /R.POT. 1934b/TH. & PF. 1953

II. tábla, 13-14-15. kép, III. tábla, 1-2-3-4-5-6* kép;
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Pityosporites labdacus /R.POT. 1931b/ TH. & PF. 1953
IV. tábla, 1-2-3-4-5-6. кép;

Fgen.: Monocolpopollenites 

PF. & TH. 1953

Monocolpopollenites tranquillus /R.POT. 1934/' TH. & PF. 1953

V. tábla, 1-2-3. kép;
Monocolpopollenites areolßtus /R.POT. 19341/ TH. & PF. 1953 

subi’sp. areolatus /К.РОТ. 1934b/ TH. & PF. 1953
V. tábla, 4-5-6-7-3-9. kép}

Fgen.: P 1 i c a p о 1 1 i s PF. 1953b 

Plicapollis pseudoexcolsus /V/.KR. 1958/ W.KR. 1961d subfsp. 

turgidus PF. 1953a
V. tábla, 10-11-12-13-14-15. képj 

Plicmollis fo->.
V. tábla, 16-17-18. kép;

Fgen.: Triporopollenites PF. & TH.1953 

Trinoropollenites cf. robustus PF. 1953a 

V. tábla, 19-20—21-22-23-24. kép;

Triporopollenites simpliformis TH. & PF. 1953 

V. tábla, 25-26-27. kép;

Intratriporopollenites 

FF. к TH. 1953 

Intratriporopollenites nicroreticulatus Ш1 1961 

V. tábla, 28-29-30. kép;

Fgen.:
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IntratriioroDOllenites instructus /R.POT. 1931c/ TH. & PF. 1953 

VI. tábla, 1-2-3. kép;

Fgen.s Pterocaryapollenites 

RAATZ 1937

Pterocaryapollenites stellotus /R.POT. 1931a/ RftATZ 1937 

VI. tábla, 4-5-6. kép;

Fgen.i Juglanspolleniteo RAATZ 1937 

Juglanspollenites maculosus /R.POT. 1931а/ KDS. 1969b 

VI. tábla, 7-8-9-10-11-12. kép;

Fgeo. sSparganiaceaepollenites 

THIERG. 1938

Srmrganiaceaepollenites fsp.

VI. tábla, 13-14-15. kép;

Fge».í Trivestibulopollenites 

PF. 1953a

Trivestibulopollenites betuloides PF. 1953a 

VII. tábla, 1-2-3-4-5-6. kép;

Fgen.: Alnipollenites R.POT. 1934b 

Alnipollenites verus /R.POT. 1931a/ R.POT. & VEN. 1934 

VII. tábla, 7-től 27-ig kép;

Fgen. iTrieolpopollenites 

TH. & PF. 1953
Tricolnopollenites liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 1953 

subfso. liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 1953 

VIII. tábla, 1-2-3-4-5-6. kép;
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Trieolpopollenites liblarensie /ТНОШ • 1950/ TH. & ?F. 1953 

subfsn. fallax /R.POT. 1934/ TH* & PF. 1953 

VIII* tábla, 7-8-9. kép;
Tricolpopollonitea henrici /R.POT. 1931a/ TH. & PF* 1953 

VIII. tábla, 10-11-12-13-14-15. kép;
Tricolpopollenites rsicrohenrici /R.POT. 1931а/ TH. & PP. 1953 

subfsp. intragranulatus PF. 1953 

Vili. tábla, 16-17-18. kép;
Tricolpopollenites chikushienais TAKAHA3HI 1961 subfso* grandi- 

fornia ТАКЛНАЗН1 1961
VIII. tábla, 19-20-Pl. kdpj 

Tricolpopollonites rudis TAKAHASHI 1961 

VIII. tábla, 22-P3-24. kép;

Tricolporopollonit03 

TH. é PF. 1953
Tricolnoropollenites cingulum /R.POT. 1931а/ TH. & PF. 1953

b
subfs-). pusillus /R.POT. 1934/ TH. & PF. 1953 

VIII. tábla, 25-P6-P7-P8-29-30• kép; 
Tricolporooollenitas cingulum /R. - 'ОТ. 1931а/ TH. & PP. 1953 

subíso. oviformis /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

VIII. tábla, 31-32-33-34-35-36. kép; 
Tricolnoropollonites cingulum /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

subfsn. fusus /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953
VIII, tábla, 37,38,39,40,41,42. kán; 

Tricolporopollonitos cf. yoshinouraensis TAKAHASHI 1961
IX. tábla, 1-2-3-4-5-6. kép;

Pgen.s
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Tricolooro^cllönitos clavopolatus Jfti. & PF. 1953 

IX. tábla, 7-8-9-10-11-12. kép;
Tx-icolooropollenites ksteukienais TAXAHASHI 1961 

IX. tábla, 13-14-15. кép;

Trieolooropolleniteo cf. aargaritetus /R.POT. 1951а/ TH. &
PF. 1933 f. medius TH. & PF. 1953 

IX. tábla, 16-17-18. kép;
Tricolporopollenites űorogensis KDS* 1965c 

IX. tábla, 19-20-21-22-23-24» kép;
Tricolporopollenites kovácsáé KDS. 1965c 

IX. tábla, 23-26-27-28-29-30-31. kép;
Tricolporopollenites aemiglobosus EUR. 1963b as*>. pseudolaesus 

KDS. 1963b
X. tábla, 1-2-3. kéo;

Tricolporopollenites megaexectua /R.POT. 1931Й/ TH. & PF. 1953 

subfso. exectus /R.POT. 1931c/ TH. & PF. 1953 

X. tábla, 4-5-6. kép;
Tricolporopollenites /al. Pollenites/ nodus /DOKTOROWICZ- 
HHí-SNIOKA 1960/ n. comb.

X. tábla, 7-8-9* kép:
TricolporopoXXenitas oaldLtoensis TAKAH/SHI 1961 

X. tábla, 10-11-12. kép;
Tricolporopollenitoa foo.l.

X. tábla, 13-14-15-16-17-18-19. kép;
Tricolporopollenites fso. 2.

XI. tábla, 1-2-3-4-5-6. kép;
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Tricolporopollenites fap. 3*
XI. tábla, 7-8-9-10-11-12-13-14-13. kép; 

fricolporooollenites fso. 4*
XX. táblá, 16-17-18.kép; 

Trícolporopolleaitös fop. 5.
XI. tábla, 15-20-21. kép; 

TricolporopolleaitöB f so. 6.
XX. tábla, 22-23-24. kép;

Pg3n. * Periporopollenites
TH. & PF. 1953 emend. W.KH. 1966b

PGrinorosollenites fap.
XI. tábla, 25-26-27-28-29-30. kép;

Fgon.í Chenopodipollis W.KH. 1966b 

Chenooodisollis /al. Periporopollenites/ fap.

XI. tábla, 31-32-33. kép.

2. A sporonorphák a fejlődéstörténeti rendszerban

A sriabonai üledékek palynolégiai vizsgálatokkal megis
mert sporomorohái - meghatározott botanikai kapcsolataik alap
ján - о fejlődéstörténeti növényrendszer négy törzsét Aíyco- 

phyta, Pteridoehyta, Oymnoaoermatoshyta, Angiosoermotoohyta/ 
képviselik. Az egyes törzseken belül összesen 27 családot tud
tunk kiírni tatai, a családokban pedig 21 genust sikerült meghatá
roznunk, illetőleg valdssinüsitentink.
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A Mycoohyta 3oérákat nagy mennyiségben talál
tuk meg mintáinkban, közelebbi vizsgálatukkal azonban nem fog
lalkoztunk.

A Pteridophyta törzsből 4 család /Osmundaceae, 
Schizaeaceae, Gleicheniaceeo, Pteridiaceae/ ndkromaradványait 
sikerült kimutatnunk. Ezek közül három genus /Озшипйа, Anemia, 
Pteris/ meghatározása vált lehetségessé.

A Qymnospermatophyta törzset 3 familia 

/Abietaeeee, Taxodiaceae, ?Cuoressaceae/ reprezentálja. Két 
nemzetség /Pinus, Taxodium vagy Olyptootrobus/ meghatározását 
tudtuk elvégezni.

Az Angiospermatophyt© phylum 20 család
ját tártuk fel. Mintegy 16 genus meghatározását tudtuk többé- 

kevésbé pontosan elvégezni. A családok és nemzetségek ágazaton
kénti felsorolásban a következők?

Dicotyledonopsida
Polycarpicae - Hubiales linea:

cf. Ranuncúlaceae, cf. Aquifoliaceae /cf. IIох/, 

?CyrillaceaQ /vagy Theacooe»vagy Clethraceaa/, 

Hhamnaceae, cf. Araliaceae, Comaeeae /cf. Gor- 

nus/, Umbelliferae;
Malvales - Sóiénáles linea:

Tiliaceae /Tilia vagy Burretia/, Stércüliacoae, 

cf. Suphorbiaceae}
Rhoeadoles - Aoterales linea:

cf. Flacottrtiaceae, fTheaeceae /vagy Clethraceoe,
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vagy Cyrillaceao/j
Caryophyllales - Monochlamydoaо linoax

Chenopodiaceae, cf. Prirmloceao, Batulaceae 

/Betula, cf. Corylus, Alnus/f Fagaceae /cf. Fa- 

gU3, Castanoa, Castanopsis, Lithocarpus, Quercus, 
Pasania/, Juglandaceae /Juglans, Ptorocarya/, cf. 

Myricaceae;

L'onocotyledonoooida
Ali3natales - Poalea linoax 

Alionatocoao;

Soadiciflorae - Pandanales linoax

Palraae /cf. Phoenix, Trachycarpus/, Sparganiaceae.

A következőkben a sporonorohákat - botanikai kapcsolataik 

alapján - a SOÓ-féle fejlődéstörténeti növényrends2er kategóri
áiba sorolva ismertetjük /SOÓ, 1953; 1963; 1964 - HORTOBÁGYI, 
1966/.

PhylUdí PTERIDOPHYTA

Glassisx Pteropsida /Filicinao/ 

Subcl. I Leptosporangiatae 

Ordo x Osimindales 

Familiax Osmundaceae 

Genus : О 3 о u n d a 

Rugulatisporites fsp.
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Ordo : Filicales
Familie: Schizaeaceae 

Ischyosporites asolidus /W.KR* 1959b/ W.KR* 1967c 

Genus : A n e m i в
Cictricosisporites lusaticus W.KR. 1967c

Fanilia: Gleich eniaceae

Concaxisnorites /Concavisporites/ sseudooartitus W.KR. 1959b

Familia: Pteridieceae/ Dennstaedtiaceae/ 

Genus : P t e r i з
Polypodiaceoisporites luseticus W.KR* 1967c
Polypodiaceoisporites gracillimus NAGY 1963b subfsp. semiver- 

rucatus W.KR. 1967c 

Undulozonossorites fsp.

Phylum: GYMNOSPEHMATOPHYTA 

Subph.: Coniferophytina

Classis: Coniferopsiüa

Ordo : Pinales /Coniferales/
Familia: Abietaceae /Pinacoae/ 

Subfam.iPinoideae 

Genus : P i n u з

haploxylon tious:
Pityosporites microalatus /R.rOT. 1931b/ TH. & PF* 1953 f.
major /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953

diploxylon ti>us:

Pityosporites labüacus /R.POT. 1931b/ TH. & PF. 1953
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Família: Taxodiaceae
Genus : Taxodium vagy Glyptostrobus 

Taxodiaceaepollenites /al. Pollenitos/ hiatus /R.rOT. 1951b/
? 1949

Família: VCupressacea© vagy Taxodia
ceae

Inmerturopollenitos dubius /R.POT. & VEN» 1934/ TH» & PF. 1953

Phylums ANGI03PSHMAT0PHYTA

Classis: Dicotyledonopsida /Dicotyledoneo/
Linea : Polycarpicae - Rubiales 

Ordo : Banales /ítemunculales/
Família: cf. Hanunculaceae /Anemona-

c ö a e

Tricolporopollcnites fs->. 2.

Ordo : Celastrales 

Família: cf. Aquifoliaceae 

Tricolooropollenites fsp. 1.
Tricolporopollenites cf. aargai'itatus /R. 'OT. 1931a/ TH. & FF. 
1953 f. medius TH. & PF. 1953 

Genus : cf. Ilex
Tricolooropollonites clavopolatus TH. & PF. 1953

Família: VCyrillaceae /vagy Theaceae vagy 

Clethraceoe/
Tricolnoropollonites megooxactus /R.POT. 1931d/ TH* & PF. 1953 

subfsp. exactus /R.POT. 1931c/ TH. & PF. 1953
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Ordo : Rhamnaloa 

Familie: Rhamnacoae 

Tricolporopollonite3 dorogonsis KDS. 1965c

Ordo : Comalos // raliéigs, Unbolliflorao/ 

Families cf. Araliaceao 

Tricol íoropollenitos katsukiensis TAKA.HASHI 1961 

Tricoliorooollenitos sakitoonois TAKARD Hl 1961 

Tricolooropollenitos fs->. 3«

Families Cornacsae 

Зешз s cf . С о r n u о

Tricolnorooollenitоз /el. Pollonites/ nodus /DOltTOHOVICZ- 

ШШЕН1СКА I960/ n. comb.

Femilies Umbelliferao //.piacosé/ 

Tricol^oropollonitea fso. 4.

Linea s Halvales - Solanaloa 

Ordo s llalvales /Columniferae/

Família.*. Tiliaceae 

Intratriioro”>ollonites microroticulatu3 MAX 1961 

Gonu3 : T i 1 i a vagy Burretia 

Intratriooro >ollenite3 instructs /!?• X) ?• 1931с/ ТИ. & PF.1953

Faniláa: Sterculiaceae 

Tricolnoropollonites semiglobosus KDS. 1963b азп. psoudoleesus 

KDS. 1963b

Ordo : Suphorbiales /Tricoccae/ 

FamiliarE uphorblaceae 

Tricol^opollonitea rudis T/KAHASHI 1961
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Linea I Hhoeadales - Asterales 

Ordo s Cistales /Parietales/
Familial cf# Flacourtiaceae 

Tricol -oronollenitea fsa# 5#

Ordo : Theales /Guttiforalos/
Families ?Theaceae vagy ?Cletbraceae 

/vagy Cyriliaceae/
Tricolporo^ollenites raegaexactuo /R#POT. 1931d/ TH# & FF# 1953 

subfs£# exactus /Н.РОТ. 1931c/ TH# & PF# 1953

Lineaö s Caryophyllalee - Monochlamydeae 

Ordo s Caryophyllaloe /Controsoerme/ 

3ubordos Chenooodineae 

Families Chenopodiaceae 

Gheno’»odisollis /al# Peri^oronollenites / fso#

Ordo s Primulales 

Familial cf.Prinulaceae 

TricolporopollElites £зэ. б.

Ordo I Falles 

Familial Betulaceae 

Triporo oollonites cf. robustus PF# 1953a 

Genus I В e t u 1 а
TrivestibuloioIIenitos botuloides FF# 1953a 

Genus I cf# С о г у 1 u s 

Triporopollenites simsliforiais TH# & PF. 1953
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Genus ; A 1 n u s

Alnioollenites verus/R.POT. 1931a/ R.POT. & VEN. 1934

Família: cf. Fagaceae

Tricolpopollenites liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 1953 

subfsp. liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 1953 

Tricolpopollenites liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 1953 

subfsp. fallax /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953
Tricolpopollenites chikushiensis TAKAHASHI 1961 subfsp. grandi- 

formis TAKAHASHI 1961

Família: Fagaceae 

Genus : cf. F a g u s

Tricolporopollenites cf. yoshinouraensis TAKAHASHI 1961 

Genus :Castanea

Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

subfsp. oviformis /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

Genus sCastanopsis 

Tricolporopollenites cingulum /R. POT.1931a/ TH. & PF. 1953 

subfso. fusus /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

Genus jLithocarpus 

Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 

subfsp. pusillus /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953 

Genus : Q u e r c u s

Tricolpopollenites henrici /R.POT. 1931a/ TH. & FF. 1953 

Tricolpopollenites microhenrici /R.POT. 1931a/ TH. & PE. 1953 

subfsp. intrag/ranulatus PF. 1953 

Genus : P a s a n i a 

Tricolporopollenites kovácsáé KDS. 1965c
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Ordo * «Juglandaleo
Pamilia: Juglandaceae
Genua t Juglans

Juglansoollanites maculosus /R.BOT* 1931а/ КШ. 1969b 

Genua t ?t его с а г у а 

Pterocaryapollenites stellatus /R.POT. 1931a/ RAATZ 1937

Ordo i tiyricales 
cf •

Familiß* Myricaceae
Plica >ollic paeudoexcelsus Ar«ICR. 1953/ W.KR* 196ld aubfsp.
turgidus PF* 1953a 

Plicapollis fso*

Glasaia: Monocotyledono >sida Alonocotyledoneo/ 

Linea i Aliamatales - Poaleo 

Ordo t Alisnataloa /Holobiae/
Familie; Aliaaatacoae 

Periioropollenites fap*

Linea i Soadiciflorae - Bandanales
Ordo s Spediciflorae /Arecalea - Palmales/
Familial p a 1 m a e 

Genus s cf* Phoenix
Monocolpooollenitas tranquillus /R.POT* 1934b/ TH* & PF. 1953 

Genus s Trachycarpua 

Monocolpopollenites areolatu3 /Н.ЮТ* 1934b/ TH* & PS. 1953 

subfsp. areolatus /ft.POT* 1934b/ TH. & PF. 1953

Ordo i Bandánáles 

Familial Sparganiaceae 

SparganiacQoeoolleniteo fan.
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*
3* A sporomorphák rétegenkénti előfordulása

v Az egyes rétegek /minták/ sporomorpha-összetétalét a kü
lönböző spóra- és pollenformák előfordulási gyakorisága sze
rinti csoportosításban ismertetjük. A felsorolásban feltün
tetjük a meghatározott legközelebbi botanikai kapcsolatokat 
is, igy a sporonorpha-komelexus ismertetése egyben a természe
tes taxonok előfordulásának gyakoriságát is tükrözi* /I. számú 

diagram./
\

a/ Agyagos hofetokkő /0-7 jelzésű minta/:

Sporomorphákben leggazdagabb réteg* A jé megtartási ál
lapotú ssórák ёз pollenek mellett jelentős szánban találtunk 

közelebbről meg nem határozható roncsolt, korrodált aporomor- 

phákat is* Ezek mellett a minta зок szövotnaradványt tartalma
zott.

A morfológiai rendszer 17 formgenusa 36 formspeciesesaol 
/ezen belül 7 subfsp.-szel és 2 formával/ van képviselve a ré
tegben*

Az előfordult sporomorphák a fejlődéstörténeti növényrend
szer 4 törzsébe, annak 19 családjába tartoznak; pontosabban 

16 genust sikerült meghatároznunk:

liycophyta; 

Ptoridophyta;

Pteridiacoao /Pteris/;
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Gtymnospermotophyta s
Abieteeeae /Pinus - halloxylon ás dioloxylon 

tipus/, Taxodiaceae Asxcdium vagy OlyptDstro- 

bus/, TCupressaceaej 
Angiospermatophyta:

cf.Ranunculaceae, cf#Aquifoliaceaa /cf.Ilex/, 

?Cy2?illoeeae /vagy Th6acoao,vagy Clethraceae/, 

Hhamnaceae, cf.Araliaceao, Comacoae /cf#Cornua/, 

Chonopodiacoae, cf.Erimulaceae, Betulacoae /Bo- 

tula, cf.Corylus, Alms/, Fagaceae /Castanoa, 
Gastanopsis, Lithocarpus, Quercus/, Juglanda- 

ceae /Juglans, Pterocarya/, cf.«yricaoeae, Alis
as taceee, Palmae /cf.Poenix, Trachycarnus/, 
Sparganiaeeae.

Domináns mennyiségben előfordult sporomorpháks

Mycophyta spórák,
Pityosporites microalatus f# major - Pinus /haploxylon/, 

Tri poropollerűt ев simnliformis, - cf, Corylus,
Alnipollen!tea voruo - Alnus, 

fricoiporopollenites clavopolatus - cf# Ilex, 

Chenopodipollis /el. Periporopollenites/ fsn># - Cheno- 

podiaceae;

Igen gyakori eporomorphák:
Pityosporites labdacus - Pinus /diploxylon/, 

Triooropollonitas cf# robustus - Betulaceao,
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Juglanspollonitö3 maculosus - Julians, 
friveotibulonollenitoa betuloides - Fetula, 

fricoloorooollonitGs cf. mergaritatus f. mediua - cf. 

Aquifoliacoae,
Tricolporooollenites fsp. 3. - cf. Araliaceae, 

PeriporonolierJLtQs fap. - Alismataceae;

Gyakori soororjorphákí
lionocolpopollonites areoletus subfsn. areolatus - 

Treohycarmis,
Pterocaryaoollenites stelletuэ - Pterocarya, 

S">arganiacoae30llerdt3s f3p. - G ’»arganisceao, 
Tricolporopollenitea cingulum tmbfsp* nusillua - Litho- 

carpus»
fricolGorooollanites cingulum 3ubfar». oviforaia - Cos- 

tanea,
fricol-jorooollenitos sakitoensis - cf* Araliaceae, 

fried^oropollenites fsp. 1. - cf* Aquifoliacoae, 

fricolnorooollenites fsp* 2* - cf* Hanunculaceae; 
Tricol^oropollenitea henrici - Quercusi

Szórványoson előfordult sporomorohák:
Poly^odiaceoisporitos gracillimus aubfs^* semiverrucatus - 

Pteris,
Inaserturoeollenites dubius - ?Cupre3seceae vagy Taxo-

diaceae,
Monocolpopollenitos tranquillus - cf. Phoenix,
Tricoloopollonites liblarensis oubfso* liblaransis - 

cf. Fagaceae,
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Az átlagos oorus-, illetve vestibulumszám 4,43-nak adódott, 

/2, ábra/. Adatainkat az eredmények értékelésekor K3DV3S és ÚRI 
КЗБП А968/ adataival kivánjuk összevetni.

m
У^=ШC-—

TT T
604020 %0

2, ábra. Az Alnipollenites verus /R.POT. 
193W R.POT. & 7Ш, 1934 /Ainus/ oollenek oorus-, 

illetve vestibulumszám szerinti megoszlása /0-7; 0-10/

b/ Discocyclinidá 

minta/:
m á r g a /0-10 jelzésűs

Jó megtartású sooromorohákban szegényebb réteg, de nagy 

mennyiségben tartalmazott roncsolt formákat.
A mintából a morfológiai rendszer 10 formgenusába tartozó 

21 formsoeciest /köztük 6 subfsp 1 asp, és 2 forma/ sikerült 

kimutatnunk. Szék a formák a fejlődéstörténeti rendszer 4 tör-
• I
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zsének 14 famíliájába sorolhatók be, ezeken belül 11 conust 

tudtunk meghatározni:

Mycoohyta;
Pteridophyta:

Osmundaceae /Osounda/, Pteridieceae /Pteris/; 

Qymnosoermato->hy ta:
Abietaceae /Pirns - haploxylon és dioloxylon/; 

Angiosoermotophyta:
cf. Bonunculaceae, cf. Aquifolioceae /cf.Ilex/, 

Rhamnaceao, Comaceae /cf.Cornu3/, Sterculiaceae, 

cf. lÄlphorbiacöaG, ChenoooÄiaceae, Betuleceae 

/Coryluo/ Alnus/, Fogacoae /Caatanaa, Castanoosis, 
Lithocornus/, cf. Ilyricaceae, Palnao /Trochycar-
puc/o

Domináns mennyiségben előfordult aporomorohák:
Jíycophyto spórák;
Pityosporites microalatus f. major - Pinus /hailoj^ylon/, 

Pityosporites labdacus - "*inus /dioloxylon/, 

Tricolporopollenites cingulum subfsp. fusue - Caotenopsio, 

Tricolporopollenites cf. margaritetus f. meüius - cf. 

Aquifolioceae;

Igen gyakori sooromorphák:
Tricolporopollenites cingulum oubfsp. oviformis • Castanea, 
Tricolporopollenites clavooolotua - cf. Ilex, 

Tricolporopollenites dorogenoÍ3 - iíhaonaceae;
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Gyakori sporomorphák:
Monocolpopollonites araolatus oubfso. areolatue - Trachy- 

carpus,
Plicopollis pseudoexcelsus subfs->. turgidus - cf. Myri- 

caceae,
Tripoi4>pollenites simpliformis - cf* Corylus;

Szórványosán előfordult s^oromorahák:
Tricolpopollenites rudis - cf* Suphorbiaceae, 
Tricolporopollenites semiglobosus ©sp. pseudolaesus - 

Sterculiaceae,
Tricolporopollenites /al* Pollenites/ nodus - cf. Cornua, 
Tricolporopollenites kovácsáé - Pasanio, 
Tricolporopollenites fsp. 2. - cf. Banunculaceae}

Ritka sporomorphák:
Rugulatisporites fsp. - Osmunda,
Polypodioceoisooritoa graeillimus subfsp. semivorrucatus - 

Pteris,
/lnipollenites verus - /lnus,
Tricolporopollenites fsp. 1. - cf. Aguifolieceae, 

Chenopodipollis /al. Periporopollenites/ fsp. - Chenopodia- 

ceae.

с/ Nummuliteszes-molluszkumos 

meszes márga /0-12 jelzésű minta/:

Értékelhető mennyiségben nem tortáin©zott sporonorphát, a
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minta anyósában csak néhány bizonytalan , erősön roncsolt for
mát találtunk#

d/ Nummuliteszes márga /0-l?a jelzésű 

minta/:

A nagyszámú korrodált sporoaorpha mellett a maghatározha- 

tóan jó megtartású sporomorpha formgenusok száma 1?, 24 fso#- 

szel, illetve 7 subfsp.-szel és 2 formával# A kimutatott sporo- 

morphák a fejlődéstörténeti rendszer 4 törzsét, azoknak 15 csa
ládját képviselik. Az egyes családokon belül 12 genust sikerült 

meghatároznunk:

Myco^hyto;
Pteridophyta:

Osmundaceao /Osmunda/, Schizaeaceao /Anania/, 

Gleicheniaceae;
Qymnospermatophyta;

Abietaceae /ninus - haoloxylon és diploxylon/, 

Taxodiaceae /Taxodiun vagy aiyptostrobus/, 

?Cupj£r©ssaceae;
Angios o ex-me to ohy ta:

cf. Aquifoliaceae, Hhamnaceae, cf. Araliaceae, 

Comaceae /cf# űoraus/, Tiliaceae /Tilia vagy 

Burretia/, Chenopodiaceae, Pagaceae /cf# Fagus, 
Castanea, Castanoosis, Lithocarpus, Quercus, 
Pasania/, cf# üyricaceee, Sparganiaceae.
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/ .'У

Myconhyta;
Pterido^hytaj

Schizaeaceae;

Gymno3peraato;>hyta:
Abietacsae /r*inus - haploxylon és diploxylon/, 

Taxodiaceae /Eaxodium vagy Glyitostrobus/j 

/ngiospörmato^hyt©:
cf. Aquifolicceae /cf. Ilex/, Hhaanacoae, cf. 

/raliecoao, Tiliaceae, Sterculiacoae, cf. Fia- 

courtiaceae, Fagaceae,/Castanea, Gastanoosis, 
Líthocarpus, Cuercus, Pasania/, cf. r'yricacoac.

,< (•

Domináns mennyiségben előfordult зооготогрЬйк:
Pityosoorites aicroalatus f. major - Pinus /ha^loxylon/, 

Pityos^orites labdacu3 - ^nus /diploxylon/;

Igen gyakori sooromomhák:
Taxodiaceeepollenites /©1. Pollenites/ hiatU3 - faxodium 

vagy Olyntostrobus,
Plicasollis nseudoexcelsus subfsp. turgidue - cf. Myrico-

ceae,
Tricol^opollenites liblarencis subf3p. liblarensis - cf. 

Fagaceae,
Tricolpopollenites henrici - ruercus,
Tricolporopollenitas cf. jpargaritatus f. nedius - cf. Aqui- 

folieceaej
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Gyakori aporomorphák:
Tricolporopollenites cingula subfsp« pusillus - Litho- 

carous,
Tricolporopollenites cingulum subfso« oviformis - Castanea, 
Tricolporopollenites cingulum 3ubfso« fusus - CastanoosÍ3j

Szórványosan előfordult sooromorphák:
Intratriporosollenitea microreticulatus - Tiliacoae, 

Tricoleopollenites chikushiensie subfsp« geandiformis - 

cf« Fagaceae,
Tricolporopollenites semiglobosus asp« oseudolaesus - 

Sterculiaceaej

Rit’sa aporomorphák:
líycophyta spórák,
Ischyoenoritea asolidua - Schizaeaceae, 
Tricolporopollenites clavopalctue - cf« Ilex, 

Tricolporopollenites katsukiensis - cf« Araliaceae, 

Tricolporopollenites dorogensis - Hhamnaceae, 
Tricolporooóllenites kovácsáé - Pasania, 
Tricolpox*opollenites fop. 5« - cf« Flacourticceae.

£/ Bryozoáo márga /0-14 jelzésű minta/:

Valamennyi réteg közül a legkevesebb sporomorphát tartal
mazta, csupán 5 formgenus 12 formspecies-szét találtuk meg« 

Ezek a formák a természetes, fejlődéstörténeti rendezer 4 tör-
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zsébe, ások 8 családjába tartoznék, pontosabban meghatározott 

5 genus-szála

fáycophyta;

Heridophyt©;

Schizaaaceao;

Gymnoa oernctophyta:
/ biotaccae /Pima - hcnloxylon éa diploxylon/, 

Taxcüiaceae /Taxodiua vagy Glyotostrobus/; 

Angioaoermatophyta:
cf* Aquifoliaceao /cf* llex/, Gmbelliferae, 
cf. Flacourtiaceae, Fagaceae /Castanea, Castanop- 

eis, Lithocarpus/, cf. Myricaceae.

Domináns mennyiségben fordult elő;
Pityosporitea microalatus f* major - Pinus /hailajsylon/;

Igen gyakori sooromorpháks
Ischyosoorites ©solidus - rchizaeaeeae, 

Tricolporopollenites cingulum subfsp* pusillus - Litho-

carpua j

Gyakori sporonorphák:
Pityosporitea labdaсиз - Pinus /diploxylon/,
Iricolporopollenitea cingulum subfsp. oviformis - Castanea, 
Tricolporopollenites cingulum subfsp* fusus - Cestanopsis, 
Tricolporopollenites clavopolatua - cf* Ilex;

Szórványosan fordult elől
Tricolporopollenites fop* 5* - cf. Flacourtiaceae;
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í'ricol ^oropollenitea clavopolatus • cf* Пазе, 
Tricolooropollsuites cf* mrgaritetus f. raodiuo - cf* 

Aquifoliaceeej

Gyakori eporoiüorpháks
Teawdie c eaepollenit оз /&1* Pollonitos/ hiatus - Taxodiua 

vagy GÜyptoatrobus,
Plicapollis psoudoaxcűlsus subfsp* turgidus - cf* Myrica- 

eoae,
Tri">oiopollonit©a oimliformis - cf* Corylus,
Alni follonitos у árus - Alma,
Tricoioopollenitea liblaroasis aubfso* liblaronai3 - 

cf* Fageceae,
Tricolpopollenitas hanrici - Quercus,
Chenooodioollis /al* ^eriporopollenitaa/ fen* - Chenooodia- 

ceaaj

Szórványosan előfordult aooromorohákí
Ischyoaporites asoiidus - ЗсЫгааасзае, 

Monocol.uopollenitea aroclatus subfep. areolatus - Traehy- 

e&rous,
Xripcropollenitea cf* robustus • Betula севе,
Julianspollenites maculocus - Juglsns, 

Sp&rgöni&ceaeoollsnitos foo* - Spaxgeniaoeae, 
Tidvoatibuloocllcnites betuloidos - Betula, 

Tricolporopollenites dorogonsis - Hhamnaceoe,
X’ricol ->orosollanítea kovácsáé - Paaania,
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iTicolporopollenites /al* Pollenitos/ nodus - cf. Comus,
Xrico'JLporopolleuites fan. 2* - cf# üonuaculßcoao,
Xricolporopollenitea fop, % - of. Arolineeae, 

Periporopoll suites far>* - Alismataceae;

í&tka snoromomhák:
Concavisooritöo /űoncavisnoritea/ pseudo partitas - 31ei- 

eiwniacaaa,
xüiouiatisnorites lep. - Osmund©,
Cic&tricosisnorites lusaticus • Anemia, 
Polypodiaceoisooritea lusaticus - rteris, 

Polynodiaceoisnoritcs ^racillimae subfsa. semiverrucatus - 

Ptoris,
Unduloaonoeporitec fon. - Ptorie,
Ina^erturonollenitoa dubius - TCupresoacoaa vagy Taxodia-

eeae,
Monocolpopollenitee trenquillus - cf. ’hoenix,
'Tlicapollis fop. - cf. Ericaceaes
Introtriporopollaniias instructua - Tilia vagy Burretia, 

Ptorocaryanollaniteo Stellatua - ^erocaryo,
Tricol *>anollenitos liblaronsia subfop. fallax • cf. Faj

osa я g
Tricalnonollenites nicrohenrici subfsp. intregimnulatus - 

Quorcus,
Tricolpopollenitss chxkuphiensis subfsn. nrendiforcis • 

cf.- Panaceas,
Tricolpopollenites radio - cf. Suphorbiacoas,
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Tricolporopollenites cf* yoshinouraensis - cf* Fagus, 
Tricolporopollenites katsukiensis - cf. Araliaceae, 

Tricolporopollenites semiglobosus asp* oseudolaesus - 

3terculiaceae,
Tricolporopollenites megaexactue subfso. exactus - 

?Cyrillaceae vagy Theaceae, vagy Clethraceae, 
Tricolporopollenites sakitoensis - cf. Araliaceae, 

Tricolporopollenites fso* 1* - cf. Aquifoliaceae, 

Tricolporopollenites fsp. 4. - Umbelliferae, 

Tricolporopollenites fsp* 5* - cf. Flacourtiaceae, 

Tricolporopollenites fsp. 6. - cf. Priraulaceae, 

Intratriporopollenites microreticulatus - Tiliaceae.

В/ A PRIABONAI ÜLEDÉKEK EGYÉB MIKROMARA DVÁNYAI

1. A mikromaradványok ismertetése

A priabonai rétegekből származó minták palynológiai vizs
gálata során jelentős számban kerültek elő különböző ti->usu 

egysejtű maradványok. Ezek zömükben növényi Plank
tonszervezetek maradványai, amelyeknek közelebbi 
rendszertani hovatartozása rendkivül bizonytalan.

Nagy számban fordultak elő anyagunkban 

sphaeridae maradványok. Rehdszertani kapcsolatuk erő-
Hystricho-
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sen vitatható, bizonyára algamaradványok. Ezeknek meglétót az 

eredmények értékelésénél figyelembe vesszük, közelebbi vizsgá
latukkal azonban nem foglalkoztunk.

A valószinüleg CHLOROPHYTA mikrofossziliákat az alábbi
akban ismertetjük.

s Leiosphaeridaeeee 

ЕЗВШАСК 1954 emend. TIMOFEJSW 1956 

Subfamilia* Leiosphaerideae

TIMOFEJEfóF 1959

Familia

Leiosphaerideae typ. A. - XII. tábla, 1-2. kép; 
Leiosphaerideae typ. B. XII. tábla, 3-4. kép; 
Leiosphaerideae typ. С. - XII. tábla, 5-6. kép;
Leiosphaerideae typ. D. 
Leiosphaerideae typ. E.

XII. tábla, 7-8. kép; 
XII. tábla, 9-10.kép.

Legnagyobb számban a Leiosphaerideae typ. C. fordult elé,
jelentős volt még a Leiosphaerideae typ.D. és a Leiosphaerideae
typ.E. előfordulása is.

Familia Crassosphaeridaes
SIMONCSICS & KEDVES 1961 emend. KEDVES 1962e 

Tytthodiscus NOREM 1955Genus :

Tytthodiscus sp. 1. 

Tytthodiscus sp. 2.
XII. tábla, 11-12. kép; 
XII. tábla, 13-14. kép.

Nagyobb számban csak a Tytthodiscus зр. 2. fordult elő.
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Crassosphaera COOKSON & MANUL! 1962Genus *

Grassosohaera coneinna COOKSON & MANUL! I960 - XIII# tábla,

1-2 • "Kép;
Crassosohaera stellulata COOKSON & MANUM 1960 var. minor 

KEDVES 1962 e 

Crassosphaera so. 1.

Crassosohaera sp. 2.
Crassosphaera so. 3.

XIII. tábla, 3-4. kép;
XIII. tábla, 9-10. kép; 

XIII. tábla, 5- 6. kép; 
XIII. tábla, 7- 8. kép; 

Crassosohaera so. 4. - XIV. tábla, 1-2-3-4. kép;
tábla, 5-6. kép; 
tábla, 7- 8. kép.

Crassosohaera sp. 5* - XIV.
Crassosphaera so. 6. - XIV.

A legnagyobb egyedszámban a Crassosohaera concinná-t talál

tuk meg, de a Crassosohaera so. 1. és a Crassosohaera sp. 4. 
előfordulása is jelentős volt. Néhány példánnyal szefcsoelt a 

Crassosphaera so. 2., Crassosohaera so. 3. és a Crassosohaera 

sp. 6 • •

Az egysejtű állati mikrofossziliák közül az üledékképződés 

jellegének megítélésében igen fontos Foraminiferae 

maradványok jelenlétét mutattuk ki.

s e d i s :Incertae

Genus : Concentricystes HOSSIGNOL 1962 

Contentricystes cf. rubinus HOSSIGNOL 1962 - XIV. tábla, 9-10.

kép.
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2. A mikromaradványok rétegenkénti előfordulása /II. számú 

diagram/:

a/ Agyagos homokkő /0-7 jelzésű minta/:

Domináns mennyiségben fordultak elő: 

Hystrichosphaeridae maradványok;

Igen gyakori:
Crassosphaera sp. 1.;

Gyakori:
Concentricystes cf. rubinus, 

fytthodiscus sp. 2.; 

Szórványos:
Crassosphaera sp. 2., 

lytthodiscus so. I.;
Hitka:

Leiosohaerideae tyo. A., 

Leiosohaerideae typ. C 

Leiosohaerideae typ. D 

Foraminifera e.

»*

• I

b/ Discocyelinidás márga /0-10 jelzé
sű minta/:

Domináns mennyiségben fordultak elő:

Hystrichosphaeridae,

Foraminiferae;
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Igen gyakori:
Crassosphaera concinna;

Gyakori:
Leiosphaerideae tyo. A,; 

Szórványos:
Crassosphaera stellulata, 

Tytthodiscus sp* 2*|
Ritka:

Tytthodiscus so* 1 • •

с/ Nummuliteozea-aolluszkumos 

meszes márga /0-12 jelzésű minta/:

Nem tartalmazott értékelhető mennyiségben mikromaradványo-
kat.

d/ Nummtlliteszes márga /0-12a jelzésű 

minta/:

Domináns mennyiségben fordultak elő: 

Hystrichosohaeridee, 

Crassosphaera concinna;
Igen gyakori:

Crassosphaera sp* 4*» 

Crassosphaera sp* 5.;
Gyakori:

Crassosphaera sp. 1*;
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Szórványos:
Grassosphaera stelluLfca, 

Leiosphaerideae typ. C.;

Hitka:
űrassosphaera sp. 6 

Uíytthodiscus so. 1., 

Tytthodiscus ep. 2., 

Leiosphaerideae typ. D 

Leiosphaerideae typ. 13

•»

• >

• •

e/ A gy a g m á r ga discocyclinákkal 

és mollusziákkal /0-13 jelzésű minta/:

Domináns mennyiségben fordultak eló: 

Hystrichosohaeridae, 

Leiosphaerideae typ. C.;
Igen gyakori:

Leiosphaerideae typ. D 

Leiosphaerideae typ. D.;
•»

Gyakori:
Tytthodiscus ao. 2*; 

Szórványos:
Crassósphaera coneinna, 

Grassosphaera sp. 3 

Crussosphaera sp. 4 

Leiosphaerideae typ. E.;

• I

• *
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Ritka:
Crassosphaera stellulata, 

Crsssosphaera sp. 1*, 

Tytthodiscus sp. 1,, 

Leios-jhaerideae typ. A*, 

Forsminiferae.

f/ Bryozoás m á r g a /0-14 jelzésű minta/j

Domináns mennyiségben fordult elé:

Hystrichosohaeridaei 
Igen gyakori:

Leiosohaerideae typ. E.;
Gyakori:

Leiosohaerideae typ. C.; 

Szórványos:
Leiosphaerideae typ. D.;

Ritka:
Leiospharideae tyo. 3..

% A priabonai rétegek vonatkozásában összevontan/II. számú 

diagram/:

Domináns mennyiségben fordultak elő: 

Hyctrichosohaeridee,

Leios>haerideae typ. G 

Crassosohaera concinnaj
• *
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Igen gyakori mikrofossziliák: 

Leiosohaerideae typ« D., 
Tytthodisvus sp« 2«, 
Crassosohaera so« l«j

Gyakori mikrofossziliák:
Leiosohaerideae typ« E 

Crassosohaera зр. 4 

Forsáaminif erae;

•»

•»

Szórványosan előfordult mikrofossziliák: 

Leiosphaerideae typ« A 

Leiosphaerideae tyo. В 

Tytthodiscus sp« 1 

Crassosohaera stellulata, 

Crassosohaera sp, 5«;

• I

•»

• I

Ritka mikrofossziliák:
Crassosohaera so« 2 

Crassosohaera so« 3 

Crassosohaera so« 6 

Concentricystes cf.rubinus«

•»

•»

• *



IV. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

А/ AZ ÜLEDÉKKÉPZÖDÉS VISZONYAI

A vizsgálati anyagunkból kimutatott nagyszámú H у s t r i - 

chosphaeridae és Foraminiferae ma
radvány a priabonai üledékek tengerben történt lerakódását bi
zonyítják. A mintáinkban talált jelentős számú egyéb plankton
maradvány, elsősorban a Crassosphaeridae mik- 

rofossziliák - feltehetően zoldalga-fossziliák - valószinüleg 

ugyancsak sósvizi, vagy csökkentsósvizi szervezetek maradványai, 
igy ezt a körülményt ezek is megerősítik.

A sok szövetmaradváhy és az egyik rétegben /0-7 jelzésű 

minta/ gyakori Concentricystes cf. r ,u b i - 

n u s ROSSIGNOL 1962, amely ROSSIGNOL /1962/ szerint kifeje
zetten folyóvízi planktonszervezet maradványa, arra utalnak, 

hogy a priabonai üledékek képződési helyét a partközeli sekély 

tengerben valószínűsíthetjük. Ugyanezt látszik igazolni, hogy 

a Concetricystes cf. r u b i n u s ROSSIGNOL 

1962 előfordulása éppen az Alnipollenites v e - 

r u s /R. РОТ. 1931a/ R.POT. & VEN. 1934 / A 1 n u s / pol-
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leneseinek nagymértékű felhalmozódásával esik egybe /0-7 jelzé
sű minta/. Ismeretes, hogy az A 1 n u s gyakori folyóvizek, 

patakok beömlésénél, tehát pollenjeik nagyobb mennyiségben tör
ténő fosszilizálódása a oartszegélyi régióban a legvalószínűbb, 

hasonlóan az emlitett édesvizi planktonszervezetek maradványai
nak felhalmozódás! lehetőségeihez. Más palynológiai adatok is 

bizonyitják, a megvizsgált teljes összletre vonatkozóan, az 

üledékképződós partközeli jellegét. így a Mycophyta 

spórák nagy száma, valamint a Pteridophyta spórák 

előfordulása, amelyek - a spórák viszonylagosan nagyobb зи1уа 

miatt - aligha szállitódhattak nagyobb távolságokra, legfeljebb 

a viz segítségével.
Mindezek az eredmények jól összeegyeztethetők a geológiai 

adatokkal. VADÁSZ /1957/ és VENDL A96V szerint ebben a föld- 

történeti időszakban anyagunk származási helyétől északra szá
razulat /variszkuszi hegységroncsok/ helyezkedett el. A geoló
gia eredmér^yek azt mutatják, hogy a déli Mediterrán-tenger ki
terjedése az eocénben észak felé egyre inkább megnövekedett, 
de anyagunk származási helye a szükebb értelemben vett eocén 

geoszihklinálison mindvégig kívül esett, a földtani adatok is 

partszegélyi kifejlődést igazolnak. A. ábra,/
Mintáink földtanilag és kőzettanilag a jellegzetes transz- 

gressziv település képét mutatják Aásd:Anyag és módszer c, 

fejezetben a vizsgálati anyag földtani leírását/. A transzgresz- 

sziót palynológiai adataink alapján nem rekonstrufclhatjuk egy
értelműen, de minden valószínűség szerint jogosan feltételez-
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hetjük, Ezt látszik igazolni a Taxodiaceae és a 

cf, Myricaceae pollenek száradnak - ha kis mértékű is, 

de - megfigyelhető változása? mennyiségük a minden bizonnyal 
később lerakódott rétegekben növekszik /I* számú diagram/, bi- 

zonyitva, hogy a tenger lassú előrenyomulásával az üledéket 
adó területen gyarapodtak a vizzel elöntött tengerágak, lagúnák 

és mocáras, nedves területek.
Az üledékképződés során a fosszilizációs körülmények nem 

lehettek a legkedvezőbbek, A területet később ért hegységképző 

mozgások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy mintáink általában 

kevés mikromaracíványt őriztek meg. A kedvezőtlen fosszilizációs 

viszonyokra utal a kimutatható sporomorphák több mintában ész
lelt feltűnően kis 3záma, és több esetben megfigyelhető ranszé- 

dikus előfordulási aránya. Ugyanezt igazolja az is - amelyre 

az eredmények ismertetése kapcsán már utaltunk -, hogy mintáink 

nagy mennyiségben tartalmaztak roncsolt, korrodált, közelebbről 
meg nem határozható sooromorphákat és egyéb mikrofossziliákat. 

Ez a körülmény nagyban megnehezíti az eredmények objektiv érté
kelését, és sok vonatkozásban szinte kizárttá teszi az általá
nosítható következtetések levonását.

В/ PALEOBOTANIKAI ÉRTÉKELÉS

A megvizsgált üledékek a oartközeli sekély tengerben kép
ződhettek, Ezért mintáink tulajdonképpen olyan átlagminták,eme-
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lyekben megtaláljuk a környező szárazulat növényeinek sporo- 

morpháit, elméletileg közel olyan arányban, amilyen arányban 

ezek a területen az egykor élt flóra és vegetáció összetételé
ben szerepeltek. Gyakorlatilag azonban nem hagyhatjuk figyelmen 

kivül az egyes sporomorphák elterjedési és fennmaradási lehető
ségeinek különbözőségeit, a szelektiv fosszilizáció számos té
nyezőjének módositó hatásait, Snnek alakján a palynológiai 

vizsgálatokkal korlátozott számban feltárható sporomorphák bo
tanikai kapcsolatai alakján megismert adatok, nem adhatnak elég
séges alakot ez üledékképződés idején, az üledékgyüjtőt hatá
roló területeken élt vegetáció pontos megismerésére, a flóra 

összetételének hiánytalan feltárására, ezért csak vázlatos ké

pet adhatunk a priabonai emelettel jelzett geológiai időszak 

flórájáról és vegetációjáról,
A priabonai üledékekből megismert növénycsaládok és nem

zetségek többségének ma élő képviselői főleg vagy kizárólag 

trcíousi és szubtrópusi területeken élnek. Kifejezetten trópusi 
környezetre, éghajlatra utalnak többek között a Schi- 

zaeacea /Anemia/, Gleicheniaceae 

és Pteridiaceae /Pteris/ spórák, a 

Sterculiaceae, cf# Flacourtiaceae, 

?Cyrillaceae vagy Theaceae, vagy С 1 a t h - 

raceae ésa Pasania pollenek előfordulásai, A 

priabonai üledékek keletkezési ideje éghajlatának legalább 

szubtrópusi jellegét a megtalált Pálmáé pollenek / cf, 

Phoenix,Trachycarpus/ is igazolják.

■■. u
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A palynológiai eredmények kétségtelenül arra utalnak, hogy 

a származási területen nagy elterjedésiek lehettek a mocsaras, 

nedves ős páradús területek. Ezeknek növénytakarójában főkép

pen a T axodiaceae-Cupressaceae erdők 

meglétét feltételezhetjük. Különösen nagy egyedgazdagsággal for

dulhattak elő a Taxodium / vagy Glyotostro- 

b u s / fajok, a lágyszárúak közül a mocsarakban az Alis» 

mataceae és a Sparganiaceae familiák kép

viselői élhettek. A nedves Ökológiai viszonyok között jelentős 

lehetett a Myricaceae -cserjés lá^ok előfordulása is.

A P a 1 m a e -fajok / cf. Phoenix, Trachy- 

carpus/ főleg a nartközeli területek növényei lehettek.

A oart mentén - főképpen a folyóvizek, patakok beömlésénél - va

lószínű az A 1 n u s -erdő előfordulása. A Pterido- 

p h у t á - к többsége a partmonti erdők szárazabb részének, 

mig az Osmunda -fajok a nedvesebb talajú részének alj

növényei lehettek, de a Myricaceae -cserjéssel vegye

sen is élhettek.

Hagy elterjedést kell tulajdonitanunk növénytakaróban a 

Pagaceae családba tartozó fajok / cf. F a g u s , 

Castenea, Casta n oasis, Lithocar- 

pus,Quercus és Pasania/ egyedeinek. Vizsgá

lataink kvantitatív eredményei - különösen a "pusillus" tiousu 

tricolporát pollenek /Lithocarous/ gyakorisága - 

alapján bizonyítottnak tekinthetjük, hogy aFagaceae fa- 

jpilia tagjainak egy része /Lithocarous , néhány
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Q u е г e u 8 -faj/ semiterrestrikus látott alkotott a terüle
ten. A családba tartozó többi nemzetség képviselői extrapal- 

lustris szálerdőt képeztek, amit főképpen a "liblarensis" ti- 

ousu tricoloát pollenek aránylag nagy száma alakján feltételez
hetünk.

Ugyancsak extraoallustrisan, a távolabbi magasabb térszí
neken, szárazabb jellegű fenyőerdők - P i n u s - élhettek.

Néhány adat / cf• Placourtiaceae,Pa6a- 

n i a / alapján a oarttól nagyobb távolságra kevert trósusi- 

3Zubtróousi esőerdő feltételezhető. A kimutatott cf.Arali- 

a c e a e családba tartozó fajok a kevert tóousi-szubtrósusi 
esőerdő aljnövényzetének alkotói lehettek.

A szárazabb területek nem fatermetü növényei között a 

Chenopodiaceae, Umbelliferae, cf. 

brimulaceae és Euphorbiaceae családok 

képviselőit találhatjuk meg. A cserjéket elsősorban a különböző 

cf. Aquifoliaceae /pl. cf. II ex/, R h a m - 

n a c e a e és cf• С о r n u s fajok képviselték.

A magasabb térszíneket T i 1 i a /vagy В u r r e t i a/, 

Betula, Pterocarya és Juglans fajok 

uralhatták.

Az egyes rétegek sporomorohák által megőrzött flórája és 

vegetációja között megmutatkozó különbségek elsősorban az öko
lógiai viszonyokban bekövetkezett változásokkal magyarázhatók. 
Esek a fáciesökológiai eltérések valószínüleg főleg a tenger
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előrenyomulásának következményei. Megfigyelhető azonban, hogy 

az egyes minták sporomorpha-komolexusa között - a szslektiv 

fosszilizáciő tényezőjét is figyelembe véve - általában nincse
nek nagyfokú eltérések. /I. számú diagram./ Ennek oka minden 

bizonnyal az igen lassú transzgresszió és a csekélyebb mérté
kű éghajlati változások, amelyek az üledékgyüjto közeli környe
zetében nem változtatták meg lényegesen a termőhelyi viszonyo
kat} a vizzel elöntött, mocsaras, nedves és a szárazabb terüle
tek, illetve az alföldi területek és a magasabb térszíni régiók 

arányát.

0/ FEJLÓDÉ":TÖRTÉNETI ÉRTÉKELÉS

/ megvizsgált priabonai üledékekben kifejezetten "ősi” 

Angiospermatoohyta oollenek nem fordultak elő. A legősibb for
mák, amelyek anyagunkban még nagyobb számban megtalálhatók vol
tak: a Plicapollis formgenusba tartozó két forma: 
a Plicapollis pseudoexcalsus /W.KR, 
1958/ W.KR. 196ld subfsp. turgidus PF. 1953a és © 

Plicapollis fsp# /cf* Myricaceae/, vala
mint a Triporopollenites cf# robustus 

PF. 1953a /Betulaceae/ pollenek. Ezek © már nem 

kimondottan"ősi" zárvatermő pollenek az alsó éocénben és a kö
zépső eocén alsó részében fordultak elő nagyobb mennyiségben*

A priabonai üledékekből feltárt sooromorpha-komplexus a
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"modem* Angiospermatophyta flóra képét mutatja. Ezek a formák 

a felső eocén transzgresezió előtt a déli Mediterrán tengertől 
északra elterülő szárazulat növényzetének továbbfejlődött utó- 

d aiból adódnak. Különösen nagy jelentőségű a Juglanda- 

c e a e "modem" formáinak megjelenése, igy a Juglans- 

pollehites maculosus /К, POT. 1931a/ KDS. 
1969b /Juglans/ és a Pterocaryapolle- 

nites stellatus /R. POT. 1931a/ RAATZ 1937 

/Pterocarya/ aránylag nagyarányú előfordulása. Fel
tűnő а С а г у a hiánya, valószinüleg ezt a fosszilizációs 

körülmények kedvezőtlen voltával magyarázhatjuk, illetőleg lo
kális jelenségként foghatjuk fel. Ugyancsak figyelemre méltó a 

Trivestibulopollenites betuloi- 

d e s PF. 1953a /Betula/ fellépése és jelentősebb 

előfordulása•
Az Alnioollenites verus /R. РОТ. 1931a/ 

R.POT. & VEN. 1934 / A 1 n u s / pollenszemek nagyszámú elő
fordulása /főképpen az 0-7 jelzésű mintában, de kis mennyiség
ben az 0-10 jelzésű mintában is/ lehetőséget adott az A 1 - 

n u s - pollenek pórusuk, illetve vestibulumuk száma szerinti 
csooortositására és megoszlásuk arányának meghatározására /2.
ábra/. KEDVES és ÚRI KISS /1968/ adatai alaoján általánositva, 

az idősebb tercier rétegekben az 5 vagy a 6 oorussal rendelkező 

A 1 n u s -pollenek dominanciája várható. Eredményeink ennek 

ellentmondnak: a felső eocén priabonai rétegekben zömmel 4 

vestibulummal rendelkező Alnipollenites ve-



- 91 -

r u s polleneket találtunk* Az átlag pórus-, illetve vesti- 

bulumszám 4,43, amely KEDVES és URI KISS A968/ eredményei kö
zül a felső miocénre kapott értékhez /4,48/ esik legközelebb* 

Adataink természetesen koránt sem elegendők a kérdés tisztázá
sához, csak további eredményeket szolgáltatnak ahhoz* Valószi- 

nübbnek tartjuk, hogy a porusszám nem a földtani kor függvénye
ként jellemző az A 1 n u s pollenekre, nem fejlődéstörténeti- 

leg meghatározott jelleg, hanem csak © lelőhelyi viszonyoktól 
függő jelenség, amint arra EEDTMAN А954/ adatai is rámutatnak*

A priabonai üledékek palynológiai vizsgálatának eredményei 
fejlődéstörténeti szempontból is nagyfokú megegyezést mutatnak 

a magyarországi felső eocén rétegekből kapott adatokkal /KEDVES 

1969a,b/, az eltérések jobbára fáciesökológiai jellegűek.
A priabonai üledékek palynológiai vizsgálatának eredményei 

is - összevetve más eocén és oligocén rétegekből leirt sporo- 

morpha-soektrumokkal, elsősorban KEDVES A969a,b/ összefoglaló 

munkáiban található adatokkal - bizonyitják, hogy a középső és 

felső eocén határán lényeges változások következtek be a ter
cier flóra fejlődésében. Az "ősi" /ngiospermatoohyta genusok 

képviselői jórészt kihaltak, a felső eocénben már a "modem" 

Angiospermatophyta pollentiousok dominanciája általános, egyre 

nagyobb tért hódítanak a neogén flóra már a középső eocén fel
sőbb szintjében megjelent elemei.
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D/ STRATIGRÁFIAI ÉRTÉKELÉS

Az értekezésnek nem célja stratigráfiai összehasonlítások 

megtétele. Tekintettel arra, hogy a priabonai üledékek a geo
lógiai kor szempontjából vitathatatlanul jól meghatározottak, 
legfeljebb csak annak a lehetőségét tarthattuk fenn munkánk so
rán, hogy esetlegesen a oalynológiai adatok alapján lehetőség 

nyílhat a priabonai rétegek vonatkozásában a felső eocén idő
szak kétbemeletének /bartoni és ludi/ szétválasztására* Ezért 

a kővetkezőkben röviden csak néhány jellemző forma megítélésé
re térünk ki, illetőleg a szétválasztás problémáját érintjük,

A priabonai üledékekből kimutatott sporomorpha-együttes 

legtöbb típusának stratigráfiai elterjedése jól ismert, A réte
gek kora a palynológiai adatok alapján is minden kétséget kizá
róan felső eocén.

Formáink többsége az eocén üledékekben általános csopor
tok köréből került ki, magas azoknak a formáknak a száma, ame
lyeknek stratigráfiai elterjedése a tercierben hosszabb idő
szakot ölel fel. Jelentős ezoknak a polleneknek nagyobbarányu
előfordulása is, amelyeket eddig elsősorban vagy kizárólagosan 

fiatalabb üledékekből, főképpen oligocén rétegekből mutattak 

ki. Ezek közül legfontosabb a Trivestibulopol-
Juglens- 

/R. PÓT. 1931a/KD3,1969b
lenites betuloides PF. 1953a, a 

pollenites maculosus
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és a Pterocaryapollenites stelle

tu з /R.hOT. 1931а/ RAATZ 1937 jelenléte.

A mintáink egy részének sooromorpha-3zegénysége ellenére, 

az üledékekből leirt sporomorpha-együttes alkalmasnak látszik 

összeh&sonlitásra, szereke lehet ismeretlen keletkezési korú 

felső eocén rétegek azonositásában.
A oriabonai üledékek sporomonhákban aránylag szegények 

voltak, az egyes rétegek között biztosan csak kisebb fácies- 

ökolégiai eltéréseket lehetett kimutatni. Mindezek alapján, 

a jelenlegi salynológiai adatok birtokában, lehetetlen a határ
vonal meghúzása a felső eocén emlitett két emelete között. A 

legvalószínűbb, hogy a geológiai, faunisztikai eredményeknek 

megfelelően, egységes keletkezésű képződménnyel állunk szem-
lehetetlen, hogy kellő mennyiéégü palynológiai 

adat birtokában, úgy időben, mint térben határ vonható a pria- 

bonai héven összefoglalt két felső eocén emelet /barton és 

ludi/ között. Biztos választ erre a kérdésre csak a további 
vizsgálatoktól várhatunk.

ben, de az s



ÖSSZEFOGLALÁS }

AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

*

Az olaszországi Priabonáról származó üledékek földtani ko
ra geológiai, faunisztikai módszerekkel jól meghatározott} az 

üledékek palynológiai vizsgálatára azonban mindezidáig még nem 

került sor. Ennek a felső eocén /priabonai emelet/ kora anyag
nak a palynológiai vizsgálata értékes, jól standardizálható 

eredményeket Ígért, úgy a felső eocén flóra mind oontosabb meg
ismerése, mind pedig stratigráfiai szempontból egyaránt* Ezért 

választottuk a klasszikus priabonai üledékekből származó minták 

palynológiai vizsgálatát az egyetemi doktori értekezés tárgyául.
Vizsgálataink elsődleges célja a priabonai üledék-minták 

sporomorpháinak feltárása, az egyes rétegek sporomorpha-komp- 

lexusainak leirása volt, amellyel újabb, összehaoonlitásra al
kalmas adatokkal gyarapithattűk a felső eocén időszak paleobota- 

nikai és stratigráfiai megismerését. További célunk volt az 

üledékképződés körülményeinek feltárása, a sporomorphák szár
mazási helye flóraösszetételének és vegetációjának felvázolása, 

valamint fejlődéstörténeti megállapítások megtétele. Vizsgála
tainkkal igyekeztünk a priabonai rétegek vonatkozásában a bar-
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toni és ludi emelet szétválaszthatóságának kérdéséhez is ada
tokat szolgáltatni.

Palynológiai vizsgálatokkal a nriabonai üledékekből nagy
számú mikrofossziliát mutattunk ki, A sporomorohák mellett fi
gyelembe vettük az olyan egyéb - növényi és állati - mikroma- 

raáványék előfordulását is /Hystrichoshaeri- 

dae , Leiosphaerideae , Crassosphae- 

ridae, Concentricystes , Foramini-
ferae/, amelyék - a vizsgálat céljainak megfelelően - az 

eredmények objektivebb értékelését tették lehetővé,
A minták általában szegények voltak sporomorohában, ennek 

ellenére a meghatározott snórák és pollenek száma magas, A mor
fológiai rendszer 22 formgenusába tartozó 48 formsseciest, illet
ve 11 subfsp.-t, 1 aso.-t és 2 formát sikerült kimutatnunk, A 

spórák száma viszonylag kevés vélt, a nagyobb számban megtalált - 

de közelebbről nem vizsgált - Mycophyta spórák mel- 

1 ett, mindössze 6 formgenus 7 fsp.-ét, illetve 1 subfsp.-ét ta
láltuk meg, kis egyedszáimaal. Csudán az Ischyospori- 

tes asolidus /W.KH, 1959b/ W,KR, 1967c egyedgazdag- 

sága jelentősebb, A pollenek száma jóval nagyobb volt: 16 form- 

genusba tartozó 41 formsoeciest, ezen belül 10 subfsp,-t, 1 asp,-t 

és 2 formát találtunk meg. Legnagyobb formagazdagsággal a 

Tricolooropollenites TH. &PF, 1955 form
genus fordult elő /17 fsp illetve 4 subfsp 1 asp., 1 forma/, 

jelentősebb volt még a Tricolpopollenites
♦» •»
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TH. & FF. 1953 formgenusba tartozó formák száma is /5 f sp., 

illetve 4 subfsp./. Legnagyobb egyedszámmal a Pityo- 

sporites microalatus /R.POT. 1931b/ TH. &

PF. 1953 f. major /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953 for

dult elő, ugyancsak domináns volt a Pityosporites 

labdacus /R.POT. 1931b/ TH. & PF. 1953 оgyedéinek meg

léte is. Nagy számban találtuk meg a tricoloorát pollenek kö

zött a "fusus", "oviformis", "ousillus" és a "clavopolatus" 

tiousu polleneket. Jelentős volt a Tricolporoool- 

lenites cf. margaritatua /R.POT. 1931a/ TH.

& PF. 1953 f. m e d i u s TH. & PF. 1953 oollenszemek előfor

dulása is. Gyakoriak voltak a Taxodiaceaepolle- 

n i t e s /al. Pollenites/ hiatus /R.POT. 1931b/ KREMP 

1949 ,a Plicapollis pseudoexcelsus 

A’.KR. 1958/ W.KR. 196ld subfsp. turgidus PF. 1953a, 

a Triporopollenites simpliformis 

TH. & PF. 1953* az Alnipollenitee verus 

/R.POT. 1931a/ R.POT. & \TEN. 1934, a Tricolpopol- 

lenites liblarensis /THOMS. 1950/ TH. & PF. 

1953 subfsp. liblarensis /ТН0МЗ. 1950/ TH. & PF. 

1953, a Tricolpopollenites henrici 

/R.POT. 1931a/ TH. & PF. 1953 és a Chenooodipol- 

1 i s /al. Periporopollenites/ fsp. oollenek. A többi form- 

soecies jóval csekélyebb számban, több oedig csak egy-két 

©gyeddel volt képviselve /I. számú diagram/.
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A priabonai üledékek palynológiai vizsgálatokkal megis
mert sporomorphái - a meghatározott botanikai kapcsolataik 

alapján - a fejlődéstörténéti növényrendszer négy törzsébe 

tartoznak. Az egyes törzseken belül 27 családot tudtunk kimu
tatni, a családokon belül 21 genust sikerült meghatározni, a 

következők szerinti

^Eycophyta $
Pteridophytai

Osmundaceae /Osmunda/, Schizaeaceae /Anemia/, 

Qleicheniaceae, Pteridiaceae /Pteris/j 

Qymnosoerraatoohyta:

Abietaceae /Pinus - haoloxylon és diploxylon/, 

Taxodiaceae,/Taxodium vagy GlyptostrobU3/, 7Cup- 

ressaceae;

Angios seimatophyta:

Dicotyledonopaida
Polycarpicas - Rubiales linaai

cf.Banunculaceae, cf. Aquifoliaceae /cf* Ilex/, 

TCyrillaceae /vagy Theaceae, vagy Clethraeeae/, 
Rhamnaceae, cf.Araliaceae, Ccraaceae /cf, Cor- 

nus/, Umbelliferae;
Malvales - Solanales linea:

Tiliaceae /Tilia vagy Burretia/, Sterculiaceae, 

cf•Buphorbiacea e;
Hhoeadales - Asterales linea:

cf, Flacourtiaeeae, ?Theaceae /vagy Clethraeeae, 

vagy Cyrillaceae/j
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Cary о phy Hales — Monochlamydeae linea:
Chenooodiaceae, cf. Primulaceae, Betulaceae, 

/Betula, cf. Corylus, Alnus/, Fagaceae /cf. Fa- 

gus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus, Quer- 

cus, Pasania/, Juglandaceae /Juglans, Ptero- 

carya/, cf. Myricaceae;
Monocotyledonoosida

Alissatales - Poalea lineai 
Alismataceae;

Spadiciflorae - Pandanales linea:
Palmae /cf. Phoenix, Trachycarpus/, Soargania- 

ceae.

Az értekezés legfontosabb eredményei /tézisei/ a kővetke
zőkben foglalhatók össze:

1. A priabonai üledékek a partmenti sekély tengerben kép
ződtek. Ezt bizonyítják a nagy számban kimutatott H у s t r i - 

chosphaeridae,Foraminiferae és 

Crassosphaeridae maradványok, mint kifejezet
ten tengeri, illetve sósvisi vagy csökkentsósvizi szervezetek; 

a sok szövetmaradvány, az előfordult édesvizi flankton*mikro- 

fosszilia /Concentricystes cf. r u b i n u s 

EOSSIGNOL 1962 /, a nagy mennyiségű Mycophyta -spóra 

és a Pteridophyta spórák előfordulása, mint a szá
razföld közvetlen közelségének bizonyítékai.
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2* Аз üledékek származási helyén a felső eocénben trópusi- 

szubtrópusi kiima uralkodott* Erre utalnak a kifejezetten tró

pusi vagy legalább szubtrópusi növényektől származó mikrofosz- 

sziliák, a Schizaeaceae /Anemia/, a Glei- 

cheniaceae és a Pteridiaceae / P t e - 

r i s / spórák; a Sterculiaceae, cf* Flacour- 

tiaceae,?Cyrillaceae vagy Theaceae, 

vagy Clethraceae,a Pasania és a Pál

máé /cf* Phoenix, Trachycarpus/ pollenek 

előfordulásai*

í

5* Az üledékgyüjtőt határoló területen élt flóra valamennyi 
elemének megismerésére, a vegetáció tipussinak, illetve formá
cióinak pontosabb meghatározására ás elkülönítésére az eredmé
nyek nem bizonyultak elégségesnek* Adataink alapján az egykor 

élt flórára és vegetációra vonatkozóan csak vázlatos képet raj
zolhattunk.

а/ А тосзагаз, nedves és páradús ökológiáju területeken a 

Taxodiaceae-Cupreasaceae erdő és M у - 

ricaceae -cserjés megléte a valószínű. A mocsarakban még 

az Alismataceae és a Sparganiaceae 

famíliákba tartozó fajok élhettek* Főképpen folyóvizek vagy pa
takok beömlésénél az Ainus -erdő előfordulása valószínű
síthető*

b/ A partközeli területek növényei között jelentős helyet 

foglalhatta! el a különböző P a 1 m a e , cf* P h о e n i x 

és Trachycarpus -fajok* A Pteridophy-
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t á -к többsége a partmenti erdők szárazabb részének, mig az 

0 s m u n d a -fajok a nedvesebb talajú részének aljnövényei 
lehettek.

с/ Nagy elterjedésben élhettek a Fagaceae familiába 

tartozó fajok; egy részük valószinüleg semiterrestrikus lápot 

alkotott, más fajaik extrapallustris szálerdőt képeztek. Ugyan
csak extrapallustrÍ3 erdőt alkottak - a távolabbi, magasabban 

fekvő térszineken - a P i n u s -fajok.
d/ A parttól távolabb kevert trópusi-szubtrópusi esőerdőt 

feltételezhetünk /cf. Flacourtiaceae,Pasa- 

n i a /, aljnövényzete között nagyszámú Araliaceae 

családba tartozó fajjal.
a/ A szárazabb területek nem fatermetü növényei közül a 

Chenopodiaceae, Umbelliferae, cf. 

Primulaeeae és cf. Euphorbiaceae csalá

dok képviselőit találtuk meg; a cserjéket elsősorban a külön

böző Aquifoliaceae , pl. cf. Ilex -fajok, cf. 

Cornus és a Kha m n a c e a e családba tartozó fajok 

képviselték.

f/ A magasabb térszini régiók uralkodó fatermetü növényei a 

T i 1 i a /vagy В u r r e t i a/, Betula, Ptero- 

carya és Juglans genus fajai voltak.

4. Az egyes rétegek sporomorpha-komplexusai közti különbsé
gek elsősorban a facie3ökológiai viszonyok különbözőségeivel ma
gyarázhatók. A kisebbfoku eltérések a felső eocénben a déli 
Mediterrán-tenger trsnszgredálásának lassúságára, és csekélyebb
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mértékű éghajlati változásokra utalnak.

5, A priabonai rétegekből feltárt sporomorpha«*együttes a 

"moderft" Angiospermatophyta flóra képét mutatja. Az üledékek

ben kifejezetten "ősi" Angiosoermatophyta oollentipusok nem 

fordultak elő, A talált legidősebb zárvatermő formák a Pli

ca p о 1 1 i s pseudoexcelsus /№.KR. 1958/ W.KR. 

1961d subfsp. turgidus PF. 1953 , a Plicapol- 

1 i s fsp. - cf • Myricaceae

pollenites cf. robustus PF, 1953a -Betű- 

1 a c e a e pollenek, A legnagyobb jelentőségű "modem" for» 

mák a Juglanspollenites maculosus 

/R, РОТ, 1931а/ KBS, 1969b -Juglans, a Pteroca- 

ryapollenites stellatus /R.POT# 1931a/ ,, 

RAATZ 1937 - Pterocarya és a Trivestibulo- 

pollenites betuloides PF. 1953a -Betű- 

1 a oollenszemek.

Fejlődéstörténeti vonatkozásban,a oriabonai emeletben kép
ződött üledékek palynológiai eredményei is azt bizonyitják, hogy 

a középső és a felső eocén időszak határán lényeges változások 

következtek be a tercier flóra fejlődésében. Az "ősi" Angio- 

snermatonhyta genusok jórészt kihaltak, a felső eocénben már a 

"modem" zárvatermő genusok dominanciája általános.

és a Triporo-

6. Az Alnipollenites verus /R.POT. 1931a/ 
R.POT. & VEN. 1934 / A 1 n u s / oollenazeraek előfordulásá
nak összehasonlító statieztikai vizsgálata eredményei azt mutat-
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jók, hogy ezeknek a polleneknek *í pórus, illetőleg vestibulu- 

muk száma szerinti megoszlása tekintetében valószinübb a ter
mőhelyi viszonyoktól való függés feltételezésének helyessége, 

mint a geológiai kor függvényének tekinteni azt.

7* Stratigráfiai szempontból eredményeink, mint felső eo
cén standard összehasonlitó anyag jöhetnek számitásba. A kapott 

adatok nem tették lehetővé, hogy a oriabonai üledékek vonatkozá
sában a felső eocén két emeletének /barton és ludi/ szétválaszt
hatósága kérdésében határozott állást foglaljunk* Eredményeink 

alapján valószínűbbnek látszik az egész rétegsor egységes kelet
kezése. /А kérdés végleges tisztázásához további vizsgálatok 

szükségesek./
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táblamagyarázatok:

I. TÁBLA

1, 2, 3 - Concavisporites /Concavisporites/ pseudopartitus
W.KR. 1959b, Gleicheniaceae - prep.: 0-12a/2 , 
9,5/103,2

6 - Rugulatisporites fsp., Oamunda - oreo.: 0-1^5, 

12,9/108,9
7, 8, 9 - Ischyoaporitea asolidus A.KR. 1959b/ W.KR# 1967c,

Schizaeaceae - prep.: 0-14/3, 22,3All,2 

10, 11, 12 - Gicatrico3iaoorites lusaticua W.KR. 1967c, Anemia - 

prep.: Q-12a/10, 20,5A15,2

13, 14, 15 - Polypodiaceoisporitos lusaticua W.KR. 1967c, Pte- 

ris - preo.: 0-7/3, 20,5A12,7

4, 5,

II. TÁBLA

3 - Polypodiaceoisoorites gracillimus NAGY 1963b subfp. 
seaiverruostua W.KR. 1967c, Pteris - preo.: 0-7/2, 

13,5/115,9
6 - Undulozonosporites fsp 

19,6/111,9

1. 2,

4» 5, Pteris - prep.: 0-7/3,•»



- 129 -

7, 8, 9 - Inaperturopollenites clubiua /R. ХУГ. & VFN. 1934/
TH. & PF. 1953, ?Cupresaaceae vagy Taxodiaceae - 

prop.: 0-12a/3, 19,5/118,8
10, 11, 12 - Taxodiaceaepollenites /al. Pollenitea/ hiatus

/R.BOT. 1931Ъ/ KKEMP 1949, Taxodium vagy Glypto- 

etrobus - prep.: 0-l?a/3, 12,0/110,8 

13, 14, 15 - Pityosporites microalatus /R.vOT. 1931b/ TH. &
PF. 1953 f. major /R.POT. 1934b/ TII. & PF. 1953, 
Pinus haploxylon - prep.: 0-7/3, 4,0/115,6

III. TÁBLA

3 - Pityosporites microalatus /R.POT. 1931b/ TH. &

PF. 1953 f. major /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953, 
’inus haploxylon - prep.s 0-7/4, 5,9/114,2 

4, 5, 6 - Pityosporites microalatus /R.POT. 1931b/ TH. &

PF. 1953 f. major /R.POT. 1934b/ TH. & PF. 1953, 
Pinus hasloxylon - prep.: 0-7/3, 20,1/105,5

1, 2,

IV. TÁBLA

3 - Pityosporites labdacus /R. 4)T, 1931b/ TH. & PF.
1953, Pinus dinloxylon - prep.: 0-7/3, 5,2/108,0 

6 - Pityosporites laödacus /R. "'ОТ. 1931b/ TH. & PF. 
1953, Pinus dioloxylon - prep.: 0-7/4, 20,9/114,9

1, 2.

4, 5,
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V. TÁBLA

2, 3 - Monocolpopollenites tranquillus /R.^OT. 1934b/

TH. &. PF. 1953, cf. Phoenix - f>*ep. s 0-7/4, 

14,6/119,0
4, 5, 6 - Monocolpopollenites areolatus /R.rOT. 1934b/ TH,

& PF. 1953 subfsp. areolatus /R.POT. 1934b/ TH. & 

PF. 1953, Trachycarpus - prep.: 0-7A, 19,5/113,5 

7, 8, 9 - Monocolpopollenites areolatus /R.POT. 1934b/ TH,
& PF. 1953 subfsp. areolatus /R.POT. 1934b/ TH. & 

PF. 1953, Trachycarpus - prep.: 0-7/2, 14,5A02,0
10, 11, 12 - Plicapollis pseudoexcelsus /W.KR. 1958/ W. KR.

1961d subfsp. turgidus PF. 1953a, cf.Myricaceae - 

prep.: 0-12a/7, 10,2/111,5
13, 14, 15 - Plicapollis pseudoexcelsus /W.KR. 1958/ W. KR.

1961d subfsp. turgidus PF. 1953a, cf.Myricaceae— 

prep.: 0-7/1, 20,7/116,0
16, 17, 18 - Plicapollis fsp., cf. Myricaceae - prep,: 0-7/6, 

18,7/112,9
19, 20, 21 - Triporopollenites cf. robustus PF. 1953a, Betula- 

ceae - prep.: 0-7/3, 11,4/107,5
22, 23, 24 - Triporopollenites cf. robustus PF. 1953a, Betula- 

ceae - prep.: 0-7/2, 7,0/114,3
25, 26, 27 - Triporopollenites simpliformis TH. & PF. 1953, 

cf. Corylus - prep.: 0-7A, 7,1/119,5

1,
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28, 29, 30 - Intratriporopollenites microreticulatus MAI 1961, 
Tiliaceae - prep.: 0-13/6, 20,5/112,0

VI, TÁBLA

1, 2, 3 - Intratriporopollenites inatructus /R, ОТ, 1931с/
TH, & PF, 1953, Tilia vagy Burretia - prep,í 

0-12a/13, 15,2/107,1
4, 5, б - Pterocaryapollenites stelletus /R.POT, 1931а/

RAATZ 1937, Pterocarya - prep,: 0-7/1, 21,7/118,9 

7, 8, 9 - Juglanspollenites aaculosus /R.POT, 1931a/ KDS,
1969b, Juglans - prep.j 0-7/4, 7,1/103,2 

10, 11, 12 - Juglanspollenites maculosus /R.POT, 1931a/ KDS, 
1969b, Juglans - prep,: C-7/1, 16,8/117,2 

13, 14, 15 - Sperganiaceaepallenites fap., Spargainiaceae - 

prep.: 0-12a/10, 140,0A20,2

VII. TÁBLA

3 - Trivestibulopollenites betuloides PF, 1953a, 
Betula - prep.: 0-7/1, 20,lA03,9 

{$, 6 - Trivestibulopollenites betuloides PF, 1953a,

Betula - prep.: 0-7/4, 9,7/103,5 

7, 8, 9 - Alnipollenites verus /R.POT, 1931a/ R.POT. & VEN.

1934, Ainus - prep,: 0-7/3, 17,5A04,8

1, 2,

4,
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27 - Alrdbollenites verus /К* ’ОТ# 1931а/ R.POT# & 

VT3N# 1934, Ainus 

10, 11, 12 - prep#: 0-7/1,

10 -

4,ЗЛ13,8

13, 14, 15 - prep#: 0-7/4, 19,2/106,1 

16, 17, 18 - prep.: 0-7A, 19,3/119,3
7,9/113,219, 20, 21 - prep#: 0-7A,

22, 23, 24 - prep*: 0-7/4, 10,5/109,8

6,5/107,523, 26, 27 - prep#: 0-7/3,

VIII. TÁBLA

3 - Tricolpopollenites liblarensis /ТН0ГЯЗ# 1950/ TH#
& PF. 1953 oubfso. liblarensis AHOLS. 1950/ TH#
& PF# 1953, cf. Fagaceae - prep#: 0-13/12,

15,9/103,5
4, 5, 6 - Tricolpopollenites liblarensis /THOMS# 1950/ TH#

& PF. 1953 subfso. liblarensis /THOMS. 1950/ TH.
& PF# 1953, cf. Fagaceae - prep.: 0-13/10, 5,5Al6,9 

9 - Tricolpopollenites liblarensis /THOÜS# 1950/ TH.
& PF. 1953 subiso. fellax /R.POT. 1934b/ TH. &
PF. 1953, cf. Fagecoae - prep#: 0-12a/9, 11,8A10,6 

10, 11, 12 - Tricolpopollenites henrici /R.POT# 1931a/ TH. &

PF. 1953, Quercus - prep,: 0-7A, 12,5/109,7 

13» 14, 15 - Tricolpopojhlenites henrici /R.POT. 1931a/ TH. &

PF. 1953, Quercus - prep.: 0-7/4, 16,0A00,1

1, 2,

7, 8,
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16, 17, 18 - Tricolpopollenites microhenrici /R.iOT. 1931a/

TH. & PF. 1953 subfsp. intragranulatus PF. 1953, 
Quereus - prep.: 0-12a/6, 12,4/108,4 

19, 20, 21 - Tricolpopollenites chikushiensis ТЛKAHASHl 1961
subfsp* grandiformis ТА KA HAS Hl 1961, cf. Fagaceae - 

prep.: 0-13/13, 15,9/103,5
22, 23, 24 - Tricolpopollenites rudis ТАК/,HASHl 1961, cf. Eu- 

ohorbiaceae - prep.: 0-10/12, 8,4/lU,0 

25, 26, 27 - Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931а/ TH.
& PF. 1953 subfsp. pusillus /R.POT. 1934b/ TH. &

PF. 1953, Lithocarpus - prop.: 0-14/3, 17,8/117,5 

28, 29, 30 - Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH.
& PF. 1953 subfsp. pusillus /R.POT. 1934b/ TH. &

PF. 1953, Lithocarpus - prep.: 0-14/3, 18,6/102,9 

31, 32, 33 - Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH.
& PF. 1953 subfsp. oviformis /R.POT. 1931a/ TH.

& PF. 1953, Gastanea - prep.s 0-14/3, 10,1/104,9
34, 35, 36 - Tricolporopollenites cingulum /R.iOT. 1931a/ TH.

& PF. 1953 subfsp. oviformis /R.POT. 1931a/ TH.
& PF. 1953, Castanea - prep.: 0-13Л0, 7,4/108,0

37, 38, 39 - Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH.

& PF. 1953 subfsp. fUsus /R.POT. 1931a/ TH. &

PF. 1953, Castanopsis - prep.: 0-10/8, 14,1/103,5
40, 41, 42 - Tricolporopollenites cingulum /R.POT. 1931a/ TH.

fusus /R.POT. 1931a/ TH. && PF. 1953 subfsp.
PF. 1953, Caetanopsis - prep.: 0-10/8,21,5/117,0
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IX. TÁBLA

3 - Tricolporopollenites cf. yoshinouraensis TAKAHASHI 
1961, cf. Fagus - prep.r 0-12a/l, 11,0/110,5 

4, 5, 6 - Tricolporopollenites cf. yoshinouraensis TAKAHASHI
1961, cf. Fagus - prep.s 0-12a/8, 11,8A12,3 

7, 8, 9 - Tricolporopollenites clavopolatus TH. & PF. 1953,
cf. Ilex - preo.: 0-7/3, 19,5/116,5 

10, 11, 12 - Tricolporopollenites clavopolatus TH. & r»F. 1953, 
cf. Ilex - prep.: 0-7/3, 15,2/111,2 

13, 14, 15 - Tricolporopollenites katsukiensis TAKAHASHI 1961, 
cf. Aralioceae - prop.! 0-13/6, 19,6/117,9 

16, 17, 18 - Tricolporooollenites cf. margarin®tus /Н.РОТ.1931a/ 
TH. & PF. 1953 f* medius TH. & PF. 1953, cf. 

Aquifolioceae - prep.s 0-13/1, 6,8/105,4 

19, 20, 21 - Tricolporopollenites dorogensis KIT.. 1965c, Hham- 
naceae - prep.: 0-10/8, 20,2A17»5 

22, 23, 24 - Tricolporopollenites dorogensis KDS. 1965c,- Rham- 
naceae - prop.: 0-10/8, 18,0/109,5 

25, 26, 27,- Tricolporopollenites kovácsáé КШ. 1965c, Pasani© - 

28 prep.: 0-12© АО, 4,2/109,0

29, 30, 31 - Tricolporopollenites kovácsáé KDS. 1965c, Pasani© - 

prep.* 0-12a/9, 8,4/116,5

1, 2.
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x. Titel/

3 - Tricolporopollenites semiglobosus KDS. 1963b aap. 
pseudolaesus KDS* 1963b, Sterculiaceae - prep.: 

0-10/11, 10,8/118,0

6 - Tricolporopollenites megaexoctus /R*P0T, 1931d/ 
TH. & PF. 1953 aubfap. exactua /R.POT. 1931c/
TH. & PF. 1953, ?Cyrillaceae vagy Theaceae, vagy 

Clethraceae - prep.s 0-7/3, 19,5/115,6 

9 - Tricolporopollenites /al. Pollenitea/ nodus /DOK- 

TOROWICZ-HRßBNICK/1. I960/ n. comb 

prep.j 0-7/3, 15,4/117,5
10, 11, 12 - Tricolporopollenites sakitoensis TAKAHASHI 1961, 

cf. Aralieceae -prep.: 0-7/5,,16,9/111,9 

13, 14, 15 - Tricolporopollenites fsp. 1 

prep.: 0-7A, 13,6/107,1 

16, 17, 18,- Tricolporopollenites fsp. 1., cf, Aquifoliaceae - 

prep.: 0-7/4, 15,7/107,6

1, 2,

9,4,

7, ö,
cf. Comus, -• #

cf. Aquifoliaceae -•»

19

XI. TÁBLA

3 - Tricolporopollenites fsp. 2,, cf. Ranunculaceae - 

prep.: 0-7/2, 22,7/117,5
2,1,
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6 - Tricolporopollenites fsp. 2., cf. Bnnunculaccae - 

prep.: 0-7/4, 7,0/102,8 

7, 8, 9 - Tricolporopollenites fsp. 3*, cf* Araliaceae -

prep.: 0-7/1, 22,2/103,3
10, 11, 1? - Tricolporopollenites fen. 3*, cf* Araliaceae - 

prep.: 0-7j?3, 14,2/112,9
13, 14, 15 - tricolporopollenites fap. 3*, cf. Araliaceae - 

prep.: 0-7/4, 21,6/106,6
16, 17, 18 - Tricolporopollenites fsp. 4., límbelliferae - 

nrep.: 0-14/3, 13,9/112,9
19, 20, 21 - Tricolporopollenites fsp. 5., cf. Flacourtiaceae - 

prep.: 0-14/3, 15,8/109,9
22, 23, 24 - Tricol>oropollenites fsp. 6., cf. Primulaceao - 

preo.: 0-7/3, 17,6/119,0
25, 26, 27 - r>eriporopollenites fsp., Alismataceae - prep.: 

0-7/2, 20,5/107,5
28, 29, 30 - Perinoropollenites fsp., Alismataceae - prep.: 

0-7/3, 6,9Л07,6
31, 32, 33 - Chenopodipollis /el. Perinoropollenites/ fsp 

Chenopodiaceae - prep.: 0-12a/2, 5,0All,5

4, 5,

•»

XII. TÁBLA

1, 2 - Leiosphaerideae typ. A. _ prep.: 0-13/9, 14,5Л03,9 

3, 4 - Leiosphaerideae tyn. B. - pren.: 0-13/10, 5,4/103,0
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5» 6 - Leiosphaerideae typ* С. - prep*: Ü-13/1# 14,6/110,7
‘7, 8 - Leiosphaerideae typ* D. - prep.: 0-13/12, 7,9/106,5

9, 10 - Leiosphaerideae typ. E. - prep.s 0-14/3, 5,8/105,5 

11, 12 - Tytthodiscus sp# 1*,- prep.: 0-13A» 17,5/117,9 

13, 14 - Tytthodiscus sp* 2* - prep.: 0-13/Ю, 7,1A09,6

XIII. TÁBLA* ч n.> ■

2 - Grassospliaera concinna C00KS0N & MANUM 1960 - prep,: 
0-13/10, 8,5A01,6

4 - Crassosphaera stellulata C00KS0N & MANUM I960 var, 

minor KEDVES 1962e - prep.: 0-12a/2, 13»6A05,5
6 - Crassosphaera sp. 2. - prep,: 0-7/5, 8,0/104,0
8 - Crassosphaera sp. 3* - prep.: 0-13A2, 19,3/119,0

9, 10 - Crassosphaera sp. 1. - prep.: 0-12a/8, 10,4/106,1

1.

3,

5,
7,

XIV. TÁBLA

2 - Crassosphaera sp. 4. - prep.: 0-12a/l, 8,2/119,8
4 - Crassosphaera sp* 4* - prep.: 0-12a/10, 13,2/107,4
6 - Crassosphaera sp. 5* - prep.: C-12s/2, 11,5/110,8
8 - Crassosphaera sp, 6. - prep.: C-12a/10, 9,5A16,3>

9, 10 - Concentricystes cf* rubinus R005IGN0L 1962 - prep,; 
0-7/3, 6,2/118,5.

1.
3,
5,
7,

к
A táblákon látható valamennyi forma nagyitása 1000x-es.
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