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A palynológiai vizsgálatokkal foglalkozó kutatók - fő
leg fiatalabb földtani összletek kutatása esetén - paleo- 
ökológiai értékelés lehetőségét és célkitűzését tartva szem 
előtt - nagyon sok nehézséggel találják magukat szemben.
Ez összefügg;

I, a palynológiai kutatás helyzetével,
II, a kutatási eredmények közreadásával,

I, A tudomány kutatási helyzetével kapcsolatos körülmények;
a, / A tudomány fiatal volta.miatti sok ismeretlen,
b, / a tercier palynológiai kutatásoknak világviszony

latban kezdetleges volta,
c, / a hazai és a hazaihoz hasonló földtani és paleo-

geográfiai helyzetű területek kutatási helyzete,
d, / a tercierben,de főleg a neogénben, a recens anyag

gal való összehasonlitás lehetősége és a recens pa
lynológiai kutatások helyzete közötti összefüggések,

II, A kutatási eredmények közreadásával kapcsolatos körül
mények;
a, / A sok uj taxon miatt a szétszórt publikálás okozta

nehézségek,
b. / a nem egységes terminológia okozta nehézségek,

A megoldás útja;
I, a,/ Az uj eredmények - lehetőség szerinti, gyors publi

kálása ,
b, / a nemzetközi irodalom felkutatása /könyvtár, könyv

tárközi csere, személyes kapcsolatok teremtése stb,/,
c. / a megszerzett nemzetközi irodalomból a fajok katalo

gizálása,
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d./ a recens anyaggal való analógiák vizsgálata: iroda
lom és - recens anyag tanulmányozásával,

e„/ konvergencia esetén - az aktualizmus elvének érvé
nyesítésével, biológiai, cönológiai ismereteink se
gítségével, a faj, esetleg nemzetség vagy család 
valószinüsitése.

II. A közreadással kapcsolatosan problémák megoldása nemzet
közi összefogás, kongresszusok utján lehetséges:
a, / Palynológiai fosszilium katalógus szükségessége

/Kremp atlasz jelentősége/,
b. / egységes terminológia szükségessége /Kremp termino

lógiai enciklopédiája/,

Paleoökológiai értékelés-tudományterületünk mai megku
tató ttsági fokán-, a következők szem előtt tartásával le
hetséges :

1. A botanikai kapcsolatok felkutatása a recens bota
nika, morfológia, rendszertan, cönológia, ökológia 
és növényföldrajz ismereteinek segítségével.

2. A Föld szubtrópusi, trópusi flórájának, vegetációjá
nak tanulmányozása irodalom, tanulmányutak, botani
kus kertek révén - miután vizsgálatunk tárgyát képe
ző anyagok - mai ismereteink szerint - általában 
szubtrópusi, trópusi kiimát feltételeznek.

3p Az aktualizmus szem előtt tartásával,' átértékelni az 
éghajlati, cönológiai, ökológiai körülményeket, mi
után az eddigi vizsgálatok szerint nem azonosíthatok 
az egykoriakkal, pl. az ember szerepe - secunder - 
vegetáció létrehozásában. Ezt csak részben helyette- 

' sitették a múltban a természeti katasztrófák /erdő
égés, vulkáni működések általi pusztítások, trasz- 
gressziós, regressziós jelenségek./ A legnagyobb vál
tozást - a feldolgozás alatt álló geológiai időegység 
függvényében - a filogenetikai változás okozza: egyes
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növénycsoportok részbeni, vagy teljes kipusztulásával,
átalakulásával..

Tisztázatlan kérdés, főleg a maihoz közelebb álló 
földtörténeti szakaszokban, hogy vajon a külső ökológiai, 
cönológiai körülmények megváltozása, amelyek a növény kül
ső morfológiáját megváltoztatják, mikor és milyen mértékű 
ráhatás következtében okoznak változást a spórákban, pol
lenekben. - Mai tudásunk szerint - a növények legkonzerva- 
tivabb szervei a spórák ill, pollenek*

A lehetséges botanikai kapcsolatokat felkutatás után
- a flóraegyüttes révén - a jelenlegi ökológiai körülmények 
alapján megismert adatokat, alkalmazzuk a fosszilis együt
tesre.
Nehézségeket támaszt - a mindenki által ismert körülmény,.
- hogy vizsgálatunk tárgyát maradványegyüttesek képezik* 
Ezeket kell felbontanunk cönológiai együttesekre* Ebből kö
vetkezik a paleogeográfiai kép kialakításénak szükségszerű
sége is a

Számolnunk kell a megváltozott életkörülményekből adó
dó változásokkal, esetleg fiziológiai funkcióbeli változá
sokkal is, A palynológia esetében - a szelektiv fosszilizá- 
ció értékelése - ami a sporopollenin tartalommal van össze
függésben - rendkívül fontos körülmény, Szerepet játszik a 
spóra - pollenhozam mennyisége, azok évszakos megoszlása 
stb.

Ezekből következik, hogy néha 1 pollen jelenléte meg
old bizonyos problémákat, máskor meg a nagy tömegre támasz
kodva adhatunk következtetéseket.

Eigyelembe kell vennünk az esetleges déli - északi stbs 
expozitiot, valamint a mikroklima változásokból adódó elté
réseket is. Megmaradhatnak növények refugiumokban, ismert 
tény a jégkorszakok utáni flóra terjeszkedése.

Nem utolsó sorban az áthalmozódás ténye is emlitésre 
méltó. Rávilágít a fáciesviszonyokra, üledékképződésre, ős-
O5 5 2 5/FA.
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földrajzi körülményekre. Ismeretlen spóra, pollencsoportok
kal jelentkezése esetén értékelési nehézségeket támaszthat.

Fontos tényezőként emlitem a vizsgálatok komplexitását. 
Egyik tudományterület eredményei a másikban bizonyos hiányo
kat pótolhatnak,.megerősítenek feltevéseinkben, biztosabb 
alapot nyújtanak.

Konkrét példaként 2 kutatási területen paleoökológiai 
értékelését adom. Eltérő közelitési lehetőség adódott:

1. a mátraaljai felső pannon, kisebb időegységet ma- 
gábanfogloló, azonos fáciesü barnakőszén összlet, 
valamint

20 a mecseki neogén rétegsorok nagyobb területi és idő
egységet magábanfoglaló paleökológiai értékeléséből,
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