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GOSAU TÍPUSÚ KÉPZŐDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ PALYNOLÓGIAI 

VIZSGÁLATA (AUSZTRIA, MAGYARORSZÁG, SZLOVÉNIA)

Sieglné Farkas Ágnes x

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

Nekézsenyi Konglomerátum Formáció gosau típusú képződményeinek palynosztra- 

tigrafiai vizsgálati eredményeiről számol be, valamint utal a szlovéniai 

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

•a szlovén kollégákkal együttműködve, később kíván részletesen feldolgozni*

A gosau képződmények közös jellemzője, hogy egymástól elszigetelt me

dencékben alakultak ki és különböző sztratigráfiái egységekbe sorolhatók. 

Különböző sztratigráfiái egységekbe való tartozásukat jól bizonyítják a 

felső kréta Normapolles Stemma nemzetségeinek rövid fajöltőjű képviselői.

A vizsgált ausztriai gosau képződmények leülepedése a palynosztratig- 

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

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

campani, míg a szlovéniai hasonló kifejlődésű rétegek a legnagyobb valószí

nűséggel a maestrichti alemeletben halmozódtak fel. Az egyes részmedencék ! 

képződményeinek különböző kora jól mutatja arfelsű kréta térszín paleo- 

morfologiai változatosságát, a Tethys térhódításának irányát és a transz- 

gresszió szakaszosságát.

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

és kőszén tartalmú bázisképződményein végeztük.

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

103



1.1. Unterlaussai medence

Az eddig ismert rjosau medencék közül itt kezdődött meg legkorábban a 

redukciós üledékképződés.
A nóri fődolomit karsztosodott mélyedéseiben felhalmozódott lencsés 

kifejlődésé bauxit fedőjét felső kréta yosau képződmények képezik.

A rétegsor sárga márgával kezdődik, majd sötétedő márgásmészkőbe megy 

át, amelynek felső, sötétebb szakasza sok apró szenesedett növénymaradványt 

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

tött mintákon végeztük.

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

golt homokkő következik, ami hippuriteszes mészkővel, majd inoceramuszos 

márgával folytatódik.

A növénymaradványos réteg Complexiopollis vezetésű asszociációjából 

Complexiopollis (Turonipollis) christae Van Amerom 1965 Comlexiopollis cf. 

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

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

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

ványegyüttesben nem fordul elő.

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

pirnai szelvények alapján - a cenoman-turon emeletek határától indítja, 

következetes és gyakori előfordulását csak az alsó turontól jelzi.

M. W. I. Van Amerom (1965) az É-spanyolországi León, u.n."Wealden" 

rétegeiből - amelynek korát cenoman-turonba sorolja - írja le a christae
s

és helmigii fajokat. F. Góczán et al (1967) a nemzetséget az alsó cenomán, 

míg B. Pacltova (1978, 1981) és Kedves M. (1980) a felső cenoman rétegekből 

határozza meg. B. Pacltova (1978) a bohemiai Peruc Formáció Inoceramus 

labiatus és Inoceramus lamarkival determinált alsó- és középső túron kép

ződményekből jelzi a nemzetség gyakori előfordulását. A Noramapolles Stemma 

evolúcióját rekonstruáló munkájában (1981) túron képződményekből mutat be, 

sajnos csak Complexiopollis szemcséket.

M. Kedves (1980) a portugáliai Vila Flór felső cenomanba sorolt kép

ződményeiből dolgoz fel gazdag Complexiopollis előfordulást.
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Medus et al. (1980) Portugália és Dél-Franciaország Romainniceras 

deveriai és Mammites nodosites Cephalopodákkal szintezett középső és felső 

túron képződményekből Turonipollis helmigii és Turonipollis christae-vel 

jellemzett az unterlaussai növénymaradványos réteg maradványegyütteséhez 

hasonló, és azzal azonos fajokat tartalmazó asszociációkat mutat be. 

Robaszynski et al. (1982) a franciaországi Loire folyó menti tengeri ki

fejlődései túron típusstelvényt feldolgozó munkájában a Complexiopollis 

christae palynozóna értékkel bírnak.

F. Góczán (1964) a magyarországi középhegységi kifejlődésű rétegsor 

sümegi Sp-1 sz. fúrás 185,75 - 191,30 m mélységközéből vett, felső santo- 
niba sorolt limnikus .ciklus-kezdeti képződmény sporomorpha-asszociációjá- 

• nak a korát elsősorban a W. Klaustól kapott (1959) felső coniaci - alsó 

santonianak határozott, ugyancsak limnikus környezetben lerakodott, cik

luskezdő unterlaussai minta asszociációjával való összevetésére alapozta. 

Ennek az unterlaussai mintának a maradványegyüttese kb. 90 %-ban az ál

taluk feldolgozott réteg asszociációjából is meghatározott Subtrudopollis 

sp.-ből áll.

Azema et al. (1981) által a franciaországi (l/endée) Duttierei fúrás 

túron szakaszából Subtrudopollis sp. 2. néven közölt pollenszemcse azonos 

az unterlaussai asszociációból általunk is meghatározott szemcsével.

W. Krutzsch (1957) és B. Pacltova (1981) vizsgálatai szerint az 

Oculopollis nemzetség az alsó coniáciba jelenik meg. Góczán et al. (1967) 

az Atlantopollis nemzetség fajöltőjét a felső cenomantól a túron alemelet 

középső szakaszáig jelöli ki.

A most bemutatott növénymaradványos réteg asszociációjának korát - 

összevetve a W. Klaustól kapott ugyancsak Unterlaussai területéről gyűj

tött minta maradványegyüttesével, figyelembe véve a rendelkezésünkre 

álló irodalmi adatokat, valamint követve a Complexiopollis nemzetség evo

lúciós rendjét - a középső túron - alsó coniaci emeletbe soroljuk. Ugyan

akkor az a tény, hogy az asszociációkból hiányzik az Atlantopollis nemzet

ség, - amelynek előfordulását Góczán et al. (1967) a felső cenomantól a 

túron emelet középső szakaszáig jelöli - valamint az Oculopollis nemzet

ség, - amely W. Krutzsh (1957) és B. Pacltova (1981) szerint az alsó 

coniaciban jelenik meg - a növénymaradványos réteg korát a középső ill. 

felső turonra szűkiti. (2. á.). Igazán egzakt eredményt csak a folyamato-
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1.2. Az unterlaussai terület őskörnyezete

A felső kréta redukciós üledékképzűdés a nóri fődolomit felszínén ki

alakult Uledékgyűjtőben a palynologiai adatok szerint, legnagyobb valószí

nűséggel a középső túron idején kezdődött meg.
A csak kissé karsztosodott fődolomit karsztvízszint alá^süllyedt mé

lyedéseiben édesvizi üledékgyűjtő alakult ki, amelynek mocsaras, parti 

régiójában dós Paraszt és ezzel azonos ökológiai igényű, bő pollentermő, 

viszonylag homogén összetételű zárvatermő vegetáció telepedett meg.

A vizsgált növénymaradványos réteg legkorábban leülepedett mintájá

ban még domináns Araucariacites pollenszemcsék a fiatalabb rétegekben már 

nem nyomozhatok, ami arra utal, hogy a vízborítás állandósulásával ? nyit

vatermők erősen háttérbe szorulnak. A harasztok egyre gyérebb előfordulása, 

a legnagyobb valószínűséggel, a vízmélység fokozatos növekedésére vezet

hető vissza.
Öskörnyezeti következtetéseinket megnehezíti, hogy a Normapolles Stem- 

ma tagjai többnyire kihalt zárvatermők képviselői. Nagy valószínűséggel 

állítható a Complexiopollis és a ma D-Kína és Indonézia trópusi monszum 

erdeiben élő monotipikus Rhoiptelea rokonsága.

Az aktualizmus elvét alkalmazva a Gosau medencék területén ,a középső 

túron - alsó koniaci idején trópusi, szubtrópusi monszun klíma uralkodott. 

Az üledékgyűjtő környezetében felszínen levő albai korú képződmények tu- 

ronban történő lepusztulására és újra beágyazódására a "korai" zárvatermő 

pollemszemcsék jelenlétére hívja fel a figyelmet. Az áthalmozást megerősí

ti, hogy a növénymaradványos réteg fiatalabb, felső rétegeiből F. Góczán 

et M. Juhász (1985) által felállított fejlődési sor szerint primitívebb 

szemcséket határoztunk meg, mint az idősebb alsó rétegekből. Az a tény, 

hogy az albaiban még, a turonban már fclyt redukciós üledékképződés a 

területen, felveti annak lehetőségét, hogy a felső kréta képződmények fe- 

küjét képző bauxit - mindenképpen a középső túron előtt az albai-, ceno- 

mán- és túron etneletek idején halmozódott fel.

A felső krétát megelőző időszakban, a bauxit felhalmozódása idején 

trópusi, humid-semihumid klíma uralkodott.

san begyűjtött rétegsor vizsgálatától várhatunk.
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1.3. Aussee medence

Az innen.vizsgált anyag H. A. Kollmann és II. Summesberger (1902) 

kirándulásvezetőjében levő 31. állomásként bemutatott feltárásból való. 

(Siegl-Farkas A. 1990).
A márgás, meszes homokkőréteg sporomorpha asszociációjában domináns 

az Oculopollis, subdomináns a Complexiopollis nemzetség. A nyitvatermőket 

a bisaccat Alisporites képviseli. Ilarasztspórákkal alig találkozunk.

A meghatározott Normapolles nemzetségek szerint (Conclavlpollis bur- 

geri Van Amerom 1963, Complexipollis funiculus Tschudy 1973, Complexio

pollis (Turonipollis) cf. chrisbae Van Amerom 1963, Oculopollis orbicula- 

ris Góczán 1964, Oculopollis semimaximus W. Kr. 1968, Subtrudopollis sp.) 

a minta korát Tollman (1960)-hoz hasonlóan a felső coniaci - alsó santoni 

emeletekbe soroltuk (Sieglné Farkas A. 1990). Az üledékképződés tengeri 

jellegét 1-2 növényi mikroplankton (Dinogymnium cf, microgranulosum Clarké 

et Verdier (1967)) és a gyakran előforduló Mikroforaminiféra szerves váz 

jelzi. A maradványegyüttesben az idősebb mesozoos és kora paleozoos fenyő

pollenek (Triadispora sp. és Lueckisporites virkkiae R. Pót, et Klaus 

(1934)) a környező térszín felső perm- alsó triász korú kőzeteinek felső 

krétában történő lepusztulására utalnak.

1.4. Gosau medence

A Gosau medence területéről a Randobach-i erdei út, Streitek Formáció

ba sorolt és a Hintertal területén feltárt Hochmos Formáció képződményein 

végeztünk palynologiai vizsgálatokat. (Siegl-Farkas A. 1990).

1.4.1. A Randobachi erdei út mintájának maradványegyüttese már kis hason

lóságot mutat a bakonyi, középhegységi típusú, legidősebb, felső santoniba 

sorolt képződményekkel. Az Oculopollis vezetésű társulásból sok közös fajt 

ismerünk a bakonyi felső santoni képződményekből (Complexiopollis complica- 

tus Góczán 1964, Oculopollis parvaculus Góczán 1964, cf. Schulzipollis sp.) 

de ugyanakkor gyakoriak az abból eddig nem ismert taxonok is (Complexio

pollis microrugulatus Kedves 1980, Oculopollis sibiricus Zakl. 1963, Ocuio- 

pollis aestheticus Weyl. et Krieg. 1953, Subtrudopollis sp. 2. Azema et al 
1981).
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A meghatározott Normapolles taxonok alapján a inaradványegyöttest a 

hazai felső santoni képződményeknél idősebbnek, legnagyobb valószínőség

gel az alsó s.antoniba tartozónak véljük. A zárvatermők mellett gazdag 

harasztspóra előfordulás jelzi a felső kréta vegetáció aljnövényzetének 

változatosságát. Az áthalmozott felső triász (Qvalipollis ovális KI.

1960, Rhaetipollis germanicus (schulz 1967) Schuurman 1976) és felső 

perm (Lueckisporites virkkiae R. Pót. et KI. 1954, Klausipollenites 

schaubcrgeri (R. Pót. et KI. 1954) Jans. 1962, Nuskoisporites sp.) spo- 

romorpha a környező térszínt alkotó képződmények korára utal.

1.4.2. A Hochmos Formációt feltáró Hintertali felső kréta képződmények 

fekete márga rétegéből gyűjtött minta az Oculopollis nemzetség fajainak 

dominanciája alapján a felső santoni alemeletbe sorolható.
Az asszociációban gyakoriak a hazai szenonból ismert sporomorphák 

(llungaropollis sp., Longanulipollis sp., Oculopollis orbicularis Góczán 

1964, Schulzipollis cf. pannonicus Gócaán 1967, Suemegipollls cf. trian- 

gularis Góczán 1964) melyek közül néhány a bakonyi rétegsorokban inkább 

a campanira jellemző. Ez indokolni látszik e taxonok fajöltőjének a san

toni felé való meghosszabítását.

2. Magyarországi szenon képződmények

Magyarországon szenon képződményeket a Dunántúlon a D-zalai olajvidék 

és a Bakony hegység területén, É-Magyarországon az Upponyi hegységben és 

a Nagy Alföldon Bácsalmás területén és a Tiszántúlon ismerünk.

Ezek közül a legteljesebb kifejlődésű, középhegységi típusú felső 

kréta képződmények a Bakony hegység területén találhatók. Erre, a felső 

santoni, cainpani és maastrichti képződményeket magába foglaló rétegsorra 

született meg (Góczán 1964) a felső kréta palynosztratigrafiai standard, 

amely B palynozónából és 8 szubzónából (Sieglné Farkas Á. 1982, 1986, 

Góczán F. - Sieglné Farkas Á. 1989) áll.

A standard alapul szolgált a nem teljes kifejlődésű felső kréta 

képződmények párhuzamosításához, így az Upponyi hegység! gosau típusú 

rétegsorok összehasonlító tanulmányozásához is.
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2.1. É-Magyarországi gosau típusú képződményük

Az É-mngyarországi gosau típusú képződményüket a Nekézsenyi Konglome

rátum Formáció, mintegy AO m vastagságú rétegei képviselik.

A rétegsor feküjét mélyfúrásokból ismerjük, amely Pelikán P. szerint 

szilúr, karbon, vagy jóira korú lehet, fedőjét a felszíni feltárások eseté

ben rudistás tengeri képződmények, mélyfúrásokból adódó ismereteink alapján 
szilúr (?) vagy neogén rétegek adják.

Maguk, a gosau típusú rétegek 20-30 cm vastag, agyagmárgarétegekkel 

tagolt;, durva szemnagyságú, jól osztályozott kavicsból álló, meszes kötőanya 

gú, felszíni feltárásokban 2-3 m, mélyfúrásokban (Nekézseny, Ne-5,-6,-7,-0, 

-9, Dédestapolcsány Dt-9) 70 m vastag konglomerátum összlet. A durva kavics 

anyag nagy energiájú szállítást, az agyagmárga rétegek nyugodtabb üledék- 

képződést jeleznek.

Ezek az agyagmárga rétegek jól megőrizték a felső kréta vegetáció 

sporomorpha asszociációját. A palynosztratigrafiái vizsgálatok felső santo- 

ni és alsó campani kort igazolnak. (S.iglné Farkas Á. 1904).

A Csokvaomány - lénárddaróci elágazás mintái a zaklinskaiaeglobosus 

dominancia zóna alsó határának (felső santoni-alsó campani) sporomorpha 

asszociációjával jellemezhetők, míg a nekézsenyi vasúti bevágás szelvényé

nek mintái a meghatározott Oculopollis- és Hungaropollis fajok alapján 

ugyanennek a zónának a fiatalabb szakaszába helyezhetők.'

A területről vizsgált, az előzőekben felsorolt mélyfúrások sztratig- 

rafiai eredményei is ezt a kort igazolják. A dédestapolcsányi kőfejtőből 

gyújtott minták sporomorpha asszociációi a felső campani bajtayi-lenneri 

dominancia zóna asszociációit őrzik.

A sporomorpha asszociációk összetételében a harasztspórák szerepe 

jóval kisebb a zárvatermők pollenjeinél.

Az asszociációk faj és példányszáma jóval szegényebb a középhegységi - 

típusú rétegsorokból megismerteknél. A sporomorpha erősebben szénült a 

bakonyi Ajkai Kőszén Formáció asszociációinál.

Mivel a maradványegyüttesből tengeri mikroplankton nem került elő,

É-magyarországi gosau képződmények lerakódása legnagyobb valószínűséggel 

folyóvizi-tavi környezetben történt. A környező térszín felépítésében 

résztvevő alsó kréta és felső triász képződményekre az áthalmozott sporo-

109



morpha utal. (verrucingulatisporites sp., Dikolisporites sp., űvalipollis 

ovális KI., Circulina meyeriana KI.)

3. Szlovéniai gosau képződmények

Szlovénia területén gosau kifejlödésű képződményeket az osztrák határ t 

közelében Zrece környékén is nyomozhatunk. Itt a felső triász dolomit 

karsztos mélyedéseibe legtöbbször köszenes képződményekkel indul a felső 

kréta rétegsor, amelynek felső szakaszán lerakodott korallos, hippurite- 

szes rétegeket paleogén kőzetek fednek le.

Az innen begyűjtött mintákon eddig csak tájékozódó jellegű vizsgála

tokat végeztünk. Megállapodásunk szerint a szlovén kollégákkal közösen 

fogjuk feldolgozni a felső krét3 rétegsort.

Az eddigi vizsgálatok szerint, a rétegsorból meghatározott Pseudo- 

papillopollis praesubhercynicus Góczán 1964 alapján a zrecei gosau kép

ződmények felhaLmozódása a maastrichti emeletben történt.

4. Az ausztriai, magyarországi és szlovéniai gosau képződmények korrelációja

Az a tény, hogy a gosau rétegek egymástól elhatárolt medencék üledé

keiként jöttek létre, megmagyarázza a képződmények különböző sztratigra- 

fiai egységbe való tartozását.

Az egyes medencék a térszín paleornorfológiájából adódóan a felső 

krétán belül különböző időben süllyedtek karsztvíz nívó alá és különböző 

időben váltak üledékgíűjtő medencékké. Az egyes részmedencékben lerakodott 

gosau képződmények korát a 3. ábrán mutatjuk be.

A legidősebb képződményeket az ausztriai gosau medencékből határoz

tuk meg. Eddigi ismereteink szerint az innen vizsgált .gosau rétegek le

ülepedése a középső-felső turonitól a felső santoniig tartott.

Az É-magyarországi Upponyi hegységi Nekézsenyi Konglomerátum Formáció 

a felső santoni és a felső campani időszakok között keletkezett, míg a 

szlovéniai rétegek a maestrichti alemeletben halmozódtak fel.

Az egyes részmedencék képződményeinek kora jól mutatja a felső kré

ta térszín paleomorfológiai váltpzatosságát a Tethys térhódításának Ny-K-i 

irányát és a transzgresszió szakaszosságát.
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5. A Normopolles Steinrna evolúciója a gosau képződmények palynosztratigrafiái 

vizsgálatai alapján

Az eddig megismert é3 palyrtologiailag feldolgozott gosau képződmények 

a felső kréta idején a túron és a maastrichti közötti időszakban keletkez

tek .
Az irodalmi adatok szerint a Normapolles képviselői a felső cenomanbari 

tűnnek fel először.
Az albai és a cenoman emeletek egyszerű csíranyitásű monosulcat és 

tricolpat zárvatermő pollenjeit bonyolult exinéjfl és porusszerkezetű pol- 

lenszemcsék a túron emelet kezdetén szorítják háttérbe, megváltoztatva a 

kréta vegetáció arculatát. Ez a vegetáció a szenon emeletben tehát a go»au 

képződmények lerakódása idején teljesedik ki.

A Normapolles elnevezés bevezetését Pflug a modern angloapermaektől 

eltérő morfológiájú fosszilis zárvatermő pollenek gyűjtőneveként javasol

ta. PfLúgnak az a meglátása, hogy a felső kréta zárvatermők pollenjei 

exine szerkezetük alapján szabályos fejlődési sorokat mutatnak ma már bi

zonyított. A Normapolles Steinma jól megkülönböztethető morfológiai bélye

gein (szemcseméret, héjmorfológia, díszítettség, díszítő elemek mérete, 

pórusszerkezet komplikáltsága stb.) és azoknak gyors válto/ásain alapuló 

biosztratigrafiái alkalmazóétóságuk régóta ismert.

Az evolúciós változások nagyszerűen végig követhetők a Normapolles 

Stemmán mint nagy egységen, de az egyes nemzetségek önálló fejlődésén is.

Az egyes csoportok megjelenésekor jellemző a kis méret, vékony fal, 

finom díszítettség, egyszerű pórusszerkeíet, amely akmeajuk idején nagy 

mérettel, durva díszítettséggel, bonyolult pórusazerkezettel teljesedik 

ki. Ezek a tulajdonságok a nemzetségek és fajok hanyatlásakor újra az egy

szerűsödés felé tendálnak'. Ennek a számos jellegnek a kombinációja veze

tett a Normapolles nemzetségek jó biosztratigráfiái használhatóságához, 

amely lehetővé tette a gosau képződmények korának meghatározását. A fel

ső túron - coniaci - santonira legjellemzőbb a vékony falú már komplikált 

pórusszerkezetű Complexiopollis formacsoport. Mellettük a monoanulat Sub- 

trudopollis és Pseudoplicapollis is a turoniban lép fel. A coniaci felső 

szakaszán ezek mellett megjelenik az Oculopollis, egyenlőre kis mérettel 
és kis oculussal.
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A santoniban a kisméretű Oculopollis fajok száma megnő, a Complexio- 

pollisnak itt van az akmaeja, ugyanakkor itt lép fel a Schulzipollis és a 

Primipollis is.
A campani alsó szakaszán kiteljesedik az Oculopollis nemzetség, itt 

találkozunk a legbizarabb, nagy méretű és durva díszítettségé fajokkal, 

ami egybeesik a legvastagabb falú és a leggyorsabb evolúciós fejlődést 

befutó Hungaropollis nemzetség felfelé ívelésével. Ugyancsak a santoni- 

-kampani határán jelenik meg az igen komplikált pórusszerkezetű, itt még 

kisméretű Interporopollenites nemzetség is. A felső kampaniban az Oculo

pollis nemzetség kezd háttérbe szorulni, méretei csökkennek, ugyanakkor 

gyakorivá válik a megnyúlt anulusú nagy átriumú, de még csak diszkréten 

díszített Longanulipollis fajok előfordulása.

A maastrichtiban már inkább a leegyszerűsödött formák dominálnak.

A Pseudopapillopollis kis méretű és egyszerű pórusszerkezetű fajai mellett 

a kis méretű és kis oculusú Semioculopollis fordul elő.

6. Öskörnyezet

A gosau képződmények felhalmozódása idején az eddig megismert auszt

riai, magyarországi, szlovéniai és szlovákiai kifejlődése területek a 

Normapolles Provincia mediterrán területeihez tartoznak, ahol a Normapolles 

Stemma abyanövényei uralkodtak. Az irodalmi adatok és az aktualizmus elve 

alapján a feltételezett rokoni kapcsolatok a mai trópusi-szubtrópusi terü

letekre vezetnek.

A Juglandaceae, Synplocaceae, Simarubaceae, Aceraceae, Rhoipteleaceae 

rokonságú Normapolles nemzetségek magas törzsű bő pollentermő fák voltak, 

amelyek gyorsan meghódították a szárazulatokat.

Erre utal az első redukciós üledékekben való tömeges előfordulásuk.

Domináns formáik egyaránt megtalálhatók az édesvízi és a tengeri kép

ződményekben. A tenger érkezésekor még trópusi-szubtrópusi klíma a maastrich- 

ti közepétől erős lehűlést mutat, ami az emelet végén végérvényesen megvál

toztatja a felső kréta vegetáció arculatát.

Ezt a változást jól mutatják a felső túron éfe maastrichti emeletek 

közötti időszakban lerakodott gosau képződmények sporomorpha asszociációi is.

A gosau képződmények palynosztratigrafiai vizsgálata természetesen még 

nem fejeződött be, az itt elmondottak csak részeredményeknek tekintendők.
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