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P á l f a l v y  I stván

Balatonszentgyörgytől DDNv-ra, a Bari-erdő szélén álló Csillagvár mel
letti régi téglagyár feltárásának üledékei növény maradványokat és Mollusea- 
faunát tartalmaznak. A lelőhely flóraanyagára Kocsis L. hívta fel figyelmün
ket, akivel 1974 elején Jámbor A. geológus társaságában gazdag növényanya
got gyűjtöttünk. Pintér Cs. L., a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tanár
segéde 1974 őszén Kocsis L. segítségével a márgakoukréciókból elsősorban 
paleopatológiai vizsgálatokra alkalmas anyagot gyűjtött. Ennek során figyelt 
lel arra, hogy egyes leveleken fosszilis károsító gombák nyomai láthatók (Pin 
tér Cs. L. 1975).

A téglagyár területén mintegy 110 m hosszúságban feltárt, maximálisan 
7,5 m vastag rétegsort kőzetlisztes homok, kőzetliszt, homokos és agyagos 
kőzet liszt, valamint földes-fás barnakőszén építi fel. A legtöbb jó megtartású 
levéllenyomat a feltárás alsó harmadában levő kékesszürke, gyengén agyagos 
kőzetliszt közé teleinilt — 40—200 cm átmérőjű, 15—30 cm vastag — tömör 
vagy lemezes márgakonkréciókból került elő. A felső rész szürkésbarna, ho
mokos kőzetliszt és sárga színű, aprószemű, csillámos homokrétegei jó meg
tartású Mollusca maradványokat tartalmaznak.

A márgakonkréciók spóra—pollen anyagát N agy L.-né határozta meg. 
A mikrogombák, növényi kórokozók feldolgozását — a Keszthelyi Növény
kor tani Tanszék és az Intézet együttműködésének keretében — Pintér Cs . L. 
végzi.

A Földtani Gyűjtemény Paleobotanikai részlegében elhelyezett 602 meg
határozott növénylenyomatot és a kőzetbe zárt mikrofossziliákat az 1. táblá
zatban soroljuk fel.

A balatonszentgyörgyi téglagyári fejtőben feltárt kőzetek növénymarad
ványokban általában szegények, jó megtartású, nagyobb mennyiségű kövület 
csak a márgakonkréciókból került elő. A mocsárciprus-félékhez tartozó Glyp- 
tost robus-mar ad V á n у о к szénültek. Legtöbb esetben a lomblevelek szerves anya
ga is megmaradt. A pollenek megtartási állapota viszont feltűnően rossz, néhol 
teljesen összegyűrtek, korrodáltak.

A maradványegyüttesben a Glyptostrobus leveles ága, virága, toboza és 
szárnyas magja a leggyakoribb. A zárvatermők közül a Myrica és a Salix fa
jok levele gyakori. Á fűneműekhez tartozó Phragmites, Турка, továbbá a pon
tosabban meg nem határozható Gramineae és Cyperaceae maradványok meny- 
nyisége jelentős.

A mikrofosszilia-anyagban a fenyőfélék közül a Tsaga, Pinus, Picea,
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1. táblázat
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1. táblázat folyt.
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Abies, a zárvatermők közül a Poly допит, Tili a, Ulmus, Carpinus, Betida, 
Fagus és a Reevesia pollenje említhető. Leggyakoribb az Alnus, a többi kis 
példányszámú szórványlelet. A sporomorplia-együttesben a krétából áthal- 
mozott Normapolles és Troisporites nemzetségek pollenjei is megtalálhatók.

A Juglans, Myrica, Salix, Phragmites és más leveleken növényi kórokozók nyomai 
láthatók. P i n t é r  Cs. L. (1975) szerint ezek feltűnően hasonlók a jelenleg is károsító 
Gnomonia leptostyla, Stigmina carpophilá, Puccinia magnusiana vagy a Stemphylmm, 
Gladosporium gombák gazdanövényeiken okozott kártételéhez. A leleteken tehát a levél
foltosság, a korompenész betegség tünetei, rozsdagombák és más növényi kórokozók 
nyomai észlelhetők.

A maradványegyüttesben a mocsári, lápi és az ártéri ligeterdők képviselői 
uralkodnak. A beágyazódás helyétől távolabbi termőhelyek, hegyoldalak nö
vénytársulásainak maradványai ritkák és azok is inkább csak pollenszemek. 
A terület tehát mélyebb fekvésű láprétekben, láperdőkben gazdag táj volt, 
ahol a nyílt víz növényzettel történő betelepülésének kezdeti állapotától a mo
csári, lápi társulásokig csaknem a teljes szukcessziósorozat megtalálható.

Maradványegyüttesünkben a plankton tagja a zöldmoszatokhoz sorolt 
Botryococcus, míg hínárnövényei közé a Stratiotes, Myriophyllum és a Potamo- 
geton tartozik. Vízparti nádasok, mocsár- és láprétek növénye a Phragmites, 
Typha nemzetségek és a Gramineae, Cyperaceae családok képviselőinek egy 
része. A mocsári- vagy láptalajokon az állóvizek szukcessziója folytán kialakult 
záró, azonális növénytársulások a Glyptostrobus mocsárerdők, füzes—égeres 
láperdők, Myrica bokros lápok lehettek. A partok árterein bokros füzesekkel, 
Ulmus, Zelkova, Quercus, Betula, Alnus, Juglans és Carya fajokkal ligeterdők 
alakultak ki. A távolabbi területeket, dombi és hegyvidéki tájakat — a ma
gasabb szinteken fenyőkkel tarkítva — mezofil lombos erdők fedték. Ide so
rolhatók a babérlevelűek egy része, valamint a Tilia, Carpinus, Ostrya, Quercus, 
Pinus, Tsuga, Picea, Abies és Podocarpus fajok.

Az Összehasonlítható mai fajok elterjedési területe Észak-Amerika I)K-i 
partvidéke, DK-Ázsia és a Közel-Kelet. Ezek a tájak a szubtrópusi éghajlati öv 
nedves éghajlatú területei. Leleteink között a kelet-ázsiai, dél-kínai, atlantikus 
észak-amerikai, mediterrán és a közép-európai flóraterületek elemei találha
tók. Ennek alapján a balatonszentgyörgyi üledékgyűjtő környékének hőmér
sékleti viszonyai, csapadékmennyisége a szubtrópusi nedves és a kontinentális 
éghajlati területek határán levőkhöz lehetett hasonló.

A fosszilis mikrogombák ökológiai, környezeti igénye is a ma élő fajokéhoz hason
lítható. P i n t é r  C s . L. szerint a Gnomonia, Stigmina, Puccinia nemzetség megfelelő mai 
képviselői olyan területeken élnek, ahol a közelben vízfelület található, vagy csapadéko
sabb az éghajlat.

A maradvány együttes taxon-összetétele az ismert pliocén flóráinkhoz ha
sonló, ill. részben megegyező. Arudabányai alsópannóniai és a rózsaszentmárto- 
ni felsőpannóniai növényzettől abban tér el, hogy az ott uralkodó ByttneriopJiyl- 
lum, Alnus, illetve a gyakori Cercidiphyllum, Banisteriaecarpum, Betida makro- 
fossziliák itt hiányoznak. Feltűnő az anyagban a Myrica fajok gyakorisága, 
mivel pliocén képződményeinkből makro- és mikrofossziliái eddig csak egv- 
egy példányban kerültek elő. Figyelemre méltó a különböző babérlevelű örök
zöldek jelenléte és a fiatalabb jellegű Salix fajok gyakorisága. A Salix levelek 
egyes típusai fiatalabb pliocén képződményeinkben gyakoriak.
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A no vény maradványok vizsgálata alapján a balatonszentgyörgyi tégla
gyár pliocén üledékeinek kora nem rögzíthető pontosan. A finomabb rétegtani 
besoroláshoz a növény maradvány-dús képződmény fedőrétegeinek faunája 
nyújtott segítséget. Bartha F. és K ovács J.-né geológusokkal terepbejárás 
során a feltárás legfelső szürkésbarna homokos kőzetliszt és sárga homok réte
geiből TJieodoxus vetranici (Brxjs.), Viviparus sp., Melanopsis cylindrica Stol., 
Congeria neumayri A ndr ., Limnocardium soósi Bartha fajok maradványai 
kerültek elő. Bartha F. és Soós L. (1955) dolgozatában ezeket a fajokat a 12. 
sz. rétegből említi. A feltárás legfelső faunás rétegei BARTHÁ-ék fekürétegével 
azonosíthatók. Ez a faunaegyüttes Bartha F. szerint (1971. p. 150) a felső- 
pannóniai alemelet középső részébe tartozó Congeria balatonica-н szint 
(Strausz L. 1941) felső részére jellemző.
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PLIOZÄNS PFLANZENRESTE VON BALATONSZENTGYÖRGY,
SW-UNGARN

von
I. PÁLFALVY

Die Sedimente des Aufschlusses der alten Ziegelei bei Balatonszentgyörgy 
(SW-Ungarn) enthalten Pflanzenreste und eine Molluskenfauna. Die meisten 
Blattabdrücke sind im unteren Drittel des Aufschlusses aus Mergelkonkretionen 
zum Vorschein gekommen, die im tonigen Aleurit eingeschaltet waren.

Die Blattabdrücke sind von guter Erhaltung, inkohlt; auch ihre organische 
Substanz ist erhalten geblieben. Die im Gestein eingeschlossenen Pollenkörner 
sind dagegen in auffallend schlechtem Enthaltungszustand, mancherorts sind 
sie zusammengefaltet, korrodiert. An einigen Blättern lassen sich Spuren von 
Phytopathogenen beobachten.
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In  der Fossilgemeinschaft dominieren die Florenelemente von M oor-, 
Sum pf- und Auwäldern. Vertreter von Biozönosen ferner gelegener Biotope 
sind spärlich, meistens nur Pollenkörner. Die U m gebung des Ablagerungsrau
mes war eine, an tiefer gelegenen Moorwiesen und Moorwäldern reiche Land
schaft, wo eine fast vollständige Sukzession von Pflanzengem einschaften, vom  
Anfangszustand der Bepflanzung des offenen W assers an, bis zu den Sum pf - 
und M oor-Biozönosen einschliesslich vorhanden war.

Die Molluskenfauna der Hangenbildungen vertritt die oligohaline Gemein
schaft des oberen Abschnittes der von F. Bartha (1971) bestim m ten Oszil
lationsphase des Oberpannons ( =  „Congeria balatonica-H orizont“ L . Strausz 
1941).






