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Általános bevezetés és célkitűzések 

A mezozoikumi növényi reproduktív képletek vizsgálata hosszú múltra tekint vissza. A 

Mecseki Kőszén Formációból a vegetatív szervek jól feldolgozottak (BARBACKA 2011), de a 

reproduktív képletek közül csak néhány részletes vizsgálatára került ezidáig sor (BARBACKA & 

BÓKA 2000, BARBACKA & BÓKA 2014). 

Doktori dolgozatom célja a Mecseki Kőszén Formációból eddig kevéssé ismert növényi 

reproduktív képletek (nyitvatermő magok és tobozok) vizsgálata, azok minél pontosabb 

taxonómiai besorolása és paleobiológiai értelmezése.  

Az objektív, morfometriai vizsgálatok alkalmazása a paleobiológián belül az utóbbi években 

egyre nagyobb szerepet kapott, de olyan algoritmus, amivel a hagyományos, mért adatok 

kiértékelhetőek lennének nem állt rendelkezésre. Ezért a doktori munkám célja volt a 

geostatisztikában és biostatisztikában használatos adatelemző eljárások tesztelése, és az 

eredmények alapján egy morfometriai elemzési sor kidolgozása. 

A vizsgált maradványok mindegyike meddőhányóról került elő, ezért fontos volt a 

növénymaradványokban gazdag kőzetekből készült vékonycsiszolatok vizsgálata az őskörnyezet 

megállapítására. A Mecseki Kőszén Formáció növénymaradványokban gazdag, meddő rétegei 

ilyen szempontból kevéssé feldolgozottak, ezek a vizsgálatok fontos adalékokkal szolgálhatnak a 

földtani szempontból jól ismert formáció képződésére nézve is. 

A tágabb paleobiogeográfiai szempontú kitekintéshez az előkerült maradványokat 

összevetettük Európa egyéb területeinek flórájával (BARBACKA & BODOR et al. 2014).  

 

A vizsgált anyag és az alkalmazott módszerek 

A vizsgált anyag a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában található. 

Összesen 315 kőzetlapon több mint 800 mag, valamint 282 kézipéldányon egyéb reproduktív 

szervek (főleg tobozok illetve tobozpikkelyek).  A Magyar Természettudományi Múzeum Mecseki 

Kőszén Formációra vonatkozó gyűjteménye európai szinten is kiemelkedő a reproduktív képletek 

számának szempontjából. A megtartása azonban sok esetben részletesebb elemzésekhez nem 

megfelelő, kutikulák nagyon ritkán őrződtek meg.  

Makroszkópos és mikroszkópos alaktani vizsgálatokat valamint fényképes dokumentációt 

készítettem elsőként. Ennek során választottam ki a kutikula preparáláshoz és morfometriára 

alkalmas példányokat. A kutikula preparátumokat száraz Schulze metódus módosított változatával 

készítettem. Ahol paleobiológiai kérdések tisztázása szükségessé tette, ott pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokat végeztem. Az egyik toboz (Palissya) SEM 

vizsgálatához szükséges volt mikron pontosságú műgyanta másolat készítésére.  
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Recens összehasonlító anyagként Cycas revoluta magjából készítettem orientált metszéssel 

növényanatómiai preparátumokat és kutikula preparátumokat.  

A szedimentológiai értelmezéshez beágyazott csiszolatokat készítettem a hat 

makroszkóposan elkülöníthető kőzettípusból. 

Morfometriai vizsgálati eljárást dolgoztam ki, amiben a mért változók paleobiológiai 

értelmét, az egyváltozós– és a többváltozós elemzéseket vettem figyelembe. Áttekintettem a 

csoportosításra vonatkozó geostatisztikai és a hagyományos morfometriai szakirodalmat, majd 

több független fosszília csoport morfometriai vizsgálata alapján (BODOR et al. 2014; PRONDVAI et 

al. 2014) meghatároztam az eljárások lehetőségeit és korlátait valamint vázoltam a lehetséges 

interpretációkat. 

Az őskörnyezeti célú statisztikai elemzésekhez a szakirodalomban elterjedten alkalmazott 

módszereket használtam fel. A háttértényezőket főkomponens elemzés (PCA), míg a lelőhelyek 

kapcsolatait klaszterelemzés segítségével értelmeztem. 

 

Tézisek 

1. Rámutattam, hogy a morfometriában az egyváltozós és a többváltozós eljárások 

kombinált alkalmazása adhat választ arra, hogyan lehet az elkülönülő csoportokat értelmezni. 

Adatelemzési szempontból a fajok elkülönítése csoportok elkülönítését jelenti, de ami 

adatelemzési szempontból új csoport az nem biztos, hogy taxonómiai értelemben véve külön faj. 

Vizsgálataim értelmében a morfometria módszere kiterjeszthető, nem csak a fajok elkülönítésére 

használható, hanem egyedfejlődési és érési folyamatokat is lehet azonosítani a segítségével. 

2. A két Nilssonia magmorfotípusról igazoltam morfometriai vizsgálatok segítségével, hogy 

érési fázisokat reprezentálnak. A szabálytalan alakúak az éretlen, kevéssé szklerenchimatizált 

formák, míg a szabályos, kerekded magok az érett, erősen fásodott alakok. Fajokat a 

makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok alapján nem lehetett elkülöníteni. Ez az első eset, 

hogy mezozoikumi magoknál morfometriai eredmények interpretációjával sikerült az érés 

folyamatát kimutatni. 

3. Kutikula vizsgálatok és recens Cycas revoluta magjának vizsgálata alapján bizonyítottam, 

hogy a Nilssonia magok felületét borító kiemelkedések a korábbi interpretációval szemben 

(HARRIS 1932) nem gyantatestek, csupán a szklerenchimatikus réteg egyenetlen vastagságából 

adódnak. 

4. Először mutattam ki a jurából a Dioonitocarpidium makrosporofillumát, ami a korábbi 

vizsgálatok alapján (WACHTLER 2010) a Bjuvia szaporítóképlete lehet. Korábban csak a triászból 

került elő (KUSTATSCHER et al. 2004; WACHTLER 2010). 
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5. A megfigyeléseim szerint a Mecseki Kőszén Formációban a bennetitesz féléknek nem 

csak a levelei kisebbek (BARBACKA 2000), mint az a jurában az adott fajoknál elterjedt, hanem a 

magjai is. 

6. A Mecsekből a Hirmeriella muensteri előfordulását igazoltam alaktani–, epidermisz 

sejtjeinek mintázata– és kutikula vizsgálatokkal. 

7. A mecseki példányok alapján felvetettem, hogy az eddig elfogadott Pseudohirmerella 

rekonstrukciója téves lehet (AXSMITH et al. 2004), és nem kizárható, hogy ennél a nemzetségnél is 

törpehajtásokból álló nőnemű toboz valószínűbb, mint a pikkelyekből álló. Azonban, a hazai 

példányok besorolása a Pseudohirmerella genusba kérdéses, így egyértelmű bizonyítékot nem 

jelentenek. 

8. Kimutattam fénymikroszkópos és SEM vizsgálatokkal hogy egyes feltételezésekkel 

szemben (SCHWEITZER & KIRCHNER 1996) a Palissya néven ismert toboz nőnemű, és nem 

pollenszerv. Ezt igazolja a Palissya magok felületén megjelenő legyezőszerű mintázat, amit eddig 

csak egyszer ábrázoltak (NATHORST 1908). A holotípus anyagon a későbbiekben ez a bélyeg 

megsemmisült. Jelenlegi ismereteink szerint a mecseki az egyetlen olyan példánya a fajnak, amin 

ez tanulmányozható. A felületi mintázat és a tény, hogy még soha nem mutattak ki pollent a 

tobozokban (PARRIS 1995) alátámasztja a Palissya sphenolepis nőnemű jellegét. 

9. A jó megtartású Palissya anyag alapján több ponton eltérést igazoltam a toboz 

hagyományos rekonstrukciójához képest. SEM vizsgálatokkal cáfoltam azt, hogy maglepel borítja 

a magkezdeményeket. A korábbi feltételezésekkel szemben a Palissya magkezdemények adaxiális 

oldalán nincs mikropilére utaló kicsúcsosodás. Az abaxiális oldalon viszont megfigyelhető egy 

folt, ami a hilum lehet, ez további bizonyíték arra, hogy a Palissya sphenolepis nőnemű képlet. A 

mecseki példányok alapján toboz laza szerkezetű volt, felépítése a Metridiostrobus palissyaeoides 

rekonstrukciójához (DELEVORYAS & HOPE 1981) hasonlít. 

10. A levélflórában egyértelműen sikerült igazolnom az Elatides nemzetség jelenlétét az 

ághoz kapcsolódó tobozok révén. 

11. A mecseki Schmeissneria példányok alapján cáfoltam WANG és munkatársai (2010) azon 

nézetét, hogy a genus korai zárvatermő lenne és megerősítettem nyitvatermő jellegét. 

12. A növénymaradványokat tartalmazó, de meddőhányokról származó kőzetek csiszolatos 

vizsgálatai alapján azonosítottam a leggyakoribb kőzet típusokat és ezeket a lerakódási 

környezettel párosítottam. A vizsgálataim alapján ezek a meddő kőzetek kiemelt területek, ártéri, 

tavi, mocsári és folyami körülmények között keletkezhettek. A kőzetanyag vizsgálatával 

pontosítottam a meddőhányóról gyűjtött ősnövények szedimentációs környezetére vonatkozó 

ismereteket. Eredményeim összhangban vannak a korábbi földtani ismeretekkel.  
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13. A dolgozat egyik célja volt a Mecseki Kőszén Formáció elhelyezése Európa egyéb jura 

időszaki képződményei között a flóra alapján. Ehhez teljes adatbázis létrehozása történt irodalmi 

adatok alapján (BARBACKA & BODOR et al. 2014) valamint csak a reproduktív szervekre 

vonatkozó adatbázis kiegészítése saját megfigyelésekkel. Általános diverzitáscsökkenés figyelhető 

meg a jurán belül, amit a stabil kontinentális területek méretének jelentős csökkenésével 

magyaráztam. 

14. Európa jura flóráinak többváltozós elemzésével az autochton lelőhelyeket őskörnyezeti 

szempontból csoportosítottam, és így a rokon allochton flórák őskörnyezeti besorolását is meg 

tudtam becsülni. Így Stonesfield, Jura, Veneto, Szardínia és Solnhofen lelőhelyek inkább 

lagunárisak, míg Brent és Bearreraig folyami illetve delta környezetekkel rokonítható. 

15. A Mecseki Kőszén Formáció a teljes flórára vonatkozó elemzések alapján a többi 

folyami és delta környezetben képződött jura lelőhellyel mutat rokonságot függetlenül azok 

korától. A reproduktív képletek alapján viszont közel áll azokhoz a lelőhelyekhez, ahol a 

nyitvatermők diverzek és nagyszámban jelentek meg. 

 

Összefoglalás és következtetések 

Doktori értekezésem első egységében kidolgoztam egy részletes morfometriai módszertant, 

aminek segítségével nem csak elkülöníthetők morfotípusok, de az csoportosításban szerepet 

játszó háttér tényezők is megadhatók. Ennek révén taxonómiai változékonyságot (PRONDVAI et 

al. 2014) és érési fázisokat (BODOR et al. 2014) is el tudtam különíteni.  

A második egységben részletes taxonómiai leírását adtam a Mecseki Kőszén Formációból 

előkerült magoknak és tobozoknak. Valamennyi nagyobb nyitvatermő csoportnak azonosítottam 

reproduktív képleteit. A cikászok magjait (Nilssonia mag), nőnemű tobozát (Beania sp.) és 

makrosporofillumát (Dioonitocarpidium sp.) határoztam meg és írtam le. A bennetiteszféléknek (cf. 

Bennetticarpus wettsteinii) és a ginkóféléknek (Allicospermum sp.) magjait azonosítottam. A fenyőfélék 

közül a Cheirolepidiaceae csoportot a Hirmeriella muensteri és a cf. Pseudohirmerella törpehajtásai 

képviselik. A Palissyaceae csoportból, amit hagyományosan fenyőfélének tartanak, a Palissya 

sphenolepis és a Sachyotaxus cf. septentrionalis tobozait azonosítottam, de fenyőféle rokonságukat 

vizsgálataim nem támasztják alá. A tágan értelmezett ciprusfélékhez sorolhatók az Elatides sp., 

hímnemű és Elatides williamsonii nőnemű tobozai. A taxonómiai besorolása nem volt megadható 

néhány Pagiophyllum ágvégen előforduló toboznak és vitatott a Schmeissneria esetében is. 

A harmadik egységben szedimentológiai és tafonómiai megfigyeléseket közöltem a 

leggyakoribb növénytartalmú kőzettípusokról. Szürke aleurolitból került elő a legtöbb toboz. Ez a 
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kőzettípus legnagyobb valószínűséggel kis energiájú környezet reprezentál. Feltehetően ártéri 

területeken vagy közepes vízellátottságú parti erdőkben maradhattak meg ezek a maradványok. 

A negyedik egységben Európa egyéb jura flóráival vetettem össze a Mecseki Kőszen 

Formáció teljes flóráját és reproduktív képleteit. A teljes flóra vizsgálata alapján a Mecseki 

Kőszén Formáció a legközelebbi rokonságot Scoresby szintén folyami–delta környezetben 

megőrződött kora–jura ősnövényegyüttesével mutatja és határozottan elkülönül valamennyi 

lagúna és tengeri környezetben megőrződött lelőhelytől (BARBACKA & BODOR et al. 2014). A 

reproduktív taxonok alapján az őskörnyezetek nem különülnek el, a Mecseki Kőszén Formáció 

taxonjai Sutherland késő–jura lelőhellyel mutatják a legszorosabb rokonságot. Mind a két 

lelőhelyen több nyitvatermő csoport képviselői előfordultak, de egyik sem volt kiemelkedően 

diverz, szemben például a romániai Resita–medencével, ahonnan jóformán csak bennetiteszfélék 

reproduktív képletei ismertek, de azok nagy fajgazdagságban (POPA 2014). 

A értekezésben ismertetett reproduktív taxonok figyelembevételével a Mecseki Kőszén 

Formációból ismert Európa 4. legdiverzebb jura időszaki reproduktív együttese.  

 

Irodalomjegyzék 
 

AXSMITH , B. A. , ANDREWS F. M., FRASER N. C. 2004: The structure and phylogenetic 
significance of the conifer Pseudohirmerella delawarensis nov. comb. from the Upper Triassic of 
North America. — Review of Palaeobotany and Palynology, 129, 251–263 

BARBACKA M. 2000: Bennettitales from the Mecsek Mountains Liassic, Hungary. — Acta 
Palaeobot., 40 (2), 111–127. 

BARBACKA M. 2011: Biodiversity and the reconstruction of Early Jurassic flora from the 
Mecsek Mountains (southern Hungary). — Acta Palaeobot., 51(2), 127–179. 

BARBACKA, M. & BÓKA, K. 2000: The stomatal ontogeny and structure of the Liassic 
pteridosperm Sagenopteris (Caytoniales) from Hungary. — International Journal of Plant Sciences, 
161(1), 149–157. 

BARBACKA, M. & BÓKA, K. 2014: Ovule–containing cupules belonging to the Early 
Jurassic pteridosperm, Komlopteris nordenskioeldii (Nathorst) Barbacka. — Review of Palaeobotany and 
Palynology, 210, 102–112.  

BARBACKA M., BODOR E., JARZYNKA A., KUSTATSCHER E., PACYNA G., POPA M.E., 
SCANU G.G., THÉVENARD F., ZIAJA J. 2014: European Jurassic floras: statistics and 
paleoenvironmental proxies. — Acta Palaeobot., 54(2), 173–195. 

BODOR, E., KOVÁCS, J., VASILE, S., CSIKI–SAVA, Z., VÁCHOVÁ, Z. 2014: Fossil Insect eggs 
from the Maastrichtian of the Hateg Basin (Romania) – employment of morphometrics in 
taxonomical assessment. — International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum Abstract Book. 
148. 

DELEVORYAS, T., & HOPE, R. C. 1981: More evidence for conifer diversity in the upper 
Triassic of North Carolina. — American Journal of Botany, 68, 1003–1007. 

HARRIS T.M. 1932: The fossil flora of Scoresby Sound East Greenland, 2: Description of 
seed plants incertae sedis together with a discussion of certain Cycadophyte cuticles. — Medd. 
Grønland, 85, 1–114. 



Bodor Emese Réka 
Növényi reproduktív képletek a Mecseki Kőszén Formációból 

7 
 

KUSTATSCHER, E., WACHTLER, M., VAN KONIJNENBURG – VAN CITTERT, J. H. A. 2004: A 
number of additional and revised taxa from the Ladinian Flora of the Dolomites, Northern Italy. 
— Geo.Alp, 1, 57-70. 

NATHORST, A. G. 1908: Paläobotanische Mitteilungen 7. Über Palissya, Stachyotaxus und 
Palaeotaxus. — Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 43, 3–20. 

PARRIS, K. M., DRINNAN, A. N., CANTRILL, D. J. 1995: Palissya cones from the Mesozoic of 
Australia and New Zealand. — Alcheringa, 19, 87–111. 

PRONDVAI, E., BODOR, E. R., ŐSI, A.  2014: Does morphology reflect osteohistology–
based ontogeny? A case study of Late Cretaceous pterosaur jaw symphyses from Hungary reveals 
hidden taxonomic diversity. — Paleobiology, 288–321. 

POPA, M. E. 2014: Early Jurassic bennettitalean reproductive structures of Romania. —
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 94(2), 327–362. 

SCHWEITZER, H.J. & KIRCHNER, M., 1996. Die rhätojurassischen Floren des Iran und 
Afghanistan: 9. Coniferophyta. — Palaeontographica, Abt. B., 238 (4/6), 77–139. 

WACHTLER, M. 2010: About the origin of Cycads and some enigmatic Angiosperm–like 
fructifications from the Early–Middle Triassic (Anisian) Braies Dolomites (Northern Italy). —
Dolomythos, 1, 3–55, 

WANG, Xin 2010: Schmeissneria: An angiosperm from the Early Jurassic. — Journal of 
Systematics and Evolution, 48(5), 326–335. 

 

Az értekezés témaköréből készített publikációk jegyzéke 
 

BARBACKA M. & BODOR, E. R. 2008: Systematic and palaeoenvironmental investigations of 
fossil ferns Cladophlebis and Todites from the Liassic of Hungary. — Acta Palaeobotanica, 48(2), 133–
149. 

BARBACKA, M.,  POPA, M. E., MITKA, J., BODOR, E. R., PACYNA, G. in press: Relationships 
between ecosystems and plant assemblages as a response to different environmental conditions in 
Lower Jurassic of Hungary and Romania. — Acta Palaeobotanica, 55, xx-xx 

BARBACKA, M., PACYNA, G., FELDMAN–OLSZEWSKA, A., ZIAJA, J., BODOR E. 2014: 
Triassic–Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes. — Acta Geologica Polonica, 
64(3), 281–309. 

BARBACKA, M., PÜSPÖKI, Z., BODOR, E. R., FORGÁCS, Z., HÁMOR–VIDÓ, M., PACYNA, G., 
MCINTOSH R., W. bírálat alatt: Palaeotopography related plant succession stages in a coal forming 
deltaic succession and their role in comparative interpretations. — Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology 

BARBACKA M., BODOR E., JARZYNKA A., KUSTATSCHER E., PACYNA G., POPA M.E., 
SCANU G.G., THÉVENARD F., ZIAJA J. 2014: European Jurassic floras: statistics and 
paleoenvironmental proxies. — Acta Palaeobotanica, 54(2), 173–195. 

BODOR E. R. & BARBACKA, M. 2008: Taxonomic implications of Liassic ferns Cladophlebis 
Brongniart and Todites Seward from Hungary. — Palaeoworld, 17, 207–214. 

BODOR E. R. & BARBACKA, M. 2012: The remarkable world of the ferns in the Mecsek 
Coal Formation with special focus on the genera Todites and Cladophlebis (SW Hungary). —  e–
Acta Naturalia Pannonica, 3, 1–10. 

PRONDVAI, E., BODOR, E. R., ŐSI, A.  2014: Does morphology reflect osteohistology–
based ontogeny? A case study of Late Cretaceous pterosaur jaw symphyses from Hungary reveals 
hidden taxonomic diversity. — Paleobiology. 288–321. 

 

 
 
 



Bodor Emese Réka 
Növényi reproduktív képletek a Mecseki Kőszén Formációból 

8 
 

Az értekezés témaköréből készített előadáskivonatok jegyzéke 
 

BARBACKA M., PÜSPÖKI Z., BODOR E. 2014: Geochemical and lithological proxies of 
deltaic coal forming facies and their relation to sequence stratigraphy and plant succession. — 9th 
European Palaeobotany – Palynology Conference Abstract Book. 12.  

BARBACKA, M., PACYNA G., PIENKOWSKI G., BODOR E., ZIAJA J., JARZYNKA A. 2014: 
Floristical changes and plant succession in the early–middle Jurassic localities of the northern 
margin of the Holy Cross Mountains, Poland. What did Polish dinosaurs like? — 9th European 
Palaeobotany – Palynology Conference Abstract Book. 11. 

BODOR, E. R. 2012. Cikászok reproduktív képletei a Mecseki Kőszén Formációból. — 15. 
Őslénytani Vándorgyűlés konferencia kivonatok, 6–7. 

BODOR E., BARBACKA M. 2014: Cheirolepidiaceae–related reproductive structures from 
the Jurassic Mecsek Coal Formation (Hungary). — 9th European Palaeobotany – Palynology Conference 
Abstract Book. 21. 

BODOR E., BARBACKA M. 2014: Cheirolepidiaceae szaporító képletek a Mecseki Kőszén 
Formációból. — 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés konferencia kivonatok, 8. 

BODOR E., BARBACKA M. 2015: Nilssonia–félék reproduktív képletei a Mecseki Kőszén 
Formációból. — 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés konferencia kivonatok, 8. 

BODOR E., BARBACKA M., PÜSPÖKI Z., FORGÁCS Z.  2014: A Mecseki Kőszén Formáció 
őskörnyezet rekonstrukciója paleobotanikai és szedimentológiai adatok alapján. — 17. Magyar 
Őslénytani Vándorgyűlés konferencia kivonatok, 8–9. 

BODOR, E., KOVÁCS, J., VASILE, S., CSIKI–SAVA, Z., VÁCHOVÁ, Z. 2014: Fossil Insect eggs 
from the Maastrichtian of the Hateg Basin (Romania) – employment of morphometrics in 
taxonomical assessment. — International Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum Abstract Book. 
148. 

 

Az értekezés témaköréből készített ismeretterjesztő munkák jegyzéke 
 

BODOR E. R. 2011. Mecseki páfránymaradványok csodálatos világa. — Természet Világa, 
143(1), 18–22. 


