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Magyarország és az északi félgömb kainozoikumi flóráiban. (OTKA által
támogatott kutatás) (Erdei Boglárka, Hably Lilla)
A hajdani szárazföldi klíma változásáról a fosszilis flóra és vegetáció változása
szolgál a legmegbízhatóbb információval. Egyes flóra elemek (pl. a melegkedvelő,
un. termofil flóra elemek) megjelenése vagy eltűnése a fosszilis flórákból ebből a
szempontból kiemelt jelentőséggel bír. A kutatás egyik alapvető célkitűzése a
magyarországi

paleogén

és

neogén

flórák

melegkedvelő

flóra
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nyomonkövetése, diverzitásuk feltárása, és a feltárt spektrum paleoklimatikus
vonatkozásainak elemzése. A termofil elemek evolúciójának megfelelő léptékű
rekonstrukciójához elengedhetetlen

a

hazai

középső

miocén

flórájának és

vegetációjának részletes feldolgozása. Kulcsfontosságú információval szolgálhat a
Mecsek miocén flórája, melynek feldolgozása jelen kutatás szerves részét alkotja. A
projekt eredményekkel szolgál a paleoklíma kutatás számára, ugyanakkor az
eredmények jelentősek lehetnek a taxonómia és paleobiogeográfia területein is.

Daphogene cinnamomifolia var. lanceolata babérfélékhez tartozó melegkedvelő faj a
mecseki miocénből.

Zizyphus paradisiaca a mecseki miocén flóra uralkodó faja

A cikászok kainizoikumi evolúciója
Ez az érdekes, élő kövületként is számontartott növénycsoport, mely napjainkban
igen szűk, elősorban trópusi areára korlátozódik, valószínűleg a miocén végéig jelen
volt az északi félgömb, ezen belül Európa fosszilis flóráiban. Az eddigi eredmények
kihalt csoportok uralkodó jelenlétét mutatják mind a mezozoikumi mind a
kainozoikumi fosszilis anyagban (pl. Pseudodioon, Dioonopsis). A jelenleg ismert
nemzetségek megjelenéséről, kialakulásáról szinte semmit sem tudunk, így újabb
Észak-amerikai és európai leletek vizsgálata jelentős eredményekkel szolgálhat a
csoport evolúcióját, sőt klímajelző szerepét illetően is.

Kihalt cikász (Pseudodioon) levele a törökországi miocénből.

Egy kihalt cikász, a Dioonopsis levelének alsó kutikulája.

Magyarország késő miocén (pannon) flórájának kutatása (OTKA által
támogatott kutatás) (Hably Lilla, Erdei Boglárka)
A kutatás a földtörténeti múlt pannon korszakának (~11,6-6 millió év)
növényvilágát vizsgálta. Ősföldrajzi szempontból a Pannon-tó meghatározó volt,
amely kisebb-nagyobb kiterjedésben uralta az egész medencét. A legfontosabb
vegetáció típusok a tavi, mocsári (uralkodó fajok: Glyptostrobus europaeus,
Byttneriophyllum tiliifolium, Alnus div. sp.) és ártéri/ligeterdei (uralkodó elemek:
Platanus leucophylla, Liquidambar europaea, Ulmus carpinoides) társulások voltak,
ami a Pannon-tó kiterjedt jelenlétét igazolja. Kiemelkedő jelentőségű a „mastixioidea
flóra” jelenléte, amely első ízben került elő a Kárpát-medencéből. A Rudabányáról
azonosított Mastixia amygdalaeformis a legfiatalabb európai előfordulása a fajnak,
amely minden bizonnyal refúgium területen élt itt a pannon korszakban.

Mastixia amygdalaeformis Rudabányáról

A Kárpát-medencében első alkalommal megtalált faj, amely a „fiatalabb mastixioidea
flóra” Kárpát-medencei megjelenését bizonyítja, sőt annak legfiatalabb előfordulása.

Osmunda parsclugiana Balatonszentgyörgy késő miocén flórájában

Acer jurenakii Balatonszentgyörgyről

A bükkábrányi késő miocén mocsárciprus erdő eredeti helyzetben fosszilizálódott fái.

Késő oligocén flóra Tatabánya környékéről (Hably Lilla, Erdei Boglárka)
A paleogénből, így az oligocén korból is viszonylag kevés flóra maradt fenn.
Tatabánya közelében egy ipari park építése során létesült feltárásban a Mányi
Formációból jó megtartású növénymaradványok kerültek elő. A flóra összetétele
kiterjedt mocsári környezetre utal, amelyben a mocsárciprusok dominálnak, de
mellettük több más meleg igényes mocsári faj is előfordul.

Pronephrium stiriacum nevű páfrány hatalmas levelei a késő oligocén mocsárerdőből.

Taxodium dubium mocsárciprus hajtásai – a mocsárerdő egyik uralkodó fája volt.

„Rhamnus” warthae, a késő oligocén uralkodó mocsári növénye.

