Növénymaradványok Eger harmadidszakából*
PÁLFALVY ISTVÁN
Bevezetés.
Eger

környékérl

Ettingshausen,

Stur

és

ismertetitek néhány snövényt. Ezeknek alapján, azonban
fogalmat arról a gazdag flóráról, mely a harmadidszak

Udvarházi

nem alkothatunk
folyamán hazánk

e táján élt.
Az egri, volt

Wind-féle téglagyári agyagföltárás smaradványokban
igen gazdag fels oligoeén anyagában gazdag sflóra is van, amely részletes vizsgálatra érdemesnék mutatkozott. Ez az anyag részben a budapesti Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Növényrendszertani és
Növényföldrajzi Intézetének 1948. évi, részben Legányi régebbi, részben pedig saját gyjtésem.
A feldolgozás folyamán a vizsgált smaradványokat a Magyar Nemzeti Múzeum palaeobotanikai gyjteményében (MNMPB) lév, szintén
Legányi gyjtésébl származó, néhány meghatározott egri anyaggal

összehasonlítottam.
vizsgált anyagok átengedéséért és
gatásáért professzoromnak,
nak tartozom köszönettel.
is

A

munkám

közbeni készséges támoegyet. ny. r. tanár-

Andreánszky Gábor

Rétegtani leírás.

A borsodi Bükk-h egység déli oldalán Eger délkeleti városszélén, a
Makiári út mellett, a Mereng-dombvonulat végén van a volt
i nd-féle
téglagyár agyagfeltárása, mely a hazai fels oligoeén fauna és flóra egyik
régen ismert, igen gazdag elfordulási helye. Földtanilag fleg telegdi
R o t h K., id. Noszky és Schréter tanulmányozták.
B ö c k h J. az egri téglagyárak agyagnyeribl begyjtött fauna alapján (7. p. 223.) e rétegeket az akkori tudományos felfogás szerint a fels
mediterránba helyezte. Telegdi R o t h K. a Koch Emlékkönyvben (76. p.
125 126.) megjelent kritikai tanulmányában azt írja, 'hogy .,az egri kövületes homokréteg faunája, a fels-oligocén legmagasabb részét jelzi" és
hajlandó a „W i n d-féle téglagyár agyagját (melyet már B ö c k h J. is

W

—

összefoglalt a kiscelli agyaggal) a kiscelli agyagnak nevezett rétegcsoport
legmagasabb részének tartani." Továbbá megállapítja, hogy „az egri gazdag faunát szolgáltató rétegösszlet rétegtani egyenértéke a fels-oligocén
Pectunculus - os homok (tengeri) és Cyrenás (félsósvízi) agyagrétegeiben
keresend (77. p. 64)-“ Szerinte a fels-oligocén képzdmények regressziós
üledékek és „merben új faunát rejtenek magukban." Ennek a faunának

semmi kapcsolata nincs idsebb faunáinkkal, de benne gyökerezik már
miocén tengeri faunánk. Ezen az alapon a pectunculnsos homok és cyrenás
•

Bemutatta a Magyar Növénytani Társaság

1949.

február 1-én tartott

G6.

szaküléséu.

—

—

agyagrétegeink
különösen olyan faunával, mint az egri
méltán képviselik a neogén kezdetét jelz aquit3ni emeletet
Gaál
(77. p. 64).
(27. p- 18.) alsó-miocén korúnak (akvitani) tekinti az egri. kövületekben
gazdag rétegeket. S c h r é t e r (64. 137.) viszont faunisztikai alapon a
íels-oligocénbe helyezi a' rétegeket, azt mondva: „hazánkban az alsómiocén a burdigalai emelet rétegsorával kezddik és az akvitani-eimelet
elnevezést, mint a fels-oligocén katti emelet szinonimáját
a miocén
nomenklatúrájából ejtendnek tartom
(65- p. 17.) Ugyanakkor a rétegcsoportra települ vulkáni por hullását a helvéti emelet els szakaszára
teszi, megemlítve azt, hogy a fels-oligocén rétegek és a riolittufa leülepedése között tekintélyes idbeli hézag van. I d. N o s z k y (51. és 53.) legújabb megállapításai szerint a szerves maradványokban gazdag felsoligocén fölötti folyami tarka homok-rétegösszlet (II. középs rétegcsoport) megfelel a salgótarjáni fekükavics tarka agyagszintnek (szárazföldi. 3 kisebb tengeri ingresszióval). amelyre az alsó— riolittufa következik. Ezt a folyami homokréteg-összletet a miocén bázisának, a légalsó
akvitaninak veszi. A rétegtani leírásnál telegdi li o t h K. megállapításait,
vesszük alapul némi módosítással.
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m

dlés rétegösszletet mintegy 117
vastagméter szélességben tárták fel. A feltárás alján sárga,
majd kékesszürke fels-oligocén agyag észlelhet, közbetelepült finom sárgás homokrétegekkel és elég gazdag faunával. Ebben, a telegdi Roth K.
által x-el jelölt rétegesoportban növénymaradványok igen gyéren t: láthatók. A feltárás közepe táján csillámós, finomszem szürkés agyagos
.homok az uralkodó, néhány finomabb agyagréteg-betelepüléssel. Telegdi
Roth K. az itt lév sízer vésmanadványoks t tartalmazó homok.rétegrészt,
amelyben bemosott termések és levelek észlelhetk, k-val jelölte. A 'feltárás
magasabb részén (II. középs rétegek) mindinkább homokosabb, majd durvábbszemü, homokos, laza, itt-ott kavicsos, faunában egyre szegényebb,
mintegy 30' m vastag réteg található, kismértékben elegyes vízi váltakozó vastagságú agyagbetelepüléssel. Ez már a teng>er visszahúzódásának
következménye. Mutatja ezt a rétegsor fels része is. amely részben elegyes
vízi, részben pedig édesvízi rétegeket tartalmaz. E^ek a növénynuradványokban legdúsabb rétegek. Feljebb ismét vékonyabb agyagréteg következik. ersen összeálló apró kavicsokkal, amely durvább szárazföldi anyagszállítást jelez. A rétegsort végül szárazföldi jelleg agyagösszlet és vulkáni riolittufa zárja le.
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agyag, kevés szervesmaradvánnyal;
elszórt, foszlányos falevelekkel,
homokos agyag, kagylós faunával.
kékesszürke agyag.
homok, gyakori koraitokkal.
sárga agyag,
fekv homok a szomszédos temet-

ben feltárva.

A

rétegekbl elkerült növénymaradvány ók legnagyobb része
kétszik levéllenyomat, továbbá termések és néhány fatörzs, illetve ágtöredék. Az eddigi gyjtés igen értékes lelete a Tuzsonia hungarica
Andreánszky (1. p. 31. Tab. 1 3. fiig. 1 2.) név alatt ismertetett
pálma virágzat. Az újabb gyjtés folyamán napfényre kerültek Sabal
jelzett

—

—

s

A

típusú törzs- és levélmar a dívány ok.
többi fosszilis levél és termés jó
megtartású, sok esetben a finomabb érhálózat is pontosan látható.
Az smaradványok vizsgálata eddig 19 meghatározható fajt eredményezett, amely 13 családot képvisel. Ezenkívül 6 olyan smaradvánjd,
amelynek csak a nemzetsége vagy az sem volt megállapítható. A páfrányok 4 faja két családból származik. A fenyféléket a Pinús taedaefcrmis
Glyptostrobus
n g.)
e e r a Scquoia couttsiae Heer fajok és a
képviselik. Egy-egy fajt a Juglandaceae, Ulmaceae és Rhamnaceae családokból; a Lanraceae családból és a Quercus génuszból két. az Aceraceae családból pedig három fajt sikerült meghatározni! .A legtöbb smaradvány a' #
hüvelyesek családjából került el. Ezen fajokat a Goeppert által felállított gyjt génuszba soroltam, mivel leginkább hüvelymaradványokról van
szó. Ezek közül három líj; Leguminocarpon legányii, L. egerense, L. rectis-

(

H

simum.

A

feldolgozott

Filicinae

anyag a köA^etkez fajokat öleli fel:
Osmundaceae: Osmunda llgnltum G
Polypcdiaceae: Asp' dium sp.

i

e b.

Lcistraea oeningensis A. B r.
Pteris parschlugiana U n g.

Coniferae

Abietaceae:
Taxodiaceae:

Dicotylcdoneag

Lauraceae
Juglandaceae:
•

Myricciceae:

Fagaceae:

Pinns taedaeformis (XJ n g.)
Sequoia couttsiae Heer
Laurus grand'ifolia Etth.
Juglans ungeri Heer

Comptonia sp.
Quercus gigantum Etth.
Quercus platania

Ulmaceae:
Leguminosae:

Aceraceae:

Ulmus

longifolia

Heer
Ung.

Leguminocarpon regeli (Heer)
Leguminocarpon lég ány i i n. sp.
Leguminocarpon egerense n. sp.
Leguminocarpon rectissimum n. sp.
Acer trilí batum (S t b g ) A. B r. (föl.)
Acer trilobatum (S t b g.) A. B r. (fructus)

W

e b.
Acer integrilobum
Acer crenatifolium Etth.

Monocotyledoneae

Rhamnaceae:
Pálmáé:

Heer

Rhamnus
Sabal

sp.

xvarthae

Hee r

.
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Rendszertani rész.

I

0 s m u n d a c e a e.
Osmunda lignitum G'ieb
(Tab.

A

I.

téglagyár agyagfeltárásának

Fig.

5.)

smaradványai közül több

igen szép
hason’ót
az erezet

és jó megtartásir páfránylevélszárnytöredék került el, melyhez
töredékes példányon
munkáiban találtam.
és
megtartása oly kitn, hogy mindeu kétely és nehézség nélkül
ható
zsilvölgyi Osmunda lignitum Gieb. faj leírásával

A

Heer

Staub

Heer

azonosítés ábrái-

Tab. 1. Fig. 2—3.).
szárnyaeslevéltöredékek hossza 55 mm, szélessége pedig 25 mm.
kák épszélek, átellenesen állanak és csúcsaik ívben elrehajlanak. A beszabadonál.ó
metszések a szárnyacskák egyharmad részéig terjednek.
szárnyacskák széjessé íe 7 8 mm. A levéiszárny fere (elsrend ér) erteljes egyenes lefutású. A belle kiinduló oldalerek (másodrend erek)
ívesen elrehaj.'anak és elágaznak. Hat ilyen ág (harmadrend erek) indul
ki egy-egy másodrend ér oldalán. Közülük majdnem mindegyik villásan
elágazik és kissé ívben hajlóan halad a szárnyacskák széle felé. Az els
harmadrend ér hamarosan két ágra szakad és küls ága ívben hajolva
másodrend érék alsó
a szárnyacskák közti bemetszésben végzdik.
oldalán hét villásan elágazó harmadrend ér indul ki. amelyek szintén
gyengén ívelten a szárnyacskák széle fe’é futnak. Közöttük is akad el mem
ágazó. Az els harmadrend ér. kiindulása után, elször ívben visszahajlik
és csak késbb indul a szárnyacskák közti bemetszés felé. így néha xigy
látszik, mintha a szárny fgerincébl indulna ki. Ez minden valószínség
szerint a fosszilizálódás közben történt gyrdés eredményeHeer eredeti ábráján (33. Tab. 1. Fig. 3.) az elsrend érbl kiinduló
és villásan elágazó harmadrend ereket szintén feltünteti. Ugyanezeket az
els tábla második ábráján már csak a másodrend érbl ívesen kiindulóknak tünteti fel. Az egri leírt smaradvány, tehát még ebben is megegyezik
Heer eredeti ábráival és leírásával. Staub, a zsilvölgyi akvitáni flórából írt le (70 p. 213. Tab. 18. Fig. 1. la.) ilyen smaradványt amely minden tekintetben, mind a Heer mvében leírt, mindpedig az egri lelettel
megegyezik. Az összehasonlítások alapján e faj a ma él Osmunda javanica
B 1- fajhoz áll közel, amely Kelet-Ázsiában Kamcsatkától Ceylonig (északi
val

(33. p. 10.

A

A

A

—

A

—

szélesség 50°

—

10°) terjedt el.

Az Osmunda javanica

legszebb példáját mutatja a tág hmérsékleti
határú fajoknak. Ceylonban az évi 27° C középhcmérséklet mellett éppúgy
megél, mint Japánban, ahol a középhmérséklet 14° C, míg a minimum

mélyen 0 C alatt van. St Kamcsatkában is megél, ahol az évi középhmérséklet csupán 3° C. Az említett területek évi csapadéka: Ceylonban
1800 mm, Japánban (közép) 1300 mm, Kamcsatkában 400 mm.
3

P oly podiaceae
Aspídium

Egy

mm

s

.

p

50
hosszú levélszárny került el, amely e génuszba tartozik.
levélszárny mélyen behasogatott alapja teljesen hiányzik, csúcsa ersen
sérült.
szárnyacskák épszémeknek látszanak és váltakozók. Az egyes
szárnyacskák közepén haladó ér még jól kivehet, amint a kissé tomp.tott
számyacska csúcsa felé halad.
további erezetbl csak egyes helyeken,
alig ívben hajló, egymással párhuzamos oldalerek látszanak igen gyengén.

A

A

A

Típusra ez a szárnyalt lévé]

Heer

leírásából ismertetett

(31. p. 36.

Tab.

11.)

Aspidium fajokhoz hasonló, de igen rossz megtartása miatt pontosabban
meghatározni és a leírt Aspidium fajokkal azonosítani nem tudtam.

Br

Lastraea oeningensis A.
(Tab.

'

.

I.

Fig.

4.)

Az agyagfeltárásnál történt els gyjtésem folyamán a Lastraea nemzetségtl két igen szép példányt találtam. Egyiknek elienlenyomata is
megvan. Ezen kívül a M. N. M. PB. gyjteményébl további példányt vizsgáltam. A jó megtartás ellenére példányaim sajnos töredékesek, ép levélszárny egy sincs közöttük. A töredékes példányok hossza 5(h—70
között
váltakozik. A legkisebb példány csak 25
hosszú töredék. A levélszárny
szélei frészesek. Az erezet igen jó megtartású. Az ers férbl jobbra és

mm

mm

balra kiinduló

másodrend

erek

tésztán látszanak, kissé zegzugosak.
6 harmadrend ér indul ki. Utóbbiak
közül az els, második, harmadik és esetleg még a negyedik a szomszédos
másodrend érbl kiinduló megfelel erekkel összefut és anasztomizálva
a másodrend érrel párhuzamosan a száimy széle felé továbhhalad.
Errl a legkisebb töredék is felismerhet.
többi két, vagy három pár
ér viszont egyenesen a levél széle felé tart. Ezek kb. olyan ersek, mint a

Bellük mindkét oldalon mintegy

—

—A

másodrend

amelynek utolsó két kiágazása egy^egy

lekerekített frészTab. 6. Fig. 3.) írt le és ábrázolt Lastraea oeningensis A. B r. néven egy páfrányt.
Lastraea oeningensis példányaimmal teljesen egvezik. Különösen az erezet (szoruszck hiányában a
faj azonosításánál dönt szerep) látszik szépen Heer sematikus ábrájánAz egri páfránylevéltöredék a Lastraea stiriaca (U n g.) Heer fajtól egyrészt a levélszárny szélességében, másrészt az erezetben tér el. A Lastraea
stiriaca harmadrend erezete ugyanis szabályos távolságokban indul ki a
másodrend erekbl ívesen és egymással párhuzamosan halad a levél széle
felé, ahol azután anasztomizál. Jól látszik az erezet ábrázolása mind
Heer (31. Tab. 143. Fig. 7 8.), mind
(92. Tab. 1. Fig. 2.)
mveiben. A párhuzamos, ívesen hajló erezet, amely az egri példányoktól
eltér, mindkét szerz ábráin igen élesen szembetnik. A Lastraea helvetiea
(U n g.) He c r fajnál a levélszárnyak keskenyebbek, a harmadrend erek
amint a másodrend erekg ven re kifejldésnek és jól kivehet
bl párhuzamosan kiindulva alig érik el a levél szélét. levél széle apróbb
fogazatának látszik (31. Tab. 143 Fig. 2. és 5 ,Tab. 6. Fig 2 ). A Lastraea
oeningensis faj az Amerika területén él Dryopteris vivipara (R a d d i)
Christens fajjal mutat leginkább hasonlóságot.
ér,

fogban végzdik.

Heer

(31. p. 32.

A

—

Weyland

A

Pteris parschlugiana
(Tab.

A

gyjtés folyamán

I.

Fig.

U n g.

2.)

eddig egy példány került el. A töredékes
szélessége pedig 20 mm. A levél csúcsa hiány-

e fajból

hossza 40 mm,
levélalap lekerekített, nagyon gyengén szívesvállú.
csúcs felé
kissé elkeskenyednek látszik. Bár széle több helyütt ersen sérült, a
lekerekített fogaeskák mégis kivehetk.
levélke közepén ers fér vonul
végig, melybl jobbra .és balra
a levélke alján srbben, feljebb valamivel ritkábban
másodrend erek indulnak ki. Ezek azonnal villásan
elágaznak, majd feljebb ismételt villás elágazás után a levél széle felé
futnak. Rendszeriint, különösen a levélcsúcs felé, az els villából kiinduló
alsó ér távolabb ágazik ketté, mint a fels.

smaradvány
zik.

A

A

—

—

A

A Pteris parschlugiana Ung. fajnak igen szép példányát ábrázolja
Gothan és Sapper (30. Tab. 1. Fig. 1.), ahol a felnagyított ábrán
az erezet pontosan kivehet és a leírt egri példánnyal teljesen azonosítható.
faj a ma él Pteris
Szerintük és Ivránsel megállapítása alapján ez
longifolia L. fajhoz áll közel. A Pteris longifolia L. ma Földünk melegebb
a.

égöve alatt él kozmopolita faj- Hozzánk legközelebb Dél-Európában és a
Kanári-szigeteken található. Weyland (92. p. 37. Tab. 1. Fig. 1. és 5.)
szintén ábrázolt és leírt Pteris parschlugiana példányokat melyek az egri
példánnyal megegyeznek. Weyland is fogazott szélnek írja le a páfrányleveleket azzal a megjegyzéssel, hogy az egyes levélkéknek bizonyos
részei épszélek is lehetnek. Az egri smaradványok levélalapján sz: ntén
nem látszik a fogazat, míg a fels rész a sérülés ellenére is határozott
fogazatot mutat. Heer (31. Tab. 12. Fig. 2.) is. ismertetett Pteris parschlug'ana Ung. példányokat, melyek lényegesen kisebbek az egrinél, de a
2c. és 2d. ábráin közölt erezet alapján teljesei} egyeznek az egi példánnyal. A másodrend erek között II e e r 2b. ábráján vannak olyanok,
melyek világosau el nem ágazók és a levél széléig egyenesen futnak.
Heer ábráin a fogazott ság nyoma is kivehet. U n g e r e fajból (84 p.
121. Tab. 36. Fig. 6.) mvében egyetlen példányt ábrázolt, melynek szélén
kis fogakat említ. Az erezet villásan elágazik csak iitt-ott tnik fel egy-egy
magában álló másodlagos ér, mely szintén a levél széléig fut.

Ab
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.

Az egyetemi Növényrendszertani és Növényföldraizi Intézet snövény
gyjteményébl (Legányi gyjtése) és az újabb egyetemi gyjtésbl
hat hármas fenyt, egy mag és két toboz nagyon töredékes közepe
került el.

Pinus taedaeformis (Ung.)

—

A fenytk

Heer.

mm

hossza 31 46
között ingadozik. Élesen kivehet, hogy
csak töredék és nyilvánvalóan sokkal hosszabb lehetett.
A fenytk közepén hosszanti irányban jól kifejezett egyetlen középér fut.
A fenytk szélessége 1
körül mozog. A feldolgozott fenymaradványokon kivétel nélkül mindenütt három
látszik együtt Több helyen a tket
hüegybekapcsoló kártyaszer pikkelyleveleket is tisztán kivehetjük.
velyek hossza 5 6 mm, szélességik pedig 1.5
körül van.
Háromts fenykkel a harmadidszaki növénymaradványokró] szóló
irodalomban igen sok helyen találkozunk. Unger (85 Iconographia
p.
25. Tab. 13. Fig. 4.) írt le legelször ilyen fenyket Pinites taedaeformis
néven. Unger nagyon szép ábrát közölt a fenytkrl, amely csak annyi-

mindegyik

mm

t

—

A

mm

.

.

.

tér el az egri feldolgozott smaradványtól, hogy hosszúságuk a levélteljesen ép
hüvellyel együtt 115 mm. Ez azt bizonyítja, hogy
leletet vizsgálhatott. Heer a svájci flórából szintén közölt
és ábrázolt
(31. p. 160. Tab. 146. Fig- 10.) háromts fenyt. Heer ábráin a fenytk
hossza 120—125 mim ami teljesen megegyezik
eredeti leírásával.
Ettingshausen (24. p. 9. Tab. 13. Fig. 13 14.) ugyancsak ismertetett
Bilinbl Pinus taedaeformis (U n g.) Heer fenytket, amelyeknek
tizenharmadik tábla 11. és 12. ábráján két
hossza 30 50 mm-ig terjed.
hármas fenytt ábrázolt, amelyek hossza 120 mm, s ezeket Pinus rigius
Ung. néven ismertette- Véleményem szerint ez a két utóbbi ábra megegyezik
és Heer ábráival és leírásával, s így érthetetlen,
miért nem sorolta az ábráin közölt fenytket a Pinus taedaeformis
(Ung) Heer-hez amikor nyilvánvaló, hogy a feltüntetett fenytk töredékesek. Staub (68.) felsorolás keretében Pinus sp.? néven csak annyit

ban

Unger

Unger

—

,

—

Unger

A

64

hogy „három tbl álló levélnyalábbal“ szerepelnek a
smaradványon. Ábrát ugyan nem adott, de minden valószínség szerint ezen háromts feny is a Piniis taedaeformis (U n g.)
H e e r fajhoz tartozik. Másik munkájában, Baranya megyébl írt le
és ábrázolt háromts fenyt (69. p. 28. Tab. 2. Fig. 1.), melyet a Pinus
taedaeformis (U n g.) Heer fajhoz sorol. Hazánk területérl még Rásky

közölt zárójelben,

fenytk

az

(58. p. 523.

Tab.

21.

Fig. 1

—

2.)

írt le a

csillaghegyi flórából e fajhoz tartozó

fenytket. Kráusel (46. p. 20. Tab. 3. Fig. 4.) alapos feldolgozás tárgvává tette a Pinus fajokat. Munkáját nagyban elsegítette a híres MainzKastel-i harmadidszaki flóráról begyjtött igen szép és nagyszámú
fenyt- és ienymagmaradvány. A hármas tkbl hat darabot talált,
amelyek hossza 70 mm körül van. Ez a hosszúság kb. megegyezik az egri
töredékes példányokon mért hosszúsággal. Ma Észak-Amerika délkeleti
partjain

—

Florida, Georgia, Dél-Karoíina, Kelet-Texas, Oklahoma, Dél-

nyugat-Tennese

és

leginkább a kihalt

Kuba vidékén él Pinus
háromts fenyk.
Pinus

sp.

taeda L. fajjal egyeztethetk

(seme n)

A

gyjtés folyamán sajnos, csak egyetlen fenyömag került el, mely
az összehasonlítások alapján kétségtelenül a Pinus génuszba sorolható.
Kráusel (46.), kinek 500 fenymag állt rendelkezésére, csoportokat áhított fel a meghatározások megkönnyítésére. Az egri fenymag hossza,
nagyság és alak
szárnnyal együtt 23 mm, szélessége pedig 6 mm.
szerint Kráusel negyedik csoportjába sorolható. Kráusel megjegyzi,
hogy ezen csoportba tartozó fenymagvak a Strobus szekció különböz
fajainak magjához hasonlók.

A

Pinus

sp. (c

on u s)

Az egri legfels-oligocén rétegekbl két ersen sérült és igen hiányos
fenytoboz középrésze került el, melynek hossza 50 mm, szélessége pedig

mm. A

tobozról a pikkelyek részben hiányoznak, úgyszintén a csúcs
tobozpikkelyek srn, tetcserép módjára álltak egyis.
más felett, ennél több a töredékes smaradványokon nem vehet ki.
toboz felszíne vizsgálat alapján leginkább a Pinus Strobus tobozához hasonló. Nem vastagodott, fedelékes tobozpikkelyekbl álló tobozra

18

és az alsó rész

A

A

gondolhatunk.

T axodiaceae.
Sequoia couttsiae

Heer.

oligoeén rétegeiben nagymennyiség Sequoia
legszebb toboz csúcsa hiányzik.
tobozzal összefüghosszú és 2
széles pikkelyes lenyomatú kocsánydarabka is megmaradt. Egy másik kzetdarabon öt toboz látható.
kotobozkák közül egyikcsánymaradványok biztosan nem mutathatók ki.
másik hosszirányban, némelyik pedig keresztmetszetben látszik a kzetharmadidszakban
darabon. Az utóbbi smaradvány átmérje 14 mm.
a Sequoia oly gyakran elkerül toboza annyira jellemz, hogy minden
kétség nélkül azonosíthatók az egri tobozok az irodalomban szterepl
hasonló termésekkel. Az smaradványokon jól látszanak a tobozok körben elhelyezked, fás szerkezet pikkelyei, amelyek a fosszilizáció következtében teljesen szétnyomódtak és így eredeti alakjuk pontosan nem
látható. Ezen kis smaradványok a gyengébb megtartás ellenére is a

Az agyagnyer fels

tobozt találtam.
gen egy 11

mm

A

A

mm

A

A

A

65

Heer

E fa;j a
Európában, továbbá a Spitzbergáktól GrönJandon, Alaskán keresztül Kaliforniáig és Japánig élt.
Ma él rokona, a Sequoia gigantea, csak Észak-Ameriikában, a Sierra
Nevada hegységben él.
Sequoia couttsiae

néven

harmadidszak folyamán igen

leírt

tobozokkal azonosíthatók.

elterjedt; így

Lauraceup.
Laurus grandifolia

E11h

.

A

gyjtés folyamán egy igen szép és jó megtartású levélmaradvány
került el, melynek ellenlenyomata is megvan. Sajnos, a levél csúcsa
és alapja hiányos.
levél hossza 160 mm, szélessége pedig 51 mm.
levél
alakja hosszúkás, a csúcs és alap felé elkeskenyed, épszél.
fár vastag és erteljes.
férbl kiinduló másodrend erek a férnél vékonyabbak, de igen jellegzetesek, nagyobb távolság van közöttük, gyenge ívben
felfelé hajlók.
férbl rövidebb, gyengébb oldalerek is indulnak ki,
amelyek a harmadrend erekhez hasonlók.
harmadrend erek igen
finomak és a másodrend ereket csaknem merleges irányban összekötik,
így finom érhálózatot alkotnak, amely a Lc/uncs-levelekre oly jellemz.
Ettingshausen (25. p. 304. Tab. 3. Fig. 23 23/a.) idézett munkájában írta le és ábrázolta elször a Laurus grandifolia fajt. Mindössze két
példány állt a leíráshoz rendelkezésére. Ettingshausen leírása megegyezik az egri lelettel. Az egri lelet valamivel jobb megtartású, mint
a r d t (18. p. 348.
Ettingshausen eredeti példányai voltak.
Tab. 39. Fig. 30.) munkájában szintén leírt és ábrázolt e fajhoz tartozó
smaradványt, a levél méreteit nem adta meg. Az ábra alapján pedig
kisebbnek látszik az egri levélnél. Engelhardt példányán az oldalmint az egri levélen. Ettingshausen
ere'k épp oly jól látszanak,
levélmaradványán az oldalerek csak gyengén kivehetk. Engelhardt
megjegyzi még, hogy levele ugyan mindenben a Lauraceaek jellemz
vonását viseli, de a feltn nagyság alapján mégis inkább Persea levélnek tartaná.
eyland (92. p. 75. Tab. 13. Fig. 3. 6. és Tab. 16. Fig. 7.)
a kreuzani flórából három levelet, az altenratJhiból két levélmaradványt
ismertetett, amely Ettingshausen és Engelhardt leleteivel felcl-nak szintén az a nézete, hogy az
megegyezést mutat.

A

A

A
A

A

A

—

Engelh

W

tn

Weylan

smaradványok valószínleg

a Persea vagy Ocotea génuszhoz tartozhatnak.
Mindenesetre, ha a további gyjtések folyamán elkerülnek oly levelek, melyeken mikroszkopikus vizsgálatokra alkalmas eredeti szervesanyagot is találunk, akkor a levegnyílások elhelyezkedése és szerkezete
pontosan eldönti ezen levélmaradványok rendszertani helyét.

Ju glandaceae.
Juglans ungeri
(Tab.

I.

Fig.

Heer.
6.)

Vizsgálatom tárgya több, meglehetsen jó megtartású levélmaradvány. Az egyik töredékes smaradvány hossza 170 mm, legnagyobb szélessége pedig 66 mm. A levél feltnen nagy, ovális alakú, amely a csúcs
felé fokozatosan, a váll felé valamivel gyorsabban keskenyedik e . A levéllemez csúcsa hiányzik. A lekereked levélalap sérült. A levél széle mindvégig ép. A levélalap sériiltsége ellenére kis asszimetriát mutat. A iér
ex-teijes, egyenes lefutású. A férbl váltakozva, gyengén ívelt oldalerek

66

—

A

erednek, melyek közül a levél mindkét oldalán 10 10 látható.
másodrend erek a levél széle felé egymásba kapcsolódnak, rendszerint úgy,
hogy még a levéllemez széle eltt elágaznak s ezen ágak anasztomizálnak
a szomszédos érbl (kiinduló ágakkal.
másodrend erek között a föérböl
kiinduló gyengébb oldalerek is láthatók, amelyek már nem jutnak el a
levél széléig.
másodrend ereket összeköt harmadrend erek csaknem
mindig merlegesen indulnak ki a másodrend erekbl és érhálózatot
képeznek.
Juglans ungeri
e e r levelet
e y 1 an d, a híres
kreuzaui feltárásból ismertetett. Egyetlen elég szép megtartású példányának ábrájával és leírásával megegyezik az egri lelet. A különbség csupán az, hogy
az egri levél valamivel nagyobb.
fosszilis leveleknél azonban az ilyen
csekély nagyságbeli eltérés nem dönt fontosságú.
e e r, akii a Juglans
ungeri levelet eredetileg leírta. (31. Tab. 155. Fig. 18.) kifejezést adott
annak a meggyzdésének
amelybe-z
eyland is csatlakozott
hogy ezen leveleknek más génuszba sorolása helyes volna, de a rossz megtartású anyag ennek eldöntésére nem alkalmas. Engelhardt kiváló
munkájában (18. p. 387. Tab. 42. Fig. 61.) szintén ismertetett röviden
Juglans ungeri levélmaradványt, s mai alakkörének képviseljeként a
Juglans regia L fajt említi. Engelhardt leírása és ábrája azonos az
egri levélmaradvánnyal. A Zsilvölgy harmadidszaki rétegeibl Staub
(70. p. 373. Tab. 41. Fig. 1—2.) ismertetett Cassia palaeospeciosa néven két
Fossilium Catalogusa (40. p. 54.) a
levéltöredéket, melyeket .T
Juglans ungeri Heer fajhoz sorol. Staub ugyanezen mvébeq (Tab.
töredéket is e fajhoz sorolt.
levél
27. Fig. 3.) egy bizonytalan

A

A

W

H

A

H

W

—

—

.

ongmans

—

—

Myricace a e.
Comptonia

s

p

A

Ezen nemzetségbl eddig egyetlen példány került el.
levél csúcsa
meglév levéltöredék hossza 55 mm, a fér erés alapja hiányzik.
teljesen kifejezett, a belle kiinduló o dalerek csupán helyenként és igen
fér jobb- és baloldalán elhelyezked szárny acskák
gyengén láthatók.
a fér alján átellenesen, feljebb pedig váltakozva állanak. Váltakozó
állású helyzetüket a csúcs felé mindvégig megtartják. Egy szárnya cska
szélessége 5 mm. Csúcsuk tompának látszik. Alsó szélükön egy, vagy két
bemetszés van, ami a lenyomat rossz megtartása miatt alig egy-két helyen
észlelhet. Az oldalerekbl csak annyi látszik, hogy két, esetleg három
egyenes lefutású ér tart a szárnyacskák csúcsa, illetve fogai felé-

A

.

A

Comptonia. fajokat az irodalomban Unger híres sotzkai mvében
(8. p. 169.
de ezekkel az egri lelet nem azonosítható. Bro w
Tab. 46. Fig. 11. és 14.) is ismertetett Comptonia hesperia Berry fajt,
amely az egri lelethez a legjobban hasonlít, de a rossz megtartás miatt
azzal sem azonosíthattam. Hollick alaszkai munkájában (36. Tab.
2- Fig. 1/b.) ábrázó] Comptonia cuspidata L e s q. fajt amely kissé hasonló
az egri Comptonia sp-hez, de leirást már nem adott róla. Tekmtettel arra.
hogy eddig csupán egyetlen ilyen példány került el, pontos meghatározást éppen a gyenge megtartás miatt nem eszközölhettem, de remény van
arra, hogy az egri igen gazdag harmadidszaki lelhelyrl a további gyjtések folyamán sikerül több példányra bukkannom, s altikor a faj közelebbrl meghatározható lesz
említett,

.
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F agaceae
Quercus platania
(Tab.

I.

Heer.

Fig.

8.)

A
A

E fajból egy levélmaradvány került el.
levél széle rossz megtartású, viszont az erezet egyes hiányoktól eltekintve, eléggé jól megmaradt.
levél csúcsa még látható, alapja hiányzik.
levél hossza 128 mm, szélessége pedig 41 mm.
gyenge megtaidás miatt a fogazat csak helyenként
látszik.
fér a csúcs felé egyenes kifutású, belle jobbra és balra 11 12
másodrend ér indul ki. Utóbbiak gyengén elreíveltek és minden valószínség szerint a levélfoigacskákban végzdnek.
másodrend ereket

A

A

A

—

A

egymásra merleges 'irányban gyenge harmadrend erek kötik össze a
tölgy fa jókra jellemzen
Az egri levélmaradvány rossz megtartása ellenére
hiszen éppen a
fogazat nem látszik, ami a meghatározás lényeges része
alákra és
erezetre nagyon hasonlít Weylan dnak (92. p. 55. Tab. 7. Fig. 2.) a

—

Heer-rl

Quercus platania

—

illetve

közölt ábrájához és így azzal azonosítható,

mindenképpen ebbe a formakörbe sorolható.

rokona a nyugatázsiai Quercus pontica K.
Quercus gigantum
(Tab. II. Fig.

Koch
E11h

fajból.

e

A

—

E

faj

ma él

faj.

.

2.)

Az agyagfeltárás
fényre

—

fels-oligocén rétegeibl két példány került naplevélmaradványolk ersen töredékesek.
töredékes

A

— mm

között változik. A lenyomatokon
a fér mentén 55 70
a levelek csúcsa és a levélalap h ányzik. A levelek mélyen osztottak, a
meglév darabokon hat, illetve négy, mintegy 30
hosszú levélkaréj
látható. A karéjok keskenyek, hegyes csúcsban futnak ki és széles öböl
választja el ket. Az smaradványok ion, több levélkaréjon ers szegély
látszik, és így feltételezhet, hogy mindegyiken megvolt. A’ karéjeik szélessége alapjukon 5 12
között váltakozik. A levéllemez közepén
húzódó fér erteljes. A karéjokba kiinduló két-két másodrend ér a
távolságban egymással egyesül. Az egyesült oldalér
fértli kb. 6
egyenesen fut a karéjek csúcsába és a férrel jellemz ötszöget zár be.
A levéllemez azon szakaszáról, ahol a karéjok közötti öblök állnak, szintén
indulnak ki oldalerek, ezek a levél széle eltt egyesülnek. A harmadrend
erek mindenütt összekötik a másodrend ereket és a levél felületén
leveleik hossza

mm

—

mm

mm

sr

hálózatot alkotnak-

..

Ulmaceae.
Ulmus longifolia Ung.

^

(Tab.

II.

Fig.

4.)

el a gyjtés folyamán, amelya lenyomat, mind pedig az ellcoalenyomnt megvan. A levéllenyomat fels része maradt meg, az alsó teljesen hiányzik. A meglév
rész legnagyobb szélessége 32 mm, mely szélességtl felfelé a fokozatosan
keskenyed levélalak ersen kihegyezett csúcsban végzdik. A levél széle
lrészelt. A frészfogak kissé elre irányulnak és majdnem mindegyik
az Ulmusokra. jeilemz módon a kis oldalfogacskával kétszeresen frészelt.
A fér egyenes irányban halad a csúcs felé. A férbl váltakozva és
Egy

jó megtartású levéltöredék került

bl mind

5*
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srn

indulnak ki a gyengén ívelt oldal erek-, melyek mindegyike egy
nagy frészfog csúcsában végzdik. A másodrend ereken kívül jól láthatók a harmadrend erek, melyek egymást összekötik.
anasztoni-

Srn

zálnak és a levél felületét behálózzák.
Az smaradvány az Unger mvében közölt Ulmus longifolia
(84. Tab. 26. Fig. 5.) ábrával egyezik. Hasonlóan G o e p p e r t (29. Tab.
13. Fig. 1—3.) ábráival is,
amelyeket sckosnitzi maradványokról közölt
azzal a különbséggel, hogy az egri töredék teljes épségében, valamivel
nagyobb lévé] lehetett. Kráusel (45.) munkájában az ötödik és hatodik, majd a hetedik és nyolcadik táblán közölt
Ulmus longifolia U n g.
ábrák szintén megegyeznek az egri töredékkel. G o t h a n és S a p p e r
negyedik táblájukon közöltek egy Ulmus longifolia üng. fajt,
(30.)
amelynek fels része hiányzik. Így csak az erezet és fogazat alapján
tudom a hasonlóságot megállapítani. Weyland is ismertetett (92. Tab.
Fig. 1.) munkájában egy Ulmus longifolia Ung. maradványt, amely
szintén kétszeresen frészelt szél, hasonló erezet és a levéllemez alakja
keskeny. így az egri smaradvánnyal azonosítható. Az egri alsó riolittufából majdnem teljesen ép, jó megtartású levelet ismertetett Udvarházi (83. p. 140.), amelyet az Ulmus génuszhoz tartozónak vél. Udvarház! a maradványról igen gyenge leírást adott, ábrát nem közölt, így
róla véleményt mondani nem tudok.
Az Ulmus longifolia Ung. faj az Ulmus americana Willd és az
Ulmus alata
x. fajokkal hozható közeli rokonságba-

8.

Midi

Lég u mins a e.
Leguminocarpon

Dotz

1

Goeppert.

e r 1938-ban (13. p. 40.) létesíti a hüvelyes termések részére a
nevet, mint új gyüjtgénuszt. Az új génuszba három
génusz felállításakor figyelmét elkerülte azon körülmény,
1855-ben (29. p. 40.) ugyanilyen gyjtnév alatt csak

Leguminocarpum
fajt

sorol.

hogy már

A

Goeppert

—

Leguminocarpon

—

ugyanolyan gyüjtgénuszt
melyhez hasonlót már Bowerbank generikusan közelebbrl meg nem határozható hüvelyesmagvakra
(Leguminosites. 6. p. 124.) alapított. Goeppert négy xij fajt sorolt fel
görögös

szóképzéssel

áhított fel azokra a hüvelyes termésekre,

az általa létesített génuszba.
fentiek alapján a nomenklatúra! szabályok szerint a prioritás a
G o e p p e r t-féle Leguminocarpon nevet illeti mee Ezek szerint az irodalomban szena-pl generikusan meg nem állapítható összes hüvelyes
terméseket a Goeppert
Leguminocarpon
által 1855-ben telesített
génuszba kell sorolni,
természetesen a fajnevük megtartásával
mindaddig, míg olyan smaradványok nem kerülnek el, amelyeket fajra
meg lehet határozni.
magyarországi harmadidszakból aránylag igen
nagy számmal kerültek el ilyen termések és éppen az egri elfordulások
alapján magam is azon elhatározásra jutottam, hogy egy késbbi munkámban monografikusán feldolgozom a Leguminosa- terméseket.

A

1

.

—

—

A

Leguminocarpon

regeli

(H

e e r)

Az

agyagfeltárás rétegeibl három hüvely termés került el, amelyek
tartoznak. Teljesen ép csak egy van közöttük, a másik kett
hosszú és 10
töredékes, csúcsán hiányos. Az ép példány kb. 60
széles. A másik hüvelybl egy 60 mrn-es nagyságú darab maradt meg,
hosszú és 10
szélessége 10 mm.
harmadik töredékes példány 50

e fajhoz

A

mm
mm

mm
mm

f>9

/
széles. A kocsány lü milliméteres hosszúságban maradt meg. A terméshüvely mindkét széle gyengén hullámos lefutású itt-ott mélyebb befüzdésekkel. A magvak szorosan egymás mellett helyezkedhettek el, amit a
domborulatok bizonyítanak- A magvak kereknek látszanak és a terméshüvely szélességét teljesen kitöltik. Az ép hüvelyben hat magot tételezhetünk fel. A töredékes példányok egyikében szintén hat, a másikban
pedig öt magot figyelhetünk meg. Az irodalomban leginkább Unger

ábrái

(87.

Tab.

4.

Fig. 11

—

13.)

állanak legközelebb az smaradványokhoz-

Nagyságban, a terméshüvely széleinek hullámos lefutásában, a 'magvak
elhelyezkedésében és a befzdések méretében azzal teljesen megegyeznek.
Heer (31. Tab. 132.) ugyancsak közöl az egri terméshez hasonló terméshüvelyeket, melyek minden tekintetben azonosaknak látszanak az
egri maradványokkal. Természetesen idetartozik a Dotzler által ábrázolt (13. Tab. 5. Fig. 7.) Leguminocarpon regeli (Heer) is, amelyet Heer

Robin

i a regeli néven.
ismertetett Legumincsa termés legközelebbi rokonául a
Rszak-Amerika déli részein él Robinia hispicla L. fajt említik.

ismertetett

A

fent

Leguminocarpon egerense
(Tab.

I.

Fig.

ma

n. sp-

3.)

—

Legumen 115 mm longum et 7 8 mm latum, anguste linacutum basin versus in longo tractu angustatum, anguste
marginatum et marginibus ambis debiliter undulatum. Seminibus in
numero 8 — 10, in specimine une valde awicinatis, altere 1 2 mm distant.ibus, secus longitudinem leguminis parum elongatis, rotundato oblongis.
Diagnosis:

eare, apice

—

—

A

termés hossza 115 mm, szélessége 7 8 mm, tehát igen keskeny és
hüvely. A terméshüvely a csiicsán hegyes szögben fut ki, a
kocsány felé hosszabb darabon elkeskenyedik. Mindkét széle gyengén hullámos lefutású, igen vékonyan szegélyezett. Ez különösen a magvak közti
állanak egymás mellett
részen látszik jól. Az egyiknél a magvak
távolés egymást csaknem érintik, a másiknál a magvak között 1 2
ság látszik. A terméshüvelyen 8 10 magnak a lenyomatát lehet megszámlálni. A magvak a hüvely hosszában kissé megnyúltak, rövid, lekerekített téglalapalakúak. A hüvely a magvak közepe felett kissé kiemelkedbb és a középrészen 'gyengén látszó erek futnak össze. A hosszanti
erezet a kocsány felli részen látszik jobban. Az els mag felületén az
hálózatot alkotnak. Innen tovább a mag
erek anasztomizálnak és
közti részen ismét párhuzamosan futnak. Az érhálózat a terméshüvely
hosszú

srn

—

— mm

sr

csúcsi részén már nem vehet ki ilyen pontosanE fajból csupán két példányt sikerült megvizsgálnom. Az egyiknek a
vége hiányos (hossza 112 mm, szélessége 7 mm).
termések f'eltnTiossza
és aránytalan keskenysége annyira eltér mind az irodalomban közölt
hüvelytermésektl, mind pedig az agyagfeltárás legfels-oligocén rétegedben talált többi hüvelyterméstl, hogy szükségesnek látszott új fajként

A

‘

leírnom.

Leguminocarpon legányii
(Tab.

I.

Fig.

n. sp.

7.)

— mm

Diagnosis: Fragmenta leguminum 8 nóta, 82 97
longa, latissima,
14—16
lata, utrinque parum undulata (constrictiones profundiores
non observatae), apice rotundata et breviter cuspidata; basin versus
angustato-elongata. Pedirnculi desunt. Semina oblonga nec ovalia, fere

mm

70

—

atit udj'iie seminum distantia, iu íragmentis majoribus in numero 4
5.
In periearpio nervatio dense transversali-reticulata conspicua.
A terméshüvely mérhet hosszúságú 82 97 mm, szélessége pedig
14—16
között ingadozik. A hüvely mindkét széle gyengén hullámos
lefutású. Mélyebb beízdések nem láthatók. A‘ hüvely vége lekerekített
és rövid csúcsban kihegyezett, a terméskocsány felli kissé elkeskenyed
oldal valamivel megnyúltabb. A terméskocsánynak egyik példányon sincs
állnak a hüvelyben, inkább hosszúkányoma- A magvak kevésbbé
sak, illetve téglaalakúak, mint oválisak. Közöttük itt-ott majdnem olyan
távolság van, mint a mag szélessége. A megszámlálható magok száma a
hosszabb hüvelyekben 4—5. A terméshüvely lenyomatán keresztirányban
érhálózat látszik. Az erek egymással gyakran anasztomihálózatos
]

—

mm

srn

sr

sálnak.

E

fajból

Az egyetemi gyjtésbl kett.

nyolc példány került el.

L e g á n y i régi gyjtésébl négy
lév anyagból két példány képezte

M. N. M. PB. gyjteményében

és a

feldolgozásom anyagát.

Az smarad-

ványok közül három csaknem teljesen ép. Nézetem és megfigyelésem szerint ezek mind ehhez a formakörhöz tartoznak.
Ettingshausen Magyarország tokaji flórájából ismertetett egy
hasonló termést (20. Tab. 4. Fig. 9.). A közölt eeruzarajz ersen vázlatszer és a magvak lenvcmatána'ic he yén kívül semmi sem figyelhet meg.
Ezt a maradványt Mimosites palaeogea Ung. név alatt ismertette.
U ngernek eredeti leírása alapján azonosítani nem tudtam, mert Ungernek e mve nem állt rendelkezésemre. Hasonló termést találtam
Bowerbank munkájában (6. Tab. 17. Fig. 42-) Mimosites broivniana
név alatt, de az ersen idealizált rajz alapján nem azonosíthattam sem
Ettingshausen példányával, sem az egri leletekkel. Megjegyzem még
'azt, hogy Bowerbank ezen termése az eocénbl származik, tehát már
a nagy földtani korkülönbség is kétségessé teszi a két faj azonosíthatóságát. Miczynski radácsi munkájában Magyarországról igen röviden
két hüvelyes termést. (Acacia micróphylla U n g. és Acacia parschlugiana Ung.). Ezeket az egri fajjal csak az aránylag jó ábrák alapján
E lelhely snövényeinek meghatárolehetett egy formakörbe sorolni.
zását Staub még ugyanezen évben helyesbítette. Nem értett egyet
Miczynsk' ivei az Acacia- fajok leírásában.
Az egri smaradványokat Legányi Feren c-rl nevezem el, aki
Magyarországon évtizedek óta az snövénytani) maradványok egyik leg-

leírt

kitnbb gyjtje.
Leguminocarpon rectissimum
(Tab-

I.

Fig.

n. sp.

1.)

mm

mm

Diagnosis: Legumen intactum 70
longum, 9
latum, apice
obtusum, basim versus angustatum. Pedunculus deest. Semina dense collocata in numero 9, parum rhomboidea parum transverse dilatata. Margó
leguminis angustus séd conspicuus, rectissimus (non sicut in Leguminocarpo regeli (Heer) et Leguminocarpo legányii n. sp. undulatus). Nervatio in periearpio non conspicua.
termésA teljesen ép maradvány /ü
hosszú és 9
széles.
hüvely csúcsa tompa. A terméskocsány felli része folyamatosan elkeskenyedik. A terméskocsányból semmi sem maradt meg. A magvak
magegymás mellett állnak. A hüvelyben kilenc mag számlálható meg.
vak alakja kissé rhomboid-négyzet, de inkább harántirányban kiszé esedett.
terméshüvely szegélye ellentétben a Leguminocarpon regeli
(Heer) és a széles formájú Leguminocarpon legányii- fajjal teljesen egyenes. A hüvelylenyomaton erezetnek nyoma sem látható.

mm

mm

A

A

A

srn

Ez a hüvelytermés a többi Leguminosa terméstl ersen eltér. Nem
egyeztethet össze sem a Leguminocarpon regeli (Heer) fajjal, sem az
Az irodalomban ismertetett termések
egri többi hüvely termésékkel.
mindegyikétl eltér hüvelye szegélyének teljesen egyenes voltával.

Aceraceae.
Acer trilobatum (S
(Tab.

II.

Fig.

t

1.

b g

.)

A.

B

r.

és 5/b.)

Az egri harmadidszaki rétegeknek leggyakoribb smaradványai
közé tartoznak e faj levelei. A rétegekbl igen sok Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levél, 'illetve levéltöredék került el. Közülük több töredékes egy pedig csaknem teljesen ép. A levélnyél csak két példányon
látszik. Az ujjasán erezett háromlkaréjú leveleken a fkaréj hosszabb és
erteljesebb. Az oldalkaréjok rövidiebbek és hosszú, karcsú csúcsban végzdnek. A fkaréj két oldalán és az oldalkaréjok küls oldalán még kisebb
karéjok is látszanak. A fogazat egyenltlen, kisebb-nagyobb fogak váltogatják egymást, épszél karéjú nincs közöttük. A karéjok közti bevágás
nem mély- A levélalapról három erteljes ér indul ki, amelyek közül a
középs a levél csúcsáig fk. A férnek fels részébl kiinduló másodrend erek mereven, nem pedig ívelten futnak a levél széle felé és ott
egy-egy fogban végzdnek. A két ers oldalér az oldalkaréjok csúcsában
végzdik. Egyik-másik példányon a két oldalér alapjától ívelten hajló,
gyengén látható erek indulnak a levél válla mentén. A férbl még o yan
erek is indulnak ki, amelyek az öblök irányában futnak, ott elágaznak és
a többi oldalérrel anasztomlzálnak. Ezenkívül harmad- és negyedrend
erezet hálózza be az egész levelet. Ezek az egész levél felületét apró kis

mezkre

—

A fér és az elsrend oldalerek által bezárt szög 20 40°
ebbl következik, hogy az oldalkaréjok a fkaréjhoz közel
attól el nem hajlók. Egy levéltöredék alapjából 45 mm hosszú

osztják.

között van,

állanak és
levélnyél indul ki.

Egy másik kis levélalap töredéket is találtam, melyen
hosszií. levélnyél és a jellemz három fár kiindulása jól látható.
a 12
levélalap és a juharfajokra annyira jellemz három fér alapján minden valószínség szerint e töredékek is az Acer trilobatum (S t b g.) A. B r.
fajhoz tartoznak.
munkájában leírt és ábrázolt Acer
(16. Tab. 20.)
trilobatum (S t b g.) A. B r. levelek a gyjtött smaradványokkal mind
váll, mind fogazat és az erezet kialakulása tekintetében is egyeznek.
másik munkájában (15. p. 364. Tab. 18. Fig. 8 10.) közölt
nyolcadik ábra egyezik az egri példánnyal.
(84. Tab. 41. Fig.
1
Acer trilobatum ábrái teljes mértékben azonosíthatók azi egri
8.)

A

mm

Engelhardt

Engelhardt

—

Unger

—

smaradványokkal, amelyek közül a kisebbik példány Unger második
ábrájával egyezik. A M. N. M. P. B. gyjteményében lév egri példányok
hasonlóan teljes megegyezést mutatnak az Unger leírásában szerepl
hatodik ábrával- Unger Szántó környékérl is közölt Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. levelet, mely lényegesebb eltérést nem mutat a jellegzetes Acer trilobatum levelektl. Ettingshausen (24. Tab- 44.) híres
bilini munkájában ábrázolt Acer trilobatum levelek az egri leletekkel szintén összeegyeztethetk. Heer (31. Tab. 115. Fig. 1.) ábrája is hasonló
a M. N. M. P. B. gyjteményébl származó kis juharlevélhez, amelyen
jól láthatók a mereven felszálló oldalkaréjok, az erezet és a fogazat.
A Goeppert (29. Tab. 23. Fig. 4.) munkájában közölt juharlevél a mereven felszálló erezet és kiliegyesed levélkaréjok alapján minden valóházi (83).
színség szerint az Acer trilobatum fajhoz tartozik.

Udvar

72

aki Eger környékének snövényeivel foglalkozott dolgozatában epilíti
az Acer trilobatum- hoz tartozó leveleket. Ezekrl ábrát nem közölt s így
közelebbi összehasonlítást végezni nem tudtam. Az smaradványok, leírás
alapján az ismertetett egri levélmaradványokkal egyeznek. Staub a
zsilvö’gyi munkájában (70.) részletesen foglalkozott az Acer trilobatum
fajjal, de a gyenge ábrák alapján az egri kletekkel nem hasonlíthattam
össze. K r á u s e 1 is közölt e fajhoz tartozó leveleket (46. Tab. 11. Fig. 7.)
és szövegközti ábrát is adott. Leírása és ábrája megegyezik az egri agyagfeltárás rétegeibl elkerült levélmaradványokkal. Brown munkáját an
(8. Tab. 58. fig. 13.) közöl egy ábrát, melyen a mereven felszálló oldalkaréjok és az erezet mutatnak némi hasonlóságot az Acer trilobatum
(S t b g.) A. B r. fajhoz. A H o 1 1 i c k (36. Tab. 76. Fig. 2.) mvében leírt
és ábrázolt Acer trilobatum prcductum (A. B r.) Heer levéltöredék is
némi hasonlóságot mutat az egri smaradványokkal, de töredékes volta
miatt azonosítani nem lehetett.

Acer trilobatum

A

(S

t

b

g.)

A.

B r.

(fructus).

gyjtés folyamán egy igen

jó magatartáséi és szép terméslenyomaféltermés a termésszárnnyal együtt 20
hosszú,
legszélesebb részén a szárny 7 mim széles, az egész tehát majdnem háromszor olyan hosszú, mint legnagyobb szélessége. Az ovális alakú magház
csak egy mm-rel szélesebb, mint a termésszámy hozzácsatlakozó része.
termésszárny egyenes, majd csúcsa felé ersen legömbölyöd hátú.
Az alsó oldalán, a makkoeska felé homorúan keskeny ed'iik.
termésszárnyat
behálózó erezet a termésszárny hátával párhuzamosan
indul, majd széles ívben elhajlik a szárny széle felé. Közben többszörösen
anasztomizál. Az erezet a termésfal felületén is végighalad. Az eddigi
egybehangzó vélemények alapján ezen termés az atlanti Észak- Amerikában él Acer rubrum és Acer saccharinum L. termésével mutat rokon-

mm

A

tot sikerült találni.

A

A

srn

ságot.

Weyland

(93.

p.

—

107

108.)

a

rajnai,

harmadidszakról

munkájában a juharterméseket négy csoportba

sorolja:

A

írt

alak,

kitn

nagyság

feljebb ismertetett termés az
erezet alapján.
beosztása szerint
a harmadik csoportba tartozik, azzal a különbséggel, hogy
a termés hátát ebben a csoportban homorúnak jelzi, az egri termésmaradvány háta viszont egyenes. Ugyanakkor hangoztatja, hogy nagyon
nehéz az egyes csoportokat elhatárolni, mert a termésszárnyak nagysága
és alakja mindig ersen változó. Krausel (46. p. 72 77.) is részletesen
által felállított négy
tárgyalta Mainz-kasteli munkájában a
csoportot. Heer (31. p. 859. Tab. 112. Fig. 1 16.) svájci munkájában szintén
részletesen tárgyalta a juharterméseket. Terméseinek bármelyikével is
nehezen azonosítható az egri termésmaradvány. Udvarházi (83.), aki az'
egri alsó riolittufa növénymaradványainak feldolgozásakor talált juharfajhoz tartozó leveleket, termésrl nem tett említést. Jablonszky (39.
p. 260. Tab. 10. Fig. 3.) ipolytarnóci flóra feldolgozásában ismertetett
Acer trilobatum tennése nagyságra és alakra annyira eltér az egritl,
hogy azzal semmiképpen sem azonosítható. S t a u b (70. p. 532.) egyik
munkájában összefoglaló leírást adott az Acer trilobatum A. B r. faj termésérl az irodalmi adatok és ábrázolások alapján. Leírás alapján az egri
juhartermés az Acer trilobatum A. B r. fajhoz sorolható. Kásky dolgozatában (57. Fig. 7.) ábrázolt Acer sp. terméssel nagy hasonlóságot mutat
az egri termésmaradvány. Ettingshausen bilini mvében (24. p.
18—19. Tab. 44. Fig. 2.) közöl egy Acer trilobatum A. B r. termést, amely
és

Weyland

Weyland

—

—

alaktanilag teljesen egyezik az egri agyagfeltárás rétegeiben talált ter-

mésmaradvánnyal.
P a x az Acer trilobatum A. B r. fajt a Palaeorubra szekcióba
sorolta, amely a harmadidöszak folyamán igen nagy elterjedésben élt
és csaknem egész Európát lakta, Grönlandtól Szászországon, Csehországon

A

Pa 1ae or u b ra
és Olaszországon keresztül egészen Görögországig.
csoport számos faja már a miocén folyamán kihalt Európából. Csupán
az Acer trilobatum A. B r. faj az, amely a pliocén végéig, a negyedidmai .,Rubra“
szakban bekövetkezett eljegesedésekig maradt életben.
szekció már csak atlanti Észak- Amerika tájain: Üj-Fundlandtól Floridáig, északnyugaton pedig Winnipeg, Dakota és Nebraska vidékein él

A

néhány

fajjal.

Acer crenatifolium

E 1 1 h.

E fajból csupán egyetlen kis levél került el a gyjtés folyamán, az
töredékes.
levél fkaréja jórészen hiányzik és így nem mérhet.
levéllemez szélessége 35 mm.
juharfajokra annyira jel
levélnyél itt jól látható, meglév része 3 cm.
levél alapjából három erteljesebb ér indul a közép- és két oldalkaréi y csúcsa felé. Két gyengébben
kivehet pedig az alsó karéjok felé irányul.
férbl kiinduló másodrend erek nem olyan mereven haladnak a levél széle felé, mint az Acer
trilobatum faj levelén lláttuk, hanem ívesen elre hajlottak.
harmadrend és a negyedrend erezet itt is egymással összefügg és a levél
felületét apró kis mezcskélkre osztjakis töredékes levélkén a gyengém szívalakú levélalap közelében még
két kisebb levélkaréjt láthatunk, tehát nem háromkaréjú, mint az Acer
trilobatum faj levelei.
levél fogazata egyenltlen és inkább a nagyobb

A

is

A

A

emz

A

A

A

A

A

fogak uralkodnak. Mindezen különbségek alapján az Acer trilobatum
A B r. fajjal azonosítani nem lehetett. A e n z e 1 mvében (48. Tab. 5Fig- 35. p. 100.) Acer crenatifoliumnak leírt smaradvánnyal nagy hasonlóságot mutat. Menzel a leírásban az oldalkaréjok elkeskenycdését említi.
Sajnos, az egri példányon mindkét oldalkaréj csúcsa hiányzik és ezt az
elkeskenyedést nem figyelhetjük meg. Ennek ellenére a levélalap gyenge
szívalakií kialakulása és az erezet alapján leírt smaradványt az Acer
crenatifolium E 1 1 h. -fajjal azonosítottam. Weiland munkájában ábrázolt (92. Tab. 17. Fig. 1.) egy Acer crenatifolium Etth. levelet. E levél
gyengén szívesvállával és erezetével egyezik az egri töredéses juhar-

M

levéllel.

Tanulmányaim alapján e fajt a P a x-féle Palaeospicata szekcióba
sorolhatjuk. Ez a szekció csak kevés típussal élte túl a harmadidszakot.
Az Acer crenatifolium az oligocén folyamán Grönlandtól Izlandon keresztül a Kajna-medencéig terjedt.
miocénben pedig egész Közép-Európára
kiterjedt, de a pliocén folyamán már csak Dél-Franciaország teriilelén
találjuk meg. Ma él rokona az Acer pseudoplatanus L., amely az északi

A

mérsékelt öv területén, de különösen a középeurópai hegyvidékeken

Acer integriiobum

We

él.

b.

A gyjtés folyamán e fajból hét példányt találtam. Közöttük teljesen
ép egy sem volt. Minden levél háromkaréjú és az erteljesen felfelé irányuló három ér mellett a levélalapból jobbra és balra kiinduló egy-egy
további is a jellemz. Ez a két alsó ér egy-egy erteljesebb fogazatban
végzdik anélkül, hogy ezzel egy külön karéjt alkotna. A levelek erezete
teljesen egyezik a többi juharlevél erezetével, azzal a különbséggel, hogy
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másodrend erek nem irányulnak mereven a levél
széle felé, hanem elbb gyenge ívben hajolnak, és csak azután futnak a
levél széle irányába.
levél szélén apróbb és nagyobb fogak váltakoznak.
Jellemz még a levélmaradványokra a levélváll kissé szíves kialakulása,
ellentétben az Acer trilobatum-íajjaA, ahol ezt nem találtam.
levelek
a föérbl kiinduló

A

A

nagysága különböz, sajnos, pontos méretet egyikrl sem tudok adni,
mert vagy a fkaréj vagy a levélalap hiányzik. Egyik levél, a fér mentén
teljesen elhajlik s így pontosan mérni sem lehet. Az egri) agyagfeltárás
rétegeibl elkerült juharlevelek legnagyobb példánya is e fajhoz tartozik. E nagy példányból csak a levélközép maradt meg, a levélalapon
a két alsó, e fajra jellemz érpár megvan.

Az

W eyland

szépen ábrázolta e faj leveleit (92. Tab.
szívalakú válla és az erezet egyezik' az egri
leletekével, különösen a harmadik ábráján, ahol a fér fels részébl
kiinduló másodrend ereknek az ívben hajlottsága látható. Az oldalkaréjok az egri példányokon kezdetben szélesebbek és csak hirtelen
hegyesednek ki, szintén nagy hasonlatosságot mutatnak a
eyland
által ábrázolt smaradványokkal. Bár az Acer integrilobum nagy hasonlatosságot mutat az Acer trilobatum, fajjal mégis arra a meggyzdésre
jutott Weyl and, hogy elválassza az Acer trilobatum levelektl. Vizsgálatait igen nagyszámú juharlevélen végezte.
Pax e fajt a Palaeocampestria szekcióba sorolja- Acer integrilobum
faj már az angliai eocénbl is ismeretes. Felterjedését az oligocén és a
18.

'irodalomban

Fig. 1

—

3-).

A

leveleik kissé

W

miocén idszakban érte

el.

R ha m

n a c e ae.

Rhamnus warthae Her r.
(Tab. II. Fig-

6.)

A gyjtés folyamán e fajból több töredékes levél került napfényre.
Közöttük három keskenyebb és lándzsás alakú, a negyedik levélmaradványnak kissé szélesebb a levéllemeze, az ötödik levéllenyomat pedig
sokkal nagyobb a többinél. Ennek hossza 145 mm, szélessége pedig 50 mm.
A töredékes levelek hossza 65—80 mm között váltakozik, szélességük
pedig 23 44 mm-ig terjed. A levelek szélén egymástól aránylag távol
álló, apró, hegyes, felfelé irányuló fogak láthatók. Egyes helyeken, ahol az

—

smaradványok

jobb megtartó súak, ott szépen látszanak a fogacskák. így
a legnagyobb példány levelének bal szélén. Sajnos, a többi smaradványon
éppen a levelek széle sérült ersen s így kevés helyen Játszik pontosan a
ibgacska. A’ levelek csúcsa és alapja majdnem minden példányon hiányzik, kivéve egyet, amelyen a levélalap aránylag jól kivehet. A fér egyenesirányú. Belle váltakozva indulnak kii a másodrend erek és ers ívben
magasan felfelé irányulnak. Mieltt a levél szélét elérnék, az elttük futó
alkotva, a levél szélét kitöltötték.
érrel egyesülnek, miután kis íveket
Ezekbl a kis ívekbl egyenesen a fogacskákba induló erek is futnak.
másodrend erek a levél fels részében ersebb ívet írnak le, mint a
másodrend ereket összeköt harmadrend erek hálólevél alapján.
zatot alkotnak, egymással többször anasztomizálnak és így a levél felületét apró kis mezkre osztják fel.
Az irodalomban több helyen írtak le Rhamnus fajokat, de ezek az
e e r (33. p- 23. Tab. 5.
egri agyagfeltárás leleteivel nem azonosíthatók.
Fig. 2—3. és Tab. 6. Fig. 3 5.) a fels-oligocén korú zsilvölgyi flórából
ismertetett és ábrázolt leveleket Rhamnus warthae név alatt. Az egri
leletek mind a levél alakja és fogazata, mind pedig az erezet alapján

A

A

—

H

mértékben megegyezést mutatnak a leírt és ábrázolt fajjal. Magyarugyancsak a zsilvölgyi rétegekbl ismertetett és ábrázolt
Staub két levelet Rhamnus warthae Heer néven (70. Tab. 38. Fig. 1 2.),
amelyek még jobb magatartásiaknak látszanak, mint az eredeti leírás pélteljes

országon

—

dányai Staub ábrái alapján is teljes a faji egyiivétartozás,
dányai és az ismertetett egri levélmaradványok között.

Heer

pél-

Palama e.
Sabal

sp.

Két igen kis levéltöredék került el Egerbl, melyek a Sabal génuszhoz tartoznak. A legyezpálmaleveleknek csak középs része maradt meg.
A levél gerince kissé rövid, tompa háromszög és a levélnyél nem tüskés.
Az egyik Legény i gyjteményébe! származó smaradvány 14
széles és 50
hosszú és 14
hosszú levélnyelet, rövid (6
széles)
levélgerincet és
összefügg levélszelet közepét mutatja.
a 19 sugarú
A másik, saját gyjtés még kisebb levélgerincmaradvány, amelybl
rossz megtartás mellett csak 10
széles levélnyéldarab,
hosszú és 3
hosszú), csúcsán
3
széles, de aránylag magasabbra húzódó (6
lekerekített rachis és 20 sugárból álló összefügg levélszelet (nyilván nem
az összes) középrésze látható. A rachis alakja ezen leveleknél a lemez fels
oldalát mutatja, mivel a rachis tompán legömbölyödött és nem húzódik
keskenyen felfelé, mint a lemez alsó oldalán. Az smaradványok egészén
fiatal
Sabal- levél középs részérl származhatnak. Az agvagfeltárás
ugyanezen rétegeibl ismertetett Andreánszky (1. p. 36. Tab. 3.) egy
pálmalevelet Sabalites sp. (TI. Tab. Fig. 2.) néven, amelyrl a következket
írja: „höchstwahrscheinliioh das Blatt von Tuzsonia hungarica“.

mm

mm

mm

Réteg tani

mm

mm

és

mm

mm

mm

snövény földrajzi következtetések.

Az agyagfeltárás iéés-oligocén rétegeibl nagyszámú (700 — 800)
snövénymaradvány került el. A meghatározott anyag csak kis része
a szép és nagy egri flórának. Az eddig feldolgozott anyag nem eléig arra,
hogy megközelítleg

is

Annyi már

képet rajzolhassunk ennek az idszaknak
h megállapítható,
hogy Eger környékén a

teljes

felsoligocén éghajlata és az akkor élt növényzet összetétele eltérít! a mai európai éghajlattól és ennek növényvilágától. Az smaradványok teljes fe dolgozása értékes snövényföldrajzi, különösen séghajlati megállapításokat fog eredményezni.
Az oligocén idszak végén Eger környékén egy, a tengertl nem meszsze fekv kevert erdséget képzelhetünk el örökzöld és lombhullató lombos
fákktal és fenykkel. Mint örökzöld lombosfák, illetve cserjék, a Laurus
a Cinnamomum, Myrica és a Quercus gigantum szerepeltek, mindenesetre
még ennél jóval több
fanemmel. Lombkullatóík az Acer.
Juglans, Quercus, Ulmus, Rhamnus stb. fajok.
fenyket a Pinus. Glttplostrubus és Sequoia génuszok képviselték. Meglehetsen tarkította ezt az
egyébként is változatos képet a magasabb hmérsékletet igényl pálmák
jelenléte.
pálmák Drude (9. p. 94 106.) szerinti északi elterjedési határvonala kb. olyan izotermával esik egybe, ahol az évi átlaghmérséklet
16° C, a leghidegebb hónap hmérséklete pedig nem alacsonyabb 8° C-nál.
Ezt az alacsonyabb hmérsékletet azok a Leguminosa-fajok, amelyeknek
csak termései és levelei (Cassia) ismeretesek e területrl, meg az egyes
páfrányfélék (Lastraea, Trichomanes stb.), és a felsorolt örökzöld fajok
flórájáról-

is

1

más

A

még

jól

trték.

A

—

Az egri fels-oligocén flóra összetételében, hasonlóan egyéb harmadidszaki ilórák összetételéhez, a mai keletázsiai és a monszum területek,
valamint Észak-Amerika atlantikus partjain él szubtrópikus flóraelemek
uralkodnak.
A harmadidszak közepén Európa legnagyobb részében így hazánkban is
a jelenleginél jóval magasabb hmérséklet uralkodott. A felsoligocénben, Eger környékén melegebb, csapadékos és hvösebb, enyhe
idszakok váltakoztak. Ezért volt a terület is megfelel a pálmák

—

—

elterjedésére.

Az

egri

fels-oligocén

többi

flóraelemeibl viszont

arra

elz

idszak melegebb éghajlatát viszonylag
hvösebb váltotta fel. Ez a változás szép összhangban van az egyéb földtani megállapításokkal, amelyek szerint Közép-Európában az oligoeén
és miocén közti határid a fokozódó lehlés kezdetét jelzi.

következhetünk, hogy az

nagiJiajiBH:
PcKonaeMbie ociaTKM pacTeHMü H3 tpeTHSHbix o6pa30BaHMíí 3repa.

B OKpyjKHOCTH ropoia 9rep (ceBepnaa aaoTb B-Hrpiui)

h MecTca Gorana (furopa BepxHe
oanroppHOBoro Boapacra. IrtaoiKeHaa aBTopoM ({wiopa noKa3MBaeT poncTBeHHbie cbhsh c ®jioPrmh BOCTOHHofl-AaHH u ceBepnoií-AMepuKn. 9repcKaji BepxHe-o.jinropeHOBafl cjuiopa aoKa3hiBaer oxoaonHeime KJiiiMaTa na rpaHiipe oaiiropeHa a MiiogeHa.

PLANTES FOSSILES DE L’ÉPOQLE TÉRTI Aí RE D’EGER
Pár:

I.

Pálfalvy.

Dans le voisinage immédiat de la vilié d’Eger en Hongrie 1’ on a
trouvé dans les couches argileuses de l’oligocéne supérieur de l’ancienne
tuilerie Wind un grand norubre (700 á 800) de plantes fossiles. Le
matériel étudié (pour la liste floristique voir p
n’est qu’une petife
.)
partié de la béllé et riche flóré d’Eger. II n’est pás suffisant pour donner
u ne idée, mámé approximative, de la flóré entiére de cette époque. Mais
on en peut déjá établir que dans les environs d’Eger le climat de
l’oligocéne supérieur et la flóré de cette époque ont été différests au
climat et á la Here de l’Europe de nos jours. L’étude compléte des plantes
fossiles recueillies promet des eonstaiions de grande valeur concernani
la paléokéographie végéíale, et surtout l’histoire des climats.
Nous devons admettre l’existance, á la fin de la. période oligocéne.
dans les environs d’Eger, prés de la mer, d’une íort rnixte d’arbres á
feuillage persistant. et á feuillage caduque, et de coniféres. Comme
essences á feuillage persistanty ont figuré les genres Laurus, Cinnamomum, Myrica, le Quercus giganteum, et encore d’autres. Les á feuillage
caduque sont représentées pár des espéces des genres Acer, Juglans,
Quercus, Ulmus, etc. Les coniféres sont représentés pár les genres Pinus,
GLqitostrobus et Sequoia. La présence des palmiers exigeant unó
température élevée a rend cette image, déjá bien variée, encore plus
eolorée. La limité d’extension vers le nord des palmiers coincide, selon
Drude (9. pp. 94 106.), approximativement avec une isotherme, aü la
température anuelle movenne est de 16° C, et la température du mois le
plus froid n’est pás inférieure á 8° C. Cette température est bien supportée
pár les, plantes légumineuses, dönt nous connaissons en ce territoire que
des fruits et des leuilles (Cassia), ainsi que pár les fougéres (Lastraea.
Trichomanes, etc) et les essences á feuillage persistant mentlonnées.
.

.

.

Dans la comuosition de la flóré oligocene supérieur d’Eger,
pareillement á la composition des autres flores tertiaires, doninent les
élémonts sous-tropiques des régions actuelles de l’Asie orientale et des
régions á mousson, ainsi que des parages atlantiques de l’Amérique du
Nord.
Au niilieu de l’époque tertiaire il y avait dans la grande partié de
l’Europe une température beaueoup plus élevée qu’aetuellement. Dans
l’oligoeéne superieur des environs d’Eger il y avait une alternance de
périodes pluvieuses chaudes et de périodes moin ehaudes plus tempérées.
Les autres éléments de la flóré de l’oligocéne supérieur d’Eger nous font
eonclure á oe que le climat plus chaud de la période précédente a été
suivi pár un climat relativement froid. changement est én bon accord
avec les autres constations géologiques, selon. lesquelles la période
entre l’oligocéne et le miocéné
indique
commencement d’un
le
refroi d issem ént progressif
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A

sárszentmiklósi ríolit-kérdés
KISS JÁNOS

A

polgárdi ipartelep kfejtjében föltárt kaoliinosodott eruptívtelér
(kvarcport.! ) települési és magma genetikai vizsgálata közben fölvetdött
az a kérdés, vájjon rokoni kapcsolatban áll-e a tle távoles velencei, illetve,
Szükségessé vált tehát az
sárszentmiklósi eruptív-elfordulással?
újravizsgálata és részletes
kzettani
földtani
tüzetes
és
elfordulás
utóbbi
térképezése. (1. ábra).
sárszentmiklósi eruptív-elfordulásról igen szkszavú irodalmi adah Lajos, illetve Se ha farzik és V en dl A. munkái
tok vaunak T.
1

—

A

Rt

domitos kvaretrahitnak, V endl A. pedig a
mikroszkópi és vegyelemzés alapján egyszeren riolitnak írja le. A legüdébb kzet összetételét V endl A. a következkben állapítja meg:

nyomán. S

chaf ar zik
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nyom
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Összesen

D:

:

99,78

2.461

A

jelzett elfordulást Sárbogárd és Sárszentmiklós között,
puszta mellett lév Szarvashegy oldalán nagy kfejt tárja

Mindszent-

melynek
kzetét idszakosan teimelik. A Szarvashegy fiatal pannoniai térszínébl
enyhén kiemelked, ÉÉNY DDK.-irányban húzódó pleisztocén-rétegekkel borított vonalat, ahol a már messzirl látható fehér foltok elárulják,
hogy a fiatal takaró alatt idsebb képzdmény húzódik. A pleisztocén-rétegek vastagsága igen változó, s a gerincen alig érheti el az 1 2 métert. Közvetlenül a kfejt déli bejáratánál lév ereszke az eruptivum fölött váltakozó rétegsort tár fel, mely smaradványt ugyan nem tartalmaz, de

—

—

fel,

