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donné une description détaillée de l’espéce; il n’a pás décrit la constitution du test,

il 6’est borné á fairé connaít're seulement les traits caractéristiques extérieurs de h
forme. II serait important de connaítre de plus prés la constitution du test, parce
que ce n’e$t que pár el le que nous pouvons décider de la justesse de l’avis de Ten
Dam. Les Nubecularias appartiennent notamment á la famille principale des

Miliolides. Ce sont des formes á test dense de porcelaine ou, plus raj’ement, á test

calcaire dense. Pár contre, les Karrerias appartiennent á la famille "principale des
Roíalidae, avec un test faiblement poreux.

L’exemplaire original décrit pár Hant ken s’est perdu, l’on ne peut donc
pás décider de són appartenance 6ystématique. L’espéce est fórt rare, nous n’en

avons pás trouvé d’exemplaires dans la matiére collectionnée pár Hantken.
Mais nous avons trouvé deux exemplaires ressemblant á la forme de Hantken
dans les couohes éocénes moyennes á Clavulinoides cylindrica de Bakonycsernye..
Ce sont des forme6 perforées á test calcaire, elles ne peuvent donc pás appartenir
parmi les Nubecularias. D’aprés leur forme et la structure de leur test', on peut
les identifier plutt avec l’espéce Karreria fallax R z h.

Ten Dam ne mentionne pás dans quelle association de fauné se trouvé
la forme Karreria, ainsi Tón ne peut pás se prononcer sur l’identité du faciés des

couches du Paléocéne algérien á Karreria fallax et des couches á Nubecularia elon-

gata Hant k. de Mogyorós et de Bakonycsernye, respectivement.

Jusqu’á une nouvelle étude microfaunistique des couches de Mogyorós, nous
devons rayer, pour éviter des confusions, l’espéce Nubecularia elongata Hant k.,

que Hantken a décrit avec un point d’interrogation, et nou6 identifions la forme

de Bakonycsernye, d’apparence extérieure identique, avec l’espéce Karreria Fallax

Rzh.

MIOCÉN NÖVÉNYMARADVÁNYOK A MECSEKHEGYSÉGBL

PÁLFALVY ISTVÁN

A mecseki középs-miocén dacittufából több ízben kerültek el növénymarad-

ványok. 1949-ben ifj. Noszky J. baranyamegyei Magyaregregy határában lev
elfordulásokra hívta föl a figyelmet, ahonnan több gyjtút alkalmával gazdag

flórát sikerült gyjtenem. Eddigi vizsgálataim eredményeit a következkben fog-

lalom össze.

Rétegtani viszonyok

A Mecsekhegység földtani felépítésében a harmadidszak második felében

Keletkezett vulkáni képzdmények kisebb jelentségek. Nagy elterjedésben és több

szintben, helyenként változó vastagsággal, ismétldve találunk biotitos dacittufát.

A legidsebb rétegszint alsó-helvéti édesvízi, ,a (következ rétegszintek pedig slir-

jellegü helvéti rétegekkel határosak, st ezek fölött a tortónai lajtamészk rétegei

között is mutatkozik kissé tufás agyag, jól meghatározható smaradványokkal.
A Mecsek ÉNy-i és EK-i tájain tehát a középs-miocén folyamán ismételt

dacitvulkáni- mködés volt. A vulkáni kitörések — Vadász E. megállapítása sze-

rint — (7. p. 73.) a Magyar Középhegységben lezajlott kitörésekhez hasonló korúak

és még a szarmata-emeletben is folytatódtak, de a Meosekben már fiatalabb üledékek

között nem találhatók.

Vadász úgy véli, hogy faunisztikai alapon az édesvízi rétegek nem az

alsó-, hanem inkább a középs-miocénbe tartoznak, mivel az édesvízi rétegekre —
6 Földtani Közlöny. 7833 (4).
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egyez településsel — olyan tenger; rétegek települnek, amelyek helvéti, st olykor

tortónai jellegek. Ez a tény Magyaregregv környékén igen jól szemlélhet: a ten-

geri formák kétessé teszik az alsó édesvízi rétegcsszJetnek a burdigálai emeletbe

való sorolását.

snövénytani viszonyok

A begyjtött és részben feldolgozott smaradványok legnagyobb része

Alagyaregregytl NvÉNv-ra, K'svaszar irányában lév Farkasordítói- és Leányki-
árkok meg az Almásdl, kisebb része pedig Hidas, Püspöknádasd, Váralja, Komló,

Somogy és több más ''lelhely dacittufás rétegeibl származik. Eddig a következ

smaradványokat állapítottuk meg:

Coscinodiscus sp.

Triceratium sp.

Navicula sp.

Aspidium sp.

Lastrea oeningensis A. Br.

? Woodwardites sp.

Pinus sp. [teadaeformis (U n g.)

H ee r]

Pinus sp. [hepios (Ung.) Heer]
Pinus sp.

Pinus sp. (semen több típus)

Glyptostrobus europaeus (Brgt.)

Heer
Taxodium (distichum) miocaenicum

Heer (föl. et con.)

Libocedrus salicornioides (U n g.)

Heer
Magnólia sp.

Laurophyllum princeps (Heer) K r.

et W e y 1.

Laurophyllum sp.

Cinnamomophyllum polymorphum
(A. Br.) Kr. et Wey 1.

Cinnamomophyllum scheuchzeri

(Heer) Kr. et Wey 1.

Cinnamomophyllum spectabile (Heer)
K r. et Wey 1.

Cinnamomophyllum sp.

Daphnogene lanceolata Ung.
Daphnogene sp.

Lindrea paucinervis (Heer) Mey.
,,Persoonia“ laurina Heer.
Cerathophyllum hungaricum n. sp. (föl.)

Hamamelites sp.

Liquidambar europaeum A. B r. (fok,

sem. et pollen)

Liquidambar protensum Ung.
Parrotia fagifolia (Goepp.) Heer
„Embothrites borealis U n g.“

Populus latior A. B r.

Populus balsamoides Goepp.
Salix longa A. B r.

,

Salix angusta A. B r.

Abronia bronni (Ung.) L a u r.

Myrica lignitum (Ung.) Sáp.
Pterocarya denticulata (Web.) Heer
Carya bilinica Ung.
Juglans, sp.

Engelhardtia brongniarti Sáp.
Amentum Betulae sp.

Betula sp.

Fagus sp. »

Cárpinus grandis Ung. (sem.)

Quercus mediterranea Ung.
Quercus sprengelli Ung.
Castanea alavia Ung.
Ficus wetteravica E 1 1.

Ulmus braunii Heer
Ulmus sp. (semen)

Celtis begonioides Goepp.
Zelkova ungeri K o v.

Diospyros sp.

Sapotacites sp.

Styrax sp.

Crataegus sp. (cfr. C. azarolus

)

Physolobium eltingshauseni Staub.
Caesalpinites macrophyllus (Heer) Kr.

Robinia eliptica A. Br.

Podogonium knorri Ung. (sem.)

Leguminocarpon sp. (több típus)

Cercis sp.

Dalbergites sp. (pterodium)

Cassia ambigua Ung.
Aryssa disseminata (Ludw.) K i r c h.

Nyssa sp.

Tilia sp. (bractea)

Slerculia sp.

Ailanthus confucii Ung.
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Rhus pyrhae Ung.
Rhus heufleri Heer
Sapindus falcifolius (A. Br.) Heer
Acer sp. (föl.)

Acer sp. (sem. több típus)

Acer trilobatum (Stbg.) A. B r.

Zizyphus paradisiacus sp.

Ilex sp.

Ilex berberidifolia Heer
? Tetrastigmophyllum roltense YV e y !.

Ccitulpa microsperma Sáp. (sem.)

Catalpa sp.

Apocynophyllum sp.
''

„Smilax" grandifolia Ung.
Phragmites oeningensis A. B r.

Sabal cfr. lamanonis (Brgt.) Heer

A flóra faji összetétele és rokonsági köre alapján alkalmas arra, hogy követ-

keztethessünk a lelhelyek környékét egykor benépesít növényvilágra és az

éghajlatra.

A meghatározott flórából, különösen a babérfélék nagy számából ítélve

a Mecsekhegység területén a miocén közepe táján tengerparti — és attól kissé

távolabb elterül — nedvességben bvelked babérerdséget kell feltételeznünk —
páfrányokkal és mohákkal —

,
ahol örökzöld és lombhullató fák vegyültek fenykkel.

Partok közelében elterül, itt-ott nagyobb kiterjedés mocsárerdkre vall a Taxodium
(distichum) miócaenicum Heer, a Glyptostrobus europaeus (Brgt.) Heer és a

Nyssa jelenléte. Az édesvízü mocsarak mentén nyárfák, füzek; az állóvizekben pedig

a tócsagaz
(
Ceratophyllum

)

és a sásfajták tenyésztek.

örökzöld lombos fákként, illetve cserjeként a fahéj- és kámíorfák, babérok és

talán a Myríca lignitum (U n g.) S a p. szerepeltek, több más fanemmel. Lomb-
hullatók voltak: a Liquidambar europaeum A. B r., Populus latior A. B r., Popuius

bcilsamoides Goep p ., Carya bilinica Ün g., Ulmus braunii Heer., Zelkoca ungeri

Kov., az Acerek, a Leguminosák, Ailanthus ccnfucii Ung., és a Sapindusok.
A fenyféléket Pinusck Glyptostrobus, Libocedrus és a Taxodium képviselték. E part-

közeli erdség változatos képét a szárazabb, napsugaras homokos domboldalakon

elszórtan, egy-egy Sabal jelenléte is tarkította. A kzetanyagban elforduló tengeri

Diatomák (Ccscinodiscus, Navicula) az üledék egy részének tengeri ülepedését

bizonyítják.

A növényimaradványok faji összetételébl a mainál melegebb, kiegyenlítettebb

nedvességben bvelked, éghajlatra következtethetünk. Az egyes pillangósok, illetve

hüvelyesek, a fügefák (Ficus vetteravica Ett.) és más örökzöld alakok ma — mint

a trópusi vagy legalább is szubtrópusi flóra képviseli — mindenesetre magasabb
hmérsékleti igények. Egyes páfrányok (1. p. 320. ) arra engednek következtetni,

hogy ez az éghajlat nemcsak melegebb, kiegyenlítettebb, hanem teljesen óceáni

jelleg is volt. Ez összhangban van a Mecsekhegység mediterrán szigetcsoport-

jellegével is. így érthet az idsebb, ersen melegkedvel flóraelemek jelenléte.

'Aránylag igen nagy számúak az atlanti, északamerikai, illetve keletázsiai flóra-

elemek, a mainál melegebb éghajlatot jelz fák — illetve cserjék — maradványainak
túlsúlyával. Ilyenek a Hamamelidaceae-csa\ádba tartozó (Hamamelites, Liquidam-
bar, Parrotia), továbbá a Sapindusdk, az Engelhardtiák, a Dyöspyros, valamint a

Taxodium, Glyptostrobus és a Nyssa. Ez a három utóbbi egyébként határozottan

mocsárerdcket alkotó fanem. Az éghajlat hasonló lehetett, mint ma Kelet-Ázsia mele-
gebb szubtrópusi övén és részben Észak-Amerika déli részeinek atlanti tájain.

A vizsgált snövénymaradványokat tartalmazó mecseki dacittufa-fajták legfel-

jebb a helvéti alemeletbe helyezhetk.
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