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A FOLYO VAGY SZIVÁRGÓ VÍZ ALTAL KELETKEZETT NO VÉNY- 
LENYOMATOKHOZ HASONLÓ KÉPZŐDMÉNYEKRŐL.

I rta

Dr. Staub Móricz*

A «problematikus szervezetek» neve alatt most számos olyan fosszi- 
liát foglalunk össze, melyeket ezelőtt leginkább növények különösen 
moszatok lenyomatainak tartottak. Pontosabb vizsgálatok, újabb a szabad 
természetben tett megfigyelések ós jól végzett kísérletek kiderítették, hogy 
a vélt növénylenyomatok mechanikus behatásoknak köszönik eredetüket és 
e tekintetben a folyó vagy szivárgó víznek is jutott nevezetes szerep. Ilyen 
kétes maradványokat különösen a régibb kőzeteken, nevezetesen márgákon 
és homokköveken figyeltek meg és talán a legrégebben ismeretesek az an
gol «ripple marks» és «rain marks», melyekről már Lyell tesz említést.1 
Az elsők a folyó, az utóbbiak a légkörből lehulló víz munkái. Lyell2 
északamerikai útja alkalmával a tenger partján az apály idején a mosó
medve és az Oppossum friss lábnyomait fedezte föl az iszapban. Ezen az 
állatok csak a dagály visszahúzódása után, tehát négy órával megelő
zőleg járhattak végig, de ezen aránylag rövid idő alatt is a levegő és a 
nap hatása folytán az iszap fölülete szikkadhatott és megtömörülhetett any- 
nyira, hogy a lábnyomok megmaradhattak; sőt egynehány közülök, midőn 
Lyell ott járt, már félig volt finom homokkal kitöltve. Rövid idő is tehát 
elegendő arra, hogy a dagály és apály övében az ilyen iszapba vájt nyomok 
megrögzíttessenek ós a Fundy-öbölben megfigyeltek után Lyell.(i. h.) azt 
állítja, hogy a szökő ár az ilyen folyamatokra nézve még kedvezőbb. 
A partra lerakódott iszap különösen napsütötte helyeken 20 nap óta telje
sen megszilárdult, sőt felső része egynehány hüvelyknyi mélységig annyira 
megkeményedett, hogy színre és küllemre nézve az európai New-Red for- 
matio vörös márgáival teljesen megegyezett. A fölület teljesen sík volt, de 
helyenként elszórt apró, az egyik szélükön kúpidomulag kiemelkedő mélye
déseket láthatott, melyeket, a mint értesült 8— 10 nappal azelőtt, az apály 
idején zuhogó eső cseppjei még puha iszapba vájtak. E «fosszil esőcseppek
ről» részletesen szól Lyell még egy másik értekezésében.3 Ha egy ilyen 
egy vagy több hüvelyknyi vastag kőlapot, mondja Lyell, szétütünk, annak 
alsó réteglapján is, mely talán 10- 14 dagálylyal megelőzőleg lerakódott,

* Előadta az 1898. május hó 4-én tartott szakülésen.
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megmaradtak az esőC3Öppek nyomai, melyeknek reliefszertien kiemelkedő 
negativ lenyomata a szétütött kőzetlap ellenző fölületén vannak.

A folyó víz által keletkezett «rillmarks»-okat (barázdák) W. Dawson 

Nova Scotia szénformatiójában már 1868-ban igen közönséges jelenségnek 
mondotta4*5 és kele kezési módjukról is megemlékezett;6 A. G. Nathorst7* 8 
pedig a nélkül, hogy D awson régibb közleményét ismerte volna, 1872-ben 
Norfolkban Angliában Cromer mellett a tengerparton hasonló képződéseket 
figyelhetett meg és azokat le is rajzolta.

Williamson9 1883-ban Llanlairfechan mellett North-Wales-ben is 
megfigyelhette apály idején ezen álnövény lenyomatok keletkezéset és egy
szersmind ő az első, ki e képződményeket hig gipszoldattal rögzítette és 
állandósította.

1888-ban St. Meunier 10>11 nyugati Francziaországban a Saint-Lunaire 
(Ille-et-Villaine) melletti tengerparton látta azt, a mint a tengerbe vissza
térő víz a tengerpart puha iszapjában eleinte vékony, de azután vastagabb 
sugarakban Chondrites és egyéb moszatokhoz hasonló rajzokat idézett elő ; 
megjegyzi továbbá, hogy a leírt folyamat megfordítva is mehet végbe, a 
mennyiben az erősebb vízerek lefolyásuk alkalmával gyöngébb erekre 
bomlanak föl. Meunier is készített gipszlenyomatokat és Nathorst8 megle
pőnek mondja a Llanlairfechan és Saint-Lunaire mellett készített gipsz
lenyomatok és a Cromer mellett lerajzolt képződmények egymáshoz való 
hasonlatosságát.

M eunier ezenkívül látta, a mint a víz növényi bogyókhoz hasonló 

sphaeroid testeket is hozott lé tre; egy másik értekezésében 12 pe lig  külön 

megbeszéli azon körülményeket, melyek között ilyen képződmények keletkez

nek. Azt hiszi ugyan, hogy a víz ama önalkotta képződményeket ismét 

elpusztítja, ha kivételes körülmények nem járnak közbe, a melyek az egy

szer keletkezett alkotást úgyszólván állandósítják és ilyeneknek tartja egy

részt a mély, csendes vízben való keletkezest, vagy ha a szél homokot visz 

abba a pocsolyába, a melyben az említett képződés keletkezett.

F uchs Tivadar 13 a franczia iró közleményeinek megismertetése alkal
mával figyelmeztet arra, hogy már a régibb irodalomban tettek említést a 
szóban levő képződésekről; ígv Rogers 14 az amerikai úgynevezett Umbral 
Series — az alsó szénformatióhoz tartozó vörös homokkövek és márgák 
hatalmas complexusa, a melyben Rogers gyönyörű moszatnak mondott 
képződményt talált — fekvőjeben van az úgynevezett Vespertine formatio, 
mely szintén homokkövek, márgák és conglomeratok váltakozó rétegeiből 
áll, szintén rendkívül vastag, de korra néz/e az Umbral-Serie.stől nem kü
lönbözik lényegesen. Ezen Vespertine-formatióban a kőzetek réteglapjain 
igen gyakoriak saurusok lábnyomai, ripple marks, esőcseppek benyomatai, 
szárazság folytán keletkezett szakadások és egyéb különböző rajzok, melyek 
valószínűleg szinten állatnyomokat ábrázolnak. F uchs ugyanazt hiszi, hogy
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Bogers említett moszatja is a víznek köszöni eredetét, de Potonié 15 egy a 
kir. porosz geologiai országos intézet gyűjteményében levő példány után, 
melynek lelethelye ismeretlen ugyan, de talán Thüringia felső Rothliegend- 
jéből való és mely B ogers példányához rendkívül hasonló, nem tud F uchs 

véleményéhez csatlakozni. Nathorst is látott hasonló példányt egy tégla
vetőben és látta a berlini példányt is és szintén állítja B ogers példányának 
folyó vízből való eredetét, csak hogy ez igen finom iszapban mehetett vég
hez. Ugyanis Potonié az i. h. 3G1. lapján azt is közli, hogy a ripple-marks 
ezelőtt pálmalevelekkel is hasonlíttattak össze.

Az Amerikából említett képződményekkel találkozunk Németország 
tarka homokkövében is és B ornemann 16 azokat kitünően írta le ; ő azt kö
vetkezteti belőlük, hogy Németország tarka homokköve legnagyobb részében 
szárazföldi vagy talán még jobban mondva steppe-képződmény, mely 
időszakos posványokból és homokbuczkákból (Sanddünen) volt alkotva 
A homok szolgáltatta volna az említett lenyomatok állandósító anyagát, a 
mit különben már 1836-ban Voigt F. S.17 mondott volna.

Az északamerikai Connecticut államban a connecticuti völgyben a 
connecticut-homokban is találkoztak az Umbral-Seriesből leírt dolgokkal és 
Newberry 18 onnét írta le a Dendrophycus triassicus nevű fosszil moszatot, 
melyhez hasonlót Lesquereux 19 a Pottsville és Pittston mellett előforduló 
vörös palákból Dendrophycm Desori név alatt ismertetett. Newberry pom
pás «növénypéldányát» Davenport (Jowa) mellett találták volna és egyrészt 
B ogers említett növényével, másrészt a Williamson-, Meunier- és Na- 

THORST-féle «mo8zatokkal» való hasonlatossága föltűnő és Nathorst 8 figyel
meztetett is arra, hogy Dawson már említett közleményeiben a «Dendro- 
phicus»-t is a «rill-marks»-hoz számította. Nathorst8*22 továbbá már 
1881-ben is megjegyezte, hogy Miller és D yer23 Chloephycus plumosum-a, 
mely «fajból» Gotlandban is látott példányokat, kétség nélkül a víznek kö
szöni eredetét és ezt későbben J. F. James 24 is megerősítette. Nathorst 

szerint a SAPORTA-féle Panesrorsea és Laminarites nevű moszatok is csak 
egyszerű ripple-marks.

Ilyen ripple-marks gróf Solms-Laubach H. szerint20 ama lenyomat is, 
melyet H ausmann a mi századunk elején ldre és Sárna között Norvégiában 
gyűjtött ós Göppert H. B.21 Sigillaria Ilawsmanniana-nak írt le.

Az előadottak után nem lesz érdek nélkül ama növénylenyomatok
hoz hasonló képződmények bemutatása, melyek csehországi kaolinból ke
rültek Petrik Lajos tanár úr birtokába. Az egyik itt a képben kétszeres 
nagyításban bemutatott példány valamely harasztra; a másik pedig Lepido- 
dendronra emlékeztet, mindkettő pedig a kaolingyár szűrőszekrényeiben kelet
keztek. Petrik tanár úr szíves közlése szerint a kaoliniszap víztelenítése a 
következő módon történik. A szűrőkészülék egymás mellé helyezett szekré
nyekből áll, melyek vászonból készült oldalfalakkal vannak egymástól elkiilö-
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nítve. E szekrények fölváltva csövekkel állanak összeköttetésben, melyeken 
át a kaoliniszapot a szekrények belsejébe juttatják. E szerint tebát mindig 
csak az első, harmadik . . . .  szekrény telik meg iszappal, melynek vize a 
szomBzédszekrény vászonfalán át ide és innét kifelé kerül. Ezt a munkát 
addig folytatják, míg a szekrény többé iszapot föl nem vehet, a víztelení
tett kaolin tehát tömörülni fog és nézetem most az, hogy a folyamat előre
haladtával a szekrényben különböző tömöttségű és ennek folytán különböző 
nyomást gyakorló földes anyag halmozódik föl. Világos tehát, hogy ezután a 
kaoliniszapot fölvevő rekeszbe későbben a híg iszap vize már nem fogja a vizet 
levezető rekeszbe való útját oly hamar megtalálni mint a kezeles kezdetén, 
sőt ez utat a különböző sűrűségű és különböző nyomás alatt álló és már 
nagyjában víztelenített tömegen keresztül kell, hogy magának keresse és 
ezen tényezők együtthatásának eredménye lehetnek azon rajzok, melyek az 
utólagosan szárított kaolintömeg szétrepesztése alkalmával láthatók. A rajz 
körvonalai körül látható vájulatok, melyek már első tekintetre elárulják 
a lenyomat mechanikus úton való létrejöttét, elárulják egyszersmind a szi
várgó víz erőlködését is.

A lepidodendron-féle lenyomat valóságos ripple-mark, melynek ki

álló bordái között levő téren számos levélnyomokra emlékeztető apró m é
lyedés szabályos sorban áll. Ez Petrik tanár úr szerint közvetlenül a 

vászonból készült és nem kifeszített választó fal lenyomata volna. A vá- 
szont támasztó rudak és az ezek közé a víz által szorított szövet a tömörülő 

kaolinon hagyja nyomait.
Az adott magyarázatommal szemben Petrik tanár úr azt hiszi, hogy 

akkor, a mikor a szűrőkészülék megtelik, a kaolin először is a rekesz falain 
rakódik le és a munka befejezte után az egyes rekeszek belsejében még 
higabb iszapolt anyag marad vissza ; az egész tömeg most kiszáradván, ez 
alkalommal összehúzódik es ennek folytán megrepedvén, a repedések men
tén képződnének ezen növényekhez hasonló rajzok.

Az itt előadott dolgokat azon behatás alatt közlöm, mintha a kaolin 
szűrőszekrényeiben végbemenő physikai folyamat adott körülmények között 
talán a szabad természetben is hasonló eredménynyel szerepelhet.
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