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HARMADKORI NÖVÉNYMARADVÁNYOK EGER KÖRNYÉKÉRL
Irta; Udvarházi József.

DATEN ÜBER TERTIÁRE PFLANZENRESTE VON EGER (ERLAU).

Von J. Udvarházi.

Eger város délnyugati határában a Pap-hegy déli ereszén, az

n. n. Fertvölgy nyílásában homokot bányászna,k. Ebben a homok-
bányában tárják fel az egyik közepes magasságú dombot. Itt akad-
tam rá arra a finom szem, fehéres szürke vékony riolittufa réteg-

re, amely nagyszámban tartalmaz növénymaradványokat.
A feltárás szelvénye a következ: A legfelül látható réteg

barnásszin nyirok, melynek vastagsága 3—4 m között változik.

Általában kitn termtalajt szolgáltat és szép szllmvelés fo-

lyik rajta.

Ezen nyirokrétegben Elephas primigenius B 1 b. maradványa-
it találtam. Egy hatalmas agyar, több összetöredezett fog, egy ha-

talmas zápfog és más kisebb csontok kerültek el. 1898-ban buk-

kantak rá elször a fogakra, agyarakra és a csontváz egyéb darab-

jaira. Halaváts Gyula írta le ezeket errl a helyrl (Az egri

mammuth lelet. Földtani Közlöny XXVIII. k. 1898. 39. old.) Úgy
ez a réteg, mint az alatta következ, szürke szinti, homokos riolit-

tufa málladék, mely szintén tartalmazza az elbb említett marad-

ványokat, Seb r éter /. szerint a pleisztocén üledékeihez soro-

zandó. Ebben a rétegben lencsékben települve, a kavics és durváim
szem homok, pleisztocénkori folyóhordalékra mutat. Ez a folyö-

hordalék néha szintén tartalmaz állati maradványokat vagy köve-

sedéit fadarabokat.

Ezalatt pliocénkorú, több vékony, márgaszer réteg követke-

zik, teljesen vízszintesen települve, mely a vasas átivódás követ-

keztében többnyire rozsdavörös színezet. Valószínleg tavi üledék.

Lefelé ez a rétegsor mind tisztább és fehérebb lesz és már növény-
nyomok is láthatók benne Végül átmegy a teljesen tiszta, kréta-

szer fehér, kaolinos riolittufaba, mely könnyen faragható. Rósz
szül hasad így a levél és egyéb növénymaradványok, melyek ben-

ne bségesen találhatók, csak nehezen hozhatók épségben napvilág-
ra. Mivel állati maradványok nem fordulnak benne el, így csak
sztratigrafiai helyzetébl kell következtetni és ebbl ítélve, a réteg
valószínleg a közép vagy esetleg a fels miocénben képzdött.

Ezalatt a, növényeket tartalmazó réteg alatt, melynek vastag-
sága nem több 2ö— 3(1 cm né], durvább és finomabb szem szürke
és sárga szín homokrétegek váltakoznak, melyeket építkezési cé-
lokra hasznosítanak.

A következkben sorbaveszem a jól meghatározható növény-
maradvanyokat és igyekszem azokat a. recens fajok rokonságába
beosztani.

1. Tilia subserratifolia Udvar házi n. sp.

Folium e hasi subeordato, rotundo-obovatum, hasi paullo asy-
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metricum, parum supra médium latissimnm, cca. 5 cm latum. Apex
folii ignotus. Nervi laterales principales 7 jugi, subparalleli mar
ginem attingentes parum prorsiam arcuati, a nervo medio vincuio
20—60" egredientes. Margó folii tenuiter serratus, dentibus cca. i

mm alíis.

In formatione mioceniea média in valle Ferid prope Eger,
Hungáriáé média.

Három levelet sikerült eddig találnom, ez“k közül az egyik
levél olyan ép megtartású, hogy az alak és az erezet is jól megfi-

gyelhet. Szerencsés körülménynek kellett közrejátszania, hogy ez

az egy levél meglehetsen jó megtartásban maradt, mivel tisztán

látható, hogy mocsaras, nedves területre került, valószínleg a szél

fújta oda. Úgy szintén a szél révén kerülhetett ide az a sok más
apró növényi rész, amely a legnagyobb összevisszaságban szennye-
zi a tufát. Egyébként a levelet tartalmazó tufában elég sok durva
szemcsés homok is van.

A levél közepes nagyságú, a 7'. plotyphyllos és a T. cordaia

között helyezhet el.

A levél széles, ellentétben az összes eddig talált fosszilis Ti 1 i-

ákkal, st a jelenkoriakkal is, majdnem ép, csak igen finom fre
szességet lehet rajta megfigyelni. Mind a loér, mind pedig az ol-

dalerek meglehetsen kiemelkednek, de a végzdésük igen finoman
elvékonyodik. A fér mindkét oldalából 20—60° közötti hajlásszög-

gel haladnak az oldalerek. A harmadrend, néha villásan elágazó
erek majdnem merlegesen állanak a feren, illetleg a mellékere-

ken. A harmadrend erek alkotta mezket, úgylátszik sokkal fino-

mabb érhálózat tölti ki.

2. Acer grosse dento.tum H e e r.

Az e név ala,tt leírt levélmaradványok között különösen a kö-

vetkezk hasonlítanak az Eger fertvölgyi töredékes levélhez: 0.

Heer (tért. Helv., vol. III. p. 54, t. CXII, fig. 17—25); R. L u d-

wig (Palaeontographica, vol. VIII. p. 131, t. LI, 1, 2); W. P h.

Schimper, (Traité etc. vol. III. p. 144.)

Egyes szerzk ezt a levelet az Acer trilobatum A 1. B r. fajjal

azonosítják.

Az a levél, amit én találtam meglehetsen fogyatékos. A kö-

zéps karélynak és egy baloldali kárélynak a fele maradt meg. Vé-

letlen folytán ugyanennyi található a R. Ludwig által (20. p.

131.) talált levélen is. Szerinte a levél három nagyobb és két kisebb

karélyból áll. Ennek megfelelen a levél nyelébl rendszerint öt f-
ér indul ki, melyek mind egy-egy karély csúcsában végzdnek. A
TT. rend erek az ers fogakban végzdnek, a fogak között sehol

nincsen másodrend ér. Annyi másodrend ér van, ahány nagy
fog.

Egyébként a hozzá hasonló Acer trilobitum-mai együtt a har-

madkor gyakori fái közé tartozik.
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3. Acer trilobotum A 1. B r.

A harmadkor leggyakoribb fáinak egyike, melyet leveleinek

nagy változatossága miatt már a legkülönbözbb elnevezések alatt

írtak le. Ezeknek legnagyobb része azonban aligha különbözik az

Acer trilobatum-tói.

Két levéllenyomat állott rendelkezésiemre, sajnos azonban

egyik sem maradt meg teljes épségben. Sokáig két külön fajhoz tar-

tozónak véltem ket, de késbb észrevettem, hogy egymást majdnem
teljesen kiegészítik. Az így kiegészített levél leginkább a Staub
Móric által meghatározott jellegzetes alakkal hozható vonatko-

zásba (28. p. 140.).

A levél öt karéi y ú, a karélyok egyenltlenek, a két legalsó

sokkal rövidebb és gyengébb a többinél; a középs a leghosszabb

(kb. 10 cm). Az oldalkarélyok kissé felállók s a középs karéllyal

képezte szögük 50°. A karéi yoknak megfelelen a levél nyelébl öt

fér indul ki, s mindegyik egyenesen fut a, neki megfelel karéi

y

hegyébe.

A levél nem a legjobb megtartású; csupán egyetlen egy má-
sodrend eret lehet rajta megkülönböztetni, mely 40 fok alatt haj-

lik az egyik férhez.

A levél nyele hiányzik Staub szerint (28. p. 144) olyan liosz-

szú lehetett, mint a lemez, vagy még annál is hosszabb.

E faj a harma^dkorban az alsó oligocéntól a fels miocénig

úgyszólván egész Európában honos volt. Grönlandon. Felsitáliában,

Sachalin szigetén, pacifikus Északamerikában az oligocénben és a

miocénben gyakori.

4. Rhus polaeocotinus S a p.

Két jó megtartású levélmaradványt vizsgáltam. Már az els
rá tekintésre könnyen megállapítható volt a hasonlatosság a jelen-

kori Cotinus coggygrlaviü

.

A levél lemeze a fér végzdésénél kissé benyomott, egyéb-

ként a levél épszél. Egy meglehetsen ers egyenes fere van,

mely csupán az utolsó harmadán, a csúcsa felé hajlik el kissé. A
másodrend erek 00—80 fok között hajlanak a férhez. A csúcs

felé a hajlásszögek még kisebbek is, mint 60 fok.

Minden másodrend ér (oldalér) egy, kett, vagy esetleg több

harmadrend eret bocsájt ki magából. Ezek rövidek és majdnem
/ízszintesen futnak a lemez széléig.

A levél alakját és erezetét tekintve majdnem teljesen mege-
gyezik a ma él C. coggygria Scop.-al.

Számtalan jelenkori C. coggygria S c o p-val hasonlítottam

össze és minden esetben ugyanazokat a hasonlatosságokat észlel-

tem. Csupán a levél alak tekintetében volt némi eltérés az egyes
jelenkori levelek és az általam talált levélmaradványok között.

Bár a levél válla hiányzik, könnyen kiegészíthet a levél teljes

alakja; eszerint a levél válla csak lekerekített lehetett.
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Egy Euboea szigetérl gyjtött jelenkori Cot. coggygriá-val
a levél a legapróbb részletekig egyez.

Az irodalom a harmadkorból Rhus paloeocotinus Sáp néven
említi.

Már a fels oligocónben megvolt, s ettl egészen a
(

fels mio-

cénig kiterjedten élt, úgyszólván egész Európában. Délfranciaor-

szágtól (Armissan) egész Kínáig (Peking), st egy alakja Rhus
cotinoides N n 1 1 . Arkansasbán is megvolt. Schenk A. szerint

azonban az Alpokat észak felé nem lépte át. Legészakibb lelhe-
lyei Luga.no és Bolzano.

Tehát a harmadkorban hazánkban is el volt terjedve. Rokon-

ságából még gyakoribbak lehettek azok a fajok, amelyek a Rhus
genushoz volnának sorozandók.

A Cotinus genus nagy elterjedésének hazánkban és általában

egész Középeurópában a harmadkor végén fellép rohamos hmér-
sékletcsökkenés és az utána következ jégkorszak vetett véget. Ek-

kor úgy a Cotinus, mint a többi mérsékel tégvi, melegkedvel nö-

vény délre húzódott, így elssorban a Balkánra. A fosszilis Rhus
paloeocotinus Sáp. továbbá az általam gyjtött levelek a recens

Cot. coggygria leveleivel teljesen megegyezk.
Ragaszkodtam a Sáp rt a által használt régi elenevezéshez,

mivel óvakodtam attól a hibától, hogy csupán levelek alapján és

jelentéktelen különbségek következtében új fajt írjak le.

5. Castaneo Kubinyii Kov.

E fajnak a harmadkori Európában igen nagy lehetett az el

terjedése; nem is szólva Japánról és a Sachalin szigetekrl.

Hazánkban is igen kiterjedten megvolt; ezt bizonyítják a szá-

mos különböz lelhelyekrl leírt levélmaradványok.

Az általam talált példányok azt tanúsítják, hogy kisér nö-

vényeként szerepelt a Cotinus coggygria se. a Rhus paloeocotinus

Sáp. Ugyanazon a darabon, amelyen a Castaneo levél helyet fog-

lal, közvetlen alatta látható a Cotinus levél. Egy kitn megtar-

tású levél teljesen megegyezik a Kováts Gyula által Erdbé-
nyérl leírt levéllel (IS. p. 24.). E levélmaradványt Egertl mint-

egy 10 km-re Noszvaj mellett egy kutásás alkalmával találtam, IS

méter mélységben. Sajnos a, levél hosszából a nyéllel együtt csak

S cin maradt meg. A levél hosszúkás, lándzsás, legnagyobb széles-

sége 3 cm. Ers ferébl 7 pár elsrend mellékér ered, melyeknek
hajlásszöge 50—60 fok között váltakozik. Néhol kivehet a másod-
rend erek futása, ezek az erek egymással párhuzamosan haladva,
az elsrendekre merlegesen állanak. Finomabb érhálózat nem
látható. A levél fogas. A fogak igen ersek, és némelyik elvéko
nyodva, szálkában végzdik. Minden fogban egy-egy elsrend
mellékéi- végzdik, melyek többé-kevésbbé egyenes lefutásúnk. A
fogak között az öblökben sehol sem végzdik ér.

A faj meghatározása minden kétségen kívül áll. A Kováts
G y. Castaneo Kubinyii-alakja annyira jellemz, hogy rövid vizs-
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gálát után is megállapítható az azonosság. így vagyunk egyébként

az összes eddig ismeretes magyarországi példányokkal, amelyek

Figur 1. ábra.

1. Tilia subserratifolia Udvarházi n. sp.

2. Acer grosse dentatum Heer.

4. Ithus palaeocotínus Sáp.

7. Amygdalus Tuzsoni Udvarházi n. sp. (levél)
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között és az eredeti példány között legfeljebb nagyságban vannak
csekély különbségek. A faj egyébként hazánkban az eddigi észlele-

tek alapján a fels oligocéntól a miocén végéig, igen elterjedt volt.

Erdélytl a Kiskorpátokig és valószínleg tovább, dél felé, az Al-

pok nyugati lejtin is nagy kiterjedés erdket alkotott. Délfelé

összefüggésben állt ív nagy balkáni elfordulásokkal (ahol a gesz-

tenye ma is shonos). Adatok hiányában a nyugatmagyarországi
Castanea vulgáris shonosságát bizonyítani igen kétséges dolog és

mindaddig medd kísérlet marad, ameddig biztos maradványok a

jégkorszak utáni idkbl nem állanak rendelkezésünkre.

Tény az, hogy a, jégkorszak alatt a gesztenye leszorult a Bal-

kánra. Az, hogy azután az éghajlat felmelegedésével visszatért

volna észak felé, egyelre nem bizonyítható.

Erdélytl kiindulva eddigelé a Castanea Kubinyii a követke-

z lelhelyekrl ismeretes: Bodos és Bibarczfalva (Háromszék me-

gye), Szakadát és Dolmány (Thalheim), Borszék (Maros Torda m.).

Valea Lazuluj (Kisbányától északra Szatmár m.), Munkács (Bereg

megye), Tokaj (Szabolcsmegye), Tállya (Zemplénmegye), Erdbél
nye, Radács, Noszvaj (Eger mellett), Tepla (Barsmegye). Ezeken a

lelhelyeken a Castanea valószínleg jellemz formációt képezett,

úgy, mint a mai mediterrán flórában. Válószín, hogy nagy, össze-

függ erdket alkotott. A leírt példányt tartalmazó kzet tiszta fe-

hér, igen finom riolittufa, mely kb. 20—22 cm vastag rétegben ta-

lálható. Kora teljesen megegyezik az egri hasonló réteggel.

A Castanea Kubmyii Kov. rendszertani helye alig kétes:

minden bizonnyal a recens Castanea vulg. Lám. sének tekinthet.

fi. Carpinus grandis U n g.

Ez a faj két nem a legjobb állapotban lev barka lenyomat
példányában maradt fenn. Ezek közül az egyik igen laposra ösz-

szenyomott, a másik eléggé megtartotta hengeridomát, és a brac-

teák is elég jól láthatók rajta. A barka hossza nem állapítható

meg, mivel mindkét vége hiányzik; szélessége 0.5—0.0 cm. A brac-

teák a jelenkori Carpinus betulus L.-ra emlékeztetnek, de valami-
vel srbben állanak és kisebbek, mint a jelenleg él gyertyánnál.

Sajnos leveleit eddig nem sikerült megtalálnom. Barkát ez

ideig csak 0. Heer leírásából ismerünk: (FI. tért. Helv. vol. II.

p. 42. t. LXXI1; Eig. 22). E barkának bracteái srén állanak,

srbben, mint az él fajnál. Alakjuk a rajzon pontosan nem is-

merhet fel.

Azt, hogy az általam gyjtött barka a Carpinus grandishoz
tartozik, alátámasztja az a körülmény, hogy ez a faj lígy, mint a

rokonsági körébe tartozó fosszilis fajok: a Carp. pyramulalis G o-

e p p ., Carp. Heer-i Ettgsh., stb. is lelhelyem környékén igen

nagy mennyiségben éltek, mind ebben a korban, mind pedig az ezt

megelz és az utána következ földtani korokban..
Alig akad Európában harmadkori növényeket tartalmazó le-

lhely, melyben ez a kövület el ne fordulna. Bségesen van meg:
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a Spitzbergák alsó pliocén rétegeiben, továbbá Sachalin szigetén,

Alaska szigetén és Amerikában is. Hazánkban a legtöbb a fels

miocén rétegekbl került el; így Eger mellett Nagy-Ostoros, Mis-

kolc mellett Avashegy, Tállya, Erdbénye, Szlls, Dolmány, Cze-

keháza, Szántó. Tepla, Pöstyén, Selmecbánya, Jolsva, Bodos, Ra-
doboj, stb. tájékán.

7. Amygdalus Tuzsoni 11 d v a r házi n. sp.

Diaipa coriacea cca. 3—3.4 cm longa, superficie rugosostriata,

sutura longitudinali valde prominula, putamine cca. 0.5—0.(5 cm
crasso; foliis (indidem leclis, hasi et apice carentibus) probabiliter

10 cm longis, nervis secundariis e nervo primario angulo cca.

40—42°, inter se spatio circiter 0.5 cm exorientibus, rectis. inter se

parallel] is in dentem pariim prominulum desinentibus, marginibus
foliorum parce et leviter dentatis.

In forma,tione miocénica média, in valle Fert prope Eger.

Hungáriáé média.

Több termés közül csak ez a kett maradt meg tökéletesen.

Ezek is lenyomatok s nem kbelek. Az egyik termés húsos burok-

kal együtt; a másik anélkül került bele a bezáró anyagba. Közvet-

len a termések mellett akadtam rá a levelére, annyira jó állapot-

ban, hogy joggal lehet következtetni össztartozóságukra.

Meghatározásánál majdnem kizárólag a jelenlegi alakokra

támaszkodtam, mivel a kövesült alakok változékonyságát nem is

merjük. Minden tekintetben közel áll a jelenlegi Prunus commu-
a/.shoz, de avval mégsem egyezik teljesen. Úgyszintén közel áll az

Unger által leírt egyetlen magyarországi Amygdalushoz, az A-
mygdcdus radobojana U n g. fajhoz.

Ezen új fajt Tuzson J á nos egyetemi nyilv. r. tanár úrról

neveztem el, aki a plaeophytologiai irodalomban méltó nevet visel.

A talált termések gyjtéseim legérdekesebb és legértékesebb

darabjai, melyekkel egy késbbi alkalommal bvebben is szándé-

kozom foglalkozni.

8. Sapindus radobojanus U n g.

Az általam lerajzolt példány minden valószínség szerint e

fajhoz tartozik. Bár a maradvány nem tökéletes megtartású, még-
is a megállapítható sajátságok és az e fajról eddig közölt leírások

és rajzok alapján ide tartozónak vélem; különösen mert az U nger
által leírt Sapindus radobojanussal teljesen megegyezik.

A levelek páratlanul szárnyaltak, ami Unger kitn meg
tartásai példányának rajzán is látható.

A levélke brnem, nyelet len, egyenes, lándzsás, egyetlen ers
középérrel. Semmiféle más ere nincsen.

Sajnos nekem ez ideig csak két különálló levélkét sikerült ta-

lálnom, de remélem, hogy a késbbi kutatások során szerencsém
lesz egy jobb megtartású, összetett levélre is akadni,
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A régebbi palaeophytologusok egybehangzó véleménye sze-

rint, úgy az a faj, mint a hozzá közelállók: (S. undulatus Heer,
S. Morisoni Les q., S. prodromus Heer, S. apiculatus Vele-
novsky, Sapindophyllum pelagicum Vek, S. falcifolius A. B r.

S. marginatus stb.) a harmadkorban a középs oligocéntól a fels
miocénig, st még a pliocénben is Európa akkori növényvilágának
gyakori elemei voltak. Az els nyomait krétakori rétegekben talál-

ták: Heer Grönland, Lesquereux Nebraska, Velenovsky
Csehország krétájából írt le Sapindus fajokat. Lehet, hogy vaia-
mennyien Sapindus fajok, azonban erre vonatkozólag fenntartás-

sal kell élnünk. Heer Sumatra harmadkori rétegeibl is említ

két fajt: Sáp. aemulus és Sáp. auceps- 1 . Ettingshausen Tas-

mániából említi a S. tasmanica-t, Lesquereux az északameri
kai harmadkorból a iSáp. laurifolius L e s q., Sáp. angustifolius

Les q. és Sáp. coriaceus Les q-t írja le.

9. Phragmites Oeningensis A 1. B r.

A levéltöredék hossza 5 cm, szélessége 1.3 cm. Megfigyelve
könnyen észrevehetk rajta az ersebb kiálló erek, melyek között
ismét finomabb erek húzódnak. Ezeknek száma igen változó, míg
az ersebb erek száma 10—20, között ingadozik, addig a finomab-
baké 4—6, vagy 10—12. A jelenlegi Phragmites eommunis-nál ren-

desen 5 finomabb ér esik 2—2 ersebb ér közé, azonkívül a levél-

nek ersebb középere is van, de ez csak a levél középs harmadá-
ig ers, azontúl már ugyanolyan ersség, mint a többi kevésbbé
ers erek. Mivel az általam talált töredék a levél utolsó harmadá-
ból való, nem vehet ki rajta középár. Valószínleg ezen oknál

fogva Heer sem látott a svájci példányokon középeret, de Stur
szerint ez sem hiányzik, a fosszilis fajnál. Hazánk fosszilis növény-
maradványai között nem ritkaság. Szép számban találtak Nagy-
Ostorosnál (Eger mellett) és a miskolci Avashegyen riolittufában.

Azonkívül Grönlandiéi kezdve a Spitzbergákon át egész Európa és

Nyugat Amerika krétakori és harmadkon rétegeiben bségesen
megvan. Ma, él utóda a Phragmites eommunis, úgyszólván a két

félteke minden részén elterjedt.

10. Hedera sp.

A lenyomat annyira fogyatékos, hogy pontosabb meghatáro-
zás lehetetlen.

A megmaradt erezet és a levél válla igen hasonlít a ma él
Hedera helix L.-hez. A levél öt er és ennek megfelelen öt karé-

lyú volt. Négy ere tisztán látható, az ötödik kissé elmosódott.

A Hedera genus els fellépése az alsó krétába tehet. Egyrészt

Grönland, másrészt Észak Amerika krétája tartalmazza. H. Schim-
peri Lesq.; H. platanoides Lesq., H. cuneata Heer; és Hedera
primordialis Sáp., mely utóbbi Dél Franciaország krétájában is

elfordul. Ezek a maradványok azonban meglehetsen bizonvtala-
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nk. Európa harmadkorából //. prisco Sáp., már biztosan e faj-

hoz tartozik.

Figur 2. ábra.

6. Carpinus grandis Ung. (barka)

9. Phragmites Oeningesis Al. Br.

8. Sapindus radobojanus Ung.

10. Hedera sp.
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11.

Alnus subcordata C. A. M e y. (Alnus Kefersteinii

G o e p p).

Csupán az erezet alapján bizonytalan dolog lenne biztosan

állítani köviilelemnek e fajjal való azonosságát.

A megmaradt levélalak egy ers, egyenes feret, nyolc mel-

lékeret és számos harmadrend eret tüntet fel. A másodrend erek

hajlásszöge 50—60 fok között ingadozik, a harmadrend erek egy-

mással többé-kevésbbé párhuzamosan haladva és a másodrend e-

reklcel 100—110 fokot bezárva* kötik össze azokat.

E harmadrend erek és a még finomabb hálózatos erezet kü-

lönböztetik meg a Carpinus grandis U n g. fajtól. (F. Unger, Syll.
1»1. fossz. ]). 220.) A levél U n g' e r Alnus nostratum -áva 1 is^ kap-
csolatba hozható. Itt jegyzem meg, hogy e „faj”, melyet Unger
leírt, kétségtelenül az Alnus Kefersteinii Go épp. a,lakkörébe tar-

tozik. Elször Staub Móric jutott erre a nézetre; (28. p. 54.)

azonban abban találja ennek indokolását, hogy „az Albus nostra -

tm név alatt leírt levelek gazdag lelhelyeken is csak egyes pél

-

dáüyokban fordultak el, és hogy az Alnus Kefersteimivel közös
jellemvonásaik vannak.” Ehhez csak annyit kell hozzátennem,
ismerve az egész faj variálásának terjedelmét, — hogy épen a fon-

tos jelemvonások közösek, melyek biztosan eldöntik e két faj azo-

nosságát.

A jelenlegi fajok közül Legközelebb áll az Alnus glutinosa

W i 1 d. fajhoz.

A faj krétakori maradványai bizonytalanok, a harmadkornak
azonban már igen gyakori fája volt. Ide tartozik az Aix-i alsóoli-

gocénbl Alnus mierodonta Sáp. (Armissan), Alnus gracilis U n g.

és Alnus Kefersteinii Go épp.
Legnagyobb számban a miocénben lép fel Grnland, Island,

Spitzbergák, Japán (Jesso), Alaska, Ésizakamerika, Kalifornia, st
Ausztrália ilyenkorú rétegeiben is bven található.

Az eddigiekben tárgyalt maradványokon kívül, ezen a lelhe-

lyen, még tekintélyes számban fordulnak el szár és levéltöredékek,

úgyszintén termés töredékek is.

Ezeknek a meghatározásánál sajnos, részint az anyag hiányos
volta, rétezint talán saját ismereteim hiánya miatt le kellett mon-
danom. A jobbakat azonban mégis szükségesnek gondolom már
most ezen a helyen megemlíteni:

12. Egy majdnem teljes egészében kitünen megtartott levél,

minden valószínség szerint az Ulmus genushoz tartozik.

A recens alaktól csupán kissé lekerekített és benyomott csú-

csa által különbözik. De mivel csak egyetlen példány áll rendelke-

zésemre, könnyen föltehet, hogy ez a tulajdonság rendellenes fej-

ldésnek az oka, vagy pedig a levélre reáhulló vulkáni hamu me-
legsége miatt az némi zsugorodást szenvedett, ami az ilyen vulká-

ni hamuba záródott leveleknél igen gyakori jelenség.

13. Jó megtartású, de hiányos maradvány, melyen egy egye-
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nes féren kivül hét másodrend ér jól látszik. Meglehetsen nagy
levél, mert a maradvány, mely az eredetinek csak kb. fele, 10 cm.

hosszú és 8 cm széles. A megmaradt erezet Quercust sejtet.

14. Egy csomóban három tlevél maradvány, melyek elég

rossz megtartásúak. Kétségtelenül Pinus tk.
15. Szintén jó megtartású levél, de nagyobbrésze hiányzik.

Egyenes fér és négy egyenes oldalér tökéletesen látszik. Sajnos

csak a levél középs harmada maradt meg. Esetleg a Juglans ro-

konsági körébe tartozik.

Nagyon hiányos az a kép, amit ezekután errl a vegetációról

alkothatunk.

Eddig túlnyomórészt kétszik fák maradványait sikerül t meg-

találnom, de egyes jelek arra engednek következtetni, hogy pal

mák és tlevelek is voltak ezen a helyen. Néhány töredéket már
eddig is találtam, melyek ezekhez hasonlók. Bár melegégövi ele-

mek a miocénben meglehetsen gyéren voltak képviselve Európá-

ban, mégis, mialatt Északnmetországban már fagyos éjszakák

nyomai vannak, a Bódeni-tó mellett még pálmák éltek, valamint

hazánkban is, ebben a korban még szép számban lehettek. így pél-

dául a tarnóci fels miocénkorú flóra, melyet Jablonszky .1

.

ismertetett (14.) túlnyomólag mérsékelt melegégövi fajokból áll.

Palaeophytologiai adatokból kétségtelenül megállapítható, hogy a

miocén idején Magyarországon még akadtak melegégövi elemek,

de már uralkodóvá lett az arkotertiar növényzet és a miocén végén
már nagyszámban jelentkeznek boreális elemek.

Sajnos, gyjtési munkámat egyidre abba kellett hagynom,
mert a feltárás feletti nyirokrétegek rázuhantak a bányára és azt

hosszú idre betemették.

Munkám befejezése érdekében, késbb, mikor a bánya újból

szabad lesz, gyjtésemet tovább szándékozom folytatni.

Az eddigiekbl is már megállapítható, hogy ezek az itt leírt

növélnyek, egy, a miocén tenger fokozatosan elsekélyesed és fel

töltd öble mellett éltek. Közvetlen a part mellett mocsaras terü-

let lehetett, s feljebb, ahol a térszín emelkedett, az említett fák
közül némelyik erdket is alkotott.

A felsorolt növények életszükségleteibl következtetve, felte-

het, hogy akkor ott enyhe tengerparti éghajlat uralkodott, mérsé-
kelt csapadékmennyiséggel.

Mégegyszer hangsúlyoznom kell, hogy teljesen tiszta képet
csak akkor nyerhetünk majd errl az egri növényvilágról, ha gyj-
téseimet kiegészítve több adattal fogunk rendelkezni.

Végezetül tanítványi hálával mondok köszönetét dr. Tuzson
János egyetemi nyilv. r. tanár úrnak, aki gyjtésemet a leg-

messzebbmen támogatásával lehetvé tette és munkámat állandó
figyelemmel kisérte. Úgyszintén hálás köszönetét mondok dr. br.

Andreánszky Gábor egyet. m. tanár úrnak a fényképek el-

készítéséért és értékes tanácsaiért, továbbá mind azoknak, akik
munkám elkészítését szívesek voltak elmozdítani.
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Von den aus dem miozanen Rhiolittuff von Eger stammenden
Pflanzenresten konnte ich bisher folgende feststellen bzw. bestim-

men: 1. Tilia subserrati fólia Udvar házi n. sp.; 2. Acer grosse

dentatum Heer.; 3. Acer trilobatum Al. Br.; 4. Rhus palaeocotinns

Sáp.; (Neuere systematische Wertung s. Borbásia vol. I. no. 1. p.

13.

1938.) 5. Castanea Kubinyii Kov.; (i. Carninus grandis Ung.; 7.

Amygdalns Tuzsoni Udvarházi n. sp.; 8. Seapindus radobojanus

T
T ng.; 9. Phragraites Oeningensis Al. Br.; 10. Hedera sp.; 11. Alnns
subcordata C. A. Mey. (Alnns Kefersteinü Goepp.); 12. Ulmus sp.;

13. Quercus sp.; 14. Pinus sp.; 15. Juglans sp.

Ansser den angeführten lassen einige Bruchstücke darauf

schliessen, dass auch Nadelhölzer und Palmen vertreten waren,

welche Avarscheinlich am Rande einer seichten verlandenden Bucht
des Miozánmeeres standén. Dicht am Rande dér Buciit Avar das

Gelánde sumpfig auf den hher gelegenen Stel len traten dagegen
einige dér erAváhnten Baumarten Waldbestand bildend auf. Aus
den Lebensanspriichen festgestellter Pflanzen kaim auf ein mildes
maritimes kiima, mit mássigen Regenmengen gescblossen Averden.

IRODALOM SCHRIFTTUM .

1.

E 1 1 i n g s h a u s e n, C.: Die tértidre Flóra dér CJmgebungen von
Wien. 1851.

2. : Die tertiáre Flóra at oii Haring in Tirol 1853.

3. : Beitráge zr Kenntn. d. foss. FI. v. Tokaj. (Stzgsb. d, k.

Akad. d. Wiss. Wien. Vol. XT. 1854.

4- — — : Beitráge zr Tertiárflora Wien 1883.

5.

: Beitr. z. Kenntn. d. foss. Flóra v. Radoboj.
6. A magy. kir. Földtani Intézet óa'i jelentése 1885— 1891.

7. G ö p p e r t, R.: Die Fossile Flóra dér permiseken Formation (Pa-

laontographica Bd. 12.)

8. Harschberger, W.: Die Vegetation dér Erde XII. (Phytogeo-

graphic Survey of North America) by: Engler, A. und Drude,0

9. Heer, O.: Nachtráge zr miocénen Flóra Grönlands, Kogl. Svens-

ka Vetensk (Akad. Handl. 1874. XIII. 2.)

10.

: Az Erdélyben fekAm Zsihölgyi barnakszén virányról (A m.

kir. Földt. Int. Évk. II. kötet.)

11.

: Miocéné Flóra v. Nordgrönland. (Flóra foss. arct. 1863.)

12. Hirmer: Handbuch dér Palaeobotanik I.

13. H o 11 i c k, A. and Pb. S. Smith.: The Tertiary Floras of Alaska.

Washington 1936.

14. Ja b 1 o n s z k y, J.: A tarnóci mediterránkorú flóra. (A m. kir.

földt. Int. kiad. 1914.)

15. Kerekes, J.: Tarkanyi öböl morfológiája. Budapest, 1936.

16. Kérné r-M a r i 1 a u n: Palaeoklimatologie.

17. K n o w 1 1 o n, F. II.: A Catalogue of Cretaceaus and Tertiary

Plants of North America Bulletin U. S. (Geological Survey No

152 Washington 1898.)



Harmadkori növénymaradványok Eger környékérl 143

18. K o v á t s Gy.: Fossile Flóra von Erdbénye. 1856.

10. Köppen-Wegener: Die Klimate dér geologischen Vorzeit.

20. Ludwig, R.: Fossile Pflanzen aus dér áltesten Abtheilung dér

Rheinisch-Wetterauer Tertiár Formation (Palaeontograjphica

VIII. Bánd.)

21. Miczynsky, K.: Egynéhány Radácsony, Eperjes mellett talált

foszil növénymaradvány. (A m. kir. földt. Int. évk. IX. k. 33. fü-

zet.) *- f}

22. N a k a i, T.: Flóra Sylvatica Koreana (Pars XIV. Ulmaceae et

Moraceae. Japán 1934).

23. R e i d E. Maryand Chaudler E Jane: The London Clay

Flóra British Museum (National History) London 1933.

24. S c h r é t e r, Z.: A középs miocén képzdményei a Blikk-hegység

délkeleti oldalán. Debrecen 1935.

25.

: Eger környékének földtani viszonyai. (A m. kir. Földtani

Intézet 1912. évi jelentésébl.)

26. Soó, R.: A növényföldrajz alapvonalai. Debrecen, 1934.

27. Staub, M.: A Fruska-Gora aquitaniai flórája. (M. Tud. Akad.

Értek. 1881. XI. 2.)

28.

: A radácsi növényekrl (U.o. 4. füzet.)

29.

: A Zsilvölgy aquitaniai flórája. (A magy. kir. Földtani Int.

évk. VIII. kötet 6. füzet 1886.)

3(1. : Adalék a Székelyföld fosszil flórájához. (Földtani Közlöny
XI. 1881.)

31. — — : A m. kir. földtani intézet fitopalaeon tol ogi a i gyjteményé-
nek állapota az 1885. és az 1886. év végén.

32. — — : Baranyamegyei mediterrán növények. (A m. kir. földt. int.

évkönyve VI. 1882.)

33. Staub, M.: Pinus Palaeostrobus Ettgsh a magyarhoni fosszil

flórában. (Természetrajzi füzetek Vol. IX. p. 48.)

34. Stefanoff, B. and Jordanoff, D.: Studies upon tbc plioce-

ne Flóra of the piain of Sofia (Bulgária 1935.)

35. Stur, TG: Beitráge zr Kenntn. dér Flóra d. Süsswasserquarzes

etc. (Jahrb. d. k. k. geol. K. Akad. Wien, XVII, 1867,)

36. Tuzson, J. : Adatok Magyarország fossz, flórájához. Budapest.

1908.

37. — — : A növényvilág fejldéstörténete. Budapest, 1907.

38.

: Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Budapest, 1913.

39.

: Rendszeres Növénytan I—II. Rész.

40. Udvarházi J.: Nouvelle interpretation systematique Du Rhus
oalaeocotinus Sáp. Borbásia vol. I. no. 1. p. 13. 1938,

41. Unger F.: Die Fossile Flóra von Sotzka (Denkschriften d. k.

Akad. d. Wiss. Wien. II. 1850.)

42.

: Die Fossile Flóra von Szántó in Ungarn. (Denkschriften d.

k. Akad. d. Wiss. Wien Bd XXX. p. 1.)

43. W e s s e 1, Pb, und Weber, O.: Neuer Beitrag zr Tertiar flóra

dér niederrheinischen Braunkohlen Formation.


