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Magnetitos és limonitos foltok vannak még benne, a melyek vagy 
amphibol, vagy biotit elváltozásából származnak.

A munkácsi vár kőzete tehát olyan hyper sthen-augit-amphibol-trachyt, 
a mely lényegesen különbözik az előbbeni tiszta pyroxentracnytoktól.

Ezek azon kőzetek, a melyeket Munkács vidékén magam gyűjtöttem.
i )  Báthory Gusztáv mérnök úrtól kaptam nehány kőzetet, a melyek 

igen fontosak azért, mert ezeket használták a munkács-beszkidi vasút építé
sénél. Ezek részben megegyeznek a most vázolt kőzetekkel. Közülök most 
csupán csak egyet akarok megemlíteni, t. i. a munkácsi Kishegy kőzetét, 
a melyet a mérnök úr közlése szerint különösen koczkakövekre használtak, 
habár mállott volta miatt erre nem látszik valami nagyon alkalmasnak. 
Földpátja ennek is andesin. Egy apró vékony csiszolatban láttam, hogy 
alapanyaga szürkés amorph magma, a melyben csak néhány földpát van a 
sok apró magnetitszem mellett. A kisebb földpátok közt vannak az oldalok
kal egyközösen sötétedők. Ezenkívül vannak nagyobb magnetitos és háma- 
titos halmazok, a melyek összeségükben tisztán mutatják, hogy valami jól 
hasadó ásvány, biotit vagy amphibol elváltozásából származnak; valószí
nűbb azonban a biotit azért, mert szabad szemmel is látunk a kézi példány
ban veres biotitféle lemezeket.

ADATOK MUNKÁCS KÖRNYÉKÉNEK FOSSZIL FLÓRÁJÁHOZ.
Dr. Staub M óR icz-tól.*

(Egy táblával.)

A vidék, melyen a következőkben fölsorolandó növénymaradványokat 
magam 1887-ben és a következő évben tisztelt tagtársunk, dr. Traxler 
L ászló úr ritka buzgalommal gyűjtött, útitársam dr. Szádeczky Gyula tag
társunk ur értekezésében van leírva.** Abban a reményben, hogy a Latorcza 
széles völgyét beszegélyező hegyek trachyttufájában gazdag gyűjtést eszkö
zölhetünk, csalódtunk; de még a gyűjtött példányok többségének állapotja 
sem olyan, mely a kutató vágyait kielégíteni képes volna; mindazonáltal a 
kirándulásnak olyan eredménye is van, mely indokolja a közlést.

Munkácstól EK-re a Latorcza jobb partján fekszik Kustánfalva községe, 
melynek környékén a következő növényfajokat gyűjtöttem: Phoenicites 
borealis F r ., cf. Quercus Drymeja U ng . (Qu . pseudoilex Kov.), cf. Quercus 
pseudorobur Kov., cf. Fagus Deucalionis U ng ., cf. Carpinus grandis U ng., 
Ficus tiliaefolia A l . B r ., cf. Acer integerrimum Vív. (A. trachyticum Kov.),

* Előadta az 1889. márczius 6-án tartott szakülésen.
** L. e füzet második czikkét.
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cf. Acer sp., an Acer Sanctae crucis Stur vei Liquidambar Europaeum 
Al. Br., Phaseolites an sp. n.

E levéltöredékek közt Ficus tiliaefolia Al . Br.-öí még a legjobb meg
tartást mutatják.

A Latorcza bal partján, EEK-re Munkácstól emelkedik a Kölesén 
nevű heg}7, ettől Ny-ra fekvő domb trachyttufájában a következő fajokat 
gyűjtöttem:

Castanea Kubinyii Kov., cf. Carpinus yrandis Unó., Carya Heerii 
E ttgsh. sp., Phyllites sp., egy rhizoma-töredék.

A íentartás legjobb állapotában voltak Castanea Kubinyii Kov. és 
Carya Heeri E ttgsh. sp.

Nem sokkal szerencsésebb volt dr. Traxler L ászló úr 1888-ban 
végrehajtott gyűjtése alkalmával, mert a Kölcséntől K-re fekvő hegy köze
lében nagy fáradsággal csak a következő, szinte igen hiányos állapotban levő 
növényeket szerezhette meg:

Glyptostrobus Europäern Brngt. sp. (galy és toboz), Carpinus yran
dis Ung., cf. Fayus sp., Laurus primigenia Ung. vei L . ocoteaefolius Ung., 
2 Phyllites sp.

A Kustánfalvától DK-re fekvő Kucsova község környékén mindenek
előtt meglehetős számmal és jó állapotban találtuk licus tiliaefolia 
Al. Br. leveleit, továbbá Castanea Kubinyii Kov., Glyptostrobus Euro
päern Brngt. sp., Phyllites ej. PJius sp., Phyllites cf. Iuglans sp. nevű 
leveleket és egy gyümölcsmaradványt, mely minden valószínűség szerint 
Liquidambar Europaeum Al. BR.-hez tartozik és végre számos maradvány
ban a Kustánfalváról említett Phocnicites borealis Fr.-L

A Phocnicites borealis F r. kivételével e no vény marad vány ok összesé- 
gükben élénken emlékeztetnek hazai szármát-emeletbeli flóránkra, a melyet 
Stur Dénes annak idején össszeállított. (V. ö. Jahrb. d. k. k. geol. Beichs- 
anst. XVII. köt. 110, 113. lap.)

Ama növények leírását, melyeket Felső-Kerepecz és Német-Kucsova 
egy tárna fedőjében és feküjét képező muskovitos agyagban (V. ö. dr. SzÁ- 
deczky  Gyula űr czikkét a 5-ik lap.) találtunk, más alkalomra halasztóm, 
mert alapos okom van, e florulát a szármát-emeletbelitől eltérőnek tekinteni.

Phoenicites borealis Fr.

Már 1887-ben gyűjtöttem Kustánfalván olyan levéltöredékeket, melyek 
az egyszikű levelek legtipusosabb jellegeit mutatták és akárkinek is kerül
tek volna kezébe, ez valamely sás- vagy fűféle növény levélmaradványát 
látta volna bennök. Nagy volt tehát a meglepetésem, midőn dr. Traxler 
László űr küldeményében e levéltöredékeken kívül egy olyan példányra is
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akadtam, mely minden kétséget kizáró módon mutatta, hogy a vélt fűleve
lek a legszebb pálmák egyikéhez, a datolyapálmához tartoznak.

A legelső fosszil phoenix-leveleket leírta gróf Sternberg Gáspár 
1825-ben, de sem a nemre, sem a fajra nézve nem ismerte föl azokat. 
A csehországi altsatteli barnaszén homokkövében találták és gróf Stern
berg a cycadeák leveleivel hasonlította össze. Az egyiket Cycadites salicifo- 
lius-nak (Versuch e. geogr. bot. Darst. d. Flora d. Vorwelt II. p. 195. 
Tab. XL. fig. 1.); a másikat Cycadites angustifolius-nak (1. c. fig. 4.) nevezte 
el. A leírás szerint alig lehet e két töredéket egymástól megkülönböztetni; 
mindkettőnél a keskeny szárnyak ülők, a mikben pedig eltérőknek látsza
nak, ezek oly lényegtelen dolgok, melyek mindenkor a fosszil maradvány 
megtartásának állapotától függenek.

Unger F. e maradványokat a phoenix-hez tartozóknak mondotta (Gén* 
et spec, plant, foss. p. 333.), de ő is két egymástól különböző fajnak tekin
tette, és Phoenicites salicifolia- és Ph. angustifolia-n&k nevezte el. F ried
rich P. (Beitr. zur Kenntniss der Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhandlungen 
z. geol. Specialk. v. Preussen u. d. Thür. Staaten, Bd. IV. Heft 4, pag. 19.) 
azt mondja e két maradványról, hogy az első egyáltalában az összehasonlí
tásra alkalmatlan pálmadarab; a második pedig nagyobb levéltöredék, 
azonban megtartásának állapotja rossz.

Phoenix-maradványt írt le 1828-ban Brongniart A. is. (Prodr. d’une 
hist, des végét. foss. p. 121 et 208 [fide Unger, Gen. et spec, plant, foss. 
p. 333] és Tabl. d. gern*, päg. 118 [fide G. de Saporta, Etud. sur la végét. etc. 
Sup'pl. I. p. 39. Adnot.]) Puy környékéről (Haute-Loire) származó arkosé-ből, 
hol a kőzetben a szárnyalt levél mellett még a virágzat takarója is meg
volt. Brongniart eme érdekes példányt Phoenicites pumilus- nak ; de Saporta 
pedig Palaeophoenix Aymardi-nak (Essai de ser. s. les pl. des arkoses de 
Brives prés le Puy-en-valey. — Ann. Soc. d’agricult. sc. arts, et comm. du 
Puy, 1879. vol. XXIII.) nevezte el.

Unger F. az ismeretes radoboji márgákból leírta a Phoenicites specta- 
hilis-t (Chloris protogaea, p. 39—40, tab. XL). A töredék a szárnyalt levél 
középső részének felelhet meg, mert az az élő phoenix-levél alsó meg felső 
részen elkeskenyedik és ugyanott szárnyaiig kisebbednek. A levélorsó vastag
sága 9 mm és hossza 274 m m ; felső részén nem keskenyebb mint az 
alsón, mi szintén bizonyítja azt, hogy a töredék a levél közepéből való. 
Az orsó továbbá kidomborodó, a mint azt egyáltalában a szárnyalt pálma
levelek orsójának alsó felületén láthatni.

Az orsó mindkét oldalából 11—20 mm-nyi közökben indulnak ki a 
szárnyak, melyek itt-ott egymással szemben állanak, de különben ott is, a 
hol egymással váltakoznak, csak csekély távolságban vannak egymástól. 
A szög, melyet a szárnyak az orsóval képeznek, alig hegyes; a rajz azonban, 
melyet Unger a levélről készített, nem tünteti azt föl, a mit a szövegben
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mond, ugyanis azt, hogy az orsó a szárnyak tövét befödi. A rajz szerint a 
szárnyak töve kissé kiszélesedvén, csakhamar ismét szűkül és átmegy a 
nem — majd 12, majd 34 mm — széles lemezkékbe. E lemezkék egyike 
sincs egész hosszában megtartva, a leghosszabb köztük meghaladja a 
150 mm-t és még letört végén is 20 mm-nyi szélességet mutatván, azt 
gyaníttatja velünk, hogy eredeti hosszúsága jóval nagyobb volt.

Az élő szárnyalt pálmaleveleknél a szárnyak felső részükön elkeske
nyednek és kihegyesednek úgy, hogy az egész szárny vonal-lándzsa idomot 
nyer. Az élőkkel való összehasonlitásból még azt is megtudjuk, hogy a 
fosszil töredék a levél alsó lapját tünteti föl, mert az élőknél a felső lap 
tövén a szárny szélei összehajlanak, úgy, hogy a szárny ez által válúido- 
múvá válik és hátsó lapján a középér erősen kiálló élet képez.

Aradobojilevelek különben nagy nyomást szenvedhettek, mert a szár
nyak egészen lelapultak és a középér mentén foszlottak; ez utóbbi sajátsá
got különben U n g er  az élő datolyapálma leveleinél is tapasztalta.

A szárnyak középerével párhuzamosan menő finomabb ereket Unger 
nem láthatta példányain és megjegyezte azt is, hogy az élő szárnyalt pálm a
levelek között nem talált egyet sem, melyet a fosszil töredékkel párhuzamba 
állíthatott volna.

Ama jelentéktelen, 96 mm hosszú és 27 mm széles széthasadt szárny
töredékek, melyeket U n g er  F. a sotzkai flórából említ (Denkschrftn. d. k. Akad. 
d. Wiss. Bd. II. p. 156. Tab. XXIII. Fig. 9.), alig tartoznak biztossággal 
Phoenicites spectabilis-hoz, a mint ezt U n g er  állítja.

Kétség férhet H e e r  0. leveléhez is, melyet U n g e r  elnevezése alatt a 
Sváj ez harmadkori rétegeiből (a lausanne-i alagút felső kék márgájából, a Hohe 
Bhonen. — FI. tért. Helv. Bd. I. p. 94. T. XXXIX.) ismertet. A levélből 
hiányzik mindenekelőtt az orsó, mely H e e r  szerint a kőzetben volna elrejtve; 
a távolság, melyben ez okból a két szárnysor egymástól fekszik, 22—24 mm-t 
tesz és e szerint a szárnyak töve sem látható. Az ép levél jóval nagyobb is 
lehetett a radobójinál, mert a szárnyak egyike hosszúságára nézve meg
haladja a 228 mm-t; szélessége pedig 36 mm. A mennyire ennek töve 
megmaradt, ez ép oly keskenynek bizonyúl mint a radoboji levél szárnyainál; 
megvan a középere is, de a finomabb erek itt sem láthatók. Jellemző mind
két levélre nézve még az, hogy a szárnyak oly közel állanak egymáshoz, 
hogy a lenyomatban cserépszerűleg fedik egymást, mi H e e r  levelénél már 
az alsó szárnyaknál tapasztalható.

Mindkét töredék azonban kétségtelenné teszi azt, hogy az ép levelek 
feltűnően nagyok lehettek és a szerzők egyetértőleg legalább 3*2 m-re becsü
lik hosszúságúkat.

S chim per  W. Ph. (Traité de pal. vég. II. p. 497) megemlíti, hogy 
N oület  Phoenicites spectabilis ÜNG.-t Toulouse környékéről az Ariége medré
nek jobb partján levő miocenkorú finom mollasse-homokkőből írja le

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (17) 2
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18 STAUB MÓRICZ I

(Quelq. pl. foss. de l’étage mioc. des env. de Toulouse, p. 9). Az idézetből az 
tapasztalható, hogy a fosszil maradványt nem rajzolták le.

Feltűnő Olaszország harmadkorának gazdag pálmaflórája; onnét 
ismerjük a legtöbb phoenix-maradváDyt, de oly hiányos meg durva rajzokban 
lettek azok megismertetve, hogy alig lehet a faj különbségeket megállapítani.

Itt mindenekelőtt megemlítendő Sismonda E. Phoenicites Pallavicinii 
nevű faja, melyet Cadibona mellett a lignitet befedő plastikus agyagban 
találtak. E maradékot kétszer rajzolták le. Először (E. Sismonda, Prodr. 
d’une FI. tért. du Piemont, p. 525, 537. tab. IY.) négyszer kisebbítve ; 
ezután (E. Sismonda, Matér. p. sérv. á la Pal. du tért. du Piemont, p. 26. 
T. XXXIII.) eredeti nagyságban. Ez utóbbi rajz 1V2 m hosszú levéltöredé
ket tüntet föl, mely az ép levél felső részén egyik részletének felelhet meg 
és ennélfogva tekintélyes nagyságú levélre enged következtetni; azonban 
mindkét rendbeli rajz durva és csak nagyjában engedi meg a más fajokkal való 
összehasonlítást. A levél szárnyai keskenyek (szerző szerint «graminées») 
és mint Unger F. Phoenicites spectabilis-éné\ fedik egymást, tövükön — a 
rajz már kevésbbé tünteti azt föl — válúsak (a középér tehát kiálló); a 
rhachis felső részén egymással szemben, alól váltakozóan, de egymáshoz 
igen közel állók. Mindig föltéve azt, hogy a rajz hű, a szárnyat keskenynek 
kell mondani, de semmi esetre oly keskenynek mint Phoenicites spectabilis- 
n é l; a szárnyak tehát Sismonda fajánál tövüktől kezdve egyenesen szélesed
nek el.

A szárnyak lemezeire vonatkozólag a szerző még azt is mondja, hogy 
felületük chagrinnemü, mi, a mint ez a nagyítóüveg segítségével tapasztal
ható, majd köridomú, majd hosszúkás bibircsek jelenlétének tulajdonítandó ; 
de ez, a mint ezt Schenk A. (Zittel Handb. d. Pál.) több ízben kimutatja, 
nem mindig a növényi szövethez tartozó sajátság.

A rhachis majdnem hengerdednek mutatkozik, de Sismonda nem 
tartja lehetetlennek, hogy a rhachis élei a megkövesülés folyamata alatt 
elpusztultak. Schimper W. P h . (1. c. p. 497) megjegyzi e fajra, hogy sok 
hasonlatosságot mutat Phoenix dactylifera-val, de szárnyai nagyobbak.

Massalongo A. leírja a következő fajokat:

Phoenicites Wettinoides (Palseophyta rariores etc. p. 46), Vegroni mellett 
talált tekintélyes, de kétes maradvány. Hosszúságát 7 0 —80— 108 cm-, szé
lességét 10—40—50 cm-nyinek mondja a szerző. A szárnyak ülők, vonal- 
idomúak, bőrneműek, válúsak. Massalongo maga mondja, hogy a levél 
inkább Flabellaria-ra, mint sem Phoenix-re emlékeztet, mit Schimper W. P h . 
(Traité II. p. 498) is megerősít. Rajza nincsen.

Phoenicites Veronensis (1. c. pag. 48) ugyanazon lelethelyről. Szárnyai 
bőrneműek, ülők, lefutók, a rhachishoz simulok, merevek, lándzsa-sarló 
idomúak, a középér erős, számos mellékérrel, a rhachis 12— 14 mm vastag,
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négyélű. M assalongo  hasonlónak mondja S t e r n b e r g  Ph. salicifolia-jához. 
Rajza nincsen.

Phoenicites Panteona (1. c.) ugyanazon lelethelyről. Ez ismét igen 
tekintélyes levélmaradvány, mert hosszúságát 96—128 cm-nél nagyobbnak 
mondja a szerző. A szárnyak ülők, 18—20—35 cm hosszúak, 18—20—25 
mm szélesek, sűrűén állók, éleik gyakran behajlottak. A fás rhachis félig 
hengeres, szélein gyöngén nyomott. Rajza nincsen.

Salcedo vidékéről leírja Massalongo a következőket:

Phoenicites Sanmicheliana (1. c. pag. 63). E fajt részletesen leírta és 
lerajzolta Visiani R. (Pálmáé pinnatse tertiariae agri Veneti. — Mem. 
d. Inst. ven. d. ve. lett. est art. vol. XI. 1864. pag. 444. Tab. XIII. Fig. 1. A. B .). 
Rajza fölötte durva; a levéltöredék 58 cm hosszú; szára feltűnően széles, 
alúl 22 mm és még középső részén is 20 mm széles; egy kiálló vonal által 
éles. Szárnyai mind letörött végűek; a leghosszabb 13 cm-t ér el; szélessé
gük, a szerint, a mint kiterültek vagy visszahajlottak 5— 10 mm. Alakjok 
tehát vonalas és tövükön széle behajlott. A köztük levő közök 11—26 mm-t 
tesznek; fönt sűrűbben állanak.

Phoenicites Italica Mass. (A. Massalongo, Synops. palm. foss. Nr. 5. 
és R. Visiani, 1. c. pag. 442. Tab. XII, XXIII.). Egy levél felső, 110 cm 
hosszú és 74 cm széles töredéke; a rhachis alúl 12 mm, fönt 6 mm 
széles, mellső felületén tompa él vonul végig. Egy szárnya sem ép, mind
egyiken hiányzik a csúcs; 50 cm hosszúak, kiterülve legnagyobb szélessé
gük 28 m m ; a rhachis alsó részén egymással szemben, a csúcs felé 
váltogatóan állók; vonalidomúak, tövükön behajlottak és ennélfogva majd
nem ékidomúak és nyélelteknek tűnnek föl. A rhachis oldalával majdnem 
derékszögben Ízűinek; közepükön kiálló borda látható, melylyel számos 
finom ér párhuzamosan fut végig; 20—30 mm-nyi távolságban állanak 
egymástól. A XXIII. táblán e levélnek ép példánya l/s nagyságban van 
lerajzolva.

Phoenicites Lorgnana Mass. (A. Massalongo, Syn. Palm. foss. Nr. 4. —
R. Visiani 1. c. pag. 445, Tab. XIV. Fig. 1, 2.). Két példány van lerajzolva, 
melyek közül az egyik (fig. 1.) a levél csúcsához közel fekvő részből való; a 
második (fig. 2.) pedig épen a csúcsot tünteti föl. Mindkettőnél a rhachis 
igen vékony, gyöngén négyélű; csak az egyik példányon találunk egy szár
nyat, mely 25 cm hosszú; a szárnyak általános szélessége 10 mm-re tehető. 
Tövükön behajlottak és mintegy nyéleltek; 12—20 mm-nyi közökben álla
nak egymástól.

Phoenicites Fracastoriana Mass. (A. Massalongo 1. c. Nr. 7. —
R. Visiani, 1. c. pag. 447. Tab. XIV. Fig. 3. 3A .). Egy kisebb hiányos töre
dék, mely a levél alsó részéből való lehet és az előtte való fajtól alig külön
böztethető meg.
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Phoenicites rarifolia Vis. (1. c. pag. 445. Tab. XIII. Fig. 2. A. B.J- 
Fölötte rossz állapotban levő példány, a rajz után alig írható le és nézetem 
szerint talán Pb. Sanmicheliana-hoz tartozik.

Phoenicites Massalongiana Yis. (1. c. pag. 447. Tab. XV. A . B . C.J. 
Nagyságára nézve föltűnő példány, 86 cm hosszú és 29 cm széles; nyele 
majdnem bunkóidomú és átmegy a gyönge élű rhacbisba, melyen a szár
nyak váltogatóan és széles tővel ülnek; a letört hegyű szárnyak 34 cm-nyi 
hosszúságot és 22 mm-nyi szélességet érnek el; az erős középér irányá
ban majdnem válúsak.

Phoenicites densifolia Vis. (1. c. pag. 448. Tab. XVI. Fig. A. B.). 
Ez nagyságára nézve — P05 m hosszú — szinte föltűnő példány, de 
ha a rajz hiven adja vissza megtartásának állapotját, akkor ezt más fajtól 
való helyes megkülönböztetésre nem tekinthetjük alkalmatosnak és még a 
nagyításban kiemelt részletek sem képesek Phoenicites densifolia-1 Ph. Fra- 
castoriana-tól különbözővé tenni.

Phoenicites magmpes Vis. (1. c. pag. 449. Tab. XVII.). Igazi «speci
men giganteum», am in t a szerző nevezi, mert 2*2 m hosszú levél; föltű
nően széles, lapos háromélü nyéllel és vonalidomú szárnyakkal, melyek 
azonban tövükön nem behajlottak, hanem az alsók ülők, a felsők pedig 
tövük egész szélességével ülnek a rhachison és tövükkel egyesülvén, azt 
mintegy szárnyalttá teszik. Az egyes szárnyak az erősen kiemelkedő középső 
éren kívül még ennél gyöngébb, de még elég erős eret tüntetnek föl. 
A szárny a középér erőssége következtében válús lett. Nagyon valószínűt
lennek tartom, hogy e levél a phoenix-fajhoz tartoznék.

Ismeretlen lelethelyről, de valószínűleg szintén Salcedoról írta le 
Visiani még a következő fajt:

Phoenicites Zignana Vis. (1. c. pag. 450. Tab. XIV. A . B. j. A töre
dék nem nagy; nyele és rhachisa vastag hengerdedek, ez utóbbin a bőrnemű 
és vonalidomú szárnyak váltogatóan ülnek és mintegy háromszögű tövükkel 
a rhachison szárnyaltán lefutnak, a szárnyak középső vonalán végig megy 
egy erős ér. Ennek is phoenix-hez való tartozását joggal lehet kétségbe vonni.

Visiani még a Hemiphoenicites elnevezés alatt is ír le nehány marad
ványt; de a durva rajzok, amelyekben az itt említett «fajok» vissza vannak 
adva, semmikép sem bírják ama érdekes adatot megerősíteni, hogy a har
madkorban Olaszországban a datolyapálma ama fajgazdagsága létezett volna. 
(V. ö. még Schenk A. in Zittel’s Handb. d. Paläontologie II. Abth. 383. S.)

1883-ban ismét veszszük egy phoenix-faj leírását. Ez a Phoenix borea
lis, melyet F riedrich P. az Aschersleben melletti Nachterstedt Knollen- 
8tein-florájából ismertet (Beitr. z. Kenntn. d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — 
Abhdlgn. z. geol. Specialk. v. Preussen etc. Bd. IV. S. 17. Taf. IIP). E szép 
példányon jól van megtartva a rhachis, melynek kivájt, de középső részének 
hosszában kiálló ere van, melytől balra a szárnyak le vannak ugyan törve,
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de beilleszkedésük helyei megvannak és minthogy a jobb oldalon kilencz 
szárny megmaradt, fölismerhetjük váltogató állásukat és a közök nagyságát, 
metyek egymástól elkülönítik. A szárnyak tövükön szűkültek, szélei erősen 
befelé vannak hajtva, de a lemez nemsokára ismét ellapul és kiszélesedik és 
a középér, mely a szárny alsó részében még erős orom gyanánt kiemelke
dett, ismét a középér szokott minőségét veszi föl. A keskeny, vonalidomu 
szárnyak legnagyobb hossza 315 m m ; legnagyobb szélességük 15 mm. 
A középérrel párhuzamosan menő finom mellékerek F riedrich példányán 
nem láthatók. A szerzőnek azonnal föltűnt, hogy levele leginkább ama 
typushoz szegődik, melyet a középoligocenliez tartozó olaszországi példá
nyok, u. m. Phoenicites Italica Mass., Ph. Lore)nana Mass., Ph. Sanmiche- 
liana Vis., Ph. Fracastoriana Mass, és Ph. densifolia Yis. képviselnek.

Ép oly nevezetes az, hogy a Munkácson talált példány, a mennyiben 
meg van tartva, tökéletes megegyezést mutat a németországi datolyapálmá
val. A munkácsi példányon nem látható ugyan a vastag rhachis, mely, úgy 
látszik, a kőzetben el van rejtve ; de látható a rhachis középvonalát kepezö 
kiálló 14'5 mm hosszú ér, melynek oldalán a szárnyak megmaradtak. Ezek 
váltogatóan állanak és pedig 32—45 mm-nyi távolságban egymástól, ép úgy 
mint F riedrich példányán; tövükön elkeskenyedtek, be vannak hajtva, úgy» 
hogy oromszerűen állanak k i ; de nemsokára kiszélesednek. A leghosszabb 
szárnytöredék 170 mm hosszú és 20 mm széles és így 5 mm-el szélesebb 
volna mint F riedrich legszélesebb levele ; de megmérvén a szászországi meg 
a magyarhoni szárnyak szélességét tövüktől számítva 10 mm-nyi hosszúság
ban, azt különbözőnek nem találom. A mi levélmaradványunkat kitünteti 
az, hogy a szárnyak nemcsak a rhachis mindkét oldalán maradtak meg, 
hanem a baloldali alsó szárnyakon jól láthatók a középérrel párhuzamosan 
menő mellékerek is, melyek egymástól 1 — I'5 mm-nyi távolságban állanak.

A munkácsi példány mindezeknél fogva jelenlegi állapotjában nézetem 
szerint nem mutat egy sajátosságot sem, melynek alapján a szászországi 
példánytól elkülöníteni kellene vagy lehetne.

Kiegészíteni akarván phoenix ősvilági elődeire vonatkozó ismereteinket, 
fölhozom még a következőket:

Sismonda (1. c.) lerajzolja a XVIII. tábla 6 ik ábrájában Phoenicites 
lJa\\avicinii levélhüvelyét is ; a pheenix-fajokhoz számítja meg Schenk A. 
(Zittel, Handb. d. Pal. II. p. 373.) H eer Calamopsis Bredana-ját (FI- tért. 
Helv. III. p. 169. T. CXLIX.), mely keskeny fülevelekre emlékeztető szár
nyalt leveleket H eer a középér hiánya miatt Geonoma, Astrocaryum, 
Syagrus és nevezetesen a rotángpálmák Calamus, Plectocomia, Zalacca 
nevű genusaihoz tartozó fajokkal hasonlította össze; Schenk azonban csak a 
megtartás állapotának tulajdonítja azt, hogy ama még tökéletesen ki nem 
fejlődött levél a phoenix jellegeit nem tünteti föl szabatosan; Crié L. meg
említi a Phoenicites Gaiidryanus-t (Essai s. les plant, foss. de Chefles
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(Main-et-Loire). — Bull. Soc. hist. nat. Anger3. 1884. p. 462 és Compt. 
Rend. Tom. 102.p. 184.) a cheffes-i eocenkorú homokkőből, de rajz és rész
letes leírás nélkül; Conwentz H. (Die Fl. d. Bernsteins. Bd. II, p. 8. T. I. 
Fig. 6 — 9.) leírja Phoenix Eichleri virágját, mely szerinte az élő datolya
pálma virágjától meg nem különböztethető; végre kimutatja Schenk A. 
(A. Engler’s Bot. Jahrb. III. p. 405.), hogy Cotta Perfossus punctatus nevű 
törzstöredéke (Cotta, Dendrolithen, p. 53. T. X. Fig. 4, excl. Fig. 5, 6.) 
leginkább phoenix törzsének boncztani szerkezetére emlékeztet.

A fosszil phoenix-maradványok elterjedése:
Eocén : Phoenicites pumilus Brngt. (Puy, Haute-Loire),

Ph. Gaudryanus Crié (Cheffes, Main-et Loire).
Alsó Oligocen : Phoenicites borealis Fr. (Nachterstedt)*.
Középső Oligocen : Ph. Pallavicinii Sism. (Cadibona).

Ph. Wettinoides Mass. (Yegroni).
Ph. Veronensis Mass. «
Ph. Danteana Mass. «
Pb. Sanmicheliana Mass. (Salcedo)
Ph. Italica Mass. «
Ph. Lorgnana Mass. «
Ph. Fracastoriana Mass. «
Ph. rarifolia Yis. «
Ph. Massalongiana Vis. «
Ph. densifolia Vis. «
Ph. magnipes Yis. «
Ph. Zignana Yis. «
Ph. Eichleri Conw. (Gyantakő).

Felső Oligocen : ? Ph. angustifolia Stbg. (Altsattel).
Ph. salicifolia Stbg. «

Ph. spectabilis Ung.
(Sotzka? Hohe Rhonen). 

Calamopsis Bredana Heer (Oeningen, im Kessel
stein).

Alsó Miocén: Ph. spectabilis Ung.
(Lausanne, alagút, Toulouse).

Középső Miocén : Ph. spectabilis Ung. (Radoboj).
Felső Miocén: Ph. borealis Fr. (Munkács).
Phoenix 11 élő faja mai nap egész Afrikában (Koharit, a fokföldet és a 

keletafrikai szigeteket kivéve); továbbá Arábiában, Nyugat-Azsiában az 
Eufrát és Tigris területén, a két Indiában a Szundaszigetekig és Cochin- 
chináig van elterjedve; a kultúra pedig a Phoenix dactylifera-t a legdélibb 
Európába és Amerikába is átvitte.
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