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Pax Ferdinánd: A gánóczi kövült növényzet.*

Ha Poprádtól délkelet felé vándorolunk, vagy 30—40 perez múlva a

fels-gánóczi völgybe érünk, melynek növényzete még magán hordja vala-

melyest az egykori tzegláp bélyegét.

Az egész gánóczi völgyben a mésztufa dominál, amennyiben a völgy

alját 2—15 méternyi vastagságban ez tölti ki. Az ilyen hatalmas mésztufa-

dombok, mint pl. a »Hradek« nev, nagy forrásvidékre engednek következtetni.

A hajdani források maradványa a mai Gánócz- és Filicz-patak. S cherfel
adatai szerint eme források vize 23 "90 C, gazdag kénsavas magnéziában, és

ez tartalmi részei között a szénsavas mész után a legmagasabb százalék-

számot mutatja. Szabad és kötött szénsav, vas, foszforsavas sók és kén-

hidrogén még emelik a víz becsét.

L A gánóczi tufa növényi zárványai általában.

L Irodalom. Eddig különösen Scherfel Aurél, akinek gyjtését

Ettingshausen határozta meg, és Staub Móricz kutatásai irányították a

figyelmet Gánócz nevezetes természeti kincseire. Különösen Staub Móricz,

a korán elhunyt nagyhír fáradhatatlan magyar paleontológus kiváló eredmény

munkássága volt az, amely feltárta a nevezetes leleteket.**

2. A kövületek megtartása. Feltn, hogy szerves anyag nagyon kevés

jelenik meg, bárha ez azután nagyon felhalmozódik. A fehér tömeg ritkán lesz

barnás és likacsos, amit késbbi, beszrdött anyagok okoztak, úgy hogy

a meleg viz kénhidrogén-tartalma mellett a kzet bomlásának okozói a bak-

tériumok is lehetnek. A levéllenyomatok a mészkarbonát lerakodása miatt

nagyon jó megtartásúak, nem úgy a hengeres alakok, mint a levélnyelek és

fenytk. Fenytobozok is gyakran jó negatív lenyomatokat hagynak. Gyökér,

gyökértörzs, fás részek a szénsavas mész kristályaitól kitöltve már nem adnak

hálás anyagot. A Diatoma-félék általában nagyon jól megmaradtak. A levéllenyo-

matok nagy, tömör rétegeket alkotnak, melyeket kzetrétegek váltanak fel. Az

apró szervezetek kutatása közben sok bajt okoznak a beszrdött apró moszatok és

pollenek stb., melyeket erélyes mosás és savakban való áztatás után zhetünk

* Elterjesztette Szabó Zoltcán a növénytani szakosztálynak 1905-ik évi

október 11-ikén tartott ülésén.

** Földtani Közlöny XXXIIL (1893.) 53. old.
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ki a kzetbl. A csiszolatoknak mikroszkópiummal való vizsgálatával azonban

biztosan megítélhet a szervezet kövült vagy él volta.

II. Az eddig ismert fajok Gánócz k öv ült-növényzetében.

1. Rendszeres elösorolás \áX\\a.tó a német szöveg els táblázatán (24—25.

oldal).

2. Az eddigi leletek bírálata. — Staub és Ettingshausen adatai

ezúttal nagyon sokkal szaporodtak. Nevezetes, hogy nem találtuk meg a

Francé R. határozta kriptogámokat, a Staub említette Phraginites coiii-

munis-l és Salix calliantha-t, továbbá szintén nem lelhetk meg a követ-

kezk : Abies álba Mill., Popiiliis tremiila L., Carpinus betuliis L., Aliins

gluiinosa (L.) Gártn. ,
Tilia platyphyllos ScoP. és végre az Ettingshausen

és Staub » határozatlan levele. « A Diatoma-félék nagyon gazdagon és Staub
leleteit igazolóan jelennek meg. Zöld moszat, melybl Francé hármat is

elsorol, valószínleg nem fordul el a maradványok között. Az elbb emlí-

tett, Staub elsorolta phanerogamok törlendk és valószín, hogy Staub
a 5í'/»/a-leveleket nézte Popiiltis íremtila-nak. Staub határozatlan növénylevele

pedig nem más, mint Acer Pseudo-Platanus L. Végleges jegyzéke az el-

forduló kövületeknek tehát a következ virágos növényeket tartalmazza :

Picea excelsa Link., Pinus silvestris L., Grainineae, Cyperaceae, Salix

Caprea L., S. cinerea L., S. hastata L., 5. repens L.. } Populiis treniiila L.,

Quercus pedmicidata Ehrh., Q. sessiliflora Sm., Corylus avellana L., Car-

pinus betiilus L., Alnus glutinosa (L.) GáRTN., Belula verrucosa Ehrh., B.

pubescens Ehrh., Nymphaea Lotus L., Acer Pseudo-Plaianus L ,
Rhanmus

frangida L., Rh. ganocensis Pax, ? Tilia plaiyphyllos ScoP., Corutts inas L.,

Vaccinium idiginosum L., Fraxinus excelsior L., Liguslruin vuJgare L.,

Menyanthes trifoliata L.

3. Megjegyzések az egyes fajokhoz. — Schizomycetes. Kétségtelen, hogy

a baktériumok közremködtek a szervezetek elpusztulásakor. Meg is figyel-

het egynehány kövült alak közülök. — Schizophyceae. Ide tartoznak a meg-

talált Oolith-ok, melyek valamely Rividaria-íaj kövületei. — Picea excelsa

Link a poprádi múzeumban szép kövült tk és tobozok (Staub gyjtésébl)

által van képviselve, de most már nem található, és valószín, hogy az a

réteg, ahol Staub gyjtött, már végleg elhordatott.* — Pinus silvestris L.

nagyon közönséges mint tlenyomat. — Graiuineák- és Cyperaceák-nak nevez-

hetk ama kövületek, melyeket Staub Cyperites gyjtnévvel foglalt

össze. — Salix Caprea, cinerea és hastata elszórtan fordulnak el, míg Salix

repens felhalmozódva. — Quercus pedunculata és sessiliflora csak levéllen j'^o-

matban fordulnak el, de halmozódva, bár törmelékesen. — Corylus avellana,

Carpinus betulus, Alnus glutinosa nagyon ritka lehet. — Betida verrucosa és

pubescens nagyon elterjedt. — Nymphaea Lotus L. az egyik leglényegesebb

* Én azt hiszem, hogy ilyeténképpen tnt el a Popidus tremula is, úgy hogy

Staub még megfigyelhette, de Pax már nem kapott belle (Szabó Z.).
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lelet. Egy kis hengeres kövület az egész, melynek keresztmetszete egy típusos

Nymphaea-t árul el, nagy légüregeivel. Összehasonlítva a kövület csiszolt

metszetét a Neliimbo uucifera Gahtn., Nitphar lutcitm Sm., Nymphaea alha

PRESL., Nymphaea nibra, Nymphaea Lotus L. anatómiai szerkezetével, azt

állapíthatjuk meg, hogy mindenben megegyezik az él Nymphaea Lotus ana-

tómiájával. Különösen lényeges bélyege az utóbbi növénynek a spicularissejtek

tökéletes hiánya, ami vonatkozik a kövületre nézve is. Ebbl az következik,

hogy a magyar flórában volt Nymphaea Lotus, és így a nagyváradi Nym-
phaea Lotus is maradvány és nem behordott vándornövény. Staub felfogása

tehát támaszra talál. Mag, levél vagy termés nem került el a kövületek közül,

csak kocsány. Acer Pseudo-Plalanus L. csak levelet hagyott hátra, szint-

úgy a Rhamnus ganocensis Pax, amely a Rh. fraiigula-tól a levél tetemes

nagyságában tér el. A többi kövületek szintén levéllenyomatok, melyek közül a

Menyanthes Irifoliata L. csak egy példában került el.

III. A gánóczi flóra története.

A kövült növényzet Gánóczon máig még nincsen egészen feltárva. A már

napfényre került maradványok nagyon nevezetes megfigyelésre adnak alkalmat.

Azt mutatják, hogy az ott összekerült növények különböz formáczióhoz tartoz-

nak, különböz hmérsékletet igényelnek, st különböz talajt kívánnak.

1. A jelenlegi növényzet egészen más jelleg, mint a kövült. A hegyeken

ma Picea exelsa az uralkodó, Gánócz mellett pedig mívelt földek, száraz par-

lagok, mocsaras rétek és egy már-már eltn láp adja a növényzet jellegét.

A jellegzetes növények elsorolását az olv^asó a 38. oldalon találja meg. Össze-

hasonlítva a jelenlegi és a hajdani flórát, azt látjuk, hogy vannak alakok, a

melyek az újabb idszakokban ott kihaltak {Rhamnus ganocensis, Nymphaea

Lotus). A Qnercits pediinculata és sessiliflora Gánóczon nincsen ma meg, de a

Szepesség dombjain még elfordul. Azok a növények, melyeknek a mai klíma ott

meleg (Salix hastata, Vaccinium uligiuostim), azok visszahúzódtak a hegységbe.

Azok pedig, amelyek a mai klímát hidegnek érezték (Fraxinus excetsior,

Cornus mas, Lignstrum vnlgare) messze elvándoroltak a dombvidékre, úgy,

hogy mai nap az egész Közép-Kárpátokban hián^J^zanak.

Ezekbl az következik, hogy a kövült növények nem egy periódus-

ból valók.

2. A horizontot; meghatározása tehát nagyon lényeges. Ez a követ-

kezképpen történhetik. Összeállítandók azok a növények, melyek egy kövön,

együttesen fordulnak el (III. táblázat). így kapunk körülbelül 14 társuló

módozatot. Eme módozatok együttes elfordulása négy flóraalakot ad.

1 . Tölgyflóra ; vezet a tölgy, kisér a Salix Caprea L. 2. Nyir-erdei

fenyöflóra : vezet a Pinus silvcstris, kisér a Betula pubescens és verrucosa,

Sali.x cinerea, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Rhamnus frangula, Nymphaea

Lotus, Vaccinium uliginosum, Menyanthes trifoliata. 3. Tölgy-nyirjlóra : vezet

a tölgy, de kísérje a nyir és Salix cinerea. 4. Törpefüzflóra : vezet a

Vaccinium uliginosum és Salix repens.
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Ezek közül legalul fordul el a törpefzflóra, e felett a nyir-erdei feny
flórája. Erre következik a tölgy-nyirflóra és csak ezután a tölgyflóra. A leg-

fels réteg adná az ötödik flórát, a Picea excelsa vezetvel. Az emiitett

flórákat most következképpen jelölhetjük meg: I. Hóra (törpefz), II.

flóra (nyir-erdei feny), III. flóra (tölgy-nyir^, IV. ílóra (tölgy), V. Hóra

(feny). Eme flórák közötti viszonyt nagyon világosan tárja elénk a IV.

táblázat.

Az I. flóra alacsony hmérsékletet kíván, a II. ílóra magas, meleg

klímához szokott növényeket foglal magában {Nymphaea Lotus), melyek

napos, száraz nyarat kívánnak {Ligustrum, Coruiis mas !). A III. flóra

vegyesebb összállítású, de az erdei feny kihalása és a tölgy megjelenése ismét

hvös klímára mutat. A IV. flóra lomboserdei növényzetet tár elénk, a

mely szabályos csapadékot és nyáron bizonyos, nem csekély hmennyiséget

kíván. Az V. flóra még nem egészen ismeretes, de a feny, mely a magas

hegyitáj fája, szintén megadja hvös jellegét. így tehát eme flórák válto-

zatában a klíma jfleutös hullámzását is tapasztalhatjuk, amely nagyon lénye-

ges és kiaknázandó jelenség.

3. A lerakodásoti kora. — Maguk a kövületek koruk megállapításához

kevés támaszt adnak. Mind tagjai a mai flórának is, a Rhamnus ganocensis

kivételével. Tertiaer alakok hiányzanak, tehát a gánóczi kövült növényzet csak

diluviális vagy jelenkorú lehet. Nevezetes jelenség azonban, hogy a Hradeket

borító humusz telve van kkorszakbeli emberi nyomokkal. A poprádi és

felkai múzeum sok emberi csontot és keszközöket riz innen, bronzeszkö-

zöknek ott semmi nyoma. Ha tehát a húmusz-réteg fiatal diluviális, az alatta

lev kzet diluviális, jégkorszakbeli eredet. Staub talált ott Mustodon

arvernensis Croiz. et SoB. fogat, Elephas primigenius Blumenb., Rhinoceros,

Castor fiher L., Ccrvus elephas L. csontokat stb., most pedig egy fog

került el, melyet Kükenthal breslaui tanár Equus spec.-nek hatá-

rozott meg. Ezeken kívül egész gyjteménye a csontoknak fekszik határozat-

lanul az említett múzeumokban.

Ezek a — sajnos kevés — állati maradványok is azt mutatják, hogy szintén

nem tartozhatnak egy rétegbe, mert a Mastodon pliocán, a Mammut és a ló

diluviális. Ezért már Staub kimondotta, hogy a gánóczi mésztufa lerakodása

a fels pliocánban kezddött meg ; a források azonban, mint a történelem

eltti leletek mutatják, a jelenkor kezdetén nagyrészt, vagy egészen eldugultak.

Pliocán növénymaradvány még nincsen kimutatva, de ha a Mastodon ott

van, kell növénynek is lennie, amelyeket szakértk hiányában az ásatások

alkalmával mellztek, vagy csak ezentúl kerülnek el a mélyebb rétegekbl.

Jelents volna a Nymphaea Lotus pliocán maradványának a kimutatása, mert

így még arra is lehetne gondolni, hogy ez a növény a diluviumban vándorolt

be, ami azonban nem valószín.

Az öt nóra változásában és a klíma hullámzásában az egész jégkorszak

bélyegét láthatni és a Partsch- féle, a Tátrában megfigyelt ama föl-

tevésnek, hogy a gleccserek visszahúzódása három idközben történt, neve-

zetes támaszául szolgál.



A GÁNÓCZI KÖVÜLT NÖVÉNYZET. 93

4. Az egyes periódusok növényzete. — P a r t s c h tanulmányai alapján

megállapítja, hogy a Magas-Tátra elgleccseresedése a déli oldalon kétszer, az

északin háromszor ismétldött volna. Eme jégkorszakokban a Magas-Tátrában

a hó határát 1500 m.re téve, a fahatár 700 m. magasan lenne. Ekképpen

Gánócz a fahatár legmagasabb pontján állott akkor, körülbelül 14 km.-nyi

távolságban a gleccserektl. Gánócz mellett egy tó volt, melyet meleg

források tápláltak, és amelyet hegyi lápok környékeztek. Ekkor termett itt

az I. nóra már említett növényzete, amely glaciális flóra. Eme glaciális

flóra fajokban feltnen szegény, ellentétben a teleki hasonló glaciális marad-

ványokkal. A II. flóra interglaciális, mert tagjai, hasonlóan mint a steppe-

növényzet, meleg, száraz nyarat kívánnak. Ezután jelent meg a harmadik idköz,

vagyis a második glaciális periódus, a Magas-Tátra második elgleccseresedése

;

tehát Gánóczon eltntek az interglaciális, meleg klímához szokott növények,

és ismét glaciális flóra tenyészett. Határozottan kimondhatjuk ezt, bár a flóra

egyáltalában nem tartalmaz glaciális növényeket, de eltnik legalább a talált

kövületekben a Corniis és Lignstruui nyoma, amelyek melegkedvelk. Ellen-

kezképpen volt ez az els glaciális periódusnál, ahol több hekistoterma-növény

találódott. Ez a jelenség ott leli magyarázatát, hogy Partsch szerint ez a

késbbi jégkorszak rövidebb ideig tartott. A második jégkorszak visszahúzó-

dása után hatalmas lombos erdvcgetáczió keletkezett, melyben a tölgy

dominál, amely késbb hirtelen átadja helyét a fenynek. Ez az utóbbi

jelenség nem annyira egy harmadik eljegesedést, hanem inkább a vegetácziós

övek 500 m.-rel való depresszióját jelzi. így a gánóczi növényzet képe az

utolsó korszak alatt tetemcsen változott, és a fák megjelenésének egymás-

utánja a következ volna : l. nyir, erdeifeny, 2. tölgy, 3. feny.

IV. Megjegyzések a Kárpátok egyéb m é s z t u f á i r ó 1.

Már Staub is megkísérlette említett munkája végén összeállítani ama

nevezetesebb tufa-lelhelyeket, melyek kövült szervezeteket zárnak magukba.

Még keveset tudhatunk e lerakodásokról, mert azok még nincsenek eléggé

felkutatva, és így koruk sem határozható meg. Kevésbé lényeges a kralovani,

ratnóczi és vernári lelhely, de már érdekesebb a K o c h Antal budapesti

tanár által felfedezett Lipócz-völgy Sárosmegyében. Ez alluviális marad-

ványokat tartalmaz, pl. Fagits-i, Quercus-i stb. Érdekes a Hazslinszky
és Szontagh közölte adat S z l i á c s környékérl. Az itteni lerakodást

Staub diluviálisnak becsülte, de Paul inkább hajlandó azt egészen újnak,

alluviálisnak tekinteni, ami valószínbb is. Hasonló érvényes a krassó-szörényi

adatokra is, amelyeket Staub részint alluviálisnak, részint diluviálisnak

tartott. Az itt talált növényi maradványok a következk :
Phragmilcs com-

munis Trin., Salix cfr. daphnoides L., Corylus avellana L., ? Querciis spec.

Fagus silvatica L. és Acer Pseudo-Platanus L. Ezek közül érdekes a bükk.

Az a feltn ugyanis, hogy a Fagus, nemcsak délkeleten, de a sárosi Kár-

pátokban, a hegyi juhar mellett a legközönségesebb kövület. Ez a jelenség is

bizonyítja azt, hogy a bükk a feny ideje után vándorolt be Fels-Magyar-
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országba. Feny alatt nincsen határozottan kimutatva a bükk, az alluviumban

azonban hirtelen egészen általánossá lesz.

Valószín még Paul ama felfogása is, miszerint a szepes-váraljai

leletek szintén fiatalkorúak. Itt megjelennek : Carpinus betuhts L., Belida

verriicosa Ehrh., Salix cfr. pentandra L., Rubtis spec. és Fagiis siJvatica L.

Az eddig említett tufa-lerakodóhelyek a Kárpátokban minden valószín-

ség szerint a legfiatalabb korból származnak. Van azonban két hely, ahol

Gánóczhoz hasonlóan, a mészkarbonát lerakodása újabb kelet ; az egyik

Borszéken Erdélyben, a másik a liptói Chocs-hegy lábánál, Lucski mellett.

A borszéki tufa-lerakodás legnagyobb a Tölgyes felé viv úton. Már Staub
megfigyelte ott a következ maradványokat : Picea excelsa Link, Salix

Caprea L., 5. cinerea L., 5. aurita L., Fagus siJvatica L., Corylus avd-

lana L., Alnus incana (L.) DC, Betiila spec, Ruhiis spec, Acer Pseitdo-

Platanus L., Tussilago farfara L. E növények még fiatal korra mutatná-

nak, de az ott talált Equus fossilis Mey. már a diluviumról tanúskodik.

Ez azt mutatja, hogy az említett növények a fels rétegekbl valók, és mélyebb

helyrl még nagyon lényeges adatok várhatók, amelyek növényföldrajzilag

becses adatokat szolgáltathatnának.

Hasonló eredmények várhatók ama tufa kutatásából, mely Rózsahegy

közelében Liptóban fekszik.

A lucskii kövületek közül, bár nem olyan nagy számban, mint Gánócz-

ról, már sok van birtokunkban, és ezek nagyon érdekesek és figyelemre méltók.

Ezek ugyanis olyan növények, amelyek maiiap a Közép-Kárpátokban nem

fordulnak elö, és Magyarország legmelegebb vidékeinek formáczióihoz tartoznak.

A talált kövületek a következk : Corylus avellana L (a falutól délre)

;

Picea excelsa, Salix cfr. aurita L., Corylus avellana L., Acer Pseudo-

Platanus L. (a templomnál) ; Polypodium vulgare L., Salix spec. (aff. 5.

Caprea L) Salix incana Schrank, Betula verrucosa Ehrh., Crataegus

monogyna Jacq., Ononis hircina JacQ., Aslragalus hamosus L., Cotinus

Coggygria Scop., Acer Pseudo-Platamis L., Rhammts frángnia L. (a falutól

északra).

A templom mellett lev réteg recens, legalább is postglaciális, talán fiata-

labb, mint a Hradek legfels rétege. A kevés lelet még nem nyújt alapot biztos

ítéletre, de az kétségtelen, hogy a falutól északra lev növényzet nagyobb

meleget kedvel. Legérdekesebb a leletek közül az említett Aslragalus hamosus és

Cotinus Coggygria. Mindakét növény meleg nyarat és száraz helyet kíván, a

mely manap ott nincsen meg. A Cotinus most a Mátra trachyt-dombjain n,
az Aslragalus hamosus meg a magyar tlóra mediterrán eleme, amely most

Kroatiában éri el elterjedésének legészakibb pontját, és még hozzá pl. Dobrudsá-

ban steppe-növény . Ez a sajátságos jelenség arra enged következtetni, hogy

e növények valamelyik meleg periódusban a széles Vág-völgyön felvándo-

roltak a Kárpátokba. Hogy milyen rétegekben feküsznek ezek a marad-

ványok, azt még a jövend kutatás fogja kideríteni. A bevándorlás ideje való-

színleg amaz interglaciális periódus, amelyben a Cornus mas L. és a Ligus-

trunt Gánóczon termett.
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Tehát ez a hely már a második vohia a Közép-Kárpátokban, ahol

inlerglaciális növényzet sleppe-elemekkel fordul el. A két Hóra különbségét

Gánócz és Lucski akkori klimatikai eltérése okozta volt.

A Chocs klíma-viszonyai kedvezbbek voltak a jégkorszakban és azután,

mint a Tátráé, így a bevándorlás a Vág-völgyben hosszabb ideig tarthatott,

és sokkal hamarabb volt biztosítva ott, mint a Szepességben.

Emez elsorolt lerakodások kincsei csak akkor fognak egész képet adni a

Kárpátok növényzetének történetérl, ha azok szorgos kutatókra és feldolgozókra

találnak. Nagy érdekességük és nevezetességük kétségtelen, most már csak a

beható vizsgálódás szükséges.

Gyrffy István: Hymenostylium curvirostre (Ehrh.)

Lindb. var. l^- scabrum Lindb. újabb elfordulásáról ha-

zánkban, különös tekintettel a szár és levél anatómiai

viszonyaira.*

(4 eredeti rajzzal.)

A Weisiaceae-csaXkánOiíi I., — a peristomium-fogak hiánya miatt elneve-

zett Gymnoweisicac — csoportjába tartozik a Hymenostyliimi génusz, mely

monotypikus, amennyiben csak egy faja : H. curvirostre van, néhány ide tar-

tozó változattal.

Egyik ritka változata a H. curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. (^. scabrum

Lindb.,** melyet csak nemrégiben közöltem*** az erdélyi részekbl t. i. a Vle-

gyászáról,''' mely termhely egyetlen volt hazánkból. Újabban Erdélynek egy

másik pontján is gyjtötték, t. i. Degen szedte Rodna mellett a »Galatiu«

havason. ít

Ezt a szemölcsökkel (papilla) srn borított szárú és level mohát

Chalubinskittt nem látta a Magas-Tátrában, mert körültekint és aprólékos

megfigyeléseirl bizonyságot tev munkájában nem találjuk meg.

J. Roll a Magas-Tátrából még a talakot sem említi. ^ — E var.-t nem

említi Hazslinszky sem.^§

* Eló'terjesztette S c h i 1 b e r s z k y Károly a növénytani szakosztálynak

1905. évi május 31-ikén tartott ülésén.
** S. O. Lindberg: Musci Scandinaviae in sj^steinate novo dispositi. 1879.p.22.
*** Magyar Botanikai Lapok, III, évf. p. 124.

t Gyjtöttem a ;>Valea Saca« völgy »Priporu Ursului« nev részen 1902.

szept.-ben.

tt Magyar Botanikai Lapok, IV. évf. 4—5. sz. p. 80.

ttt D r. F. C h a 1 u b i n s k i ; Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensium

hucusque cognitorum etc. Warszawa. 1886. p. 8.

§ Hedwigia, Bd. XLIII. (1904), Beitr. z. LaubmostL d. Hohen Tátra.

s§ A magyar birodalom mohílórája, Budapest, 1885. pp. 85—6 sub gen. Gymno-

stonmm.


