
73

ŐSLÉNYTANI VITÁK (Discussiones Palaeontologicae), 
24, Budapest. 1979* PP« 73“B8 *

klímaváltozások a kár pát-medencében és környékén a. t er cier
FOLYAMÁN (MAKROELÓRA ALAPJÁN)

Hably Lilla

Az ősnövények környezetjeIző szerepe szárazföldi 
viszonylatban csaknem egyedülálló, különösen a hármaidőszak— 
folyamán. A növényzet több esetben távolabbi kapcsolatot mu
tat, mint az állatvilág, nem szükül le például a Paratethys- 
re. A továbbiakban Magyarország és a környező országok fló
rakapcsolatait és flóraváltozásait kisérjük figyelemmel —  
térben és időben — , mely alapján következtetéseket vonunk 
le a tercier klimaingadozására vonatkozóan.

Már a tercier elején megjelenik az a két nagy fló- 
•ratipus, mely nemcsak hogy nyomonkövethető, hanem legjelentő
sebb meghatározója a későbbi korok flóráinak. Az egyik az 
arktotercier flóra, mely már a paleocénben lombhullató, két
szikű fás növényekkel jelentkezik az Északi sark körül. A 
Llquidambar, Salix, Betula, Populus, Ulmus, Alnu.s, Carpinu.s, 
Eagus, Castanea, Quercüs, Juglans, Piatanus, Acer genusok már 
sékelt kiimára utalnak, Alárendelten melegebb éghajlatot jel
ző növények is előfordulnak köztük, mint a Laurus, Magnólia, 
Cinnamomum. A flóra elnevezése synonim KRISTOFOVICS"(1953) 
turgáji flórájával; tartalmilag fedik egymást, A lombhullató 
növényzet kontinentális kiimát, évszakos ritmicitást felté
telez, Az arktotercier elemek megjelenési dátuma a paleofló-
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rák értékelésénél döntő jelentőségű. Ezekre részletesen az 
egyes koroknál térünk ki.

A másik nagy flóratipus a paleotrópusi, Ennek fe
jjel meg KRISTOFOVTCS (1955) poltava flórája, REID és 
CHAEBLER (1955) Tethys flórája, CHAKDLER (1964) ”Lower Ter- 
tiary Flóra” -ja. Evvel a flórával hozható kapcsolatba az 
u.n, Mastixioidea flóra (KIRCHHEIMER 1958), mely főként a 
paleocarpológiai vizsgálatok során vált ismertté. Mástixia 
ugyanis levélflórából nem került elő, pollenje rosszul 
fosszilizálódik, termése viszont nagyszámban jelen van.. Ré
gebben úgy tartották, hogy csupán Nyugat-Európa tercierére 
jellemző, azóta azonban már számos helyről Írták le előfor
dulását. Széles elterjedése és meghatározott flóraegyüttes
be való tartozása jó alapot nyújt korrelációs vizsgálat-ok- 
hoz, A Mastixioidea flóra babér-levelű, örökzöld vegetációt 
jelent, trópusi - szubtrópusi kiima alatt. A flórában a 
Mastixiaceae családon kivül a Symplocaceae, .Magnoliaceae, 
Arcfeostaphyloídes ás Castanopsís vannak jelen, A. flóra az 
eocénben trópusi körülmények között mutat optimumot^ Ekkor 
Nyugat-Európától Kazahsztánig húzódott kb. azonos vagy ha
sonló fajokkal, A neogánben reliktumként fordul elő, a mio
cénből több helyen is leírták. Jelenleg ismert legkeletibb 
micoénkori elterjedése Lengyelország déli területére esik. 
Magyarországon, miután a paleocarpológia nem eléggé kuta
tott terület, igy nem mutatták ki a Mastixioidea flórát sem 
az eocénben, sem később.

Eocén flórák közül a legjelentősebb, ás hozzánk 
a legközelebb eső hires középső eocén korú flóra az EDK-beli 
Geiseltali (RÜFFLE 1967)- Az éghajlat meleg, csapadékos 
volt, trópusi vagy melegebb subtrópusi. Ezt támasztja alá 
a nagyszámú pálmamaradvány is. Ugyanekkor a német eocénben 
már megjelennek az arktotercier elemek és az alsó oligocén- 
ben uralkodóvá is válnak. Ezzel szemben a cseh eocénből és
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alsó oligocánből teljesen hiányzanak, Kaolin középső oligo— 
cén flórájában már megjelennek, de még alárendeltek, s csak 
az egerien folyamán válnak uralkodóvá. Ez oagyon hasonlit, 
sőt nagyvonalakban egyezik a hazai arktotercier flóra fej
lődésével. Hazánkban az eocénben bár jelentős szénképződés 
folyt, mégsem maradt fent olyan kitűnő megtartású flóra, 
mint a geiseltali. A lábatlani lelőhelyet kivéve inkább csak 
szórványos leletekről beszélhetünk. Dudarról RÁSKY (1948)
ÜT ipa maradványokat ir le, Lábatlanról KOVÁCS (1958, 1959)
Magnöli.át ás DryophyIlumot emlit. A fenti szerzők a maradvá
nyok alapján szubtrópusi kiimára következtetnek. A hazai fel
ső eocén ugyancsak feltáratlan, mindössze a Budai Márgából 
RÁSKY (1958) emlit néhány növényt, mely alapján a flórát a 
mai dálkeletázsiaival tartja rokonnak. Csehszlovákia terüle
téről KNOBLOCH (1967) hasonló flórát ir le. Valamennyi kö
zös vonása az indomaláj karakter. Éghajlat vonatkozásában 
szubtrópusi kiimát tételez fel.

Az oligocén már sokkal jobban vizsgált kor, mint 
az eocén, azonban a neogén feltártságától még mindig elmarad. 
Csehországban az alsó oligocén a Dőliőstrobussal lett kije
lölve, mely a középső oligocánbe is átnyúlik. A genus már a 
felső krétától ismert, ás egészen a középső miocénig megta
lálható különböző lelőhelyeken másmás fajokkal. A Cseh Masz- 
szivum területén az alsó oligocánre esik megjelenése, jel
lemző az alsó/középső oligocénben. (BUZEK-HOLY-KVACEK 1958.) 
Ez úgy tűnik, szint jelző, miután Közép-Európában, vagy lég-' 
alábbis egy rászán nagy mennyiségben fordul elő ebben a kor
ban. Egyrészt a RÁSKY (1945) által Araucaria hungarica és 
Sequoia sternbergil néven emlitett maradványok Doliostrobus- 
nak bizonyultak, (BŰÉEK-HQLY-KVÁÖEK 1958), másrészt a Tardi 
Agyagból való újabb gyűjtés során is előkerültek Doliostr0- 
bus maradványok (HA.LBY 1979)» Ugyancsak a Tardi Agyag formá
cióba tartozó kisegedi flórából a Sequoia sternbergii néven
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közölt maradvány (NQVÁ.K 1950) valószinüleg szintén Doli- 
ostrobus. AD. ezek szerint nagyobb távú szintezésre alkal
mas. Ugyancsak széles elterjedést mutat, és hazai viszony
latban a Kiscellienhez kötött a Libocedrites salicornioides 
elterjedése, mely mind Kisegedről (NOVAK 1950), mind Óbudá
ról (VARGA 1956) előkerült, sőt a Tardi Agyagban csaknem 
mindenütt fellelhető (HABLY 1979)» viszont az egerienben 
már nincs jelen. 55 Ebben mutat eltérést a csehországi el
terjedéstől, ahol bér a mélyebb.oligocénben is jelen van, 
de átnyúlik az egerienbe is, és ott lesz jellemző.

A cseh középső oligocén flórák közül Kuclin fló
rája a legjelentősebb. Itt még a paleotrópusi elemek domi
nálnak, zömét babérlevélé flóra alkotja: Magnólia, Daphno- 
gene, Laurophyllum, Diospyros, Sassafras, Sterculia, Nec- 
tandra, Terminálja. Pálmák is szépszámmal találhatók: Sabal 
major, Chamaeröps kutschlinica, melyek erősen trópusi jel
leget adnak a flórának, úgyhogy néhányan még idősebbnek 
tartják. Egy-két arktotercier elem is előfordul már, azon
ban ezek s száma elenyésző. Jellemző az ősi tipusu Quercus, 
a Q.drymeja és a Qokutschlinlca, A Tardi Agyagból, a szép
völgyi téglagyárból RÁ.SKY (194-5) Pinust, Taxodiumot, Myri- 
cát, Salixot, Pt; erocaryát, több 'Quercus fajt, Ulmust, Zel- 
kovát, Ele üst, Per se át, Laurust, Cipnamomumot emlit” többek 
között.

JABLONSZKY (1914-) Ipolytarnócról közöl egyetlen Liboced
rites salicornioides maradványt® Ez lényegesen későbbi, 
mint a Tardi Agyag: ottnangien. A L, tömeges előfordulá
sa azonban mindenképpen a Kiscellienre tehető.
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A fentieken kívül Csillaghegyről Sábáit is közöl* 
A genuslista alapján az arktotercier elemek száma elég ma
gas, azonban a Salix, Ulmus, Zelkova leletek bizonytalanok, 
mivel csak egy-egy példány került elő belőlük, s az is igen 
rossz megtartással. Bár a hosszú, keskeny, Salixhoz hasonló 
levelek eléggé gyakoriak, azonban rossz megtartásuk miatt 
egyáltalán nem lehet bizonyítani Salix voltukat, sőt néhány 
esetben, ahol látható az erezet, kifejezetten Lauraceae jel
leg figyelhető meg. A kisegedi és óbudai flórák rendkívül 
nagy hasonlóságot mutatnak. A Dőliostrobus és Libocedrítes 
maradványokon kívül a Taxodium, Sequoia, Pinus mindkét he
lyen megtalálható. Zárvatermők közül á Magnólia, Cinnamomum, 
Sterculia, "Rítus", Zizyphus ugyancsak mindkét flórában je
len van. Uj adat a PlatanUs neptunl (HA3LY 1979)> mely több 
különböző név alatt szerepel RASKY (1943) és ANBREÜNSZKY 
(19 5 7, 1959, 1965> 1966) leírásaiban, miután a faj igen 
nagy változatossággal bir. A Tardi Agyagból a budapesti Met
ró fúrások során nagy tömegben került elő (HABLY 1979), a— 
zonban a régi gyűjtésekben meghatározatlanul, vagy más név 
alatt szintén nagy mennyiségben megtalálható. A faj Csehor
szág középső oligocénjéből (KuÖlin) vált ismertté, és számos 
egerien lelőhelyről is előkerült (BUZEK—HOLY-KVACEK 1967). 
Nálunk az eddigiek alapján elsődleges elterjedése a Kiscél- 
lienre esik. Európában zömében az oligocénből ismert (KNOB- 
LOCH 1973)* Legkésőbbi előfordulása a kárpátienre esik 
(KNOBLOCH et al» 1973)« KNOBLOCH szerint kifejezetten meleg 
periódusokhoz kötött, ami jól egyezik azzal, hogy az ottnan- 
gien/kárpátien határon szerinte felmelegedés volt Csehor
szágban. Magyarországon tömeges előfordulása a kiscellienre 
esik, az egerienből már lényegesen kevesebb került elő, ami 
a klimaromlással összhangban van. Szárazságtűrő elem, tehát 
nem vizparti, kis vizigényü, s az alacsonyabb dombvidék fló
rájára jellemző. Ez alátámasztja az ANDREÁNSZKY által is
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feltételezett száraz klimatikus viszonyokat a kiscellien 
folyamán, Ezt bizonyltja a nagyszámban előforduló Dryophyl- 
lum furcinerve is (HABLY 1979)* Bulgáriából PALAMAREV (1967) 
az alsó oligocén jellemző fajaként említi, A bulgár oligo- 
cénben eluralkodó Dryophyllum száraz kiimára, xerophyll, 
mezoxerophyta vegetációra utal, Romániából, Méra alsó oli- 
gocénjéből PETRE'SCU (PETRESCU-MÉSZÁRGS 1967) közöl a Tardi 
Agyagéhoz hasonló flórát Zizyphus zizypholdessel, Laurussal, 
Gastanopsis furcinervis=Bryophyllum furcínervével (RÜEFLE- 
MÜLLER-STOLL-LITKE 1976), A növényzet alapján úgy tűnik, 
hogy a kiima a mélyebb oligocénben északról délre haladva 
egyre szárazabb, Arktotercier elemek a Balkánon még egyál
talán nem jelennek meg a középső oligocénben, mig Csehország
ban és Magyarországon már, —  ha a többiekhez viszonyítva ki
sebb mennyiségben is, de jelen vannak,

Közép-Európa északi részén döntően nagy változás a 
flóréban az egerienben következett be. Mind a Cseh Masszivum 
területén, mind Magyarországon ekkor veszi át az uralmat az 
arktotercier flóra. A Balkánon ez még várat magára, ahol meg
jelenésük az alsó miocénre tehető, uralkodóvá pedig csak a 
szarmatában válnak (PA.NTIC 1967). A cseh egerienben KNOBLOCH 
(KNOBLOCH et al. 1975) két flórazónát állított fel. Az egyik, 
melynek holotypusa Markvartice, a Laurophyllum medlmonbanum- 
- Platanus neptuni- Acer palaeosacharinum zóna. A névadó fa
jokon kivül a Comptonia acütlloba, Libocedrites sa.Ilcornlo- 
ides, Engelhardtia detecta, Ulmus fischeri vesznek részt a 
flóra alkotásban, —  hogy~csak"a legjelentősebbeket említsük.

A másik, ugyancsak egerien korú zóna a Cystoseiri- 
ties partschii - Cunninghamia miocenica - Platanus neptuni, 
melynek holotypusa Krumvir, Lát hat ó -1 ehát, hogy mindkét ege
rien flórazónában jelen van á Platanus neptuni. Hazai vi
szonylatban csupán a Wínd-téglágyáf egerienjéből ismert 
Cunonla oligocaenlca (ANDREÁ.NSZKY 1966) néven. Eelső oligocén
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korú lelőhelye még a franciaországi Bois d’Asson ás a cseh
országi Markvartice, Kundratice, Beran. A hazai egerien 
flórákat tekintve elmondható, hogy hasonlóan Csehországhoz, 
nálunk is az egerienben ment végbe az a nagy változás, 
melynek során a paleotrópusi elemek háttérbe szorultak az 
arktotercier flórával szemben. Különbség van azonban a fló
ra összetételében. A magyar egerienre zónajelző fajokat még 
korai lenne megállapítani, azonban az eddigiek alapján nem 
egyeznek meg a cseh zónajelző fajokkal. A kiima azonban 
nagyjából azonos lehetett a kát területen, a faji összeté
tel különbözősége inkább egyéb, ökológiai ill, növényföld
rajzi okkal magyarázható. MAI (1967) szerint az egerienre 
tehető az arktotercier flóra fejlődésének az a stádiuma, mi
kor messzemenő kapcsolat alakult ki Kelet-Európától Nyugat- 
Szibériáig. Tizenhét biosztratigráfiái zónát állit fel mák- 
roflóra alapján, elsősorban a mag-termés anyagra támaszkod
va* Az I. zónában, mely felső oligocán korú, több más nö- 
vény mellett a Libocedrites salicornioides, Comptonia ta^ 
l.álható, hasonlóan a Cseh felső oligocénhez. Jelen van vi
szont a mi egerienünkben is domináló Taxodium, Sequoia. A 
felső oligocén, és alsó miocén határán, még mindig az ege
rienben, egy babérlevelü elemekkel jellemzett flóra veszi 
át az uralmat. A. magok és termések alapján MAI Mastixioidea 
flórát mutat ki, igy ennek a zónának klimatológiai optimuma 
csaknem subtrópusi, Szerinte lombhullató flóra egzisztált 
egy oszcilláló melegebb kiima alatt.

A továbbiakban nehéz a hazai flórákat összevetni 
más területeken felállított zonációval, mivel a feldolgo
zott miocén flórák nagyrésze a szarmata emeletbe tartozik, 
s az előzményekről megele hét ősén keveset tudunk. KNOBLOCH 
(KNOBLOCH et.al* 1975) az eggenburgienben két zónát állit 
fel, melyek közül az elsőt MAI IV.-es zónájával azonosítja. 
MAI a miocén elején meleg, humid kiimát tételez fel. A IV.-
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es zónára az arktotercier és a babérlevelű elemek erős ke
veredése figyelhető meg, optimumán pedig mindinkább babár- 
levelüvé válik a flóra. KNOBLOCH az ottnangienben egyetlen 
zónát jelöl ki, mely hazai viszonylatban is jelentős, mivel 
paratypusa Ipolytarnóc. Ez az Engelhardtia detecta - Lquro-
phyllum div, sp. - Galamus noszkyi zóna. A flórában a babér- 
levelű. épszélü levelek dominálnak. A kárpátienben három 
újabb flórazónával találkozunk KNOBLOCH felosztása szerint, 
melyek közül a Mastixioidea flóra jelenléte alapján hason
lóságot mutat ki MAI VI. zónájával, melyet azonban idősebb
nek tart.

A VI. zóna ugyanis nagy hasonlóságot mutat az 
eocén flórákkal. KNOBLOCH szerint ez kb. az eggenburgiennek 
felel meg, ez tekinthető a németországi Mastixioidea flóra 
újabb fellendülésének az eocén után. Csehországban ez az idő
pont későbbre, az ottnangien/kárpátienre tehető. A. VI. zóna 
flórája alapján MAI kifejezetten esőerdő kiimát állapit meg, 
20— 23 °C-os hőmérséklettel, 1,000— -2000 mm csapadékkal. A 
felső kárpátién ill„ alsó bádénien korú flórazónában már el
tűnik a Mástixla a cseh területekről, és ismét erősödik az 
arktotereierek aránya. Az ugyancsak alsó bádenien korú másik 
zónában már csak arktotercier elemek vannak jelen, paleo- 
trópusiak közül csupán a még sokáig kitartó Lauraceae család 
képviselői vesznek részt a flóraalkotásban, A középső báde- 
nienbol három társulást különít el, az egyikben a babérleve- 
lüek túlsúlya ismét megfigyelhető, A. felső bádenienre, majd 
a szarmatára ismét az arktotercierek túlsúlya figyelhető* 
meg.

Hazánk gazdag szarmata flórája (ANDREÁ.NSZKT 1959) 
ugyancsak arktotercier elemeket tartalmaz túlnyomó többség
ben. A pannonienben és a pontienben már tipikus arktoter- 
cier flóra van előttünk. A. pontién fajszegénysége nemcsak 
cseh területen jelentkezik. A magyar pliocén ugyancsak kis-
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száma fajt tartalmaz a miocén gazdagságához viszonyítva, 
HORVÁTH (1963) Sé község környékéről Saller fajokat közöl, 
melyekből hűvös, csapadékos klimára következtet. Hagy tömeg
ben van jelen a Glyptostrobas europaeus, mely kiterjedt mo
csárerdőket alkotott aljnövényzetében Pt erissel. és Osmanda 
parschlagianával. Vaiószinüleg önálló társulást hoztak lét
re a Myrica fajok, melyek már nem a trópusi, hanem a Magáié 
alakkörébe tartoznak, Eelső pliocén flóránkon tehát már ér
ződik a jégkorszak közelsége. A fokozatos elszegényedést 
Európa szerte a kiima romlásával magyarázzák.

Összefoglalás

A flóra ás vegetáció alapján megállapítható, hogy 
Csehországban az alsó oligocánben szubtrópusi kiima alatt me
legkedvelő, babérlombu paleotrópusi flóra dominált, mely va
lószínűleg egészen a középső oligocánig fennmaradt, Az alsó 
oligocént Magyarországon szárazabb kiima jellemzi, amelyre a 
Platanus neptuni - Bryophy l.lum furclnerve összetételű xero- 
phyta erdőkből következtethetünk, A szárazság tőlünk délre 
fokozódik. Az egerienben alapvető Változás megy végbe Közép- 
Európa északi részén. Ekkor válnak uralkodóvá az arktoter
cier elemek. A lombhullató flóra hűvösebb éghajlatot, ás az 
évszakok váltakozását tételezi fel. Az eggenburgienben Né
metországban erős, Csehországban enyhébb felmelegedés mutat
ható ki, melyet hazai viszonylatban eddig nem sikerült kimu
tatni, Az ottnangien/kárpátien határon a Mastixioidea flóra 
újabb fellendülése a Cseh Masszívum területén újra meleg kii
mát jelöl. A bádenient lombhullató flóra jellemzi, de gyakori 
még a babérlevelüek jelenléte. Északabb! területeken jelentős 
változás már nem következik be a szarmatában, a Balkánon vi
szont ekkorra tehető az arktotercier flóra uralomra jutása.
A. romániai flóráknál valamivel hamarabb játszódik le ez a
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folyamat (GIVULESCU 19&7)» tehát fokozatosan tolódik dél 
felé. Az arktotercier elemek itt már az egerienben megje
lennek, uralkodóvá azonban a bádenienben válnak. Jugoszlá
viában (PÁNTIC 1967) megjelenésük kb, az eggenburgienre te
hető, uralomra jutásuk pedig a szarmatára.
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