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A MECSEKI LIÁSZ FLÓRA

X
Barbacka Mária

A mecseki liász flóra több mint száz éve ismeretes. Elsőként, 1882- 

ben Beudant írt le innen néhány fossilis növényfajt. A későbbiekben több 

fajlista készült, a mecseki külfejtési szénbányák közbetelepült márgás 

rétegben található űsnövénymaradványokról (Nagy I. Z. 1961). A legutóbb 
Nagy I. Z. (1961) harminchárom fajt írt le erről a területről.;

Az általain feldolgozott anyag részben a MÁFI gyűjteményből (Nagy I. 

Z., Nagy E., Góczán F. és Halász A. gyűjtése), részben Gál Miklós gyűjté

séből származik. Valamennyi anyag Komlói aknából került elő. A többi 

anyag a T.T.M. tulajdona, amelyet Vasasról gyűjtöttem. Ez a rövid feldol

gozás csak kezdeti stádiumát jelenti a mecseki liász flóra rekonstrukció

jának, amelyet a továbbiakban több lelőhelyről származó, új anyaggal ki

egészítve szeretnék elvégezni.
Mivel az anyag működő aknákból származik, ezért valószínű, hogy a további 

munka során több, akár új faj előkerül.

A fajok meghatározásához a hagyományos morfológiai feldolgozáson kí

vül, a kutikula preparátumok vizsgálatát használom fel.

Ez fontos szerepet játszik a fossilis növények meghatározásában, mert' 

jurából származó anyagban sok olyan faj létezik, amelyek morfológiailag 

nagyon hasonlítanak egymásra, de teljesen különböző osztályokba tartoz

nak. A módszer másik előnye, hogy segít meghatározni olyan példányokat, 

amelyekből csak kis töredékek maradtak meg, vagy a morfológiai jellemzők 

nem elég világosan láthatók.

A preparálásra alkalmas mintákat először Schultz oldatban (tömény salét

romsav és kálium klórét) oxidáljuk, majd lOVos kálium hidroxid oldat

ban kimossuk. Desztillált vizes öblítés után, glicerinzselatinban tartó
sítjuk.
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Az általam már feldolgozott anyagból hét fajt mutatok be különböző 

osztályokból (Filicales, Pteridospermales, Caytoniales, Benneititales, 

Ginkgoales, Coniferales).

A páfrányokat (Filicales) Clathropteris meniscioides Brortgn. faj 

képviseli, amely Vasasból származik. Ezt a fajt már leírták a rhaeti 

emeletből Svédország, Németország, Lengyelország területéről, valamint 

az angliai jurából. Ennek a páfránynak tenyeresen osztott levelei vannak, 

hosszú, keskeny lebenyekkel. Tudomásom szerint, nem találtak még ép, 

fejlett levelet, de a levél alakja szerint kb. 4-10 lebenye van (Nathorst 

1906, Tef. 2, figs 4, 5; Tef. 3, figs 1, 2). A lebenyek teljes hosszúsága 

szintén ismeretlen. A leghosszabb levéltüredéket Nathorst említi (1906) 

ennek a hosszúsága 45 cm és szélessége 7 cm volt. A lebenyek hegyes 

csúcsban végződnek, szélük fogazott. A főár jól látható, az első és má

sodrendű oldalerek jellemző derékszöget alakítanak ki, amelyek között 

még látható a finom harmadrendű erek hálózata.
A páfrányoknak nincs olyan 

fejlett kutikulájuk, mint a ma

gasabb rendű növényeknek, így 

a minták feloldódnak a Schultz 

oldatban (Harris 1932). Ez a 

módszer felhasználható egyben 

a páfrányok és a magvas növé

nyek elkülönítésére, ami lé

nyeges, hiszen nagyon sok jóra 

időszaki növénynek páfrány 

alakú levele van.

1. ábrát

Clathropteris meniscioides Brongn.

A magvaspáfrányokhoz tartozó Pteridospermales közül a mecseki fló

rában nagy mennyiségben fordul elő a Thinnfeldia rhomboidalis Et.t. Ismert 

továbbá Svédország felsőtriász (rhaet) illetve Franciaország és Lengyel - 

ország liász rétegeiből. Szintén előkerült az ausztráliai, a tasmániai és 

az argentin mezozoikumból.

■4 cm
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A Mecsekben a komlói aknákban és a vasasi külfejtésekben található. Fi

gyelemre méltó a levelek nagy változékonysága egy fajon belül (Gothan 

1914). Általában a levelek egyszeresen páratlanul szárnyasán összetettek, 

de. Heinetországbari talál tak kétszeresen szárnyasán összetett és átmeneti 

formákat is.

Hasonló változékonyságot mutat a levélkék mérete is. Az egész levél 

nagyságára csak a levélkék méretéből lehet következtetni.' A mecseki, egy

máshoz közel eső lelőhelyekről 1-10 cm hosszú, 0,5-3 cm széles levélkék 

is előkerültek (Zobák aknából kis-, Béta aknából nagyméretűek). Ez ellent 

mond Ghotan megállapításánák (1914) miszerint a nagy méretbeli különbsé

geket mutató levélkék egymástól távoli lelőhelyről származnak.

A változékonyság nemcsak a méretre vonatkozik, de levélkék alakjára 

is- Lehetnek keskenyek és szélesek, rövidek és hosszúak. Szélük lehet ép 

vagy csipkés, csúcsuk hegyes vagy lekerekített, elhelyezésük a levélge

rincen sűrű vagy ritka.

A levéllemez mindig bőrszerű, a főér erősebben vagy gyengébben lát

ható, majdnem a levélke csúcsáig ér. Az oldalerek finomak, ívesen futnak 

ki a főárból, gyakran szétágazók.

A kutikula nagyon vastag a levél mindkét oldalán. A felső kutikula sejt

jei polygonálisak, a sejtfalak egyenesek, a stomák hiányoznak. Az alsó 

kutikulán hasonlóak a sejtek, de a stomák nagy számban sorokba rendeződ

ve helyezkednek el az erek között. A stomák nagyok, a melléksejtek vas

tag gyűrűvel veszik körül őket. A zárósejtek általában nem maradnak meg, 

néha a storna belsejében vékony membránt lehet látni. A nagylevelű 

Thinnfeldia kutikulája struktúrájában nem különbözik az előző levéltől, 

csupán a sejtek nagyobbak (Géczy 1972).

Az új szemlélet szerint a Caytoniales szintén a mayvaspáfrányokhoz 

tartozik, de elkülönült, jellegzetes csoportot alkot. A mecseki flórában 

e csoportot képviseli a Sagenopteris nemzetség. Közülük a Sagenopteris 

rhoifolia Presl. és a S. nilssoniana (Brongn.) Wrd. mellett 5. cf. 

hallei Harris is előfordul, amely Magyarországra új faj. Ezt a fajt 

Harris írta le Grünland alsó triász rétegeiből (Harris 1932).
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2. ábra: Thinnfeldia rhumboidalis Ett. 

a-kisebb méretű levél részlete 

b-nagyobb méretű levél részlete
2c-alsó kutikula, a stomák elhelyezése 1 mm -ben 

d-alsó kutikula stornával
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A mecseki példány a komlói Anna aknából származik. A levélből csak 

eyy levélke részlet maradt meg. A teljes levél llarris szerint tenyeresen 

összetett, néyy levélkéből áll. Nagyon ritkán található egészben, álta

lában csak egy-eyy levélke, vagy levélnyél kerül elő. A komlói levél- 

részlet kb. 5 cm hosszú és 2,5 cm széles, széle ép, csúcsa hegyes. Az 

erezet alig látható, az oldalerek ívesen hegyesszögben lépnek ki a fő

érből, a levélke széle felé anasztomizálnak.
Erre a fajra inkább a kutikula struktúrája jellemző. A kutikula 

nem nagyon vastag, a felső vastagabb mint az alsó, a sejtek polygonáli- 

sak, izodiametrikusak, a sejtfalak egyenesek, stomák nincsenek. Az alsó 

kutikulán a sejtek hasonló alakúak, csak egy k\csit vékonyabbak a sejt

falak, de a sejtnek jól látható, erősebben kutinizálódott központi pa

pillája van. A stomák elhelyezkedése a preparátum kis mérete miatt nem 

látható. A stoina ovális, Caytoniákra jellemző, a melléksejtek nem jel

legzetesek, a zárósejtek nagyok, gyengén kutinizálódottak.

3. ábra: Sagenopteris cf. hallei (Marxis) 

a-a levél részlete

b-alsó kutikula jellegzetes stomával és nagy sejtpapillákkal

A Bennettitales osztályból az Anomozamites minor (Brongn.) Nath. 

a komlói Zobák aknából került elő, mely Magyarországra új faj. A ko

rábban ismert példányokat a thaiföldi mezozoikum (Gothan 1914) és a 

grönlandi rhaeti (Marris 1932) rétegekből írták le. Ezt a fajt beszá-
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mították a Pterophyllum nanzetségbe is, de Harris megkülönböztette ezt 

a két nemzetséget a morfológiai és az anatómiai jellemzők alapján 

(Harris 1932).
•: A komlói példány csupán egy kicsi levélrészlet, összesen 3 cm

hosszó, amelyből a levél gerincének lenyomata és öt elszenesedett le

vélkéje maradt meg. A levélgerinc sima, a levélkék 1,5 cm hosszúak és 

5-6 mm szélesek, a levélgerincből majdnem derékszögben futnak ki. Az 

erek gyengén láthatóak, párhuzamosak egymással, és a levélke szélével,

A kutikula vastag, a felső vastagabb, mint az alsó. Benne a sejtek 

hosszúkásak, polygonálisak az erre a fajra jellemző sinusoid sejtfalak

kal, stoma nincs. Az alsó kutikulán a sejtek ugyanolyanok, mint a fel

sőn, de nem annyira sinusoid jellegűek a sejtfalak, csak egy kicsit 

hullámosabbak.

A stomák nagyon jellemzőek a Bennettitalesre. A zárósejtek nagyok, 

vastagok, különösen a belső és külső részén. Az erősen kutinizálódott 

zárósejtek jellegzetes alakúak. A pólusoknál a kutikula sokkal vékonyabb, 

úgy néz ki, mintha két külön kis melléksejt lenne. A két zárósejt között 

gyakran vékony falat lehet látni, ami biztosítékot ad arra, hogy ez a 

rész a zárósejtekhez tartozik. A stoma két oldalán egy-egy négy mellék

sejt van.
A komlói aknában elég nagy mennyiségben találhatók Ginkgo-típusú le

velek, amelyekből két fajt sikerült eddig meghatározni. Az első Ginkgoites 

marginatus (Nath.) Florin korábban is ismert volt erről a lelőhelyről.

Ezen kívül grönland Thaumatopteris zónájából és a Svédországi rétegekből 

is előkerült. A Ginkgoites marginatus szerepelt Baiera taeniaia Braun név 

alatt is, valamint Baiera marginata Nath. és Ginkgoites hermaliní Harris 

néven (Lundblad 1959). A levelek legyező alakúak, 4-5 cm hosszúak, a 

levéllemez mély bevágásokkal 7-8 lebenyre tagolódhat, ezek mind 3-5 mm 

szélesek. A csócsi rész csak két helyen figyelhető meg, ezek lekerekí

tettek. Az erezet gyengén látható. A levélnyelek csak lenyomatokként ma

radtak meg, Preparálás közben a mezofikumban kerek vagy ovális alakú 

szekréciós járatok láthatóvá váltak.

A kutikula vékony, rossz megtartásúi A sejtfalak nem láthatók, csupán 

a melléksejtek gyenge kontúrja figyelhető meg néha.
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4. ábra:

Anomozamites minor (Brongn.)

Natb.

a-felső kutikula

b-alsó kutikula stomával

c-stoma

d-levél részlet

A stomák a felső kutikulán csaknem hiányoznak, szinte csak az alsón ta

lálhatók. 5-6 melléksejt veszi körül a pórust, mindegyiken nagy, a fajra 

jellemző papilla van, melyek együttesen veszik körül a zárósejteket.
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5. ábra: Ginkgoites marginatus (Nath.) Florin 

a-két levél 

b-stoma

A második faj, amely a Ginkgoales osztályba tartozik a cf. Stenopte- 

ris dinosaurensis Harris. Ezt a fajt Harris (1932) írta le a grönlandi 

alsó liászból, Magyarországról eddig nem mutatták ki. Jelenleg Komlóról 

Zobák aknából keuilt elő. Morfológiája szerint hasonlít a Czekanowskia 

nemzettségbe tartozó fajokra, de a stomák teljesen más típusúak.

A vizsgált anyagban csupán töredékek, különálló levéllebenyek talál

hatók, alapi és csúcsi rész nélkül, ami megnehezítette a pontos meghatá

rozást. A talált részletek 5 cm hosszúak, 0,1-0,15 cm szélesek, elágazók. 

Az erezet nem található. A kutikula jó megtartású, vastag, a levél mind

két felületén egyforma. A sejtek polygonálieak, kicsit hosszúkásak, a 

sejtfalak egyenesek. A stomák nem szabályosan helyezkednek el, bár néha
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rövid sorokat alkotnak. A stomáknak 5-6 kis melléksejtje van, nagyon 

vastagon kutinizáltak, általában nagy papillákkal. A zárósejtek véko

nyak, inkább csak membránként láthatóak.

6. ábra: cf. Stenopteris dinosaurensis Harris 

a-levél részlet
2

b-alsó kutikula, stornák elhelyezése 1 mm -ben 

c-alsó kutikula stomával

A Mecsekben igen gazdag a Coniferales anyag. A Palissya braunii Endl 

fajon kívül, amit innen korábban is ismertek,az eddig feldolgozott anyag

ban szerepel még a Cheirolepis münsteri Schenk (Schimp), melyet Magyar- 

országról még nem írtak le. Az általam vizsgált.példány a komlói Béta 

aknából származik. Több lelőhelyről ismert: a németországi alsó liászból, 

Lengyelországból, Svédországból, Indiából, Portugáliából és az Egyesült
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Államokból, gyakran Brachyphyllum münsteri név alatt. Gátban szerint 

(1914), ez a leggyakoribb ősnövény faj az alsó liászban. A komlói 

anyag sok. kis ágrészletből áll sűrűn elhelyezkedő kis levelekkel* A 

levelek spirálisan ülnek a tengelyen. A levél széle ép, csúcsa hegyes.

A kutikula vastag, egyforma a felső és az alsó felületen. A sejtfalak 

gyengén láthatóak, a stomák szabályos sorokban helyezkednek el. A stoma 

nagy, a melléksejtek légrés felöli fala vastag, s együttesen gyűrűt 

alakítanak ki a zárósejtek körül. A zárósejtek nem maradtak meg.

c

7. ábra: Cheirolepis münsteri (Gchenk.) Schimp 

a-hajtás töredékek 

b-alsó kutikula stomával
2

c-alsó kutikula, stoma elhelyezése 1 mm
ben

Ebből az áttekintésből is látható, hogy a mecseki alsó liászban 

minden lényeges növénycsoport képviselve volt néhány fajjal. Ebből a 

feldolgozásból hiányoznak még a cikaszok. A gyűjtött anyagban ugyan ezek 

is jelen vannak, azonban elég rossz megtartásúak, s így a meghatározásuk 

több időt és további munkát igényel.

Az eddigi adatok alapján még korai lenne végleges következtetéseket le

vonni, az azonban nyilvánvaló, hogy a Mecsekben gazdag volt a jóra idő

szaki flóra, melyben a nyitvatermők uralkodó szerepet játszottak.
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