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GLEICHENI АСЕ AE-MA RÁD VÁNY A MECSEKI MIOCÉNBŐL

ír ta : Pálfalvy István

A Mecsekhegység területén, Magyaregregy környékén több feltárásból 
gazdag flóraanyagot gyűjtö ttünk. A növénymaradványok legnagyobb része 
felső-helvéti rétegekből került elő (Pálfalvy 1953, 1964). A babérlevelűek 
uralmával jellemezhető szubtrópusi flórából új páfrányfaj került elő, amely
nek részletes leírását adjuk.

Genus: Gleichenites Goeppert

Gleichenites hungaricus n. sp.
1, 2. ábra

H olotypus: Levéltöredék, mely a M. Áll. Földtani Intézet ősnövény gyűjteményében van. Lel
tári száma: F. 7.

Locus typicus: Magyaregregy, Farkasordítói-árok.
Stratum  typicum : Helvéti diatomás márgás agyag.
D erivatio nom inis: Magyarországról elnevezve.

Diagnózis: A hosszúkás-lándzsás, kicsípett csúcsú, épszélú szárny ács - 
kák középeréből 6 — 7 gyengébb, egy-kétszeresen villás oldalér indul ki. Alak 
és erezet tekintetében a ma élő Dicranopteris (Gleichenia) lineáris (Burm .) 
U nderw. faj alakkörébe sorolható.

Leírás: A töredékes páfrány m aradvány legalább kétszer szárnyas lehe
te tt. Hossza 9 mm, szélessége 6,4 —8,6 mm. Az utolsórendű levélszárny és a 
szárnyacskák többsége töredékes. A szárnyacskák széle ép, kissé bekunkoro- 
dók, csúcs felé kisebbedők. Hosszuk 3,6 — 4,5 mm, szélességük pedig 1,5—1,8 
mm között változik. A csúcs felé el vékonyodó két ágra szakadó középérből 
váltakozva 6 — 7 gyengébb, kissé előre ívelő egy-kétszeresen villás oldalér 
indul ki. A csúcs felé eső villák rövidebbek.

Megjegyzés: A farkasordítói 9. sz. feltárás diatomás üledékeiből egy tö re
dékes, de eléggé jóm egtartású páfrányszárny került elő. Alakra nézve a Pteris 
nemzetség egyes fajaihoz hasonlít. Tüzetes, összehasonlító vizsgálat alapján 
kitűn t, hogy a Gleicheniaceae család egyes képviselői között találni olyan 
fajokat, amelyek a gyű jtö tt m aradvánnyal leginkább egyeznek. I t t  említem 
meg, hogy a Mecsekhegység helvéti üledékeiből több, különböző típusú 
Gleicheniaceae spóra is előkerült.
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Összehasonlításul a Dicranopte~ 
ris (Gleichenia) linearis (Burm.) 
U nderw. faj alakköre említhető. Ez 
a páfrány Japán  szubtrópusi tájain 
1400 m magasságig is felhúzódik. 
Kínában és Sikkim vidékein is elő
fordul.

1. ábra — Abb. 1. 2. ábra — A bb . 2.
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GLEICHENIACEEN-RESTE AUS DEM MIOZÄN DES 
MECSEK-GEBIRGES

von
I . PÁLFALVY

Im  Raume des Mecsek-Gebirges, in der Umgebung von Magyaregregy 
sammelte Verfasser ein reiches Florenm aterial aus mehreren Aufschlüssen 
ein. Grösster Teil der Pflanzenreste wurde in den oberhelvetischen Schichten 
gefunden (PÁLFALVY 1953, 1964). In  der subtropischen Flora, die durch das 
Vorherrschen der Lauraceae gekennzeichnet ist, fand Verfasser eine neue 
Farn-A rt, deren ausführliche Beschreibung nächstfolgend gegeben wird.

G attung: Gleichenites G oeppert

Gleichenites hungaricus n. sp.
Abb. 1, 2.

H olotypus: Blattrest, Phytopaläontologische Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt. 
Nr. F. 7.

Locus typicus: Magyaregregy, Farkasordító-Graben.
Stratum  typicum : helvetischer diatomenführender Mergelton.
D erivatio nom inis: nach Ungarn benannt.
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Diagnose: Dem M ittelnerv des länglich-lanzettförmigen, an der Spitze 
ausgerandeten, ganzrandigon Fiederchens entspringen 6 bis 7 ein- bis zweimal 
gegabelte Seitennerven. Nach der Form und der Äderung kann der Rest in 
den Formenkreis der rezenten Dicranopteris (Qleichenia) linearis (Burm .) 
U nderw. eingereiht werden.

Beschreibung: Der unvollständige Farnrest mag wenigstens zweimal 
gefiedert gewesen sein. Länge 9 mm, Breite 6,4 —8,6 mm. Mehrheit 
der B lattfiedern und der Fiederchen unvollständig erhalten. Fiederchen 
ganzrandig, sich ein wenig schlingend und der Spitze zu verringernd. Ihre 
Länge schwankt zwischen 3,6 —4,5 mm, ihre Breite zwischen 1,5 —1,8 mm. 
Dem M ittelnerv, der sich gegen die Spitze verdünnt und entzwei teilt, entsprin
gen 6 — 7 dünnere, etwa vorgebogene, ein- bis zweimal gegabelte Seitennerven. 
Die der Spitze zugerichteten Gabeln sind kürzer.

Bemerkung: Die diatomenführenden Ablagerungen des Aufschlusses Nr. 
9. bei Farkasordító haben eine zwar unvollständige, aber ziemlich gut erhal
tene Farnblattfieder geliefert. Ihrer Form nach ist sie einigen A rten der G at
tung Pteris ähnlich. Auf Grund einer eingehenden vergleichenden U nter
suchung hat Verfasser festgestellt, dass unter manchen V ertretern der F a 
milie Gleicheniaceae solche Arten zu finden sind, die m it dem angesammelten 
Überrest am meisten übereinstimmen. Hier sei noch erw ähnt, dass in den 
helvetischen Ablagerungen des Mecsek-Gebirges auch mehrere Gleichenia- 
ceen-Sporen verschiedener Typen angetroffen worden sind.

Beim Vergleich könnte die Form um Dicranopteris (Gleichenia) linearis 
(BüRM.) U nderw. erw ähnt werden. Dieser Farn verbreitet sich in den subtro
pischen Landschaften von Japan  sogar bis in Höhen von 1400 und kommt 
auch in China und in den Gegenden von Sikkim vor.

ИСКОПАЕМЫЙ ОСТАТОК GLEICHENIACEAE ИЗ МИОЦЕНА
ГОР МЕЧЕК

И. ПАЛЬФАЛВИ

В области гор Мечен, в окрестности с. Мадьярегредь был собран бога
тый флористический материал из ряда обнажений. Большинство расти
тельных остатков было найдено в верхнегельветских отложениях (ПАЛ- 
ФАЛЬВИ 1953, 1964). Из субтропической флоры, охарактеризуемой пре
обладанием лавровых, был обнаружен новый вид папоротников, подробное 
описание которого дается в немецком тексте.




