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Tuzson János: Adatok Magyarország fosszilis

flórájához (11).^

(Addítamenta ad fíoram fossílem Hungáriáé.)

L IL Tábla. (Tabuké L IL)

yurányia hemiflabellata nov. gen. nov. typus.

Foliis flabelliformibus, rachidibus loyigis, segmentis ad basim
flabelliforme dispositis, in parte superiore in moclum segmentorum
foliorum pinyiatorum stantibus, induplicatis, unitis, in partibus peri-

fericis sectis, 10—15 %i laiís, nervo mediano inferiore, nervis in

dimidioparte segmenti circiter 10—12 crassiorihus et inter eos tenui-

oribus ; baccis in ramis frudiferis haud dense dispositis, 9-12%n
longis, 8—9 "% latis.

Fólia et rami fructiferi in uno loco, sed disjuncte inventa.

In formatione cretae ad Ruszkabánya, com. Krassó-Szörény
Hungáriáé meridionalis.

Hoc genus fossile tribus Sabaleae affine esse videtur. Fólia

typi Flabellariae longirachidis Ung. (Iconogr. plánt. foss. Denkschr.
d. math. naturwiss. Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. IV. Wien, 1852)
ad hoc genus fossile pertinent.

Az I. és n. tábla 1—3. képein lerajzolt, kövült növényi rész-

letek Ruszkabányáról származnak, az ottani fels kréta-korú homok-
körétegekbl,^ és együttes elfordulásukból következtetve, egy és

ugyanannak a pálmának maradványai gyanánt tekinthetk.

E kövületek igen értékes adatokat szolgáltatnak, egyrészt,

mert krétakorúak és így a pálmák és egyáltalán az egyszik növé-
nyek els hírnökei közül valók; másrészt pedig azért, mert eléggé
jól megtartotr és rendszertani követkeíztetésekre aránylag eléggé
alkalmas részletek.

A ievélmaradványokból, melyeknek számos töredéke került

napvilágra, megállapítható, hogy a levél legyez-alakú, tüskétlen;

a levél lemezébe mélyen benyúlik a rachis; a lemez tövén a sze-

letek egy kissé felfelé görbülve képezik a legyez alját. A felsbb
szeletek aránylag nem nagy szög alatt, de némileg a szárnyalt

levelek szeleteinek módjára állanak el a rachistói. A rachis köze-

lében a lemez szeletei nincsenek behasogatva, hanem egymással

1 (I). L. Földtani Közlöny, XXXIL p. 200.
^ Gyjtötte Scliafarzik Ferencz mííeg3-etemi tanár.
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összefüggenek, csak a kerületen válnak egymástól el. Ezek a

beliasadt szeletek meglehets hoszúságú sallangok alakjában

veszik körül a legyez összentt részét.

Az 1. kép a lemez középs részletét mutatja, a 2. képen
pedig szabadon álló szeleteket látunk; a melyeket itt-ott egyes

darabokon a középs részszel összefüggésben is sikerült meg-

találnom. A szeletek hosszukban srn, párhuzamosan erezvék;

egy fél lemez szélességére mintegy 10—12 vastagabb és ezek

közé egy-egy vékonyabb ér esik.

A levélnek középs, a hosszú rachis-szal összefügg része

teljesen azonos alakú a Flahellaria longirachis Unger nev
fosszilis pálmai evél-typussal, melyet szerzje az ausztriai Muth-

maimsdorf melletti, szintén fels kretakorú képzdményekbl irt

le^ és a melyhez hasonlók Francziaország déli részének és Szilé-

ziának fels krétakorú rétegeibl is ismeretesek. A mennyire a

leírásokból kivehettem, az U n g e r-tl leirt levélrl nem ismeretes

az, hogy lemeze széthasadt sallangokban végzdne. St Drude^

a FI. longirachis-t a Phoenicophorium és Verscha/feltia génu-

szokkal hozza vonatkozásba, a mely feltevés magába zárja azt

a feltevést is, hogy a FI. longirachis szárnyalt levél, a melynek

szeletei összenvék és csúcsukon csak fürészfogak módjára állanak

ki és továbbá, hogy a lemez csúcsán bemetszett, vagyis kétcsúcsú.

Az Unger-tól lerajzolt muthmannsdorfi levél alkotása annyira

egyezik a ruszkabányai levelek középs részével, hogy azon a

nézeten vagyok, hogy ahhoz a levélhez is hosszan bemetszett

szeletek tartoznak és így arra a D r u d e hasonlata minden való-

színség szerint indokolatlan. Megersít azonban ebben a véle-

ményljen az is, hogy a szóban lev fosszilis levelek lemezének

szélei tben kétoldalt ívesen görbülnek és nem állanak el mereven,

mint a szárnyalt pálmalevelek szeletei.

Ezek a viszonyok arra a rendszertani következtetésre jogo-

sítanak, hogy a FI. longirachis levél nem az Areceae-hez^ hanem
inkább a Sabaleae-hez tartozik, de emellet mind a két típusból

tartalmaz valamit, a kett közölt átmenetet képez.

Kérésemre Schafarzik tanár úr a ruszkabányai érdekes

lelhelyet újabb kutatás alá vette és ekkor töljb újabb levél-

részlettel a II. tábla 3. képén bemutatott termés-ágazatot találták,

a mely kétségtelenül szintén pálmától származik és minthogy a

levelekkel együtt volt, úgy hiszem, hogy a közvetlen összefüggés

nélkül is majdnem kétségtelen az ezekhez való tartozása.

A terméságazaton a kocsány aránylag vékony, itt-ott a ter-

mések tövén egy kissé meghajló és rajta nem sren foglalhattak

helyett a termések, a melyek, a ránczos felület lenyomatból ítélve,,

húsos bogyók voltak; 9—12 mm. hosszúak és 8—9 mm. szélesek.

^ Iconographia plantarum fossilium. Denkschr. d. mathem.-naturwiss.

Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. IV. Wien, 1852.
* E n g 1 e r - P r a n 1 1 ; Die natiirl. Pflanzen famiüen, II. 3. p. 90.
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A tengely párhuzamos, hosszanti kiemelkedést mutat; rajta

a lehullott termések ripacsai nem láthatók, a mibl következik,

hogy a b( gyók vékony, könnyen lehulló kocsánykán függitek.

A bibe helye a bogyók egyikén sem vehet ki tisztán, csupán

egy bogyó alr.kja vallott némileg arra, hogy a bibe annak csúcsán

vagy csúcsa közelében foglalhatott helyet.

A levél, a terméságazat és a bogyók leírt alakjából a növény
rendszeri ani helyzetére nézve azt következtethetjük, hogy az a

Coryphoideae alcsalád Sabaleae tribusához áll a legközelebb. A
mi az/al a körülménynyel is összhangban áll, hogy az európai

kréta- és harmadkori rétegekben elforduló, eddig ismeretes pál-

malevelek mind a Sabaleae tribusra vallanak, a mely ma is nagy-

részt az ó-világ palaeotropikus fíóravidékéiiek az északi extra-

trópikus flóravidélíkel határos részein van elterjedve.

Kövületünk szorosabb vonatkozásba az ide tartozó génuszok

egyikével sem hozható. Az azonban kétségtelen, hogy a család

többi tribusától : a Phoeniceae-t\, nemkülönben a Borasseae-tól, vala-

mint aLepidocaryoideae alcsaládtól is távolabb áll és az is bizonyos,

hogy annyira eltér a tekintetbe jöhet ma el génuszoktól, liogv

a generikus megkülönböztetés indokolt.

Másrészt azok után, a mennyit e növényrl megismertünk,

indokolt most már az is, hogy azt a legkülönfélébb Chamaerops,

Sahal stb. génuszokkal vonatkozásban álló, illetleg igen kétes

rendszertani érték, különböz levéltöredékekre vonatkozó Fla-

6eí/ana-csoporlból kiemeljük.

E fosszilis növény-génuszt a magyar tudományos botanika

egyik legkiválóbb, elhunyt mveljérl, Jurányi-ról nevezem el,

a typus-név pedig a levélnek részben legyez-, részben szárnyalt

voltára vonatkozik.

A leírt pálma nagyszámú töredékeinek társaságában egy

CVecZwena-tipusú kétszik levél töredékét és egy közelebbrl meg
nem határozható harasztlevél részletét találtam.

Cryptomerites hungaricus nov. typus.

Foliis acerosispaido arcuatis, circiter 7—10 mm. longis, acutis,

basi dilatatis ; seminibus ca. 8—9 mm. longis, utrinque acuminatis,

in longitudine costam mediam obsoletam habentibus.

Rami foliosi et seniina apposite sed disjuncte inventa.

In formatione ignota prope Dobsina, com. Glömör, Hungáriáé

septentrionalis,

Generi Cryptomeriae affinis.

A dobsinai jégbarlang eltti katlanszer völgy lejtjén fel-

tárt agyagpala-rétegbl valók a 11. tábla 4. és 5. képén bemu-
tatott kövületek.^

^ Az egyiket L ó c z y Lajos egyetemi tanár úr küldte, a másikat — a

mely Dobsina város gyjteményében van elhelyezve — mindkét kövület

gyjtje, Jex Simon bányaigazgató úr.
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A hozzáül küldött kövületek egyikén (II. tábla 4. kép) három
növényi részlet látható : e^y leveles fenyág, egy mag és egy
kétszik levél töredéke. Az utóbbi, mivel nem vehet ki az egész

levél, további meghatározásra nem alkalmas. A fenyág és a mag
valószínleg összetartozik, a mit nem csak az együttes elfordu-

lásból következtetek, hanem a meghatározás eredményébl és abból

is, hogy megszenesedett részleteik egészen egyforma állományúak,

a mi valószínleg mind a két részletnek gyatitatartalmától származik.

A kétszik levél azonban a fenyág és termés meghatáro-

zásában mégis bír jelentséggel, t. i. a kövületek korát a kréta-

korúnál fiatalabbra teszi. Az ez idszakokból ismeretes és a recens

fenyk leveles ágainak és magjainak morfológiai viszonyaiból

ítélve, a kövület kétségtelenül valamely a Taxodieae-hez tartozó

fajtól származik. Tekintetbe jöhet különösen a Cryptomeria génusz,

melynek magja a kövületen láthatóval teljesen e^jezö; a kövület

leveles ága pedig szintén beilleszthet ebbe a génuszba. A ponto-

sabb meghatározás lehetsége — miután nem egészen jól meg-
tartott töredékekkel van dolgunk — ki van zárva.

Hazánk területérl biztosan meghatározott fosszilis Cryp-

tomeria tudtom szerint nem ismeretes. A Cryptomeria fájához

hasonló szerkezet fatörzset két helyrl irtani ugyan már le, ú. m.

Budakesz eocén rétegeibl^ és a várpalotai harmadkorú lignit-

bányából;^ azonban, a mint leírásukban kiemeltem, a Taxodieae

és Cupressineae fajok, fájuk alapján — különösen ha azt csak

kövületben vizsgáljuk — n m különböztethetk meg.
A Taxodieae csoport alakjai közül ha/.ánkból, nevezetesen

a Zsilvölgy aquitánkorú rétegeibl ismertette Staub a Sequoia

Langsdorfi Brngt. és Olyptostrohus europaeus Brngt. típusokat.

Anglia eocén-rétegeibl ismeretes a Cryptomeria Stern-

hergii Gard. Bajzát nem láttam, de ha egyez a Cryptomeria

japo7iica-val, a mint azt P o t o n i é irja, úgy nem csatolhatom

ehhez a dobsínai kövületet, mert ennek ti jóval apróbl^ak.

Pagiophyllum typus ? A II. tábla 6. képén bemutatott kövü-

let a Veszprém melletti triászkorú homokk-rétegekbl származik.

Apró ágrészlet, melyet fedelékesen egymásra illeszked, pikkely-

alakú levelek boiítanak; alkotása Pagiopliyllum-x2i, vall, közelebbi

meghatározásra nem alkalmas.

^ Adatok Magyarország fosszil-flórája ismeretéhez. Földtani Közlöny
XXXir. p. 200.

^ A balatoni fosszilis fák monográfiája.

(A szakosztálynak 1907 május 8-án és október 9-én tartott ülésébl.)


