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SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK VÁLTOZÁSAI A 
KISCELLIEN/EGERIEN HATÁRÁN1

Changes o f the terrestrial plánt communities at the boundary of Kiscellian and Egerian

H A B LY  L illa* 2

Kivonat: A kiscellien/egerien határán bekövetkező jelentős flóraváltozás korántsem csak az 
arktotercier elemek megjelenéséből áll, hanem szinte a flóra teljes átalakulását jelenti, mely a 
különféle vegetáció típusokban, így a zonális vegetációban is, a társulások átalakulásához ve
zetett. A változás nem magyarázható klímaromlással, mivel a zonális vegetációban továbbra is 
melegigényes, paleotrópusi elemek dominálnak, sőt a flóra átalakulása során közülük számos 
éppen az egerienben jutott nagyobb szerephez, vagy éppen ekkor jelent meg először térsé
günkben.

A bstract: The flórái change at the boundary o f the Early and Laté Oligocene was nőt re- 
stricted to the appearance o f Arctotertiary elements as there were Paleotropical species as well 
gaining a bigger role or first appearing in the area. The large-scale restructuring of the vegeta- 
tion was much more complex tlian it could be explained solely by the cooling o f climate.

BEVEZETÉS

A magyarországi oligocén flórák átfogó feldolgozása részben a Tardi Agyag Formáció 
Budapest környéki: H-furások (HABLY 1979, 1992a), Kiscell-lsz. fúrás (H A B L Y  1986), Csil
laghegy, Újlaki téglagyár és az Eger-kisegedi ( H a b l y  1992d), részben az egerienbe tartozó 
lelőhelyek- Vértesszőlős (H a b l y  1990), Nagysáp (H a b l y  1989), Kesztölc (H a b l y  1988), 
Pomáz (H a b l y  1992c), Verőcemaros (H a b l y  1982), Andornaktálya (H a b l y  1993) Eger- 
Wind gyár ( K v a c e k  &  H a b l y  1991) Tatabánya, Taiján, Leányfalu, Máriahalom, Csörög, 
Demjén-Hangács ( H a b l y  1992d) alapján történt. A vizsgált, kb. ötezer növénymaradvány túl
nyomó többsége levéllenyomat, de jelentős számú a makroszkópos méretű termésmaradvá- 
nyok száma is, melyek a levéllenyomatokkal együtt fosszilizálódtak.

A paleokommunitások változásának nyomonkövetéséhez mindenekelőtt az egyes lelőhe
lyekről előkerült növénymaradványok pontos rendszertani meghatározására van szükség.

Ezt követően az eltérő élőhelyek fajait kell különválasztanunk ökológiai igényeik alapján.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 1992. 
november 16-i előadóülésén.

2Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1476 Budapest, Pf. 222.
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S Z Á R A Z F Ö L D I  N Ö V É N Y T Á R S U L Á S O K  A  K I S C E L L I E N B E N

Az alsó oligocén flóráknál a fajok eredeti élőhelyének megállapítása jóval nagyobb nehéz
ségbe ütközik, mint a felső oligocénben, mivel több kihalt nemzetség, ill. faj tartozik ide, me
lyeknél a rokonsági kör figyelembevételével is nehéz megállapítani, hogy milyen környezetben 
élt. Nyilvánvaló azonban, hogy az alsó oligocén korú vegetáció kialakításában fák, cseijék és 
lágyszárú növények egyaránt részt vettek. A többszintű erdő lombkoronaszintjének kialakítá
sában az Eotrigonobalamis furcinervis, Palaeocaryci orsbergensis, P. macropíera, Castanop- 
sis callicotnaefolia, Mimosites hoeringianus, Dalbergia bella mint uralkodó fajok voltak 
jelen. Mind a lombkoronaszintben, mind a cserjeszintben megjelentek a Lauraceae családba 
tartozó Daphuogene ill. Laurophyllum fajok, valamint a Zizyphus zizyphoides. A lombkoro- 
uaszintben csaknem mindenütt előfordult járulékos elemként a Plotamis nepíuni és a Pinus 
palaeostrohus. Ugyancsak egyöntetűen jellemző a flórára az Abelia quadrialata és a Tetracli- 
nis salicornioides jelenléte, melyek helyenként uralkodó mennyiségben, helyenként kisebb 
számban vesznek részt a vegetáció kialakításában.

A gyepszintet igen gazdag páfrányegyüttes alkotta, ezek némelyike is helyenként uralkodó, 
vagy csaknem uralkodó mennyiségben volt jelen.

Néhány faj, pl. Hooleya hermis, Cedrelospermum leptospermum, Ailanthus confucii, 
Osmunda palaeobanksiaefolio csupán a leggazdagabb budapesti lelőhelyen (Nagybátony, 
Újlaki-téglagyár) van jelen, mégpedig uralkodó mennyiségben. Ez azonban természetesen nem 
azt jelenti, hogy e fajok csak egy szűk környezetben éltek. A fent felsorolt fajok közül az első 
három termésmaradvány, így megmaradásukra egyrészt a fosszilizáció ideje, másrészt a 
fosszilizáció körülményei is másmódon hatottak, mint a levélmaradványokra.

Más fajok, melyeket szintén csupán egy lelőhelyről említettem, pl. Laurophyllum acuti- 
montanum, L. medimontanum, Chamaecypatites hardtii, akár az egész areában élhettek, 
csupán kimutatni nem tudjuk. Ezeket, ugyanis kizárólag epidermisz vizsgálattal lehet meghatá
rozni. Amennyiben megtartásuk ezt nem teszi lehetővé, úgy az adott lelőhelyen nem szerepel
nek. A Laurophyllum div. sp. azonban feltehetően ezeket a fajokat is magába foglalja a többi 
lelőhelyen is.

A zonális vegetációról tehát azt mondhatjuk, hogy melegigényes, babérlevelű, örökzöld, és 
lombhullató fajokból álló többszintes erdők alkották, melyet a fentiekben részletezett faji 
összetételű társulás alkotott.

SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYTÁRSULÁSOK AZ EGERIENBEN

A egerien szárazföldi növénytársulások rekonstrukciójára csupán azoknál a lelőhelyeknél 
térünk ki részletesen, melyek kellő példányszámmal rendelkeznek ahhoz, hogy valódi képet 
alkothassunk a terület növénytakarójáról. így külön nem említjük a kis példányszámú flórákat.

Vértesszőlős egerien vegetációja

Vértesszőlősön mind a mocsári-, mind az ártári-, mind pedig a vízparttól távol eső mezo- 
phyll erdős vegetáció elemei megtalálhatók. Ez utóbbit tekintjük zonális vegetációnak, mivel 
nem, vagy csak kevésbé függ az edafikus tényezőktől. Ezzel szemben a mocsári- és ártéri 
vegetációt alapvetően az edafikus tényezők határozzák meg.
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így Vértesszölősön három vegetációtípust különböztethetünk meg különböző faji összeté
telű társulással, melyek közül legnagyobb jelentősége kétség kívül a mezophyil erdős vegetá
ciónak volt.

1. Kevert (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
A vízparttól távol, elsősorban nem edafikus tényezőktől függő vegetáció típus, melynek 

lombkoronaszintjét elsősorban a Platanus neptimi alkotta. Közé elegyedett több Quercus- és 
Leguminosae faj, míg az erdő széle, a nedves vízpart felé közeledve az Acer angustilobum is 
megjelent. A cserjeszint igen gazdag volt. Elsősorban babérlevelűek alkották, így több Daph- 
nogene és Laurophyllum faj. Az erdő szélén, a napfényes lejtőkön, ahol a lombkoronaszint 
nem volt zárt, Cornus és Rosa cserjék telepedtek meg. A zárt erdőben a Smi/axok révén a 
liánszint is kialakult.

2. Mocsári vegetáció
A fosszilis flórából különválasztva az egyes vegetációtípusba tartozó elemeket azt tapasz

taljuk, hogy Vértesszőlősön a Taxodium dubhim -  mely mocsári faj -  uralkodó mennyiségben 
van jelen. Ezen kívül csupán néhány növényt sorolhatunk ide, melyek a Betulaceae családba 
tartoznak. Az uralkodó faj alapján Taxodium mocsárerdő jelenlétét mutattam ki.

r

3. Artéri vegetáció
A folyóvizek partját elsősorban Ulmus pyramidalisból álló erdők szegélyezték, melyek 

közé néhány Alnus faj elegyedett.

Kesztölc egerien vegetációja

Kesztölcön, a fajok ökológiai igényeit figyelembe véve két vegetációtípusba tartozó társu
lást tudtam elkülöníteni:

1. Kevert (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
Zömében örökzöldekből, babérlevelűekből álló erdő, melybe azonban lombhullató fajok is 

elegyedtek. A lombkoronaszintet a Platanus neptuni, Castanopsis toscana alkotta elsősorban, 
de a Palaeocarya orsbergensis, Platanus fraxinifolia, valamint a Leguminosaek is itt helyez
kedtek el, feltehetően több szintet alkotva. A cseijeszintet a babérlevelű Daphnogene fajok 
alkották, míg a liánszintet a Smilax weberi.

2. Ártéri vegetáció
Ulmus pyramidalisból álló ártéri vegetáció, melybe néhány Alnus elegyedett.

Nagysáp egerien vegetációja

A kesztölcihez igen hasonló vegtáció alakult ki itt is, ami nem meglepő, hiszen közeli terü
letek -  feltehetően összefüggő -  növénytakarójáról van szó.

1. Kevert, (örökzöld, babérlevelű + lombhullató) mezophyil erdő
Platanus neptuni, P. fraxinifolia, Quercus apocynophyllum alkotta lombkoronaszintbe 

„Rhamnus” warthae, valamint fás Leguminosaek keveredtek. A cseijeszintet babérlevelű, 
örökzöld Daphnogene és Laurophyllum fajok alkották.

2. Ártéri vegetáció
Uralkodó eleme, hasonlóan a többi lelőhelyhez az Ulmus pyramidalis volt. E mellett -  lé

nyegesen alárendeltebb mennyiségben -  Alnusok is jelen voltak.
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Pomáz egei ion vegetációja

A magyarországi egcrien egyik leggazdagabb flóralelőhelye, melyben a zonális vegetáció a 
legteljesebb mértékben van képviselve. így térségünkben ez a lelőhely reprezentálja legjobban 
az egeiienre jellemző vegetációt és társulásokat.

1 Kevert, (örökzöld, babérlevclü + lombhullató) mezophyll erdő
Az erdő lombkoronaszintjében a Palaeocarya orsbergensis, Pia tanús fo x i /  lifolia, ,, Rham- 

nus" mwthae, Quercus fajok, valamint a Eeguminosaekhoz tartozó fajok játszották a vezető 
szerepet. Ez utóbbiak igen változatosak voltak (Acacia parschlugiana, Da/bergia bella, Co- 
lutea kvaceki, Robinia regéli, Cassia sp., Leguminocarpon div. sp , Eeguminosae div. sp.), 
melyek mellé még több más faj is elegyedett, így a Platanus neptuni, Castanopsis toscana, 
Dicotylophyllum jungii, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Minden bizonnyal maga a 
iombknronaszint is többszintes volt. melyet igen gazdag cserjeszint egészített ki, melyben a 
Daphnogene és / aurophyllum fajok játszották a vezető szerepet, de a Litsea ipolytarnacense, 
a Rosa lignitum, Wisteha aff. fillax  is a cserjeszintben élt. A Rosa életkörülményeit figyelem
be véve az erdő nyíltabb területein fordult elő A babérlevelű, örökzöld növények mellett 
lombhullató, melegigényes palaeotrópusi fajok alkották ezt a vegetációtípust, melyet térsé
günk egerienjére jellemző zonális vegetációnak tartunk.

2. Ártéri vegetáció
A korábbi ártéri vegetációkhoz hasonlóan az U/mus pyramida/is alkotta szinte kizárólago

san, mivel erről a lelőhelyről nem kerültek elő A/nus lenyomatok.

Andornaktálya egerien vegetációja

1. Kevert (örökzöld, babérlevelü + lombhullató) mezophyll erdő
Ezen a lelőhelyen nagyon erőteljesen dominálnak a babérlevelű, örökzöld elemek. A Plata

nus neptuni, Palaeocarya orsbergensis, „Rhamnus” warthae, Quercus apocynophyllum, 
Castanopsis toscana, Leguminocarpon sp. jelenléte azonban azt mutatja, hogy a lombkorona- 
szintet ugyanazok a fajok, következédsképpen ugyanaz a társulás alkotta, mint a többi lelőhe
lyen. A cserjeszintben azonban a Daphnogene fajok mellett a Laurophyllum és Laurus fajok 
nagyobb jelentőséggel bírnak, mint máshol. Ezek uralkodó mennyisége nyomja rá bélyegét a 
flóra arculatára, s méginkább melegigényes erdő képe rajzolódik ki.

2. Ártéri vegetáció
Hasonlóan a többi lelőhelyhez, itt is találkozunk az ártéri vegetáció hírnökével, az Ulmus 

pyramidalisszn1, mely jelentős példányszámával közeli folyóvíz jelenlétére utal, melynek min
den bizonnyal szerepe volt a levelek szállításában.

Összességében megállapíthatjuk, hogy valamennyi lelőhelyen a zonális vegetáció maradvá
nyaival találkozunk túlnyomórészt. Edafikus tényezőktől függő, intrazonális társulás tagjaiként 
tartjuk számon az Ulmus pyramidalisi, az Alnus és Betula fajokat, mivel ártéri, vízparti növé
nyek. Ezek megítéléséről még szó esik a későbbiekben.

A Platanus neptuni, Leguminosae div. sp., Laurophyllum div. sp., Palaeocarya div. sp, 
Quercus div sp.-ből álló lombkoronaszinteket egy, főként Daphnogene fajokból álló cserje
szint követte, melyben a Debeya és a Litsea is megjelent. A gyepszintből csupán a páfrányokat 
ismerjük, valamint az egyszikűeket. A liánszintet a Smilax nemzetség néhány faja és pálmák 
(Calamus) alkották.
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Kiterjedt, kizárólag mocsári vegetációval nem találkozunk egyetlen lelőhelyen sem. Egy 
olyan lelőhelyünk ismert (Vértesszőlős), ahol a Taxodium dubium tömeges jelenlétéből kiter
jedtebb mocsári környezetre következtethetünk. A vizsgált tapliocoenozisban azonban jól kü
lön lehet választani a különböző társulásokat. A köztudottan mocsári környezetet jelző Myri
ca nemzetség itt előforduló fajairól meg kell említenünk, hogy ezek csak formailag tartoznak 
a Myrica nemzetséghez. Következésképpen, ezeknek a fajoknak nincs ökológiai értékük.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a zonális vegetációt egy melegigényes szubtrópusi 
erdő alkotta, melyben a babérlevelű örökzöld fajok domináltak, de lombhullató és keményle
velű elemek is keveredtek velük kisebb mértékben.

Ezzel kapcsolatban figyelemre méltó, hogy az Eger, Wind-gyári lelőhely flórája lényegesen 
eltér a többi vizsgált lelőhelyétől. Igen gyakoriak a páfrányok, így az Osmunda lignitum, 
Blechnum dentaíum, Asplenium egedense, Pronephriwn stiriacum. Jelentős a mocsári fajok 
száma, így az Alnus oligocaenica, Myrica longifolia, Myrica integerrima, Comptonia dry- 
androides (KVACEK &  HABLY 1991). Mindez nyilvánvalóan mutatja, hogy ezen a lelőhelyen 
nem csupán a zonális vegetáció mezophyll erdői vannak képviselve, hanem egy igen gazdag 
mocsári társulás is megőrződött. A mocsári fajokon kívül megjelennek az ártéri erdők jelleg
zetes elemei, így a különböző Ulnms fajok, valamint a ligeterdőket alkotó Acer tricuspidatum, 
ül. Cedrela macrophylla. A mezophyll erdők főként az alsó flórában vannak képviselve a 
babérfélékkel, Platanus neptunixal, Palaeocarya orsbergensissd, és sok más melegigényes 
palaeotrópusi fajjal.

A FLÓRA ÁTALAKULÁSA

A harmadidőszak folyamán az egyik legmarkánsabb flóraváltozás az oligocénben követke
zett be, pontosabban az alsó és felső oligocén határán. A felső oligocénben jelentkező újtípusú 
flórát egyedül az arktotercier elemek megjelenésével szokták magyarázni, melyet klímarom
lással, a hőmérséklet csökkenésével értelmeznek (Andreánszky 1954). Mivel azonban megfi
gyelésem szerint ennél sokkal összetettebb jelenségről van szó, érdemes nyomon követni 
lépésről lépésre a flóra átalakulását.

Az egyes fajok továbbélésével kapcsolatban négy csoportot különböztethetünk meg. Az 
egyikbe tartoznak azok a fajok, melyek a kiscellien végén kihalnak, a másodikba azok, 
melyek ugyan átlépik a kiscellien/egerien határt, de jelentőségük lényegesen lecsökken, míg a 
harmadik csoportba azokat soroltuk, melyek jelentősége éppen az egerienben nő meg. A 
negyedik csoportot az egerienben megjelenő fajok teszik ki.

1. A fajok egy jórésze nem lépi át az alsó/felső oligocén határát. Közülük csak a legjelentő
sebbeket emelem ki: Eotrigonobalanus furcinervis, Zizyphus zizyphoides, Abelia quadriala- 
ta, Hooleya hermis, Doliostrobus certus, valamint számos páfrány faj, és több más járulékos 
elem (Chamaecyparites hardtii, néhány Laurophyllum faj, stb.).

2. Egyes fajok átlépik ugyan az alsó/felső oligocén határát, de jelentőségük lecsökken vagy 
változatlan marad. Ilyen pl. a Tetraclinis salicornioides, mely alig-alig jelenik meg a felső 
oligocénben, azonban az alsó miocénben (Ipolytarnóc) ismét jelentős szerephez jut. Csaknem 
ugyanez a helyzet az Ailanthus confucii és a Cedrelospermum leptospermum esetében is. 
Ezek a fajok a Tardi Agyag Formáció flórájában, egyes lelőhelyeken igen jelentősek voltak, 
míg az egerienben egyáltalán nem fordulnak elő. A mecseki miocén korú flórákban
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(Magyaregregyen) azonban jelentőségük ismét megnő. A Sassafras tenuilobatum akárcsak az 
alsó-, a felső oligocénben is ritka.

3. Négy olyan csoport van, melyek jelentősége megnő a felső oligocénben. Az egyik a 
Lauraceae család, mely ugyan már az alsó oligocénben is fontos volt, de az egerienben mégin- 
kább kiteljesedik Megnövekedett faj- és egyedszámával az egerien uralkodó csoportja Másik, 
felfelé ívelő faj a Platanus neptuni, mely ugyan már az alsó oligocénben is élt, azonban általá
ban kis egyedszámmal volt képviselve. A felső oligocénben szinte valamennyi lelőhelyen 
előfordul, sok helyen uralkodó. A harmadik előretörő faj a Palaeocarya orsbergensis, mely 
néhány lelőhelyen, pl Buda újlakon már uralkodó mennyiségben volt jelen a bárdi Agyag 
flórájában is, azonban a felső oligocénben még általánossabbá vált jelenléte. Jelentőségét az 
alsó miocén folyamán továbbra is megőrzi, mint például Ipolytarnócon (IIably 1985), ahol 
uralkodó mennyiségben van jelen a Platanus neptunixal együtt. A negyedik csoport, melynek 
a jelentősége tovább növekedik az egerienben, a fás Leguminosae-k. Közülük némelyek már a 
Tardi Agyag Formáció flórájában is előfordultak, míg egyesek csak az egerien korú rétegek
ből kerültek elő. Mindenesetre a csoport első nagy felvirágzásának az időpontja a felső oligo- 
cénre esik (1ÍABLY 1992b).

4. Igen jentős azoknak a fajoknak a csoportja, mely az egerienben jelentkezik először. A 
fajok közül a legjelentősebbek, a Platanus fraxinifolia, IIlimis pyramidalis, Rosa sp., 
Castanopsis toscana, Acer div. sp., „Rhamnus ” warthae, Beiula div. sp., Alnus div. sp., stb.

Látható tehát, hogy korántsem csak az arktotercier elemek megjelenéséről van szó. A pa- 
leotrópusi elemek között is vannak, melyek nagyobb szerephez jutnak, vagy esetleg csak ettől 
az időponttól kezdve jelennek meg ezen a területen. A flóra- és vegetációban bekövetkezett 
„átrendeződés” tehát lényegesen nagyobb mértékű és összetettebb annál, hogy azt csupán 
lehűlésre vezessük vissza. Olyan földtani események játszódhattak le, melyek minden 
bizonnyal nagy kihatással voltak a szárazföldi növényzetre, azáltal, hogy életterükben vagy 
klimatológiai körülményeikben jelentős változást hoztak létre. Az egyik ilyen nagy esemény 
az a tengerszint esés lehetett, mely 30 millió évvel ezelőtt zajlott (Haq 1991). A tengerszint 
esés az erózióbázis csökkenéséhez vezetett, melynek révén a folyók mélyebben bevágódtak, s 
jelentőssé válhatott a teraszképződés. Ugyanakkor a selfek szárazra kerültek, vagyis új élőhe
lyek nyíltak meg a szárazföldi növényvilág előtt. Az alsó/felső oligocén határán lejátszódó 
orogén emelkedések, melyeket felgyorsult szedimentációs ráta jelez a kiscellien vége felé, 
némiképpen szintén befolyásolták a domborzat alakulását, ami a növényzet ökológiai körül
ményeire ugyancsak hatással lehetett.

Ennek során változott meg a zonális vegetáció összetétele is, mely a társulások átalakulásá
val következett be. A lombkoronaszintben az Eotrigonobalanus furcinervist teljesen kiszorí
totta a már jelenlevő, de az alsó oligocénben háttérbe szorított Platanus neptuni és Palaeoca- 
rya orsbergensis.

A cseijeszintben a Zyziphus zyziphoides pusztult ki teljesen, helyét átadva az új körülmé
nyekhez alkalmazkodó Daphnogene fajoknak. Ezáltal a korábbi Eotrigonobalanus furciner- 
vis -  Zizyphus zizyphoides -  Tetraclinis salicornioides -  Abelia quadrialata -  Laurophyllum 
div. sp. -vei jellemzett társulást egy Platanus neptuni -  Palaeocarya orsbergensis -  Legumi- 
nosae div. sp. -  Daphnogene div. sp. -  „Rhamnus warthae ” összetételű váltja fel.

Az arktotercier elemek is a szabad ökológiai nicheket használták ki, de a zonális vegetáció
ba nem tudtak még behatolni. Főként az ártereken hoztak létre társulásokat, melynek uralko
dó faja az Ulmus pyramidalis volt, néhány Betulaceae kíséretében.
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E dolgozat a „Paleokommunitások fejlődése a geológiai változások tükrében magyarorszá
gi vizsgálatok alapján” című OTKA 2297 téma keretében készült.
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