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ÚJABB HARMADIDSZAKI PÁFRÁNYOK

andreAnszky Gábor
(XX.—XXI. táblákkal)

A hazai harmadidszaki lelhelyek snövényanyagának gyjtése és feldolgo-

zása kapcsán eddig 12 páfrányfajt ismertettünk. (Andreán6zky G.: Néhány
páfrány hazánk harmadkorából. Index Horti Bot. Budap. VII. 1949.; An '•

reánszky G.: Adatok a hazai harmadkori flóra ismeretéhez. Földt. Közi. 1951.;

P álfalvi I.: Növénymaradványok Eger harmadidszakából. Földt. Közi. 1951.)

Az Osmundaceae-családból eddig Osmunda lignitum G i e b. volt ismeretes.

Többek közt P á 1 f a 1 v i közölte az egri Wind-bányából, ahol igen gyakori.

L e g á n y i F. egyik régebbi gyjtésében találtuk egy másik Osmunda-faj

néhány levéltöredékét (budaújlaki agyagbánya, középs-oligocén). Ezek közül a leg-

nagyobb, 6 cm hosszú levélrész igen jó megtartású; erezete jól kivehet. A levél

szálas, csúcsa felé lassan keskenyedik; csúcsa azonban — épúgy, mint a levél alapi

része — hiányzik. így az sem állapítható meg, hogy egyszer levélrl, vagy levél-

szárnyról van-e 6zó. A levél széle szabályosan, tompán frészfogú, a fogak ersen
elöreállók, általában 4 mm-enkint következnek egymásra és legfeljebb 1 mm maga-
sak. A levélen egy ers fér vonul végig. Ebbl igen szabályos, kb. 4 mm-es távol-

ságokban oldalerek indulnak ki, amelyek kimdulási helyükön azonnal villásan ketté-

ágaznak. Az alap felé es ág mégegyszer dichotomizál, a másik ág azonban több-

ször Í6, de minden ág egyforma ersség és így tisztán dichotomikus. A levél leg-

szélesebb részein egy o'.dalérbl 8—9 vTlaág jut k; a levél szegélyéig.

Az erezet hasonlít az Osmunda lignitum Giebel erezetéhez. Ott is közvet-

lenül a kiindulásnál dichotomizál az oldalér, az alap felé es villaág viszont már
csak egyszer dichotomizál. Azonban a másik ág ersebb és elsrend oldalér gya-

nánt halad a levélkaréj csúcsáig, közben sok villásan elágazó oldalágat bocsátva ki.

A Legányi gyjtötte páfrány teljesen megegyezik a Plenasium bromeliae-

folium Presl ábrájával, amit Ett'ingshausen közöl a Farnkráuter dér Jetzt-

welt c. mvében, bár a fosszilis levél fogai tompábbak. A Plenasium újabban az

Osmunda nemzetség egyik szekciója. Clhristensen Index Filieum-a szerint

azonban a Pl. bromeliaefolium Presl kérdjeles fej és talán egy másik Osmunda-
faj szincnmája.

Elképzelhet, hogy ez a levélrész csak az Osmunda lignitum Giebel levél-

szárnyának csúcsi része, ahol a karéjok már fogakká tompulnak. Ez ellen szól azon-

ban az, hogy az O. lignitum Gi ebe 1-bl rendelkezésre álló levélszárnyrészleíek

sokkal gyorsabban keskenyednek a csúcsuk felé, mint az óbudai levél. Másrészt

ez a levéltöredék a meglev darabon, — amely 6 cm hosszúságban 5 mm széles-

ségrl 9 mm-ig szélesedik. A szélesedéssel kapcsolatban egyáltalában nem
mutatja a fogazat ersödését, sem a tiszta dichotomiának a megváltozását. Egy :

k

0. lignitum példányon a karéjosság még 10 mm szélesség mellett is ers, és n
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karéjokon az oldalágainál lényegesen ersebb elsrend cldalér fut végig. így ezt

a maradványt feltétlenül külön fajnak kell tekintenünk. Gyjtjérl Osmunda legii-

nyiinak kívánui.' elnevezni.

Osmunda legányii n. sp. Fragmenta solum frondis sterilis adsunt. Fragmen-
tum maximum 6 cm longum

,
basi 9 mm, apice 5 mm latum. Frons simplex vei

pinnata? Plenasio bromeliaefolii Presl similis, lineáris, apicem ve/sus sensim
attenuata, margine obtuse dentalo-crenulata, dentibus maximis 1 mm altis, inter
se 4 mm distantibus. Nervus principális validus, nemi secundarii in intervallibus
ca 4 mm exeuntes, pluries dichotomi. Dichotomia príma in vicinitate nervi princi-
pális. Ramus basalis nervi solum semel, ramus apicalis pluries dichotomus, rami
inter se omnes aequales, in parte basali frondis in numero 8—9. Rami omnes arcuati.

In stratis argillosis oligocenicis ad Budaújlah prope urbem Budapest
(XX. t. 1.)

Czimboray L. a csörögi Kígyóhegyen egy fosszilis páfránylevelet gyj-
tött, amely két egyenltlen karéjból áll. Erezete kétségtelenül páfrányra vall. Leg-
inkább hasonlítanak nozzá azok a levélkék, amelyeket Cyclopteris mantellei D u n-
ker néven írtak le Észak-Németország krétájából. A képen (Schimper: Traité
de Paléontologe végétale, Tab. XXXI. fig. 13) ezek magánosainak látszanak, tehát

nem levélkék. Részben épek, részben kissé kéthasábúak, akkor pedig a két hasáb
egyforma. A legnagyobb különbség azonban az, hogy a Cyclopteris levelek ékvál-

lúak, míg a csörögi páfrány gyengén szívesvállú. Az AneimiávaX egy nemzetség-

csoportba tartozó Lygodium- levelek rendszerint szívesvállúak, azonban nagyobb-

részt nem két, hanem többhasábúak. Vannak továbbá olyanok, amelyeknek a levelei

szárnyasak és a legalsó szárnyak két egyenltlen hasábból állnak a csörögi páfrá-

nyéval megegyez erezettel. A Lygodium vagy az Ane/m/a-nemzetséghez való tar-

tozása már nehezen dönthet el. A két nemzetség levélalakja és erezete nagyon

hasonló. A nemzetségek között u. i. a földfeletti 6zár szövetében van különbség.

Azért gondolunk inkább a Lygodium-nemzetségre, mert ez nagyobbrészt paleo-

iropusi és nedves éghajlat alatti fajokat tartalmaz, míg az Aneimiához neotrópusi,

száraz éghajlati páfrányok tartoznak. A páfránynak ezért Lygodites bipartitus nevet

adtam.

Lygodites bipartitus n. sp. Specimen unicum sterilé adest. Frons vei pinna

lobata, lobis inaeqaulibus, minre 14 majoré 18 mm a basi íongis, ovato-ellipticis.

Nervus principális a basi secundum lobos bipartitus, in lobis solum basi conspicuus,

praeterea in nervos secundarios flabellatim dispositos et furcatos dissolutus.

In stratis miocenicis, vei oligoceni superioris in monte Kígyóhegy prope

pagitm Csörög in Hung. média. (XX. t. 2.)

A Pteris parschlugiana-X P á 1 f a 1 v i közölte az egri Wind-bánya fels-

oli gócénjébl, magam pedig a felstárkánvi szarmatáiból. Ismeretes azonban az

eger-t
:haméri középs-miocén riolittufából is. Az innen származó maradványok közt

nemcsak levélszárnyak vannak, hanem az egyik példányon az összefüggés is meg-
van. A sajátságos erezet következtében kétségtelenül errl a fajról van szó, bár a

tihaméri levélszárnyak valamivel keskenyebbek: a 16 mm széles felstárkánvi és

a 20 mm széles windbányai levelekkel szemben csak 12 mm szélesek. (XX. t. 3.)

Legányi F. a kerecsendi téglagyár pannóniai agyagbányájában egy való-

színleg kerek kerület levél maradványtöredékét gyjtötte, amelynek központból

kiinduló és a levél széle felé fokozatosan villásan többször is elágazó egyforma

érték erezete van. Ilyen erezete csak a GinkgoAéléknek és a páfrányoknak van.

Hasonló erezet maradványt írtak le Chiropteris néven a keuperbl, amelyre nézve

azonban az a felfogás, hogy Sagenopteris- levélhez, tehát egy kési magvasharaszt
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leveléhez közeledik. A Chiropteris levele egyébként mélyen hasogatott, a kerecsenéi

levélen ilyen osztottság nem látható.

Az él páfrányok közt az Adiatum reniforme L. levele hasonlít leginkább

a mi fosszilis levelünkhöz. Ennek a páfránynak mai elterjedése: Mauritius, Tene-
rifía, Madeira szigetek. A levél kerekvesealakú és központból kiinduló erezete villá-

san ágazik el a levél szegélye felé, legyezalakban. Ennek a levele kisebb, mint a

fosszilis maradvány, t. i. kb. 4 cm széles, míg a kerecsenéi levél szélessége legalább

y cm. A levél központja hiányzik. A meglev rész legbelsbb szakaszán 24 ér

látszik, a köztük lev távolság általában mindenütt egyforma, nrntegy 2
/3 m i.

A maradványt Adiantites latifolius néven kívánom megjelölni. Dél-Franciaország
pliocén flórájából közölték az Adiantum reniforme L.-t. Hogy ez megegyeznék a

kerecsenéi lelettel, nem valószín, mert a nagyságbeli különbségek a kerecsenéi

levél és az A. reniforme L. levele közt nagy.

Adiantites latifolius n. sp. Pars solum folii adest. Folium in ambitu orbi-

culare vei reniforme, ca 9 cm latum, nervis flabellatim dispositis, marginem versus

furcalis, inter se aequalibus. Spéciéi recenti Adiantum reniforme L. similis, séd major,

In stratis miocenicis vei pliocenicis ad Kerecsend, com. Heves Hung med.
(XXI. t. 4.)

Egy másik Adiantitest gyjtött Legányi az óbudai téglagyár bányájában
(középs-oligocén agyag). A levél körvonalai ersen elmosódottak. Annyi jól lát-

szik, hogy egy többszörösen osztott levélrl van szó, amelynek levélkéi mind nyele-

sek. A levélgerinc és a levélnyelek általában igen vékonyak, de markánsak, úgy-

szólván drótszerek. A levélkék ékvállúak és legyezszeren kiszélesedve a csúcsu-

kon lekerekítettek és ugyanitt karéjo6ak, bemetszettek. A levélkék 6—7 mm hosz-

szúak, csúcsuk felé, ahol legszélesebbek, 4—5 mm szélesek. Ilyen levélalak a páfrá-

nyok közt az Adiantum nemzetségre jellemz. A levélkék erezetének és a soru6oknak

a teljes hiánya következtében azonban a nemzetség megállapítás sem biztos. Ezért

a maradványt csak az Adiantites sp. név illeti meg. (XXI. t. 5.)

Blechnum braunii E 1 1. Z i 1 a h y L. legutóbb az egri Wind-bányában egy

páfránylevéltöredéket gyjtött ellennyomattal. A maradvány, mely 17 mm széles

és szálasnak látszó, szélén igen finoman fogacskás levélszárny. Középvonalán egy

ers középér vonul végig. Az ebbl szabályos közökben srn künduló oldalerek

nagyrészt egyszerek, de egyesek villásan ágaznak el. Az elágazás vagy már a

kiindulási hely közelében, vagy a középértl távolabb történik. Ezt a páfrányt a

zsilvölgyi akvitáni rétegbl is említi Heer Blechnum dentatum néven. Késbb
ugyaninnen Staub is felsorolja kimerít szinonimikával. A Heer- és Staub-tói
közölt rajzokon az oldalerek mind villások, illetve egyesek két villát is mutatnak,

így a levél szegélyén az erezet sokkal srbb, mint a fér mentén. Különben a

levélerek itt is hasonló szögben (kb. 70°) indulnak ki, mint az egri maradványon.
Ezen a példányon azonban a levél szegélyére kifutó erek egymástól való távolsága
4/ rnm. Heer rajzán pedig alig V2 mm.

Ettingshausen, aki ugyanezt a fajt más neveken új fajként több helyl
közölte, említi, hogy fajai a ma él Blechnum brasiliense Desv.-hez állnak leg^

közelebb. Ennek a képein részben Ettingshausen Farnkrauter dér Jetztwelt

c. mvében, részben Martius Flóra brasiliensisében vannak azonban olyan leve-

lek, amelyek erezete teljesen megegyezik a mi levélmaradványunkéval, t. i. az oldal-

erek között sok az egyszer oldalér. így nem kétséges, hogy az egri példány meg-
egyezik a Bl. dentatum néven közölt fajjal.

A Blechnum dentatum elnevezést a nomenklatúrái szabályok értelmében nem
tarthatjuk meg, miután annak használata zavarra ad alkamat. T. i. Schenk
szerint a S te r n be r-g-féle Taeniopteris dentata, amelytl a növény fajneve szár-

Ö Földtani Közlöny. 7833 (4).
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mazik nem azonos a windgyári páfránnyal, sem azzal, amelyet Heer, illetve

Staub Blechnum. dentatum néwe' jelöl. A Taeniopteris dentala a Schenk
által felállított karbonidszaki Marattiopsis nemzetség típusfaja. Tehát semmiképpen
sem lehet azonos a mi harmadidszaki fajunkkal. Másrészt D i e 1 s leírt egy recens fajt

Blechnum dentatum néven. így a Blechnum dentaíum név elvetend és helyette

választottam egy, idbelileg a dentatum név után legidsebb Ettingshausen-
féle fajnevet, azaz Blechnum braunii-1. (XXI. t. 6.)

A Lastraea oeningensis- 1 P á 1 f a 1 v i közölte az egri Wind-bányából. Ugyan-
ennek a fajnak a maradványai az egertihaméri középs-miocén riolittufából is el-
kerültek. A sajátságos erezet jól látszik, és így nincs kétség a faj azonossága tekin-

tetében.

cfr. Phegopteris decussata Mett. A budaújlaki agyagbányából származik

egy egészen kis páfránylevéltöredék (Legányi gyjtésébl). A maradvány három
kis, épszél, szálas szárnyacska, amelynek ferébl srn, úgyszólván merlegesen,

rövid k :

s o’.dalerek indulnak ki. A jelenleg él fajok közt leginkább a Phegopteris

(Dryopteris ) és Aspidium nemzetségek közt találunk ilyen levélsz árnyakat. Ezek
közt is a Ph. decussatához hasonlít leginkább a mi maradványunk. Természeteden

nem lehet egyikkel sem azonosítani; annyi azonban kétségtelen, hogy ez a marad-
vány az eddig közölt többi fajokkal sem egyezik meg. (XXI. t. 7.)

Rhipidopteris palaeopeltata n. sp. Az eddigieknél sokkal jobban meghatároz-

ható maradvány, a budaújlaki bányából származik (Legányi gyjtésébl).
Ez egy többször dichotomikusan keskeny sallangokra osztott páfránylevél töredéke.

A levélszeleteken egyetlen középér halad végig. Ez azonban jóval a levéllemez

dichotómiája eltt már kettéágazik é6 azután a szelet egy-egy ágába fut be. A levél

rendkívül hasonló a ma él Rhipidopteris peltata (Sw.) S eh ott meddleveleihez.

Ennek elterjedési területe: Nyugat-Ind ; a, Mexikó, ahol 2000 m magasságig talál-

ható, valanrnt északi Dél-Amerika, egészen Kelet- Braziljáig. A különbség csak

annyi, hogy a mai páfrány levélszeletei kb. 1 mm, a fosszilisé pedig 3U mm széle-

sek, valamint az, hogy az él fajon az ér dichotómiája csak 3—4 mm-el a lernez-

dichotómia alatt következik be, a fosszilis fajnál pedig 6—7 mm-el. Esetleg számí-

tásba jöhet még a Schizaea dichotoma I S m. azonban annak a levelei, bár hason-

lóan osztottak, nagyobbak. A levélalaptól a levélszeletek csúcsáig kb. 8 cm hosz-

szúak, míg a Rh. peltata (Sw.) S eh ott levelei csak 2,5—3 cm hosszúak. Ugyan-
ilyen hosszú lehet a vizsgált maradvány levele is kiegészítése után. Emellett a levél-

szeletekben végigfutó ér a Schizaea-nál sokkal ersebb.

A fosszilis maradványok közt ezzel a példánnyal bizonyos hasonlatosságot

mutatnak a Schizopteris anomala Brongt, valamint Jeanpaulia münsteriana

(Presl) Ung. néven közöltek. Mindezeknek a levélszeletein azonban több pár-

huzamos ér halad végig.

Rhipidopteris palaeopeltata n. sp. Pars folii sterilis adesi. Rh. peltatae

válde similis. Frons repetite in lacinias lineares dichotomice partita. Laciniis 3U mm
latis, in specimne 2 1

/2—3 cm longis, apice omnibus emarginatis vei bipartitis uni-

nerviis. Nervis infra bifurcationem laminae 6—7 mm dichotomis.

In stratis oligocenicís ad Budaújlak prope urbem Budapest. (XXI. t. 8.)

Korábbi alkalommal már igyekeztem körvonalazni a páfrányok jelentségét

a harmadkori növényzetben és a harmadkori éghajlat megállapításában. Egyúttal

azt is taglaltam, hogy a páfránvok más flórarokonságot mutatnak, mint a zárva-

termk, illetve a fenyk. Az új adatok megersítik korábbi fejtegetéseinket.

Eddig együttesen 19 páfrányfajt sikerült a hazai harmadkori rétegekbl ki-

mutatni. Ezek közt az Osmundaceae-családba tartozik két faj, a Schizaeaceae-
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családba egy, a Hijmenophyllaceae -családba ismét egy, a többi 15 a Polypodiaceae-

családba, illetve ezek közül egy esetleg más, ismeretlen rendszertani helyre sorolható.

Korbeli eloszlásukat a .következ táblázat mutatja:

Alsó-kö2éps-fels Alsó-középs-fels
oligocén miocén

1 . Osmunda lignitum

2 . — legányii

—
3 . Lygodites bipartitus

4. Trichomanes radicans
—

5. Pteris parschlugiana

6 . — budensis

7. — sp. (Kiseged)

8 . Cyrptogrammites hungarica

9. Adientites latifolius

10. — sp. (Budaújlak)

11. Blechnum braunii

!'

12. Woodwardites sp. (Magyaregregy)

13. Asplenium egedense

14. cfr. Cystopteris Filix fragilis

15. Po'ysticbum sp. (Kiseged)

16. Lastraea oeningensis

17. cfr. Phegopteris decussata

18. Rhipidopteris palaeopeltata

19. Páfrány

i

!

' :

1

Ezek szerint a páfrányok zöme az oligocénre es
:

k, számuk a miocén folyamán

fokozatosan csökken. Bár a páfrányok általában ' csak úgy fosszilizálódnak, mint a

fnem növények és nem mint a falevelek, mégis a mai arányszámukhoz v :

szonyítva

lényegesen nagyobb számban találhatók, mint a fnem zárvatermk, ügy látszik,

hogy az árnyéknövényzetet csaknem kizáróan páfrányok alkották a harmadkor els
felében.

V

TÁb'LAMAGYARÁZAT — EXPLICATION DES TABLEAUX

XX. tábla

1. Osmunda legányii n. sp.

2. Lygodites bipartitus n. sp.
3. Pteris parschlugiana U n g.

XXI. tábla

4. Adiantites latifolius n. sp.

5. Adiantites sp.

6. Blechnum braunii E 1 1.

7. cfr. Phegopteris decussata Mett.
8. Rhipidopteris palaeopeltata n. sp.

T. AuflpeanCKH:

Hosbie ocTaTKH nanopoTHHKOB TpeTHnHoro nepnoaa b BeHrpHH

B BeHrpHH ao chx nop onpepejiHJiHCb h onySaHKOBaaucb 12 bhaob nanopoTHHk-oe
TpeTHHHoro nepuoaa. HoBbie HccaeflOBaHHB h oöpaöoTKa cyutecTByK>mero AiaTepnaaa
aocTaBnan eme 7 bhaob. KpoMe 3Toro HOBbie MeCTopoMvfleHHB H3BecTHbix bhaob oÖHa-
py>KHaHcb.

5*
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C TOMKII 3peHHH HaYKH HOBbIMH BHflaMH Cpeflll OnyÖBHKOBaHHblX BHflOB BBJ1BIOTCH
Osmunda Legányii, Lygodites bipartitus, Adiantites latifolius u Rhipidopteris palaeopeltata.

H3 flOBMHbi p. >Khji HaM H3BecTen Blechnum braunii (ao chx nop onyÖJiHKOBad no
HMeHH Blechnum dentatum) naiue/ica Tenepb b OKpecTHOCTH r. 3rep. Oahh 3K3eMnnnp
Adiantites sp. H OflHH Phegopteris CTOnmuü 6/m>Ke Bcero K BHfly Phegopteris decussata,

Tpyfluo onpeflenHjracb.

B TpeTHBHOM nepnofle b BeHrpnH — hcxoau ot onnroueHa — bhcao bhaob nano-
pOTHHKOB nOCTOHHHO yMeHbliiaJlOCb.

Nouvelles fougéres du Tertiaire de la Hongrie

pár G. ANDREÁNSZKY

Dans le Tertiaire de la Hongrie on a établi et publié jusju’ici 12 espéces de

fougéres. Les nouvelles recherches et lelaborat :on de matiéres déjá recueillies er.

ont augmenté le nombre de sept. En outre, Fon a aussi reconnu de nouveaux lieux

d’occurences des espéces déjá connues.

Parmi les espéces décrites sont nouvelles pour la Science Osmunda legányii,

Lygodites bipartitus
,
Adiantites latifolius et Rhipidopteris palaeopeltata. A été déjá

connue de la vallée de la Zsil, mais mamtenant a été trouvée aussi dans les en-

virons d’Eger la Blechnum braunii (décrite jusqu’ici comme Bl. dentatum). Une
espéce d’Adiantites et une Phegopteris, qui se rapproche le plus á Ph. decussata, sont

dans un état de conservation qui ne permet pás leur détermination exacte.

Dans le Tertiaire de la Hongrie le nombre des espéces de fougéres d :minue

constamment á partir de l’Oligocéne.


