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OLIGOCÉN /KISCELLIEN/ MAKROFLŐRA AZ ŐBUDAI 

H-JELÜ FURÁSOKBc/l

Hably Lilla

Összefoglalás: Az Óbudán mélyített H-jelü fúrások során gazdag makroflóra ke
rült elő a Tardi Agyagból. Ezek közül a H -ll, H--14, H -lo, H-16, H-17, H-18 
jelzésüeket vizsgáltam. Különösen az utóbbi négy tartalmazott nagyszámú, jól 
értékelhető maradványt. Az eddigiek alapján szintjelzőnek tekintem a Doliostrobus 
hungaricus és a Libocedrites salicornioides fajokat a kiscellien emeletben. A fú

rások anyagában uralkodó a Dryophyllum furcinerye és a Platanus neptuni; ez 
utóbbi most először kerül emlitésre a magyar flórában. Két növénytársulás kü
löníthető el az eltérő ökológiai igények alapján: egy száraz erdő és egy mocsári 
társulás. A Tardi Agyag flórája paleotrópusi flóra, melyben az arktotercier ha
tás egyáltalán nem mutatkozik a H-furások anyagában, más lelőhelyeken esetleg 
egy^-egy maradvánnyal képviselve van.

A flóra kora -  szint jelző fajok

A Tardi Agyag felszini feltárásaiból már régóta ismertek növénymaradványok. 
Nagy előnye a H- fúrásoknak a fentiekkel szemben, hogy nem egyetlen pontból 

történt a mintavétel, azonban mégis egymáshoz közeli helyekről, így nagyobb 
valószinüséggel tekinthető egy maradvány egy egyednek. Ezáltal bátrabban von= 
hatunk le következtetéseket uralkodó, jellemző és szintjelző fajokra vonatkozó
an, Szintjelzőnek tartom hazai téren a Doliostrobus hungaricus és a Libocedrites 
salicornioides fajokat. Az előbbi először a Vörösvári úti H-16 fúrás 53, méte
réből került elő, és még az 57. méterben is előfordul, A H-15-ben már 44,5 
m-en belép, és az alatta levő üledékben, nagyszámban megtalálható, A H-18-ban 
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még magasabban -  40,5 m -• jelentkezik, és 55.5 m-ig megvan, A Doliostrobus 
jól elhatárolható szintet hoz létre, mely legmagasabban a H~18~ban mutatkozik, 
40.5 m-en. /Megjegyzés: a fúrások sorrendje nem egyezik meg sorszámaikkal,
A valódi sorrend; 11, 13, 14, 17, 16, 15, 18 ./ így látható, hogy a Doliostrobuses 
szint a H-18 irányában szabályos emelkedést mutat.

Ezt a tendenciát mutatja még erősebben a Libocedrites salicornioides szint. A 
faj a H-17 fúrásból is előkerült. Itt 53.1 m -60,5 m-ig előfordul; gyakorlatilag 
ebben a mélységben fejeződött be a fúrás, A H-16-ban már jóval magasabban, 43, 8 
m-en megjelenik, A H-15-ből hiányzik, valószinüleg mintavételi körülményekből 
eredően, mert a szomszédos H-18-ban ismét jelen van, méghozzá már 24, 4 
m-en, Magyarországról eddig ugyancsak a Tardi Agyag formációból került elő; 
Budaujlakról /VARGA 1956/, valamint Kisegedről /NOVÁK 1950/. A fenti két 
faj közül a Doliostrobus Közép-Európa nagyobb területén szintjelző, egyrészt 
Cseh- középhegységbeli, másrészt hazai előfordulása miatt. Csehországban az 
alsó/középső oligocén a D, certussal lett kijelölve /BUZEK-HOLY-KVACEK 
1968/. A RÁSKY /1943/ által közölt Araucaria hungarica ill, Sequoia stern- 

bergii BUZEK-HOLY-KVACEK /1968/ vizsgálatai alapján ugyancsak v 
Doliostrobusnak bizonyultak. A H-jelzésü fúrásokból előkerült maradványok 
is ezt igazolják. A kisegedi flórából előkerült, Sequoia sternbergii néven 
közölt maradvány /NOVAK 1950/ valószinüleg ugyancsak Doliostrobus,

A Libocedrites salicornioides hazai vonatkozásban ugyancsak szintjelző. A 
Tardi Agyagból a mostani fúrásokon kivül (Óbudáról is előkerült /VARGA 1956/, 
Kisegedről pedig NOVÁK /1950/ közölte. A Cseh-Középhegység területén azon
ban az egerienre jellemző, mig nálunk ebből a korból eddig nem került elő.
Sokkal későbbi előfordulása van Ipolytarnócon, -  ottnangien -  /JABLONSZKY 
1914/, azonban mindössze egy maradványt emlitettek onnan. Előfordulásának 
zöme ezek szerint a kiscellienre esik.
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Florisztikai értékelés

A Tardi Agyag flórája nagyon jellegzetes, jól körülhatárolható, a fiatalabb 
oligocéntől élesen elváló flóra0 A H-furások anyaga paleotrópusi elemeket 
tartalmaz, melyek közül a Dryophyllum furcinerve és a Platanus neptuni 
uralkodó többségben van jelen. Páfrányokat kevéssé tartalmaz, mindössze az 
Antrophytes egedénsis és a Pteris sp, egy-egy maradványa került elő, Nyit
vatermők közül a már előbb emlitett Doliostrobus hungaricus és Libocedrites 
salicornioidesen kivül alárendelten van jelen a Taxodium dubíum és a Sequoia 
langsdorfii, valamint a Pinus tuzsoni, P, palaeostrobus, Pinus sp, /kettős 
tűs/. Zárvatermők közül a fent emlitett uralkodó fajokon kivül jellemző a 
Daphnogene bilinica, Zizyphus zizyptv >ides, Laurophyllum sp, , és Myrica 

fajok,

A flóra többirányú kapcsolatot mutat az oligocénben, Egyrészt a kisegedi 
flórával mutatható ki messzemenő hasonlóság, ami nem meglepő, hiszen 
ugyancsak Tardi Agyag flórával állunk szemben. Észak felé Csehországgal 

mutat kapcsolatot, elsősorban a Doliostrobus és a Platanus neptuni miatt.
Ez utóbbi faj Magyarországról először kerül emlitésre. Lévén, hogy igen 
alak-gazdag, ANDREÁNSZKY /1959, 1965, 1966/ és RÁSKY /1943/ leírá
saiban különböző nevek alatt, több esetben uj fajként szerepel. Eddig ismert 
lelőhelyei zömében oljgocén korúak, A H-jelü fúrásokban uralkodó, máshon
nan: Óbudáról, Kis egedről is igen sok maradványa előkerült, Egerienünkben 
is megjelenik néhány maradvánnyal /Wind-gyár/, azonban sokkal kisebb 
mennyiségben, mint a kiscellienben, A fajt Csehország középső oiigocénjé- 
ből, Kuclin flórájából Írták le /BUZEK-HOLY-KVACEK 1967/, majd az 
egerienből is előkerült: Kundratice, Suletice, Markvartice, Ugyancsak fel- 
sőoligocén lelőhelye ismert Franciaországból, Bois d’ Assonból/KNOBLOCH 
1973/, Legközelebbi mai rokona a P,kerii, mely Laoszban él, tehát nem mér

sékeltövi, hanem trópusi-szubtrópusi kiimát igénylő faj, igy a P, neptunit 
sem sorolják az arktotercier elemek közé, hanem a szubtrópusi-trópusi

ÖV .elemekhez /BUZEK 1971/, A flórának tehát ez a faj sem ad arktotercier 
vonást, ellentétben a többi Platanus fajjal.
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A másik uralkodó faj, a Dryophyllum furcinerve, déli kapcsolatot mutat. 
Hazánkból Andreánszky több különböző név alatt emliti, főként a Tardi Agyag

ból /RÜFFLE- MÜLLEít- STOLL- LITKE 1976/. Bulgáriából PALAMA RÉV 
/1962/, Erdélyből PETRESCU /MÉSZÁROS-PETRESCU 1967/ Méra alsó 
oligocénjéből irja le. Zizyphus zizyphoidessel és a Lauraceae családba tar
tozó fajokkal együtt.
A maradvány-együttesből két növénytársulást különíthetünk el.

1. Száraz, mezoxerophyll erdők, melyeket Dryophyllum furcinerve,
Plat.anus neptuni alkotott, cserjeszintjében Zvzyphus zyzyphoidessel, 
Laurophyllum fajokkal, Daphnogene bilinicaval,

2. Mocsári-vizparti társulás Taxodlum dubiummal, Comptonia acutilobaval, 
Myrica fajokkal.

A Pinusok ökológiája igen tág, igy az északi lejtőktől a kopár mészkőszik
lákon át, a folyópartig bárhol élhettek. . így azeket nem soroljuk be egyik tár

sulásba sem. A páfrányok valószinüleg a vizpart lakói voltak, számuk azon
ban jelentéktelen. A klimatológiai értékeléshez az első társulást vesszük fi
gyelembe, mivel a másik extrazonális.

Ökológiai -  klimatológiai következtetés

Már a morfológiai bélyegekből is megállapíthatjuk, hogy a növényzetnek bizo
nyos fokú szárazságtürést kellett elviselnie. A levelek közepes és kis mérete, 
a tagolt margó xerophyll jellegre utal. Az uralkodó fajok közül a Dryophyllum 
furcinerve kifejezetten szárazságtűrő elem. A szárazság tőlünk délre foko
zódik, igy Bulgáriában még jellemzőbb lesz. A Platanus neptuni sem vizigé- 
nyes, a parttól távol élt, alacsonyabb dombos vidék vegetációjának létrehozá
sában volt szerepe. Hőmérsékleti igényei a trópusi -  szubtrópusi körül inga
doztak, KNOBLOCH /1973/ szerint a faj kifejezetten meleg periódusokhoz kö
tött, mivel jelenléte jól kapcsolatba hozható MAI /1967/ flóra zónái közül a 
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meleg korszakokkal. Ilyennek tartja Csehország középső cligocénjét, felső 
oligocénjét, és az egerien miocén szakaszát, A Platanus neptuni legkésőbbi 
megjelenése jelenleg Csehország kárpatienjéből ismert /KNOBLOCH et al. 
1975/. Ez is kapcsolatba hozható az ottnangien/kárpátien határon lezajló fel- 
melegedéssel, melyet Knobloch a Mastixioidea flóra fellendülése alapján ál
lapit meg. Amennyiben a faj valóban a meleg periódusokhoz kötött, úgy a kis- 
cellienben is szubtrópusi körülmények uralkodtak, melyet még további fajok 
is bizonyítanak, A magyar egerienből kevés Platanus neptuni maradvány ke
rült elő, ami a kiima romlásával jól összhangban van. A Zyzyphus zyzyphoi- 
des, Laurophyllum sp, Daphnogene bilinica, Dryophyllum furcinerve, 
Bhodofiiyrtophyllum rossmassleri szintén meleg ldimát jelöl. A H- fúrások 
anyagából arktotercier elem nem került elő, igy kimondottan paleotrópusi, 
szubtrópusi jellegű, szárazságtűrő flórával állunk szemben.

A kiscellien flórája az egerientől éles, hirtelen változással határolódik el. Az 
egerient már az arktotercier flóra uralomra jutása jellemzi. Bár a hőmérsék
let csökkenése az eocéntől kezdve nyilvánvaló, azonban csak fokozatosnak , 

viszonylag lassúnak mondható. A hirtelen változás -  gyors klimaromlás - 
csak később, a kiscellien/egerien határán ment végbe.
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A H- fúrások fajlistája

11 14 15 16 17 18

Abelia cf0 quadrialata REID,-CHAND, + + 2

Antrophytes egedensis ANDR. + 1
Berchemia multinervis /A.BR./HEER + 1

Comptonia acutiloba BRONG; + + 2

Dalbergia bella HEER + + + 3

Daphnogene bilinica /UN G./ KNOBL, - 
-  KVACEK + + + + + 5

Doliostrobus hungaricus /RASKY/
BUZEK-HOLY-KVACEK + + + 3

Dryophyllum furcinerve /ROSS. /  
SCHMALHAUSEN + + + + + 5

Lauropkryllum sp. + + + + 4
Liboeedrites salicornioides /UNG,/ 

ENDL, + + + 3

Monocotyledonae + + + + 4

Myrica metzeli BECKER + 1

Myrica serrulata BECKER + + 2

Pinus sp. + + 2

Pinus palaeostrobus ETT, + + 2

Pinus tuzsoni NOVAK + 1
Platanus neptuni /ETT, /  BUZEK-

- h o l y - k v a ő e k + + + + + + 6

Pteris budensis ANDR; + 1
Thodomyrtophyllum rossmásslerii 

RÜFFLE-jJÍNICHEN + + 2

Sequoia langsdorfii ,/BRGT/ HEER + + + + 4

Taxodium dubium /STRNBRG/ HEER + + + 3

Zizyphus zizyphoides /UNG./ENDL, + + + + 4

4 3 14 16 11 13
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V I T A

BÁLDI T. : A paleobotanikai adatok hideg-hűvös, vagy mediterrán kiimát
jeleznek-e az oligocén elején?

Válasz: Miután a flóra csak paleotrópusi elemeket tartalmaz,
igy hideg kiimát semmiképpen sen tételezhetünk fel.
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