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ADATOK A HAZAI HARMADIDSZAKI ERDK ISMERETÉHEZ KÖVÜLT
FATÖRZSEK VIZSGÁLATA ALAPJÁX

ANDREÁNSZKY GÁBOR

XIX-XXIII. táblával

A szabadszemmel vizsgálható növéRjTnaradványok (levelek, termések)
v'áltozatos és néha csaknem teljes képet nyújtanak lelhelj'ük egj'kori növény-
zetérl. A terület azonban, amelyrl egy ilyen maradványegyüttes származik,
rendszerint kicsin\. Levelek és termések általában vízi üledékekben és csak
igen kedvez körülmények közt maradnak meg. A távolabbi területek, száraz-

és hegyvidékek egykori növényzete tehát ismeretlen marad.

,
Fatörzsek szénülése hasonlókép csak vizekkel kapcsolatban történt,

tehát ezek is elssorban csak a vízközeli növénytakaróról tudósítanak. A fuzit

és lignit sokszor kitünen megtartotta a fatörzs szerkezetét. Csak kevés fanem-
bl alakul azonban olyan barnakszén, amelybl a faszerkezet pontosan meg-
határozható. Hazánkban ez alapon kizárólag csak fenyféléket mutattak ki,

pedig — a meddközbetelepülések levél- és termésmaradványai szerint — ugyan-
ezekben az erdkben zárvatermk is voltak.

A levelek, termések, szenesedett fatörzsek tömegével találhatók egy-egy
lelhelyen ; a lelhelyek azonban eg>miástól távolesnek és nem is nagy kiterje-

désüek. A levelek alapján megállapítható fajok száma általában elég nagy ; .

egy-egy lelhely szenesedett fatörzsei azonban csak igen kisszámú (legtöbbször
1 —2) fajhoz tartoznak. Még ritkábban maradtak meg a cserjék vékonyabb törzsei.

Elszórtabban, nagyobb területeken, de sajnos mindig kicsiny egyedszám-
ban találhatók a kovásodott törzsek. Egyes helyeken velük együtt, vagy köz-
vetlen közelükben levélmaradványok is akadnak. (Buják, Mikófalva, Megvaszó,
Mád.)

A ková?odás feltételeit még ma sem ismerjük kellképpen. Mindenesetre
olyan helyeken is végbement, ahol egyéb fosszilizáció nem történt. A kovásodott
törzsek között bven vannak kétszikek, a harmadidszaki törzsek közt a két-
szikek száma némileg meg is haladja a fenyékét.

A kovásodás nagyobb kiterjedés gejzírek vagy egyéb, kovaanyagban
|

gazdag források medencéiben és azok lefolyása mentén mehetett végbe. Néhol i

csak a törzsek, másutt a körülvev kzetek is elkovásodtak. Ilyen helyeken 1

vékonyabb, néha tleveles ágak is épségben maradtak meg. 2

Á kovásodott fatörzsek tehát gyakran hegységek, st talán szárazabb I

vidékek fás növényzetének hírmondói. Olykor egész mocsárerdk elkovásodtak 1

(Fóny). A kovásodott fatörzsek álapján tehát "jól kiegészíthetjük a fanemek
j

elterjedésére vonatkozó ismereteinket.
jA kovásodott fatörzsek felülete éppúgy mállik, mint a kzeteké. Az egyes

faelemek, különösen a farostok azonban együttmaradnak, s így a törzs felületi ‘

rétege kisebb-nagyobb szilánkokra esik szét.

A törzs szerkezetének épsége természetesen attól is függ, milyen állapotban
volt a kovásodás megindulásakor s milyen hatások érték közben.

A törzs vizsgálata alapján legtöbb esetben csak a nemzetség állapítható
meg, a faj csak ritkán. A nemzetség azonban így sokszor biztosabban* rögzít-

het, mint a levél alapján. Éghajlati és egyéb környezeti viszonyok megállapí-
tásához egyetlen fatörzs nem elegend. Errl csupán akkor lehet szó, ha a fatörzs
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szk és ismert ökológiájú nemzetséghez tartozik (Plalanus). Nem lehet szó

errl a Pinus vagy a Qiierciis nemzetség esetében, amelyek fajai nagyon eltér
éghajlaton élnek. A környezeti viszonyokat akkor tudjuk pontosan megadni,
ha a lelhely fatörzsegyüttese sok nemzetségbl áll.

A törzsek lelhelye sokszor nem azonos a fa eredeti termhelyével s koruk
sem feltétlenül egyezik bezáró rétegük korával. Biztosan helyben maradt, függ-
leges helyzet fatörzseket hazánkban csupán Bujákról és Sajókeresztúrról ismerünk.

A kovásodott fatörzsek feldolgozásának az a legfbb nehézsége, hogy a ma
Európában nem él és kertjeinkben sem található fanemzetségek szerkezete

sokszor ismeretlen vagy nem hozzáférhet. Az él fákról közölt leírások sokszor
csak kevés, vagy egyetlen törzsbl készült metszetekre vonatkoznak. Ha pedig
egy nemzetségen belül csak egyetlen faj bélyegeit írták le, ez még semmit sem
árul el e sajátságoknak nemzetségen belüli változásairól. Fosszilis fatörzseket

tárg>'aló összefoglaló mii eddig csupán a fenyfélékrl készült
( K r á u s e 1 1949).

A kétes és lelhely nélküli irodalmi adatokat természetesen nem vehetjük
figyelembe. Mellznünk kell azokat is, amelyek törzsszerkezetét pontosan leírták

ugyan és elnevezésük is van, de nem egyeztethetk valamely él, vagy jól ismert
kihalt nemzetséggel. Mellznünk kell továbbá a leírás nélküli ,,nmén nudum”-okat.

Az Így összegyjtött 80 adat közül 30 az irodalmi, 50 pedig új megállapítás.

Ezek egy része még leközlésre vár. Az egy lelhelyrl származó, de ugyanahhoz
a nemzetséghez vagy fajhoz tartozó valamennyi törzs egy adatnak számít.

A törzsek kora a fels-eocéntl a pannonig terjed. A kormegállapítások
nem mindig biztosak. Egyes budakörnyéki törzsek lehetnek régebbiek (pl. a

budaörsi CeZ/ís-törzs). Az Egerbaktától Mikófalván keresztül Lénárddarócig
található számos törzsmaradványt összeállításunkban középs-miocénnek vesz-

szük, Schréter Z.-nal szemben, aki szarmata-kort tulajdonit nekik.

Összeállításunk alapján lehetvé válik a törzs és az egyéb maradványok
elterjedésének összehasonlítása. A levél- és termésmaradványok alapján össze-

állított flórában annál nagyobb százalékban vannak trópusi elemek, minél régibb

idkre megyünk vissza. A fatörzseken alapuló összeállítás ellenben trópusi elemet
alig tartalmaz. Igaz, hogy több trópusinak látszó alakot azért kellett kihagy-
nunk, mert nem voltak nemzetségre kiértékelhetk, másokat pedig a részletes

vizsgálat során át kellett értékelnünk. A fatörzsek alapján mgismert erdkben
mégis kisebb a trópusi elemek százalékaránya, mint általában az egykorú flórában.

E ténynek több oka lehet. 1. A kovásodott fatörzsek nagy valószínséggel
hegyvidékekrl származnak, amelyek éghajlata mindig enyhébb a síkságokénál.

2. Á lápi- és mocsár-erdk fanemei közt ugyancsak kevesebb a trópusi elem, mint
a szárazabb talajú erdkben. Csupán a mangrove kivétel, errl azonban snövény-
tanilag még alig tudunk valamit.

3. A törzsmaradványok között csak olyan helyeken akadnak vékonyabb
törzsek, ágak, gallyak, ahol a beágyazó kzet is kovásodott (Fóny, Megyaszó).
Egyebütt csak vastag törzsek, illetve ezek töredékei találhatók. Ezzel szemben
az új harmadidszaki trópusi fás növénymaradványok valószínleg jórészt cserjék,

(így a Cinnamomiimok, de valószínleg a Ficm tiliaefolia és a Leguminosák is.)

Ez a harmadidszaki éghajlatváltozással összefügg, lassú fejlclés eredménye
lehet. A hmérséklet lehlésével u. i. a babérerdök lassanként lombhullató erdk-
nek adnak helyet ; a lombhullató erdk cserjeszintje azonban egy ideig még
babérlevel, örökzöld fajokból áll. A cserjeszint trópusi elemei is jó darabig

megmaradhatnak, ahol a faszint fajait már hvösebb éghajlatú fák váltották fel.

Hasonló jelenségek Földünk mai növénytakarójában is észlelhetk.

Kiegészítésül szolgáljon néhány hazai fatörzsmaradvány leírása.

Pinuxylon karnncsense n. sp.

XIX. tábla, 1—3. ábra

Ez a Pí/íus-törzs a karancsberényi kszénfekvbl származik, kora tehát

fels-oligocénra tehet. IMiután a törzs címkéjén csak annyi áll, hogy kszén-

ig I'öUllani Közlöny — .í-i
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fekv, a tényleges kor nem állapítható meg. Hosszanti gyantavezetékeinek epitél-

sejtjei vékonyfalúak, a vezeték sokhelyütt összenyomódott. így kétségtelenül a

Pinuxylon gyüjtönemzetségbe tartozik. Nagyon jellemzk rá a sajátságos össze-

tett bélsugarak. A gyantavezeték nem a bélsugár közepén halad végig, mint
általában a Pmus-fajoknál, hanem egyszeren a bélsugár széles és magas középs
sejtjei végzik a gyantavezetést. Érintirányú csiszolatban legtöbbször két ilyen

nagy sejt látható a bélsugár középrészén. Sugárirányú metszetben is sokkal

magasabbak az összetett bélsugár középs sejtjei a felettük és alattuk futóknál..

A faparenchima — mint a legtöbb Pinus-törzsben — teljesen hiányzik. Sajnos,

az anyag színtelen és rosszmegtartású, így a gödörkézettség, különösen a bél-

sugársejteké, alig vehet ki.

V
Lignum e tracheidibus, radiis meduUaribus et ductibus resiniferis compositum.

Ductiis resiniferi parieíibus debilibis circiimdati. Radii medullares compositi in.

medio cellulis majoribus diictum resinifenim transversalem formantibus.

Taxodioxylon taxodii Gothan

XIX. tábla 4. ábra ; XX. tábla, 5—8. ábra ; XXI. tábla, 9. ábra

Két jobb megtartású, színes törzsdarab. Egyiket Sashalom mellett D a 1 1 o s;

E., a másikat Sajókazincon Schréter Z. gyjtötte.

, A faparenchima sima, vagy olvasószeren, esetleg szabálytalanul meg-
vastagodott harántfalú, mindkét törzsben elég gyakori. A bélsugarak radiális

falán a keresztmezben a korai pásztában két-három, esetleg több, csaknem
fekv, széles és szélesnyílású verem van. A kései pászta vermei kisebbszámúak,
meredek és liasítékszerü pórusokkal. A tracheidák érintirányú falán a kései

pásztában sok verem van, hasítékszerü pórusokkal. A tracheidák radiális falán

a korai pásztában a vermek két-három porban, a kései pásztában egy sorban
helyezkednek el. A Sanio-féle vonalak jól kivehetk.

A bélsugársejtek gödörkézettsége kétségtelenül Ta.xodioxylonra vall. E
gyüjtönemzetségbe tartozik a Taxodium és a Sequoia fája is. A Seqiioia gigantea

alakkörének törzsei a bélsugársejtek radiális falán keresztmeznként csak egy„
legfeljebb két gödörkét mutatnak. Nagyon hasonló azonban egymáshoz a Taxo-
dioxylon taxodii Gothan és a T. seqiwianum (Mercklin) Gothan,
más néven T. gypsaceum (Goeppert) Kráusel. Az elbbi a Taxodium-

j

nemzetség, az utóbbi a Sequoia sempervirens alakkörébe tartozó törzsek g^mjt-
neve. Kráusel szerint a T. ta.vodii faparenchimájának keresztfala gödörkés,

a T. gypsaceumé ellenben sima. Ezen megkülönböztetés azonban nem kielégít. .

A fkülönbség abban van, hogy a Taxodium korai pásztájában a gödörkék a
tracheidák radiális falán két, st gyakran három sorban vannak, ezzel szemben
a Sequoia sempervirens tracheidáin általában egy s csak ritkán két sorban. Ezen .

az alapon a szóbanforgó törzsmaradványok csakis a T. taxodii, tehát a Taxodium
distichum fosszilis alakjának törzsei lehetnek. Ez alak törzseit már hazánk több
pontjáról, így Vas megye és Rózsaszentmárton pannóniai rétegeibl is közölték. 1

A sajókazinci lelet burdigálai korú, a sashalmi — mely pannóniai rétegbl szár-
,

mazik — valószínleg átmosott, tehát ugyancsak régebbi. Elfordulásaiknak
kifejldésjelz jelentségük van. .

Cupressinoxylon sp. í

XXI. tábla, 10—11. ábra v

B a r t k ó L. gyjtötte Ipolytarnóéím, az alsó-mediterrán kszénössziethez
J

tartozó rétegbl. Gyantajáratai nincsenek, faparenchimája van. Anyaga elég
'

rossz megtartású és színtelen, így a gödörkézettsége rosszul látható. Egyes, korai
pásztabeli tracheidák radiális falán két sorban is vannak gödörkék. Néhol a
bélsugár.sej tek radiális falának gödörkézettsége elég jól látszik. A korai pásztá-
ban keresztmeznként 2— 3 tojásdad meredek, ferde állású, elliptikus pórusú
verem van .Az effajta gödörkézettség Kráusel szerint a Cupressinoxylon
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gyüjtönemzetségre jellemz. A ciprusfélék családjában valóban elfordul ilyen

gödörkézettség, a vermek a tracheidák radiális falán csak ritkán vannak két
sorban. Az ipolytarnóci maradványt leginkább Thiiya-nak minsíthetjük.

K r á u s e 1 határozókulcsa alapján fajra nem határozható meg, mert
vermeinek és pórusainak kifejldése eltér K r á u s e 1 leírásától.

Pterocaryoxylon sp.

Ipoly tarnócról több kétszik fatörzset is vizsgáltunk. Nagyrészük azonban
annyira rossz megtartású, hogy meghatározásukhoz nem sok remény van. A leg-

jobb megtartású, szórtlikacsú törzs szerkezetére ikerpórusok és pórussugarak
jellemzk. Metatracheális faparenchimája van, amely az évgyrkkel párhuzamos
sorokat alkot. Bélsugarak egy-kétsejtsorosak. Ez a törzsmaradvány a diófafélék

családjába tartozik és minden valószínség szerint Pterocarya- (Pterocaryoxylon)-
törzs. P/erocarya-levelek nagvszámban fordulnak el Ipolytarnócon (Jab-
1 o n s z k y , 1914).

Quercoxylon sp.

XXI. tábla, 12. ábra

T r á g e 1 e K. gyjtötte Kemenesmagasiban. Évgyri aránylag szélesek,

3—4 mm-esek. Nagyobb számú tölgytörzset ismerünk a hazai harmadidszakból.
A kemenesmagasi törzs nem egyezik pontosan az eddig leírtakkal, de nem is

lehet azoktól fajilag elkülöníteni. Sajnos, a többi törzs fajisága sem ismerhet fel.

így nem vonhatunk le bellük semmiféle következtetést, még az sem állapítható

meg, hogy örökzöld vagy lombhullató tölgyhöz tartoznak-e.

Juglandoxylon sp.

XXn. tábla, 13—16^ ábra

A diófa szerkezetét mutató törzsmaradványok három különböz lelhelyrl
származnak. Szórt helyzet, aránylag ritka, nagy likacsaik, 3— 5 sejtszélesség
bélsugáruk és jól fejlett, tangenciális sorokban álló, metatracheális faparenchi-

májuk van. A legrégibb diófa törzsmaradványok Salgótarján környékérl kerültek

el, de csak egyikük-másikuk szerkezete ismerhet fel kellképpen. A törzsek
— mint helyszíni gyjtéssel megállapítottuk — a kszénfekvbl származnak.
A törzsek pontosabb korára vonatkozólag a következ adataink vannak. Azok
a törzsek, amelyek eredeti rétegükben fekvknek tekinthetk, 'egy agj'agos

homokrétegbl kerültek el. Ugyanilyen az a réteg, amely ugyancsak Salgótarján
közelében, a törzslelhelj^ektl északabbra, levélmaradványokat tartalmaz. Ez
a flóra nagyon rossz megtartású és ezidáig még nem nyert feldolgozást. Felületes

vizsgálat alapján megegyezik azokkal a flórákkal, amelyek a csörögi Kígyóhegy-
rl, valamint Nógrádvercérl származnak és amelyeket katti-emeletbelieknek
sikerült megállapítani. így a törzsek korát legfels oligocénre tehetjük. Csep-
reghyné Meznerics I. szerint (1953) a kszénfekv rétegek lényegesen
fiatalabbak volná- nak, bár az alatta fekv rétegek korára már nem terjed ki.

A fenti megállapítások szerint az összeállításban a salgótarjáni diófatörzseket

oligocénkorúaknak vettük.

Másik diófa törzslelöhely a Kamaraerd. A Rózsák-völgye feletti kavics-

.

bányából B o d a J. gyjtött egy 35 cm átmérj törzset. Ugyaninnen kisebb
törzset P a p p F. útmutatása alapján a Mezgazdasági Múzeumban rendezett
erdészeti kiállításra szállítottak. Mindhárom törzs azonos szerkezet. Jól láthatók

a metatracheális parenchimasorok. A tangenciális hosszmetszeten jól megkülön-
böztethetk a rostcsoportok és megállapítható a bélsugarak szélessége. Az edény-
tagok hossza nem egyforma. A hosszabbak mellett egészen rövid, hordószer
edénytagok is vadnak.

19»
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A Kamaraerdben és környékén fekv igen sok törzsmaradvány közül
eddig csak a platánt és most a diófát sikerült megállapítani. A legtöbb törzs-

darab igen rossz megtartású. Vizsgálatra alkalmatlan. A lelhely kora aisó-

mediterrán.

A harmadik. Szurdokpüspökibl származó diófatörzset Szabó J. gyj-
tötte, pontos kora nem állapítható meg ugyan, de kétségkívül a legfiatalabb.

Az említett három lelhely diófáinak faji azonossága természetesen két-

séges, csupán a Jí/(/Zans-nemzetséghez tartozásuk vehet biztosra. A rokonnemzet-
ségek közül a Pterocarya bélsugarai legfeljebb kétsejtsorosak. Ilyen maradványok
Selyprl, Eger melll és Ipolytarnócról kerültek el. A Carya-nemzetség a likacs-

g\’ürüsség felé hajlik, ezt azonban vizsgálati anyagunkon nem észleltük. Szóba
jöhetne még az Engelhardtia-nemzetség, ennek szöveti szerkezete azonban elt-
tünk még ismeretlen. Az egri wind-gyári fels-oligocén agyagban JuyZans-levelek

is vannak. A salgótarjáni törzsek ugyanannak a fajnak a törzsei lehetnek, mert
egykorúnk. A Kamaraerd alsó-mediterrán rétegeibl nem ismeretes semminem
levélmaradvány. Ipolytarnócról, a rokonsági körbl eddig nagyszámú Pterocarya-

és Carya- {Hicoria—) levél ismeretes.

Ulmoxylon sp.

XXIII. tábla, 17—19. ábra
1

Az ide sorolható törzsmaradványok két lelhelyrl valók. Bujákról (saját

gyjtésbl) és Nógrádszakálról (SzontághJ'. gyjtésébl). A keresztmetszeten
jól látható a likacsgyrsség. A korai pászta edényei nagyüregek, a kései pásztá-
ban pedig szüküreg edénycsoportok láthatók. Az edények sötétek, sötétszín
thjdlákkal töltöttek. A thyllák hosszmetszetben is jól látszanak. Egyes véko-
nyabb edényeken spirális vastagodás észlelhet. A leletek tortónai, esetleg szarmata
korúak. Bujákon a törzsekkel egyids, vagy csak kissé fiatalabb levélriyomatok-
ból álló flórát is gyjtöttünk, aminek alapján a leletek korát biztosabban lehet

majd rögzíteni. ,

Természetesen itt is számításba kell vennünk néhány rokonnemzetséget.
A ma él Zelkova edénj-ei azonban szkébbek, bélsugarai keskenyebbek. A Ccllis

bélsugarai pedig szélesebbek, így tehát csakis az LTmus-nemzetségröl lehet szó.

Faji meghatározásra, sajnos, nem gondolhatunk. Mégis lehetséges, hogy a levelei

alapján hazánkban igen gj'akori Ulmas pliirinervia törzsérl van szó.

r. A H 3 p e a H c K II ;

J^aHHbie K 3HaHHK) TpeTHHHblX JICCOB BcHrpHH Ha OCHOBaHHH
HsyneHHH HCKonaeMux ctbojiob AcpeBbCB

B BBeaeimii cxaTbii aerop Booiue vKaaucaeT iia po.ib ii3y9eHiia iiciconaeMux

cTBO.iOB AepeBbeB TpeTiimibix aecOB. B ouiiipiibix pattoiiax, rae OTcyrcTByioT iinbie

ocraTKii, oniipaeMcn iicK.iiomiTe.ibiio na iiciconae.Mbie ctbo.i i.i aepeBbCB. FIotom aBTop

HamicbieaeT 6 paaiiux tiibob, Koropbie' nam.incb b paaaimabix MecTOnaxo>KfleHiinx. Pi-

niivylon karancsense n. sp,, Taxodioxylon taxodii Gothan, Cupressinoxylon sp..

Qiiercoxylon sp., Juglandoxylon sp. ii3 rpex, Ulmoxylon sp. ii3 flsyx OTae.ibiibix AiecTO-

naxo)K33Miiri. HaKOneu, asTop oöbaciiaeT* npii.xoweiiHyio k craTbii Kapry, rje yi<a-

3aiibi aamibie ctbo.iob AepesbeB. 3ra Kapra coracaeiia na ociiOBaiimi aiireparypHbix ii

coöcTBeuiibix aaiiiibix.
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Contributions á la eonnai-^sanee des foréts tertiaires de la Hongrie d‘apres dós
recdierehes faites sur des trones d’arbres fossiles

pár G. ANDHEAXSZKY

L’examen des trones d’arbres fossiles sert á conipléter les dgnnées fournies

pár d’aiitres vestiges et pár d’áutres méthodes de recherches. Quoique souvent
les trones fossiles se trouvent ensemble aves des feuilles et des fruits fossiles,

pourtant il y a de vastes territoires oü il n’y a que des trones. Les feuilles, les

fruits, ete., se eonservent surtout dans les eaux et la aussi, prés des rives. Dans
ees endroits on les trouve en grandes masses. eeslieux d’oeeurenee ont eependaut
une faible étendue, en général. Mais la silifieation des trones d’arbres a eu lieu

aussi lóin des grandes nappes d’eau, dans des endroits dépourvus d’autres ves-

tiges. La earbonifieation des trones d’arbres s’est effectuée dans des eireonstanees
pareilles que eelles des feuilles. fis peiivent aiissi se reneontrer en grandes
masses. Parfois leur strueture est aussi bicn eonservée, mais pour la plupart les

trones d’arbres n’indiquent dans le mérne endroit, qu’une seule ou trés peu
d’espéees. En Hongrie ils proviennent surtout de eoniféres, eequi peut étre attribué

surtout á la teneur en résine des eoniféres, ee qui assure la eonservation de leur

strueture.
j

La silifieation des trones d’arbres est un proeessus eneore peu élueidé.

Tout semble indiquer que la silifieation a eu lieu prés des geysires ou dans des
,

eáux thermales dönt l’eau eontenait beaueoup de siliee en solution. Les trones .

d’arbre^s’altérent sur leur surfaee, eomme les roehes en général. Mais leurs parties

non altérées restent préservées pendant des eentaines de millions d’années á l’état

dans lequel ils étaient lorsque la silifieation a pris fin. II s’entend de sói que la

strueture des trones d’arbres putrefiés ou autrement endommagés est dété- :

riorée et ne se préte pás á l’examen.
L’examen des trones d’arbres rend done possible la reeonnaissaneye des

foréts tertiaires sur de grandes étendues. Mais la d,étermination des espéeés ren-
contre souvent de grandes diffieultés. Nous ne eonnaissons pás la strueture des
genres d’arbres qui de nos jours ne se reeontrent pás en Europe paree qu’elle

n’a pás. été eneore étudiée ou bien ees travaux nous sont inaeeessibles. Pourtant
á l’époque tertiaire il y avait en Hongrie un grand nombre de familles tropieales

|

et en général étrangéres. D’autre part nous manquons de matériel fossil pour i

la eomparaison. II n’y a non plus d’ouvrage d’ensemble qui permettrait l’identifi-
j

eation des arbres dieotylédones. La situation est meilleure pour les pins, l’ouvrage *

de K r á u s e 1 (1949) fournissant d’indieations sur beaueoup de questions.
Nous donnons iei les résultats de l’examen de quelques trones d’arbres.

Pimixylon Karancsense n. sp.

Le tróné est eertainement un tróné de Pinus, paree qu’il posséde des con-
duites de résine, dönt la paroi est minee. Un fait saillant e’est que dans les rayons
médullaires eomposés la eonduite de résine n’est pás située au milieu, mais ee

sont des eellules superposées généralement en deux rangées au milieu du rayon
rnédullaire qui grossissent fortement et torment la eonduite de résine. D’ailleurs la

disposition des fossettes est trés mai diseernable. Le tróné provient de~Karanes-
berény et est d’age Oligoeéne supérieur. Sa diagnose se trouve dans le texte
hongrois.

Ta.vodio.xylon ta.xodii G o t h a n .

Nous ])ossédons deux trones qui présentent la strueture propre á eette
espéee, l’un provenant de Sashalom (prés de Budapest), a été trouvé pár E.
Hallos, l’autre de Sajókazine fut reeueilli pár Z. Sehréter, L’áge de ee
dernier est burdigalien, eelui du premier est ineonnu. Les fossettes des eellules

du rayon rnédullaire indiquent un Taxodioxylon, et spéeialement le T. taxodii,
paree que sur la paroi radiale des traehéides les fossettes sont dLsposées souvent
en trois rangées. Le terrain done, oü vivaient ees arbres, a du étre un marégage
situé en plaine.
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Cupressinoxylon sp.

Ce tronc provient d’Ipolytarnóc oii il a été recueilli pár L. B a r t k ó.

II est d’áge méditerranéeri inférieur. Nous le rangeons dans le genre collectif

Cüpressino.xylon parce que sur les cellules du rayon médullaire il y a, dans le plán
transversal, 2 á 3 fossettes ovales raides, avec des pores elliptiques. Mais pár
contre les fossettes sont ca et la disposées en deux rangées sur la paroi radiale

des trachéides, ce qui est rare dans la famille des Cupressaceae. C’est surtout le

genre Thiiya qu’on peut prendre en considération.

La collection de l’Institut de Botanique systématique posséde aussi des
troncs de Dicotylédons, recueillis á Ipolytarnóc. Leur état de conserv^alion est

en général mauvais. La structure de l’un d’eux correspond au genre Plerocarya.

Quercoxylon sp.

Le tronc provient de Kemenesmagasi, de la collection de K. T r a g e 1 e.

II s’agit sans doute d’un tronc, de chéne, mais sa structure ne présente pás de
traits particuliers d’aprés lesquels ont puisse l’identifier avec une espéce fossile

ou récente.

Jiiglandoxylork,,sp.

Des troncs d’arbres provenant de trois différents lieux et d*^áge différent

présentent la structure du no}’er
;
les pores relativement grandes sont dispersées,

le rayon médullaire est large de 3 á 5 rangées de cellules, le parenchyme est nette-

ment metatrachéal. L’un provierit des environs de Salgótarján, mais de plusieurs

places, du mur du gisement de charbon. Són ágé est donc probablement oligocéne

sup, Dans la cour des maisons á Salgótarján on voit de puissants troncs de cette

«spéce. L’autre tronc provient de Kamaraerd, prés de Budapest, et le troisiéme,

probablement le plus jeune, a été trouvé á Szurdokpüspöki. L’un des troncs de
Kamaraerd posséde encore maintenant un diamétre de 35 cm. Quant aux autres

genres qui pourraient étre pris en considération, les rayons médullaires du Ptero-

carya sont á un ou deux rangées de cellules, le genre Carya présente déjá quelque
peu une structure annelée — poreuse. Nous ne connaissons pás la structure du
tronc du genre Engelhardtia appartenant aussi á la famille des Juglandacées.

L’on rencontre souvent au Tertiaire des fruits d’ Engelhardtia. Ainsi il est vrai-

5emblable que nous retrouverons aussi les vestiges de són tronc.

'Ulmoxylon sp.

Le troiséme type de tronc dicotylédone est représenté pár des troncs pro-

venant de deux endroits. L’un a été recueilli á Buják pár l’Institut de Botanique
systématique, l’autre pár T. Szontágh á Nógrádszakáll. Le tronc est nette-

ment annelé-poreux, avec de gros vaissaux, les rayons médullaires sont d’une

largeur moyenne. Les vaissaux moindres ont souvent des parois épaissies en
spirálé.

La carte annexée montre les résultats des recherches faites jusqu’ici con-

cernant les troncs minéralisés et carbonisés de la période tertiaire de la Hongrie.
Les 80 données qui ont servi de base pour la carte ont été recueillies en partié

dans la littérature (30), les autres 50 sont des résultats des recherches de l’Institut

de Botanique systématique, dönt une partié n’a pás été publiée jusq’ici. Nous
n’y avons pás figuré les trouvailles connues de la Hongrie sans localité précis,

ni celles qui ne se rapportent pás á des genres vivant actuellement ou qui ne
peuvent pás étre mises en relation avec de telles genres. N’y figurent pás, non
plus, les données des rapports géologiques qui ne sont pás accompagnées d’une
description, d’une image ou d’une identification précise. Cependant le peu de
données permet déjá certaines comparaísons avec les données fournies pár les

macrofossiles. L’on y trouve la justification du manque des éléments tropicaux
parmi les espéces d’arbres mentionnées dönt les vestiges des feuilles se retrouvent
pourtant jusqu’au Pliocéne. II est vrai que parmi les vestiges qui n’ont pás pu
étre déterminés et parmi ceux publiés sous un autre nm, il peut y avoir des

espéces tropicales. Mais mérne ainsi leur part y est bien petite. Cela trouve són
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explication, au moins en partié, en ce qiie les plantes arborescentes tropicales du
Tertiaire avancé ne devaient étre, pour la plupart, que des arbrissaux, comme le

Cinnamomuin

,

le Ficiis iiliaefolia, et peut-étre encore d’autres. Le refroidissement

du climat fait substituer d’abord aux espéces feuiliues de haute taille des espéces

á feuilles caduques ;
dans la strate arbustive au moins en partié, les espéces du

climat chaud persistent. C’est un développement phytogéographique qui se

poursuit aussi de nos jours et qui trouve ainsi une confirmation phytopaléonto-
logique.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATION DES PLANCHES

XIX. tábla

1. Pinuxylon karancsense (Karancsberény). km., sect. transvers,

2. „ „ „
"

tg. hm., sect. tang.

3. ,, ,, ,, rád. hm. sect. rád.
4. Taxodioxylon taxodii (Sajókazinc). km., sect. transvers.

XX. tábla

5. Taxodioxylon taxodii (Sashalom), km., sect. transvers.
6. ,, ,, (Sajókazinc) tg. hm., sect. tang.
7. „ „ „ tg. hm., sect. tang.
8. ,, ,, (Sashalom), tg. hm., sect. tang.

XXL tábla

9. Taxodioxylon taxodii (Sajókazinc). rád. hm,, sect. rád.
10. Cupressinoxylon sp. (Ipolytarnóc). km., sect. transvers.
11- „ „ ^

“
,, tg. hm., sect. tang.

12. Quercoxylon sp. (Kemenesrnagasi). km. sect. transvers.

XXII. tábla

13. Juglandoxyolon sp. (Salgótarján), km., sect. transvers.
14. ,, ,, (Szurdokpüspöki), km., sect. transvers.
15. ,, ,, (Kamaraerd), km., sect. transvers.
16. ,, ,, (Kamaraerd), tg. hm., sect. tang.

XXIII. tábla

17. Ulmoxylon sp. (Buják), km., sect. transvers.
18. ,, ,, (Nógrádszakáll). km., sect. transvers.
19. ,, ,, (Buják), tg. hm., sect. tang.
20. Juglandoxylon sp. (Szurdokpüspöki), rád. hm., sect. rád.


