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készült dolgozat.!

ISTVÁN

A solymári barlangból kiásott faszénmaradványok mikroszkópi feldolgozása a Gothan által leírt módszer szerint történt,
amely a barnaszenek és a praehisto r i kus faszénmaradványok
prepalására igen alkalmas.
A széndarabkákat AÚasz helyett
viaszgyanta keverékével itattuk át. 2 A felragasztott metszetekbl a beágyazó anyagot el kellett távolítani, mert a Gothan által
ajánlott glicerines vagy alkoholos készítmények a meghatározásokhoz nem nyújtottak eléggé világos és áttekinthet képet.
Az alig babszem-, nagyobbrészt búzaszemnagyságú szén32
darabkák száma
eltekintve a kisebb „detritus“-októl
volt, 23 darabból metszet készült, a többieket pedig porított állapotban vizsgáltuk (macerátum), utóbbiak azonban már újabb
fajokat nem tartalmaztak.
23 darabból 69 mindhárom irányú
metszet készült, amelyek Taxus, Pinus és Larix fajoknak bizonyultak, éspedig 6 próba Taxus, 9 próba Pinus és 5 próba Larix
fájából származott. Három széndarabka meghatározása nem
sikerült, de a felismerhet bélyegek alapján minden bizonnyal
a Taxussal identikusaid. (Lásd V. tábla.)
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A

Taxus baccata

Az ersen

szenesedet! darabkák csak
gyanta vezeték
vastagok.
hiányzik. A metszeten látható kisebb üregek részben az anyag
deformálódása során, részben pedig metszés alkalmával keletkeztek.
bélsugarak finomabb szerkezete a szenesedés következtében felismerhetetlen, csupán az egyrétség volt megfigyelhet. A porított anyagban (maceratum) a tracheidák spirális
falvastagodását és a radiális falak udvarosgödörkéit kétségtelenül fel lehetett ismerni. Hosszparenchymát nem lehetett megfigyelni.
traoheidák keresztmetszetei aránylag kicsinyek,
hozzá hasonló traeheidás fenynk a Taxuson kívül nincs.
Keresztmetszeti képe csupán a Taxussal egyezik meg. Érdekes
jelenség, hegy a keresztmetszeti képen egyes tracheidák átméri
valamivel nagyobbak a többieknél, úgyhogy szinte nagyobb
2 -re es
tracherda
tracheidájú gócok keletkeznek. Az 1
1.

egy, néhol másfél
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1
W. Gothan: Ülber die Praparation von Braunkohlenhölzeru zr
Gothan
mikroskopischen Untersuehung. Naturwiss. Wochetnschr. 19.
Potomé: Palaoibotanisehes Praktikum. Berlin 1913.
2 Sárkány: Bot. Közi. 1939. 5
6. fz. p. 331.
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száma:
dul el.

Ehhez hasonló magas szám csak a Taxusban forkérdéses fenyfáié tehát feltétlenül Taxusból szár-

1298.

A

mazik.
2. Pinus silvestris L. (?) A darabkák keresztmetszeti képén
másfél-két
figyelhet meg. A gyantavezetékek inkább
az szi farészben helyezkednek el és itt is közelebb a tavaszi
fa részhez. Amíg az epithel-sejtek hiányában a Larix és Picea
fajoktól való elválasztás lehetetlen volt, addig a bélsugarak
finomabb és jól felismerhet szerkezete alapján a kérdéses
szén feltétlen Pinus jelleget árul el.
bélsugarak faparenchymából és haránttracheidákból állanak, az utóbbiak általában
mint szögletsejtek jelennek meg. A bélsugár falában egy kérésztezési mezban egy
az egész mezt kitölt
nagy, egyszer
gödörke van (pionid-típus).
haránt tracheidáknak- a fogazata
haránttracheidákban a fogak elég hegyesek,
jól látszik.
st egyik-másik léc a vízszintes falakat össze is köti. Ez a Pinus
silvestris sajátsága, szemben a P. montana és a P. nigrával.
amelyekben ilyen átér lécek nemigen fordulnak el, így nem
lehetetlen, hogy a kérdéses feny valószínleg a P. silvestrisbl
származik. Ez azonban csak valószínség, mert a pontos diagnózist megfelel anyag hiányában minden kétséget kizáróan nem
lhetett megejteni. Az sem lehetetlen, hogy a kérdéses szén a
Pinus rotundából származhatottvasta3. Larix (?).
széndarabkák általában két
gok. A hosszgyantavezetékek felismerhetk, st a sárga varnatarcalom egyikhen -másikban még látható is, ellenben az. epithelsejtek szerkezete felismerhetetlen, többnyire hiányzik.
szén hosszmetszetei közül csak a tangentiális nyújtott
némi támpontot. A radiális metszet hiányában a szándarabkát
porítottak és így egyes bélsugárrészleteken a. bélsugárparenegy-egy keresztezdés! mezchyma egyszer kis gödörkéi,
ben 4 5 és a haránttraclieidák felismerhetk voltak.
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A recens fajokon is nehezen megtalálható, különben is ritkán elforduló hosszparenchyma jelenlétének vagy hiányának
megállapítása az ersen töredezett hosszmetszeten kétséges, a
keresztmetszeteken pedig egyetlen gödörkés harántfalat sem
lehetett találni, így a meghatározásban nélkülözni kell. A maccrátumban egyetlen esetben megfigyelt radiális ikergödörkék
alapján a Larix jelleg jutott túlsúlyra, de az sem lehetetlen,
hogy a. szén Piceóból származik. Egész pontos diagnózist anyag
hiányában nem lehetett- megállapítani.
Ha a fenti eredményeket klimatikus és növényföldrajzi
szempontból értékelni akarjuk, megállapíthatjuk, hogy a Taxus,
Pinus és Larix elfordulások Solymár tengerszintfeletti 'magasságában a mainál hvösebb és csapadékosabb éghajlatra mutatnak. Fel kell tételeznünk
mivel embernyomokat nem találtak
hogy a faszéndarabok a közvetlen környezetbl erdtz vagy
villámcsapás következtében kerültek lelhelyükre. így Solymár
környékének flórája a mai vegyes lombos erdségtl eltéren
talán túlnyomórészt fenyvesekbl állhatott.-
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Th'? charcoal reinnants of the

by

Greguss

P.

—

/.

Cave

of

Solymár.

Szálai.

The sma.ll pieces of ohiareoal emanating froni the cave of
Solymár are probably due to forest-fire as no traces of humán
dwellings were fond. The 23 pieces examined Avere identified
as species of Taxus, Pinus and LarixWe eould only find one or one and a half annual rings
Avirhout resin canals in the sections of six charcoal pieces. The
smaller or larger caA'ities in the seetion Avere probably caused
by burning and by the cutting. The finer construction of the
rays Avas unrecognizable oAving to the high-degreed combustion:
Ave could only observe the uniseriate condition. Bút Ave could
doubtless see the spirál thickenings of the traeheids and the
pittings of the radial Avalls in the macerated matériái. There
Avas no longitudinal pirenchyma in the seetion. The traeheids
2
numbered 1298 per
On the other hand AA-epercepted the Pinus character in the
seetion of nine pieces of charcoal. There mere 1,5 2 annual
rings in tlieir eien there tliey Avere eloser to the spring Avocd.
While
as the epitliel cells Avere lacking
it Avas impossible
to distingnish them from the species of Larix and Picea, the
finer construction of the rays disclosed Pinus origin. Teli zig-zag
thickenings of the nay -traeheids Avas Avell visible. As the latter
Averre leng, the Pinus silvestris origin beeame obAÚous. Bút as
these peculiarities Avere only sporadic, the charcoal might alsó
be deriA'ed from Pinus rotundata.
Fíat 6 species of charcoal oroginated quite doubtless from
Larix. The sections contained íavo annual rings. The epitliel
cells of the resin canals Avere unsuitable fór a definition. 1
•smail pits Avere i nne transA'erse sectional field of the rayparenchyma. It Ava 3 hardly possible to establish in the heavily
broken longitudinal seetion the presence or absence of the
longitudinal parenehyma AA'hich in itself is rare enought and
difficult to find in recent species; nt a single ray-Avall could
be obserA'ed in the transA’erse seetion. In the charaetenisíic signs
only the Larix-character Avas in preponderance, bút the charcoal might alsó be derrved from Picea. A more exact definition
Avas impossible OAving to the smallness and the poor quality
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of the matériái.
0
If Ave Avish to A-alue the above mentioned results from diconclusion
ni atic and geobctanical acpect, AAe mav eome to the
of
that the Taxus. Pinus, and Larix oecurences in the level

Solymár indicate a cooler and rainier climate than our present
one. To-day no pine foreste are perceptible around Solymár or
in. the entire Transdanubia. As humán traces were nt found
Ave must suppose that the charcoal pieces Avere driven by floAving Avater or storni to tlieir ac-iual finding places. It is therefore possible that the Flóra of Solymár consisted mostly of
pine foreists in dÍAr ergence of the mixed foliar forqst of to-day.
í
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Sárkány Sándor:
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„Ha a kritika csak öt- vagy tízszázalék igazságot is tartalmaz, úgy az ilyen kritikát is üdvözölni kell, meg kell figyelmesen hallgatni és ki kell hámozni belle az egészséges magot.
Ellenkez esetben, ismétlem, odajutnánk, hogy befogják a száját az 'egyébként a szovjetek ügyével szemben teljesen odaadó
emberek százainak és ezreinek, akik még nem eléggé gyakorlottak kritikai munkájukban, de akiknek a szájával szó! maga
az igazság.
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Földtani Közlöny 1950.
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sp. keresztmetszet.

Piiuis

Transverse seetion.

Larix (.’) keresztmetszet.
Transverse section.

( silvestris ?) vad. in.
ttadial section.

