
AZ IPOLYTARNÓCI ALSÓ-MIOCÉN KÖVESEDETT FAMARADVÁNYOK

GREGUSS PÁL

(VI—XIX. táblával)

A nógrádmegyei Ipolytarnóc az alsó-miocén snövényeknek egyik legrégebben

ismert gyjthelye. Az itt talált és természetvédelem alatt álló egyik fatörzset T u z s o n

J. 1901-ben Pinus tarnociensis néven írta le (46), Staub, majd 1913-ban N o s z k y
J. és Jablonszky J. ismételt gyjtésébl származó növényi maradványokat

J ablonszky ismertette (21). Munkájában sok olyan növényt említ meg, amelyeknek

ma él rokonsági körei a keletázsiai Himálaja, a Földközi-tenger melléke, Északamerika,

Kaukázus, tehát általában a Föld szubtropikus tájainak növényzetével hozhatók köze-

lebbi kapcsolatba. J ablonszky megemlíti azt is, hogy a tarnóci flóra Bilin,

Leoben, Parschlug alsó-miocén flórájával egyezik meg leginkább, de a radoboji

fels-miocénkorú flórával is sok hasonlóságot mutat. Megállapítása szerint az általa

vizsgált tarnóci flóra oligocénnál fiatalabb, de fels-miocénnál idsebb korú lehetett.

Újabb feltárásokkal Tasnádi Kubacska A., Bartkó L. és különösen

M. R á s k y K. több éven át megismételt gyjtéseivel a tarnóci sflóra nagymértékben
gazdagodott. R á s k y K. az itt gyjtött növénylenyomatokat dolgozza fel és vizsgálati

eredményeit rövidesen közölni fogja. 22 db. kovásodott fatörzset xylotómiai vizsgálatra

részemre engedett át.

A részletes vizsgálatokból az az eredmény bontakozott ki, hogy az ipolvtarnóci

miocénkorú flórában elssorban szubtropikus elemek, többek között pálmák, babérok

és magnóliák éltek. Megvan közöttük Tuzson J. Pinus tarnociensis-e is, amelynek

mai legközelebbi alakja a Sierra Xevada hegységben él Pinus lambertiana.

Ugyancsak elkerült a harmadkori flórában annyira elterjedt Sequoioxylon

(TaxocLioxylon) , továbbá egy Palmoxylon (Sábái ?), két Laurinoxylon faj, és egy kétes

Carpinoxylon (?). Feltn, hogy ezen a területen abban az idben legalább 4— 5 Pinus-

faj élt, amelyek társaságába Keteleeria (?) vagy Abies (?) is vegyült.

Anatómiai leírás

1. Sequoioxylon sp. (Taxodioxylon)

A 14. sz. megkovásodott fa a Katlan-völgybl éspedig a jobb I. sz. lelhelyrl

származik. A 12— 14 cm hosszú és 6—7 cm vastag smaradvány valószínleg ágdarab

vagy gyökér lehetett, mert a felületén, kisebb ágcsonkmaradványok is voltak, A fa

teljesen átkovásodott és így belle vizsgálatra alkalmas csiszolatokat lehetett készíteni

(1. I—II. tábla, 1— 6. kép). A kovásodás mértéke Grasselly Gy. szerint 96,85%.

Meghatározását ezúton is megköszönöm.
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Keresztcsiszolat. Az egyes évgyrk 1— 2—3 mm szélesek. Az évgyr-
határ elmosódott, alig észrevehet. A keresztcsiszolatban sok a parenchima, amelynek

sejtjei általában az évgyrhatárral párhuzamosan, szinte lemezszerén helyezkednek

el. Feltn a tracheida falax vékonysága és különösen azok ürege. Egyi£-másÍK tracheida

sugárirányú Keresztmetszete 80— 1 00, st 1 20 /u-t is elér. Tangenciális mérteit valamivel

kisebbek, úgyhogy a tracheidák keresztmetszetei általában sugárirányban megnyúlt,

a sarkaikon kissé lekerekített négyszögek. A bélsugarak egy-, ritka esetben helyenként

kétrétegek, vízszintes falukban semmi gödörkézettséget nem lehetett megfigyelni

hasonlóképpen teljesen simák, legalább is simáknak látszottak a tangenciális falak is.

A faparenchimasejtekben sötétebb szín tartalom látszik. A faparenchimák vízszintes

falai teljesen simák lehettek (VI. tábla, 1. kép).

Húrcsiszolat. A bélsugarak magassága 3— 16—18 sejt. A bélsugarak

szélessége 13— 15 p . Magasságuk 18—20 u. A szögletsejtek némelyike még ennél is több,

30—32 fi. A legtöbb bélsugár 8— 10 emelet magas. A traclieidáK húrfalaiban elég gyakoriak

a vermesgödörkék. Átmérjük 10— 11 fi. A nyílásuk kör, körülöttük a torusz elvétve

határozottan látszik. Néha egy tracheida szélességben 2-— 3 vermesgödörke is elfordul

egymás mellett, legtöbbször laza sorokban, vagy pedig szabálytalanul rendezdve, és

csak a legritkább esetben érintkeznek egymással. Spirális vastagodás a tracheidákban

niúcs (VI. tábla, 2. kép).

A húrmetszeten is elég gyakoriak a fapareneliima sejtek, amelyek belsejét leg-

többször valami szemcsés tartalom (valószínleg Keményít) töltötte kí. A vízszintes

falak minden esetben simák és igen vékonyak. Ez mindenesetre fontos tény, amennyiben

a szerkezetében' a fa inkább a Sequoiához, mint a Taxodiumhoz hasonlít. Megjegyzend
azonban, hogy a ma él Sequoidk parenchimájának a vízszintes fala sohasem ennyire

sima és vékony. E tekintetben inkább a nemrég felfedezett Metasequoia parenchima-

szerkezetéhez hasonlít (2. kép).

Sugárcsiszolat. A sugárcsiszolaton a Taxodiaceae-ra jellemz bélyegek

nagyon jól megfigyelhetk. A bélsugársejtek vízszintes falai teljesen simák, gödörké-

zettséget legfeljebb csak gyanítani lehet bennük. A húrfalai is teljesen simák, rajtuk

semmiféle gödörkézettség nincs. Egy keresztezdési mezben 3— 5 gödörke sorakozik

egy, a magasabbakban két, esetleg három sorban
;
ilyenkor 6—8 is lehet egy kereszte-

zdési mezben. Az udvaruk köralakú, a nyílásaik azonban általában vízszintes helyze-

tek, néha páleika-alakúak
;

az udvar határát azonban alig érik el, legfeljebb meg-

közelítik, tehát jellegzetesen taxodioid gödörkék.

A tracheidák sugárfalában a vermesgödörkék általában egy-két sorosak, tehát

ikergödörkések, de a szélesebb tracheidákban három gödörke is lehet egymás mellett,

egy magasságban. A Samo-féle vonalak is elég jól látszanak (II. tábla, 4. kép). A gödörkék

ilyenszer elhelyezkedése, inkább a Sequoia sempervirensre vagy a Metasequoiára emlé-

keztet. A faparenchimák vízszintes falai ezen az oldalon is teljesen simák, sugárfalukban

néha apró kis gödörkék látszanak. Egyes helyeken úgy látszik, mintha haránttracheidák

is lettek volna. Az smaradvány szerkezetében egyik ma él Sequoiával sem egyezik

teljesen. Legjobban hasonlít a Sequoia setnpervirenshez és a Metasequoia-hoz, amit az

összehasonlító fényképek is igazolnak. Hasonlít még a Kráusel : ^ 24) Taxodioxylon

gypsaceunidhoz is, amelynek kereszt-, húr- és sugárcsiszolata igen sokban megegyezik

a -vizsgált famaradvány csiszolataival.

Sárkány S. (35) »a várpalotai lignitet« Taxodioxylon sequoianumnak határozta

meg, amelyet a Sequoia sempervirenssel hozott közelebbi kapcsolatba. Varga I. :

(47) a háromszékmegyei Köpeerl származó lignitet Sequoia langsdorfiinak tartja,

vagyis a Sequoia sempervivens harmadkori alakjának. A megvizsgált darab sokban hason-

lít Varga csiszolatához, de azzal teljesen mégsem egyezik. Ugyancsak igen hasonlít
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Haraszty Á. (16) a Petfi-bányából napfényre került lignitjének szerkezetéhez is,

bár ezzel sem egyezik meg teljesen. Haraszty az egyik lignitet Taxodioxylon gypsa-

ceumndk, a másikat T. taxodihlek határozta meg. A ma él Taxodiumdk parenchimá-

jának vízszintes falai csak a legritkább esetben teljesen simák, ellenben a Sequoiák
parenchimáiban a vízszintes falak legtöbbször simák, és csak igen kivételesen gödörkések

.

A keresztezdési mezkben a gödörkék száma ’s 8— 10, ami ismét Sequoiára, de különösen

a Sequoia sempervirensie jellemzk, bár a Metasequoiára is gondolni lehetne. Mivel

azonban haránttraclieidákat is gyanítani lehet, ezért a fenti anatómiai bélyegek alapján

a vizsgált smaradványt nem a Taxodioxylon gyjtnévvel, hanem pontosabban Sequoio-

xylon névvel kívánom megjelölni, éspedig fajnév nélkül, mert összehasonlító anyag

hiányában a fajt pontosan meghatározni nem tudtam. Kétségtelen, hogy a Taxodiaceae

családba tartozik, és minden valószínség szerint a Sequoia génuszba, azzal a megjegy-

zéssel, hogy igen hasonlít az él Sequoia sempervirensbez (5. kép), ill. a Metasequoidhoz.

Ezt a véleményt támasztja alá Rásky K. megállapítása is, aki ugyanazon a helyen

Sequoiaszetíí maradványokat is talált'. Meggondolandó azonban, hogy a vizsgált pél-

dányban az évgyrhatár nem határozott, míg a ma él Sequoia sempervirensben és

a Metasequoidb&n az évgyrhatárok általában határozottak és feltnek. Végered-

ményben a példány valamilyen Sequoidból származik, esetleg a Sequoia langsdorfii

alakra vonatkoztatható.

Kráusel (24) a Taxodioxylon gyjtnév alá sorolja a kövült Sequoiákat,

így a S. albertensis Penhalow, S. montanense (Torrey) Read., S. dakotense,

(T o r r e y) R e a d, 5. burgessi Penhalow, S. laramiense (Torrey) R e a d-t

is. Nem lehetetlen, hogy az ipolytarnóci smaradván}’ ezek valamelyikével egyezik meg,

de nem egyezik meg sem a várpalotaival, sem az erdélyi köpecivel, sem pedig a Petfi-

bánvában talált lignittel. Egyelre csak a Sequoioxylon nevet kívánom alkalmazni.

2. Pinuxylon lambertoides n. nm. Grcguss— Pinus tarnociensis Tuzson
(VIII—IX. tábla, 7—13. fénykép)

Tuzson J. (46) A tarnóci l^ö v ii 1 t fa c. dolgozatában részletesen fog-

lalkozik a nógrádmegyei Tarnóc községe mellett a vízmosásos árkok egyikében talált

megkövesedett fa meghatározásával. A leletet Kubinyi F. 1837-ben fedezte fel és

Petrefactum giganteum humboldtin.edu nevezte el. Környezetével együtt Kubinyi
Markó Károllyal is megfestette. Az egykorú leírások szerint az egész törzs,

mintegy 46 m hosszú, a fa magassága a koronával mintegy 56 m lehetett. A törzs kerülete

alulról 8 m, magasságban 3,8 m volt, ami 1,2 átmérnek felel meg. Félix J. 1886-ban

a törzset Pityoxylon K r a u s s nemzetségbe sorolta, fajilag azonban nem határozta meg.

Tuzson Pinus tarnociensis néven írta le, mert szerinte a »fossil fajok meghatározásában

amikor csak lehet a récens fákat kell szem eltt tartanunké

Tuzson részletesen leírta és 3 táblán bemutatta a fa keresztmetszeti, húr- és

érintirányú szerkezetét. Végs következtetésében megállapítja, hogy a leírt alak a ma
él fenyk közül egyikhez sem hasonlít különösebben. Legnagyobb hasonlóságot talált

a Himálaja déli részén tenyész Pinus longifoliával. Ez Tuzson részérl csak fel-

tevés volt, mert a Pinus longifolia törzsének anatómiai leírását sehol sem találta és

sem vizsgálta. Kráusel (24) a Pinus tarnociensist a Pinuxylon gyjtgénuszba,

illetleg a Pinus succiniferum (G ö p p e r t, nov. comb.) alakkörébe sorolja, amelynél

a haránttracheidáK fala teljesen sima, és egy xeresztezdési mezre
háromnál több gödör xe e s i x.

Ipolytamóc környékérl éspedig a Kubinyi lelhelyérl származik az alább

ismertetend 1 . sz. darab is, amelynek xylotómiája rendkívül hasonlít a Tuzson által
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leírt Pinus tarnociensis szerkezetéhez. Teljesen megegyeznek ennek a szerkezetével

ugyancsak a Kubinyi lelhelyérl származó 3, 3a, 3c sz. darabok is. A pontosabb vizs-

gálatok azt eredményezték, hogy ennek az 1952-ben gyjtött darabnak és a 3, 3a, és 3c

sz. daraboknak a szerkezete is, legkisebb részleteiben is teljesen megegyezik a T u z s o n
által 1901-ben leírt famaradvánnyal, ezért az utóbbiakkal részletesebben nem is fog-

lalkozom.

Keresztcsiszolaton az évgyrk aránylag igen szélesek, a tavaszi fa

fokozatosan megy át a nyári fába. Az évgyrmezkben elég gyakoriak a gyantaj áratok,

amelyeknek vékony epithel sejtjei azonnal elárulják, hogy a kérdéses fa feltétlenül

valamilyen Pinus-bi származik (1. Vili. tábla, 7— 8 fénykép). Elssorban ez külön-

bözteti meg valamennyi többi gyantajáratos fenytl.

A húrcsiszolaton jól látszanak az egyréteg bélsugarak, amelyek álta-

lában 8— 10 (25) sejt magasak. A gyantajáratosak — amelyekben néha két vízszintes

gyantajárat is húzódik— valamivel magasabbak, kivételesen 30 sejt magasak is lehetnek.

Az egyréteg bélsugarak a közepükön néha két sejtrétegre is szélesedhetnek. Némelyik-

ben a bélsugárparenchima-sejtek és a liaránttracheidák váltakozásait is meg lehet álla-

pítani (1. IX. tábla, 12— 13. fénykép).

,
A bélsugarak finomabb szerkezetérl a sugármetszet nyújt pontosabb

felvilágosítást. A liaránttracheidák és bélsugárparenchimák váltakozása különösen jól

látszik. A liaránttracheidák valamennyi fala vékony és sima, tehát a megvizsgált feny
,a Haploxylon típusba tartozik. Egy keresztezdési mezben 2—3, igen kivételesen 4—

5

apró pinoid gödörke van, t hát a Haploxylon csoport Lambertiana-típusába (1. VIII.

tábla, 9. fénykép) illik bele. Ezeknek a jellegeknek alapján kétségtelen, hogy ez a darab

teljesen azonos a Tuzson által 1901-ben leírt Pinus tarnociensisse1.

A hasonlóan nagy törzs, 60 m körüli magasságú ma él fenyk között két, kivé-

teles esetben 100 m magasságot és az 1,5— 3 m vastagságot is elér Pinus-fajt ismerünk.

Az egyik az amerikai Pinus ponderosa, a másik ugyancsak Amerikában él Pinus

lambertiana.

Tuzson szerint a fatörzs közelében fenyt maradványokat is találtak, ezek

legtöbb esetben 5 tsek voltak. A tk hosszúsága 14 cm körül lehetett. A P. tarnociensis-

hez tartozásukat Tuzson nem állítja.

A Pinus-félék monografikusán feldolgozott anyagából (14) a Pinus ponderosa

és a Pinus lambertiana szöveti szerkezetét vizsgálva azt találtam, hogy a Pinus ponderosa

szöveti szerkezete egészen eltér a Pinus tarnociensis szerkezetétl, mert ennek liaránt-

tracheidáiban hálózatos vastagodások vannak, a törpehajtásokon is általában 2 (3)

t van, míg a Pinus tarnociensis (Tuzson) haránttraclieidáinak falai teljesen
simák és általában 2— 5 rétegben helyezkednek el egymás felett. A Pinus ponderosá-

val, tehát ez az si fa — bár a feltn magasságuk megegyezik — genetikai kapcsolatba

mégsem hozható. Az ugyancsak 5-ts Pinus lambertiana haránttraclieidáinak a falai

teljesen simák, éppen olyanok, mint a vizsgált fában (1. VIII. tábla, 9. kép).

A kovásodott fa keresztezdési meziben 1 (2

—

3), kivételesen 4 pinoid gödörke van

(1. IX. tábla, 11. fénykép). A gödörkék nem töltik ki teljesen a keresztezdési mezket.

A tavaszi fa tracheidáiban általában 2— 3, kivételesen 4 és csak a legritkább esetben

van 5 gödörke, míg a nyári traclieidákban mindig kett vagy egy. Ugyanezeket a jelen-

ségeket figyelhetjük meg a ma él Pinus lambertiana fajnál is. A mellékelt (1 1) fénykép

jobboldala az smaradvány csiszol atáról készült 170-szeres nagyításban, míg a közepe

(11 /b) a Pinus lambertiana sugármetszetérl készült szintén 170-szeres nagyításban.

A két fa bélsugárszerkezete csaknem, a keresztezdési mezkben a gödörkék alakja és

magassága pedig teljesen megegyez, úgyszintén a liaránttracheidák elhelyezkedése és
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sima fala is. A vizsgált darab sima liaránttraeheidái alapján a Haploxylon sectioha

tartozik. Ide tartozik a Pinus lambertiana is. A ma él Haploxylon sectioba tartozó

Pinus-iélék közül a Pinus lambertiana hasonlít a legjobban a tarnóci alakhoz. Nemcsak
bélsugárszerkezetében egyez, hanem a traclieidák gödörkézettségében is, amennyiben
a Pinus lambertiana tracheidáinak sugárfalában is igen gyakoriak az ikergödörkék,

éppen úgy, mint a P. tarnociensisnél (1. IX. tábla, 1 l/a fénykép). A gyantajáratok mérete,

valamint a bélsugaraknak tangenciális alakja és szerkezete, nagysága szintén teljesen

megegyez.

Mivel a megkövesedett fa feltn nagy, magassága (kb. 56 m), az 5-ts levélzet,

a bélsugarak sugárirányú radiális szerkezete, a liaránttracheidák teljes simasága és

a 2— 3 emeletnyi magassága, mind az si, mind a ma él fában teljesen megegyezik,

indokolt az a feltevés, hogy a ma él Pinus lambertinat az egykori Pinus tarnociensis

kés utódjának, vagy igen közeli alakjának tekinthetjük. Ez a megállapítás teljes bizo-

nyosságot kapna, ha a tarnóci lelet mellett nemcsak a 12— 14 cm hosszú 5 ts hajtásokat,

hanem a jellemz tobozokat is találnánk.

Ezek szerint T u z s o n Pinus tarnociensis^ valójában a mai Pinus lambertiana

alsó-miocénkorú alakja lehet, megjelölése ennek megfelelleg, helyesebben Pinuxylon

lambertoides n. nm. G reg üss = Pinus tarnociensis Tz són volna.

3. Pinuxylon albicauloides n. sp.

'X. tábla, 17. kép, XI. tábla, 21. kép, XII. tábla, 22-— 23. kép)

A Pinuxylon lambertoides társaságában egy másik érdekes Pinus-iéleség is el-

került. Ezt az 5. sz. smaradványt Rásky a Borókás-árokban gyjtötte. Ennek

a keresztmetszeti képe is a Pinusok jellemz sajátságait mutatja. Az egyes évgyrk
általában keskenyek, a gyantajáratok inkább az szi pásztában haladnak. Ezek kereszt-

metszetei kissé lapult ellipszisek. A tavaszi pászta az szi pásztába fokozatosan megy
át, néha a tavaszi pászta jelentsen összenyomódott (1. X. tábla, 17. kép).

A Pinus jelleget a tangenciális csiszolat is igazolja. Az egyréteg bélsugarak mellett

a szélesebb, gyantajáratos bélsugarak is elég gyakoriak. A gyantajáratos bélsugarak

orsóformájúak, végeik kissé megnyúltak, de szerkezetük határozottan eltér a fentebb

ismertetett Pinus lambertoidestöl. A gyantajáratok általában a bélsugár közepén helyez-

kednek el (1. XI. tábla, 21. kép).

Jellegzetességét legjobban a sugárcsiszolat mutatja (1. XIII. tábla, 22— 24. fény-

kép). A haránttracheidák szerkezete a sugárcsiszolatokon is jól látszik, faluk teljesen

sima, tehát ez a fa is a Haploxylon szekcióba sorolható. A bélsugarak keresztezdési

mezinek szerkezetében azonban határozottan eltér a fentebb ismertetett Pinus lamber-

toides bélsugárszerkezetétl. Ennek a darabnak bélsugárparenchimájában a keresztez-

dési mezket 1 , esetleg 2 nagy pinoid gödörke tölti ki. Ha két gödörke van a keresztezdési

mezben, akkor azok általában egymás mellett helyezkednek el.

A Pinusok xylotómiájára vonatkozó vizsgálataim (14) szerint ez a típus a Pinus

strobus csoportba illik bele a lég óbban, mert haránttracheidáinak falai teljesen simák,

és mert a keresztezdési mezben egy, az egész keresztezdési mezt kitölt pionid

gödörke van. A keresztezdési mezt azonban két nagy gödörke is kitöltheti. Az össze-

hasonlító anyag felhasználásával kiderült, hogy ez a szerkezet rendkívül hasonlít a Pinus

albicaulis bélsugárszerkezetéhez, amit az élfából készített fényképfelvétel is igazol

(1. XII. tábla, 23. fénykép). A tracheidák sugárfalában, különösen a tavaszi fában iker-

gödörkék is lehetségesek, ami az él Pinus albicaulishan is megvan (1. XII. tábla, 22. kép).
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Legérdekesebb az, hogy ennek az si alaknak bels szerkezete igen hasonlít egy

ina, a Sierra Nevada-hegységben él fenytípus szerkezetéhez, amely együtt él a fentebb

ismertetett Pinoxylon lambertoideshez hasonló Pinus lambertiana-val, illetleg a Sequova

sempervirenssel
;

ez a faj pedig a Pinus albicaulis. A két fa bels szerkezete nagy voná-

sokban egymással megegyezik
;
némi különbség a két fa szerkezetében csupán abban

mutatkozik, hogy a kovásodott fában, a bélsugarakat szegélyez haránttracheidák

néha 3—4 sejt emeletesek is lehetnek, amely jelenség a Pinus albitaulis-bán csak a leg-

ritkább esetben észlelhet. Ebben a fában ugyanis a haránttracheidák csak egv-, esetleg

kétemelet magasak.

Mindent egybevetve, a megvizsgált darab feltétlen a Haploxylon szekció azon

csoportjába tartozik, ahol a keresztezdési mezt az egyetlen nagy gö’dörke tölti ki.

Ha pedig a keresztezdési mezben két gödörke van, akkor azok egymás mellett helyez-

kednek el. Minthogy ez a kovásodott fa (Pinuxylon) a Pinus albicaulissal teljes mértéks

ben nem egyezik, de ahhoz rendkívül hasonló, ezért ezt az alakot Pinuxylon albicauloides

néven kívánom megjelölni. A teljes azonosítás itt is csak úgy volna lehetséges, ha a Pinu-

albicaulis-ia jellemz toboz vagy levélcsomós törpehajtás is elkerülne az si fa közelében.

. *
t * *

Diagnosis: Pinuxylon albicauloides n sp. Greguss

Lignurn in facie radiali in tracheidibus vernalibus in parietibus radialibus saepe
poris gerninis ; tracheidibus radialibus parietibus horizontalibus levibus (Haploxylon) '

;

a'rea quadrata rarissime 2 poris pinoidalibus iunctis plena ; in hac re secunda altér

iuxta alterm ; radiis medullaribus cellulis parenchymaticis tracheidibus transversalibus

raro se commutantibus ; radiis medullaribus 1 strato et 10— 16 cellulis altis, resiniferen-

tibus 16—20 cellulis altis.

4— 6. Pinuxylon-félék

(Pinuxylon primum, P. secundum et P. tertium)

(X. tábla, 14—16., XI. tábla, 18—20. kép)

Ipolvtarnóc környékén az alsó-miocénben a fentebb ismertetett két Pimis-fajon

kívül még legalább háromféle Pinus élt. Ezt látszanak igazolni a X—XI. táblákon fel-

vett csiszolatok mikrofényképei. Az V. táblán a fentebb ismertetett Pinus albicauloidesen

kívül még háromféle keresztcsiszolat van teljesen azonos nagyításban. A 14. fényképen

a gyantajárat igen jól látszik. Ez a 3ja sz. darab is a Kubinyi lelhelyérl származik.

A 15. sz. fénykénen nincs ugyan gyantajárat, de ennek csupán az a magyarázata, hogy
az évgyrk igen szélesek, és a felvett részletbe gyantajárat nem jutott. A fényképen

nagyon jól látszik, hogy a tavaszi fa fokozatosan megy át az szi fába. Az évgyrhatár
határozott és feltn.

A 16. sz. fénykép egy másik, éspedig a Katlan-völgybi származó 8. sz. törzs

csiszolatáról készült. Ez a fénykép egy: teljes évgyr szerkezetét mutatja. A tavaszi

fa itt is fokozatosan megy át az szi fába, az évgyrühatár ennél is határozott és feltn.
A gy

rantajárat aránylag szk és inkább az szi pásztában húzódik. Az X. sz. táblán lév
4 Pinus keresztmetszeti kép azonos nagyításban és négyféle szerkezetet mutat, úgyhogy
már e 4-féle keresztmetszet alapján is következtetni lehet arra, hogyr itt 4 különböz
Pinus-ia]xó\ van szó.

Ezt különben a húrcsiszolatok is teljes mértékben igazolják. A XI. sz. tábla,

18., 19. és 20. sz. fényképek az elz 3 fából készült tangenciális szerkezetet mutatják.

A 19. sz. fényképen az egyréteg bélsugarak mellett rövid, zömök gyantajáratos bél-

sugarak haladnak. A bélsugarak magassága 6— 8 sejt. A gyantajáratosoké emiél vala-
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mivel több. A XI. sz. tábla 19. sz. fényképén feltüntetett bélsugárszerkezet határozottan

elüt az elbb ismertetett törzs bélsugárszerkezetétl. Ennél a bélsugarak 15—-20 sejt

magasak is lehetnek. A széles bélsugarak közepén húzódnak a gyantaj áratok. A kiszéle-

sedett rész úgy felfelé, mint lefelé néha 8— 10 sejtnyi magasságban egyrétegvé keske-

nyedik. Szerkezetében tehát az elztl határozottan különbözik.

Határozottan eltér az elbbi ketttl a 20. sz. fénykép fájának a bélsugárszerkezete

is. Az orsóalakú, gyantaj áratos bélsugarak középs részét parenchimatikus bélsugár-

sejtek töltik ki, a fels és alsó részen a háránttracheidák keresztmetszetei és azok vastag

falai is jól látszanak. Míg a fentebb ismertetett két fában az egyszer bélsugarak magas-

sága 8— 10, esetleg 20—25 sejtre is felugorhat, addig a 20. sz. fénykép fájában a bél-

sugarak aránylag alacsonyak, 2—6—8 sejtnyi magasak, és ami a legfeltnbb a bél-

sugarakban a vékonyfalú parenchimasejtek vastagfalú parenchimasejtekkel, illetleg

haránttracheida-sorokkal váltakoznak

.

A 6. sz. táblán jelzett négyféle bélsugár tangenciális szerkezete tehát határozottan

igazolja, hogy itt tulajdonképpen négyféle Pinus-fajról lehet szó. A 23. sz. fénykép

a Pinuxylon albicauloides szerkezete, amelynek finomabb részletét már megismertük.

A másik 3 Piiws-féleség bélsugárszerkezetét nem sikerült ilyen pontosan megállapítani,

így meghatározásuk nem is volt lehetséges. Annyi azonban bizonyos, hogy mind a 3 Pinus

különbözik egymástól, éppen ezért megkülönböztetésül az 5. sz. tábla 14. sz. kereszt-

metszeti képét, valamint a VT. tábla 18. sz. tangenciális szerkezetét ideiglenesen Pinu-

xylon primum, a 19. sz.-t Pinuxylon secundum, a 20. sz. fát pedig P. tertium ideiglenes

néven kívánom megjelölni.

7. Keteleeriá

(XII. tábla, 24—25. fénykép;

A Katlan-völgy V. sz. lelhelyérl elkerült 6. sz. darab is feltétlenül fenyfából

Í

származott. Teljesen azonos szerkezete van a 7. sz. darabnak is. Ezt igazolja a fa bels
szerkezete.

A keresztcsiszolaton jól látszik az évgyrk szakaszossága . A tavaszi

fa kissé összenyomódott, a szélesebb szi pászta azonban a fenyfa szerkezetet jól mutatja.

Az egész csiszolatban egyetlen gyantajáratot sem lehetett megállapítani, hasonlóképpen

hosszanti parenchimasejteket sem, amelyeket általában sötét tartalmukról lehet észre-

venni. Ez a famaradvány különben is nagymértékben szétroncsolódott, valószínleg

azért is, mert elbb bizonyára erdégés vagy vulkáni hamu következtében megszenesedett

és csak azután ivódott át kovaanyaggal.

A 24. sz. fénykép a fa tangenciális szerkezetét tünteti fel. Bélsugarai általában

egyrétegek, néhol a bélsugarak 2— 3 sejtnyi magasságban kétrétegvé szélesedhetnek.

Feltn, hogy egyes bélsugarak rendkívül magasak, némelyek 28— 30, st 40 sejt magasak
is lehetnek. Általában 8— 10— 12 sejt magasak.

Jó sugárcsiszolatot sajnos, a kovásodott fából nem sikerült készíteni,

vagy legalábbis olyat, amelyen a bélsugarak sugárirányú szerkezetét meg lehetett volna

figyelni.

Minthogy ebben a fában gyantajáratok nincsenek, a bélsugarak pedig egy-,

kivételesen kétrétegek — amely jelleg fleg az Abiesekre, Keteleeriára, Pseudolarixra

és kivételesen Podocarpusókra is jellemz lehet — és mivel a fában parenchimát nem
lehetett megállapítani, ilyennek a létezése azonban nagyon is lehetséges — azért való-

szín, hogy a kérdéses smaradvány valamilyen A Znes-féleségbl, esetleg Keteleeriá-ból

€
7 Földtani Közlöny
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származik. Ez csak feltevés, mert végleges döntés csakis az egyes xylotómiai részletek

alapján lehetséges. Minthogy az említetteken kívül finomabb bélsugárrészleteket meg-
állapítani nem lehetett, ezért a legnagyobb hasonlóság alapján egyelre Keteleeria (?)

néven kívánom megjelölni.

A Keteleeria a harmadkorbanKözép-Európa akkori területén már élt, amit néhány
lelet is igazol. így pl. Pop (32) Borszékrl mutatott ki Keteleeria tsét és pollenedet,

bár ez sem teljesen megbízható adat. A. Keteleeria loehri Németországban (Klörbecsen

bei Niederrad), a fels-oligocénben szintén él.

8. Palmoxylon Sábái (?)

(XIII. tábla, 26—29., XIX. tábla, 30—31. kép)

A tarnóei darabok között az egyik kis darab (16. sz.), melv a Katlan-völgybl
a baloldali 1. sz. lelhelyrl került napfényre, már külsleg is elárulta, hogy bels szer-

kezete lényegesen eltér a többiétl. Az 5— 6 cm nagyságú darab külsején 1— 2 mm vastag,

kanyargósán lefutó zsinegszer kiemelkedések voltak megfigyelhetk. A keresztcsiszolat

(XIII. tábla, 26. sz. fénykép) 30-szoros nagyítási! képe csakis egyszik növényre utal.

A kisnagyítású képen (10-szeres) jól lehet látni, hogy az egyes elkülönült edénynyalábok

látszólag szórtan, de azért nagyjából mégis a kerülettel párhuzamosan haladó sorokban

rendezdnek. Ennek egyik részletét tünteti fel a 26. sz. fénykép. A 27. sz. fénykép egy

ilyen magános edénynyaláb szerkezetét mutatja a kollaterális edénynyalábhoz csatlakozó

sclerenchimakoteggel együtt. A 29. sz. fénykép is egy kollaterális zárt edénynyalábot

ábrázol nagyobb nagyításban. Az egyes edények néhol csoportokba tömörülnek, mások
viszont magánosán az alapszöveti sejtek között helyezkednek el. A 28. sz. fénykép viszont

egy ilyen edénynyalábnak a farészletét tünteti fel, 150-szeres nagyításban. Mellette

a vékonyfalú háncslemezek és az alapszöveti parenchimasejtek is jól látszanak. A 30. sz.

fénykép egy ilyen edénynyaláb és környezetének hosszanti szerkezetét mutatja 30-

szoros nagyításban
,
míg a 31. sz. fénykép egy ilyen fanyaláb hosszanti szerkezetét

mutatja 100-szoros nagyításban. A fényképen világosan látszik a tracheidák lépcs-

zetes, illetleg gyrs vastagodása. Ugyancsak jól látszik a fanyalábokat körülvev
parenchimasejtek elrendezdése és finomabb szerkezete is. Néhol az edényeknek per-

forációját is lehet látni. Ilyen fa szerkezete egyetlen kétszíklevel vagy nyitvaterm
növénynek sincs.A törzs tehát feltétlenül valamilyen egyszíklevel növénybl származik.

Az összehasonlító adatok alapján ez a szerkezet a páhnák törzsének szerkezetéhez

hasonlít a legjobban, ill. azzal azonosnak mondható. Jablonszky J. (21) munká-
jában említ egy pálmafélét, a Calamus noszkyit, de ennek csak levéldarabka és termés

lenyomatait ismerteti. R á s k y K. (33) szintén említ egy pálmafélét, a Sábáit, de is

csak annak lenyomatairól emlékezik meg. Andreánszky (4) is leír egy pálmafélét.

a Felvidékrl, a harmadkori flóra ismertetésekor, de is csak lenyomatok és nem xylo-

tómiájuk alapján ismertette. A Calamussál és a Dracaendxal való összehasonlítás szerint

azok egyikével sem egyezik meg teljesén. Kétségtelen azonban, hogy valamilyen pálma-

féle lehet.

Eames és Mac -Danié Is (7y'b) munkájának 306. oldalán közölt Sábalpal-

rnetto egyik edénynyalábjának mikroszkópos szerkezeti képe megegyezik a szóbanforgó

alakéval (XIII. tábla, 28— 29. kép). Ezt a megállapítást látszik megersíteni az a körül-

mény is, hogy R á s k y a lenyomatok között Sabal maradványokat is talált. Minthogy

Sabal palmetto Középeurópában a harmadkorban nagy elterjedés volt, így nem lehetet-

len, hogy Ipolytarnócon is élt az alsó-miocénben. Megyjegyzésre érdemes, hogy a Sabalok

(7 faj) Észak-Amerikában, Venezuelától északra egész Észak-Amerika déli részéig ma
is élnek. Legészakibb alakja a 5. palmetto a 36°-ig felhatol.
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9. Carpinoxylon (?)

(XIV. tábla, 32—33., XV. tábla, 34—36. kép)

Az ipolytamóci miocénkorú flórában a fenyk és pálmák mellett az alábbi vizsgá-

latok szerint kétszíklevel lombosfák is vannak, ilyen pl. a Kubinyi lelhelyrl származó
2 b sz. darab is.

A X. tábla 32— 33. sz. fényképei az egyik törzs keresztcsiszolati képét tüntetik

fel 30-, illetve 100-szoros nagyításban. A keresztcsiszolatokon az 1— 2 réteg bélsugarak

között ^ egyenl nagyságú tracheidák (?), esetleg farostok között nagyobbüreg tracheák

helyezkednek el részben magánosán, részben pedig kisebb-nagyobb csoportokban, esetleg

sugaras elrendezdésben.

A keresztmetszeti képbl azonban vajmi keveset lehet megállapítani,

legfeljebb azt, hogy a fa egyenletes szerkezetet mutat ; feltn évgyrhatárai nem
voltak, ami bizonyos mértékig egyenletes éghajlatra enged következtetni.

A húrcsiszolat (XV. tábla, 34. kép) a fa bels szerkezetérl már bvebb
felvilágosítást nyújt. A bélsugarak általában egyrétegek, néhol úgy tnik fel, mintha
ezek a bélsugarak kissé srbben rendezdtek volna el, amibl a halmozott bélsugarakra

is lehetne következtetni. De még ez a szerkezet sem ad pontos útmutatást a fa fajának

biztos meghatározásához. A 35. sz. fénykép 100-szoros nagyításban a fa sugárszerkezetét

tünteti fel. Ez a sugárcsiszolat azt mutatja, hogy a bélsugársejtek általában egyenl
magasak, a heterogén bélsugárszerkezet alig észrevehet. A fa finomabb szerkezetérl

a sugárcsiszolatról készült nagyobb nagyítású fényképek nyújtanak némi útbaigazítást.

A 36. sz. fényképen igen jól látszik, hogy a tracheidák falában nemcsak sr vermes-

gödörkék sorakoznak, illetve tömörülnek szorosan egymáshoz, hanem a trachiedákban

aránylag vékony spirális vastagodások is vannak. A spirálisok a hossztengelyhez viszo-

nyítva aránylag alacsony szög alatt futnak a Carpinus-okxa emlékeztet módon.

A fényképen az egyik tracheida egyszer perforációja is igen jól látszik. Ez a faszer-

kezet nagyban hasonlít a ma él Carpinusamk. tracheida és perforációs szerkezetére,

de a mi, ill. a középeurópai Carpinusavaktól fként keresztcsiszolati szerkezete alapján

határozottan eltér. Lehetséges, hogy valamilyen meleg égövi, esetleg amerikai Carpinus

szerkezetével jobban megegyezik. Rásky K. szóbeli közlése alapján az ipolytamóci

leletek között Carpinus, minden valószínség szerint Carpinus grandis levéllenyomatokat

is talált, így nem lehetetlen, hogy a kétféle lelet valamikor összetartozott. Minthogy ezt

az smaradványt összehasonlító anyag hiányában pontosan meghatározni nem tudtam,

de mivel a Carpinus szerkezetéhez nagy mértékben hasonlít, ezért ezt a darabot ideigle-

nesen egyszeren Carpinoxylon (?) névvel kívánom megjelölni.

A ma él Carpinusok száma mintegy 15, Közép-Déleurópában, továbbá Közép-

és Kelet-Azsiában, ill. Eszakamerikában egészen Mexikóig a mérsékelt szubtropikus

tájakon élnek. A harmadkorból több mint 30 faj ismeretes. Legelterjedtebb volt a Carpinus

grandis U ng., amelynek si maradványai Magyarországon is ismeretesek. Ugyancsak
kevés Carpinus levélmaradvány került el Ipolytarnócról is. Minden valószínség szerint

ezek a lenyomatok és törzsmaradványok nálunk a miocénben összetartoztak és nem
lehetetlen, hogy éppen ugyanabból a fajból a Carpinus-grandisból származnak. Érdekes

megemlíteni azt a jelenséget is, hogy Carpinusók Észak-Amerikában egész Mexikóig

terjednek csak el, tehát nagyjából addig a területig, ahol a Pinus lambertiana és a P. albi-

caulis jelenleg is él.

10. Laurinoxylon aniboides n. sp.

(XVI. tábla, 37—40 kép)

A jobb 1 . számú lelhelyen talált 13. sz. törzs és a Kubinyi lelhely felett a kimo-

sott törzs szerkezete egymással megegyezett. A megvizsgált törzsmaradványok közül

7 *
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a 1 1. sz. szerkezetét a XVI. tábla 37. sz. fényképének fels része mutatja. A keresztmet

szeti képen igen jól látszik, hogy a magános, ill. sugárirányban elrendezdött traebeidák

közeit aránylag szküreg vékonyfalú tracheidák, ill. faparenehima és farostok töltik

ki. Bz a szerkezet nagy mértékben emlékeztet a Közép-Amerikában otthonos Aniba
roseadora D u c k e szerkezetéhez, amelyet a fénykép alsó része mutat. Az si fa és

a ma él Aniba roseadora szerkezete igen sok vonásban megegyezik egymással.

Eme keresztcsiszolati szerkezet alapján azonban még nem lehet a két fát közelebbi

kapcsolatba hozni. Ha ellenben mindkét fa sugárszerkezetét azonos nagyításban össze-

hasonlítjuk, úgy a kett azonossága már sokkal határozottabb. A XI. tábla 38. fény-

képének baloldala az él Aniba roseadora, jobboldala pedig az si fa sugárszerkezetét

tünteti fel teljesen azonos, 100-szoros nagyításban. A hosszirányban megnyúlt olaj-

tartó idioblasták mérete, elhelyezkedése, valamint a bélsugársejtek magassága, elrende-

zdése szinte teljesen megegyez. Az ilyen olajidioblasztás szerkezet a Lauraceae családra

jellemz. Ugyancsak jól látni ezeket az olaj tartó sejteket a húrcsiszolaton is, valamint

azt, hogy ezek az olajtartó sejtek többnyire a bélsugarak szélein, ill. végein helyezkednem

el. Az olajtartó sejtem egynem tartalma is teljesen megkövesedett, amit a fényképfel-

vételek is igen jól igazolnak. Az olajtartó sejtek sajátos elrendezdését, továbbá a trachei-

dák thylliseinek szerkezetét a XVI. tábla 40. sz. fényképe is igen szépen mutatja.

E. Schönfeld (36) egyik dolgozatában részletesen leírja egv Laurinoxylon linderoides

xylotómiáját. A dolgozat 2. sz. fényképének egyik részlete szinte teljesen megegyezik

a most ismertetett smaradvány tracheida, illetve olajtartó sejtjeinek szerkezetével,

más részletekben azonban attól eltér. Minthogy az Aniba roseadora a Lauraceae családba

tartozik és ez majdnem teljesen megegyezik a kovásodott fa finomabb szerkezetével,

ezért ez az alak kétségtelenül a Lauracaea családba tartozik. Mivel szerkezete rendkívül

hasonlít az Aniba roseadora él fajhoz, ezért ezt az alakot Laurinoxylon aniboides nov.

sp.-nek kívánom megnevezni, azzal a megjegyzéssel, hogy R á s k y K. többek között

a Lauracaea családba tartozó lenyomatokat is talált.

Diagnosis : Laurinoxylon aniboides n. sp. Greguss

Lignum in facie transversali tracheis singulis, binis vei in seriebus radialibus

brevibus 3—-4 ; in intervallis trachearum tracheidibus fibrosis parietibus tenuibus, fibris

libriformibus et cellulis parenchymaticis ligneis : radiis medullaribus generatim 1—2 sUa-
tis et 20—30 cellulis altis, supra et infra maioribus idioblastis oleum habentibus ; in tra-

cheis thyllis permultis et dense reticulatis.

1 1 . Laurinoxylon müller-stolli n. s p.

(XVII. tábla, 41—44. kép)

Az elbb ismertetett Laurinoxylon aniboides mellett az ipolytarnóci kovásodott

fák közül egy másik, 11. sz. Laurinoxylon is elkerült éspedig a Katlan-völgy jobb,

2. sz. lelhely mellett az úton. Keresztmetszeti képe (41 . kép) csak részben

hasonlít az elbb ismertetett Laurinoxylon aniboides-hez. Az ikerpórusok itt is határo-

zottan látszanak, bár a magános tracheidák is elég gyakoriak. A tracheidák közeit esetleg

összenyomódott farostok töltik ki.

A húrcsiszolaton jól látszanak a bélsugarak és tracheidák szerkezetei.

A bélsugarak általában 10— 15 emeletnyi magasak és többnyire kétrétegek, végeikhez

mint szögletsejtek az olajtartó sejtek csatlakoznak. A tracheidák belsejét laza tliyllisek

töltik ki (1. 42. sz. fényjcép). A bélsugarak finomabb szerkezetét nagyobb nagyításban

a XVII. tábla 43. sz. fényképe mutatja. Müller Stoll (27) egy oligocénbl származó

lignitnek, a Laurinoxylon sp. fényképét közli, amely méreteiben, szerkezetében tökéle-

tesen megegyezik az Ipolvtarnócon talált smaradvány bels szerkezetével. A XVII.
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tábla 43. képén a baloldalon az ipolytarnóci kovásodott fa egy magános bélsugárszer-

kezetet tüntet fel, míg mellette közvetlenül a fehér mezben a Müller-— Stoll
Laurinoxylon sp. fényképe van. A kett szerkezete teljesen azonos, úgyhogy egész bátran

állíthatjuk, hogy a németországi Wiesab. Kamen z-ban talált lignit és az ipoly-

tarnóci si fa azonos fajhoz tartoznak. A bélsugarak még a legkisebb részleteikben is

megegyeznek egymással.

Sugárcsiszolatról készült a 44. sz. fénykép is. A tracheidák falát srn borítják

a vermesgödörkék, amely a Lauraceae-ra szintén egyik jellemz sajátság. Ezek szerint

az ipolytarnóci erdben egymás közelségében két babérféleség is élt együtt.

Minthogy Müller— Stoll ezt az alakot már elzleg ismertette, de faj

megnevezés nélkül új alakként Laurinoxylon müller-stollii n. sp. Greguss néven

jelölhet. Ipolytarnóc mellett az alsó-miocénbl egy olyan Laurus-iél&ség került el,

amely Drezda közelében az oligocénben élt. Ezt az ipolytarnóci flóra oligocén jellegét

ersítené, amire már Jablonszky is utalt.

Diagnosis
;
Laurinoxylon müller-stolli n. sp. Greguss

Lignum in facie transversali plurimum tracheis singulis vei binis, in intervalli s

fibris ligneis parietibus tenuibus ; radiis medularibus 10— 15 cellulis altis, 1, generatim
2 stratis, radiis medullaribus supra et infra indioblastis oleum habetibus ; in facie tan-

gentiali idioblastis obtusis et conicis ; tracheis thyllis subreticulatis ; parietibus tracheali-

bus poris areolatis densis.

12. Dryoxylon silvaticum

(Magnolites silvaticum T u z s o n)

(XVIII—XIX. tábla, 45—52. kép)

Az ipolytarnóci fatörzsek közül a 4., 9., 10. és 12. számúak voltak a legérdeke-

sebbek. A 4. sz. a Katlan-völgybl, a 9— 10. sz. a Katlan-völgy jobboldalán az irton,

a 12. sz. pedig a jobb 1. sz. lelhelyrl került napfényre.

A keresztcsiszolatokon (45—46. fényképek) az évgyrhatárok csak

alig észrevehetk (45. fénykép) . Az évgyrkben az edények általában magánosak,

szórtak és csak igen ritkán párosak, esetleg hármasával csoportosulnak. Keresztmet-

szeteik nem szabályos körök, hanem inkább kissé megnyúlt ellipszisek, legtöbbször

szögletesek. Az edények közeit szkebb tracheidák, faparenchima, illetve farostkötegek

töltik ki (46. fénykép). A keresztmetszeten feltnen látszanak a 12— 16 sejtnyi széles

bélsugarak, amelyeknek sejtjei a széleken aránylag rövidek, a középsk valamivel hosz-

szabbak. Egyik-másik széles bélsugár az évgyrhatáron kissé kiszélesedik, amely jelen-

séget a meghatározásban is fel lehet majd használni.

Húrcsiszolat, finomabb szerkezetét a 47., 48. sz. fényképek mutatják.

A feltn vastag bélsugarak 100—200—400 vagy még érméi is több sejtnyi magasak és

kihegyesed orsóalakúak. A széles bélsugarakat rövid tagú tracheidák, edények és fapa-

reneliimasejtek választják el. A bélsugársejtek keresztmetszetei néhol szabályos körök,

máskor egymáshoz szorosan illeszked hatszögek, vagy sokszögek, belsejükben néhol

sejttartalom (48. fénykép). A húrfalak srn és egyszeren gödörkések. A lefutó edények

falait apró vermesgödörkék borítják, amelyek általában hosszanti szabályos sorokba,

máskor ritkásan, de akkor is kivehetleg hosszanti sorokba rendezdnek (1. még XIX.
tábla, 52. kép).

Sugárcsiszolat. A bélsugarak finomabb szerkezetérl, de álcalában a fa

szerkezetérl a sugárcsiszolati képek nyújtanak pontosabb felvilágosítást. A hossz

-

esiszolator a fa legjellemzbb sajátsága, hogy az edényeknek aránylag igen magas létrás

perforációjuk van, amelyek néhol vülásan el is ágazhatnak (1. 52. kép). Az edénytagok
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néha aránylag rövidek, ilyen esetben a perforáció egyszer . Az edények között a parenehi-

masejtek szórtan helyezkednek el, egyik-másikban a sejttartalom is jól látszik. A vastagabb

edények között szükebb üreg tracheidák haladnak. Ezek szerkezete, gödörkézettsége

az edényekéhez hasonló. Az edényeken és a traclieidákon a veimesgödörkék aránylag

aprók, néha négyszögletesek, ellentett helyezetek, máskor pedig kissé vízszintesen

megnyúltak, vagyis egymás mellett helyezkednek el. Ugyanakkor az edény hossztenge-

lyével párhuzamos sorokban, tehát egymás fölött is elhelyezkedhetnek, éspedig a trachei-

dákban általában 1— 2 sorban, az edényekben 3

—

4—5 sorban.

A rendkívül magas bélsugarakban a bélsugársejtek négyzetes vagy téglalapalakúak,

a közbülsk ellenben vízszintes irányban jelentsebben megnyúlhatnak. Határozottan

heterogén bélsugárszerkezetet a fában nem lehetett megállapítani. A bélsugársejtek

egymással sr és egyszer gödörkékkel közlekednek (51— 52. fénykép). A bélsugarak

belsejét, valamint a hosszanti parenchimasejtek belsejét is szemcsés anyag, minden
valószínség szerint keményít tölti ki. Az edényekben néhol a spirális vastagodáshoz

hasonló lécek haladnak.

A fenti alaktani sajátságok alapján próbáljuk ezt az smaradványt meghatározni.

A meghatározásnál kiindulásnak tekinthetjük a rendkívül magas, 250—400 vagy még
ennél is több sejtmagasságú és aránylag igen szeles, 12— 16 sejtnyi vastag bélsugarakat,

a sr létrás perforációt az edények gödörkézettségét, valamint a bélsugarak szerkezetét.

> A kétszíklevel növények között feltn vastag bélsugarai vannak a jól ismert Fagaceae,

Platanaceae, Proteaceae, Dilleniaceane Rhizophoraceae, Aquifoliaceae, Casuarinaceae,

Sterculiaceae, Piperaceae, Icacinaceaenek. Ugyancsak vastag bélsugarai vannak a lián-

szer fáknak, ill. cserjéknek, mint pl. a Vitaceae, Actinidaceae, Aristolochiaceae
,
Ranun-

culaceaenák-. Ezek közül alig akad olyan, amelyre a fentemlített három fontos bélyeg

ráillene, csupán a Dilleniaceae, Aquifoliaceae, Magnoliaceae és a Platanaceae azok, ame-

lyekben a széles bélsugárszerkezet mellett hosszúranyúlt létrás perforáció is van. Els-
sorban a Platánok, és a Magnóliák, azok, amelyeknek elég széles bélsugarai vannak,

a perforációjuk is részben létrás, részben pedig egyszer. Kétségtelen, hogy az edények

falában a vermesgödörkék elrendezdésének módja és alakja teljesen megegyezik a Pla-

tanaceae, de fleg Magnoliaceae edényeinek gödörkézettségével, vagyis a gödörkék hatá-

rozottan ellentett helyzetek. Ugyancsak rendkívüli módon hasonlít ez a lelet a Magnóliák

és a Piatanok keresztmetszeti szerkezetéhez is. Egyik a Magnóliára, jellemz sajátság

pl. az is, hogy a bélsugarak az évgyrhatáron kissé kiszélesednek, ami a kovásodott

fánál szintén megfigyelhet, de megegyeznek abban is, hogy az edények ebben a fában

is magánosak, kissé szögletesek, közeiket fként rosttraclieidák töltik ki, de kevés fapa-

renehimájuk is van. Némi különbség csupán a bélsugarak szélességében mutatkozik.

Míg az él Platán- és Magnolia-íélék bélsugarainak a szélessége 5— 10 sejt, addig az

említett smaradványé 14— 16 sejt is lehet.

A bélsugárszerkezet alapján számításba lehetne venni a Sterculiaceaet is, de ezek-

nek sem spirális vastagodásuk, sem létrás perforációjuk nincs. Mivel a kovásodott fában

a széles bélsugarak között a bélsugármezkben • az edények elrendezdése, alakja (K),

a bélsugaraknak az évgyrhatáron való gyenge kiszélesedése (K), az edények egyszer

és létrás perforációja (S), az edényeken és a tracheidákon a vermesgödörkék jellege és

•elrendezdése (S), a spirális vastagodás (S), a Piatanok, ill. Magnóliák fájának szerkeze-

tével megegyezik, véleményem szerint az smaradvány valamely Platánból vagy még
inkább Magnóliából származik. De melyikbl (?) T u z s o n (45) a balatoni fosszilis fák

monográfiájában leír egy Magnolites silvaticum középs-miocénbl származó alakot,

amelynek a legfinomabb szerkezete is teljesen megegyezik a mi kovásodott fánk szerke-

zetével. A bélsugarak az évgyrhatáron azonos módon szélesednek ki mindkettnél.

A bélsugarak szélessége is ugyanaz, amennyiben mindkettben általában 12— 17 sejt
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szélesek és 200—400 sejtnyi magasak. Az edények elrendezdése, azok szögletessége,

az edényekben a spirálisok lefutása, azok elágazása azonos módon történik. Az edények

közeit kitölt szögletes farostok elrendezdése és mérete is megegyezik. Ezek alapján

Ipolytarnóc környékén az alsó-miocénben, esetleg az oligocénben a Dryoxylon silvaticum

is élt és így annak a flórának fontos és gyakori alkotóeleme volt, amit a hasonló leletek

gyakorisága is igazolhat.

Nagyjából ugyanilyen szerkezete van a 10. sz. darabnak is.

Összefoglalás

A leíró vizsgálatok összehasonlító eredményei szerint Ipolytarnóc környékén az

alsó-miocénben aránylag változatos fanemekbl álló flóra volt. Az eddig vizsgált leletek

szerint ebben az alsó-miocén erdben mintegy 12 jól elkülönült fajból 7 feny, 4 lombosfa

és egy pálmaféleség élt. A fenyfélék közül 5 határozottan Pinus, míg az egyik valószín-

leg Sequoia, a másik pedig Keteleeria. A Piwws-félék közötti különbségeket a bélsugarak

finomabb szerkezete alapján lehetett felderíteni. Ezek közül kett ma is él fajokkal

csaknem azonosítható. A másik három Pinusnak csak a kereszt- és húrirányú szerkezetét

lehetett pontosan megállapítani, a bélsugarak finomabb szerkezetét azonban már nem,

így azok pontosabb meghatározása nélkül, a Pinuxylon csoportba sorolhatók.

Az Abies és Keteleeria közötti xylotómiai különbség megállapítása toboz-, levél -

és egyéb maradványok nélkül majdnem lehetetlen. A harmadkorban a Keteleeria Európá-

ban is élt. A vizsgált példány évgyriben a tavaszi pászta kissé összenyomódott volta,

továbbá aránylag magas és kétréteg bélsugárszerkezete inkább a Keteleeriára, még-
pedig leginkább a K. davidianára mutat.

Kétségtelen a flórában két Laurinoxylon jelenléte is. A Carpinus jelenléte már
bizonytalanabb, de a Dryoxylon (Magnolites) elfordulása szintén biztosra vehet.

Nem kétséges a Sabal alakkörébe tartozó pálmafajnak a jelenléte sem.

Az ipolytarnóci egykori erd ökológiáját J ablonszky részletesen jellemezte.

Ezzel kapcsolatos újabb slénytani vizsgálatok azt mutatják, hogy Ipolytarnóc környé-

kén a miocénben aránylag több olyan fa élt, amelyeknek egyes alakjai Eszak-Amerikában,

majdnem azonos társaságban ma is élnek. A Pinus tarnociensisnek megfelel Pinus

lambertiana, a Pinus albicauloidesnex. megfelel Pinus albicaulis, a Sequoioxylonnak

megfelel Sequoia sempervirens, Laurinoxylon aniboidesneK megfelel Aniba roseadora

szintén Amerikában és együttesben élnek. Néhány Carpinus ugyancsak Észak-Amerikában,

az egyik Magnólia, továbbá a Sabal palmetto szintén Amerikában otthonos. Ha min-

ezekhez hozzávesszük még azt is, hogy a nagy tömegben elkerült Myrica lignitum mai
alakköre a Myrica cerifera szintén Észak-Amerikában elterjedt (Pterocaria denticulata j

,

továbbá az Acer rubrumhoz közelálló Acer trilobatum is és ugyancsak Észak-Amerikára
utalnak a J ablonszky Magnólia dianae, a Cercis antiqua, Fraxinus primigenia

fajai is, úgy mindezek után jogosan felvetdik az a gondolat, hogy az északamerikai,

különösen annak keleti része nagy mértékben hasonlít az ipolytarnóci egykori erd-
flórához. W e g e n e r-féle elmélet szerint a miocénben Európa nyugati része, valamint

Észak-Amerika keleti része összefügg szárazföldet alkotott, ahol a fenti növényzet

egyenletesen volt eloszolva. így válik érthetvé, hogy a két kontinens elválása után a

növényzet egy része Amerikában délfelé vándorolva félig-meddig változatlanul meg-
maradt, Európában ez a flóra délfelé már nem vándorolhatott, fbb alakjaiban kipusz-

tult vagy megváltozott.

A fentiek szerint az ipolytarnóci miocénkorú erdt olyannak képzeljük el, amely-

ben babérok, magnóliák, fenyk és pálmák éltek, tehát olyasféle

lehetett a növényzet, mint amilyen a Mexikói öböl partjain ma is él. A tamóci famarad-
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ványok az oligocénnál fiatalabb, de a fels miocénnél idsebb erdkbl származhattak-

akol az ilyen növények a dús nedvesség talajon kívül mérsékelt esmennyiségre és

szubtrópusi tengerparti éghajlatra utalnak.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATIOX DES PLAXCHES

VI. tábla

Sequoioxylon (Sequoia lángsdorfii)

1 . Keresztcsiszolat
(

1 00- X ) . A vékonyfalú tracheidák között faparenchima

sejtek vannak elszórva sötétszín tartalommal. A bélsugarak egyréteg szélesek, víz-

szintes falukban néha gödörkézettség látszik.

2. Húrcsiszolat (100- x). Egyréteg (20 sejt magasságú) bélsugarak, az egyik

mellett faparenchimasejt, benne sejttartalom. A vízszintes fal sima.

3. Sugárcsiszolat (100-x). Vízszintes és húrfalak simák. A határoló sejtek mintha

h aránttracheidák lennének. A faparenchimasejtekben sr szemcsés tartalom, talán

keményít. A bélsugársejtekben 1— 2 sor taxodioid gödörke.

VII. tábla

4. Sugárcsiszolat (300- x). A tracheidák sugárfalában laza elrendezdés 1—

3

sor vermesgödörke Sanio vonalakkal. A faparenchima vízszintes fala sima, belsejében

szemcsés tartalom.

5. Sugármetszet (300- x). Sequoia sempervirens (récens) traclieidáiban a vermes-

gödörkék 2—3 sorban rendezdnek. A bélsugársejtekben a gödörkék száma 2— 19 a

kövülethez hasonlóan. A S. sempervirensnek is van liaránttracheidája.

6. Sugárcsiszolat (300- x). Sequioxylon bélsugarának vízszintes és húrfalai

simák, a keresztezési mezben a taxodioid gödörkék 1— 2 sorosak, mint a recens Sequoia

sempervirensben

.

VIII. tábla

Plnuxylon lambertoldes n. nm. Greguss — Pinus tarnociensis Tuzson

7. Keresztcsiszolat (30- x). A széles évgyriben a tavaszi fa fokozatosan megy
át szibe, benne gyantajárat.

8. Keresztcsiszolat (100-x). A gyantajáratban vékonyfalú epithel sejtek a Pinus

jelleget bizonyítják.

9. Sugárcsiszolat (300- x). A bélsugárparenchima és haránttraeheidák váltogatják

egymást. A haránttraeheidák falai simák (Haploxylon) . A keresztezdési mezben
2— 3 gödörke. Némelyik sejtben gyantatartalom.
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IX. tábla

10. Sugárcsiszolat (300- x). A szélesebb tracheidák ikergödörkéi a Sanio

vonalakkal.

11. aj Sugárcsiszolat (150- x). A fénykép baloldala (11/a) a Pinus tarnocien-

sisbl, a középs (11/5) a recens Pinus lambertianaból készült azonos 170x-es nagyí-

tásban, 1 l/e a Pinuxylon lambertoides egyik bélsugárrészlete. A keresztezdési mezk
gödörkézettsége teljesen azonos.

12— 13. Húresiszoiatok (100- x). Egy- és kétréteg egyszer bélsugarak, a bal-

oldali széles bélsugárban 2 (3) vízszintes gyantajárat halad.

X. tábla

14. Keresztcsiszolat

15. Keresztcsiszolat

részlete.

16. Keresztcsiszolat

járat.

17. Keresztcsiszolat

gyantajáratok.

(30 x). Pinuxylon primurn évgyrmezejében gyantajárat.

(30 x). Pinuxylon secundum széles évgyrmezejének egy

(30 x). Pinuxylon tertium évgyrmezejében egy gyanta-

(50 x). Pinuxylon albicauloides keskeny évgyrmeziben

XI. tábla

18. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon primurn egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

19. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon secundum egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

20. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon tertium egyszer és gyantajáratos bél-

sugarainak szerkezete.

XII. tábla

21. Húrcsiszolat (100 x). Pinuxylon albicauloides egyszer és gyantajáratos

bélsugarainak szerkezete.

22. Sugárcsiszolat (150 X). Pinuxylon albicauloides tracheidáinak sugárfalában

a vermesgödörkék néha ikergödörkésen rendezdnek el.

23. Sugárcsiszolat (30 x). A fénykép baloldala a kövületbl készült csiszolat-

ról, a jobboldali rész a ma él Pinus albicauloidesböl készült. Mindkettben a haránt-

tracheidák falai simák (Haploxylon)
,
mindkettben egy keresztezdési mezben 1—

2

nagy, az egész keresztezdési mezt kitölt pinoid gödörke van.

Keteleeria(?)

24. Húrcsiszolat (100 x). Keleleeria? Egy- és kétréteg, aránylag magas bél-

sugarak
;
gyantajáratos bélsugarai nincsenek.

25. Keresztcsiszolat (50 x). Évgyriben gyantajáratok nincsenek.

XIII. tábla

Palmoxylon (Sabal)

26. Keresztcsiszolat (30 x). Az egyes edénynyalábok szórtak, de a perifériával

± párhuzamosan rendezdnek el.
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27. Keresztcsiszolat (100 x). Egy edénynyaláb keresztmetszeti képe a skle-

renchymával együtt.

28. Keresztcsiszolat (150 x).' Sabal palmetto (ma él) egyik edénynyalábja.

29. Keresztcsiszolat (200 x). Fa- és háncsnyaláb egymás mellett.

XIV. tábla

30. Hosszcsiszolat (30 x). Edénynyaláb hosszanti képe.

31. Hosszcsiszolat (200 x). Edénynyaláb hosszanti képe.

Carpinoxylon?

32. Keresztcsiszolat (30 X). A sr tömött fában magános, vagy kisebb csopor-

tokba tömörült tracheák, egy-kétréteg bélsugarak.

33. Egy kis részlet nagyobb (lOOx) nagyításban.

XV. tábla

Carpinoxylon (?)

34. Húrcsiszolat (100). Egy-kétréteg bélsugarak néhol srbben sorakoznak.

35. Sugárcsiszolat ( 1 00 x ) . A bélsugarakban négyzetes és téglalap-alakú ± egyenl
magasságú bélsugársejtek.

36. Sugármetszet (300 x). A szélesebb tracheidákban spirális és vermes vastago-

dások, egyszer perforáció.

XVI. tábla

Laurinoxylon aniboides nov. sp.

37. Fels része a kövületbl, alsó része pedig a recens Aniba roseadorából készült

azonos lOOx-os nagyításban. A magános és ikerpórusok a vékonyfalú alapállományban

azonos módon rendezdnek el.

38. A kép baloldala a recens Aniba roseadordból, jobboldala a kövületbl készült

azonos (lOOx) nagyítással. Az olaj tartó idioblastok mindkettben azonos nagyságúak

és elrendezdések. Az olaj tartó sejtekben még a megkövesedett olaj is látszik. Az arány-

lag alacsony bélsugársejtek szerkezete is azonos.

39. Húrcsiszolat (100 x). Az egyréteg bélsugarak végein helyezkednek el az

olaj tartó idioblasztok.

40. Sugárcsiszolat (lOOx). A tracheidákban thyllisek és olajtartó idioblastok.

XVII. tábla

Laurinoxylon müller— stolli nov. sp.

41. Keresztcsiszolat (100 x). Az összenyomott alapállományban megános és

ikertracheák rendezdnek.
42. Húrcsiszolat (100 x). Az 1— 2 réteg bélsugarak Között tracheák húzódnak,

a tracheákban thyllisek.

43. Húrcsiszolat (100 x). A kép jobbszélén egy kétréteg bélsugár tetején olaj-

tartó idioblaszta ;
a fehér mezkben ugyanakkora nagyításban egy Laurinoxylon sp.

bélsugár szerkezete
.
(M ü 1 1 e r—S toll).

44. Sugárcsiszolat (1 50 x ). Az egyik tracheida falát sr vermesgödörkék borítják.
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XVIII. tábla

Dryoxylon silvaticum (Magnolites)

45. Keresztcsiszolat (30 x), széles bélsugarak.

46. Keresztcsiszolat (lOOx), az évgyrhatáron kiszélesed vastag bélsugár-

részlet.

47. Húrcsiszolat (30x)

48. Húrcsiszolat (100 x). Egy széles bélsugár szerkezete.

XIX. tábla

49. Széles bélsugár részlet és röyid edénytagok. (lOOx)

50. Sugárcsiszolat (300 x), bélsugársejtek szerkezete.

51. Sugárcsiszolat (300 x), az edényekben a vermesgödörkék elrendezdése.

52. Sugárcsiszolat (300 x). A hosszan elnyúló létrás perforációk.

Hn>KHe-MnoueHOBbie OKpeMHejibie, ApeBecHbie oct3tkh h3 a. MnojibTapHOH

n. T p e r y ui

£(. MnojibTapHon (Kom. Horpaa) HBAneTca oahhm h3 asbho H3Becrabix cöopHbix
nyHKTOB 4>Jiopbi HH>KHe-MHoneHOBoro B03pacTa. 3aecb co6npanH H. TywoH, fi. Hockh,
fi. Höjiohckh h b Hanin ahh A. TaiuHaAH-KyöanKa, Jl. BapTxo h,

ocoöeHHO Knapa PauiKH. OHa 3aHHMaercfl ceünacc o6pa6oTKOH HaüAeHHbix oTnenaTKOB
(jjjiopbi, Torsa Kan OKpeMHejibie ctbojiw - hhcjiom b 22 3K3eMnjinpa — OHa npeAOCTaBHAa
MHe k H3yAeHHio. B nponecce noApoöHbix HccAeAOBaHHH OKa3biBajiocb, hto b (jtjiope Mnone-
HOBoro B03pacTa npeoSnanajin cy6TponnMecKne aneMeHTbi, b tóm MHCJie : najibMbi, naBpbi h
MamojiHH. Cpean hhx cymecTByeT Pinus tamociensis, ormcaHa T y >k o h o m, ÖJinwaHiueií

ceroAHHuiHe (JjopMoü KOTopoií hbahctch Pinus lambertiana, WHBymen b ropax Cneppa
HeBafla.

06Hapy>KHJicA T3K>Ke Sequoioxylon, oneHb pacnpocTpaHeHHbiií b TperaAHOií (jinope,

aanee Palmoxylon (Sabal), Dryoxylon, flBa BHfla Laurinoxylon n oahh npoSneMaranecKHií
Carpinoxylon. CrpaHHO, hto b to we BpeMH no MeHbiue 4-5 bhaob Pinus >khah Ha toh >ne

TeppHTopHH, b coneTaHHH KOTopbix cymecTBOBaaH, ívioweT 6biTb, h Keteleeria (?) nmiAbies (?)
Ha 0CH0B3HHH H3yHCHHH CTBOJIOB 3BT0p npHUieA K BbIBOAy,HTO B HnOAbTapHOUCKOM

necy MHoneHOBoro B03pacra cymecTBOBaAH jiaBpbi, MamojiHH, cochh h najibMbi, BMecTe c

pacTHTenbHOCTbK), cymecTByiomeH B HacTOHipee BpeMH Ha öepery MeKCHKaHCKoro 3ajiHBa.

TapHOncKne oct3tkh nponcxoAHAH, no Bceií BepoHTHOCTH, H3 necoB MJiaaine ojinroueHOBoro,

ho CTapuie BepxHe-MHOueHOBoro B03pacTa, b KOTopbix pacreHHH cymecTBOBajin Ha noHBe oönnb-
hoh Bjia>KHOCTH, npn yMepeHHOM KOJinnecTBe ao>kah h cyÓTpommecKOM HaöepexcHOM KJiHMare.

najieoHTojiorHMecKHe nccjieflOBaHun aBTopa noKa3biBaioT Ha to, hto b OKpecTHOCTH

A. flnojibTapHou, b HH>KHe-MiiOHeHOBOH anoxe cocywecTBOBano OTHOCHTeAbHO 6onee A^pe-
BbeB, oTAejibHbie (j)op.Mbi KOTopbix b HacTonmee Bpe.MH cocymecTByioT b nonra aHanoniHHOM
coneTaHHH.

Pinus albicaulis, cooTBeTCTByiomaH P. albicauloides, Sequoia sempervirens, co-

OTBeTCTByiomaH Sequoioxylon, Aniba roseadora, cooTBeTCTByiomaH La urinoxylon aniboides,

Taioxe >KHByT b CHM6no3e b AMepune.
HecKO.ibKO bhaob Carpinus Towe >KHBeT b CeBepHO A.MepnKe

;
oahb MarHOAHH

h Saba Palmetto T3KM<e AOMa b AMepHKe. Myrica cerifera, cerOAHHUiHuii Kpyr bhas Mirica
lignitum TO>Ke pacnpocTpaHeHHbiií b CeBepHO AMepnKe, Tan Kan h Acer trilobatum 6ah3-

khh k Acer rubrum. Ha CeBepHyio A.MepnKy yKa3biBaioT h Magnólia dianae, Cercis aniiqua
h Fraxinus primigenia, onncaHHbie Höaohckhm.

Ha 0CH0B3HHH BbruiecKa3aHHbix mo>kho AcnaTb BbiBOAbi, MTO ceBepoaMepHKaHCKiiií

KAHM3T H, OCOÖeHHO BOCTOHHbie Aeca B ÖOAbUIOH Mepe nOXO'/KH Ha AeCHyiO (j)AOpy MHOUeHO-
Boro B03pacTa A- HnonbTapHOp.

3to HBneHHe cooTBeTCTByeT TeopHH BereHepa, cornacHO KOTopoü 3anaAHan
nacTb EBponbi h BOCTOHHan nacTb CeB. AMepuKH b MHoneHe cocTaBAHAH CBímHHbiií kohth-

hcht, rAe onncaHHan Bbiuie pacTirreAbHOCTb óbiAa paBHOMepHO pacnpeAeAeHa.
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OflHaKO, nocjie pa3i>eahheHhh sthx AByx kohthhchtob - mojkct SbiTb, nocne ncMe3-

OBeHHH npoMOKyTHOií cymn - qacrb pacraTeAbHOCTH, MHrpnpyH k iory AMepHKH, noqTH
en3MeHH0 coxpaHHJiacb, noxa b EBpone OHa He Morna MurpHpoBaTb k iory, CAeAOBaTenbHO
e TAaBHbie (JjOpMbl yMHpajlH HAH H3MCHHAHCb.

Les vestiges de bois silicifié du Miocéné inférieur d Ipolytarnóc

par P. GREGUSS

Ipolytarnóc (comitat de Nógrád) est l’un des lieux d’origine les plus anciennement

connus des plantes fossiles du Miocéné inférieur. C’est ici qu’ont collectionné J . T u z s o n,

E. N o s z k y, E J ablonszky, et plus récemment A. Tasnádi Kubacska,
R. B a r t k ó et notamment C. R á s k y. Rés empreintes végétales eollectionnées font

l’objet d’une étude en cours de C. R á s k y, qui a mis á ma disposition les troncs d’arbres

silificiés, en tout 22 piéces, pour l’étude xylotomique. L’étude détaillé en a donné le

résultat, que la flóré miocéné d’Ipolytarnóc a été composée surtout par des éléments

subtropicaux, comprenant des palmiers, des lauriers et des magnolias. On y trouve

aussi le Pinus tarnociensis décrit par J. Tuzson, dönt la forme la plus rapprochée

vivant actuellement, est le Pinus lambertiana des monts SierraNevada. Nous y avons

trouvé aussi le Sequoioxylon si répandu dans la flóré tértiaire, ainsi qu’une espéce de

Palmoxylon (Sabal

)

,
une de Dryoxylon, deux de Laurinoxylon et une espéce douteuse

de Carpinoxylon. II est remarquable qu’en ce temps il y avait sur ce territorire au moins

4 á 5 espéces de Pinus, parmi lesquelles il pouvait y avoir des Keteleeria (?) ou des Abies

( ?) . De l’étude des troncs d’arbres étudiés nous tirons la conséquence que la fórét miocéné

d’Ipolytarnóc a été composée de lauriers, de mangolias, de pins et de palmiers avec

d’autres espéces végétaux qui vivent encore actuellement aux bords de la baie de Mexique.

Selon toute probabilité les vestiges d’Ipolytarnóc proviennent de foréts plus jeunes que

l’Oligocéne, mais plus anciennes que le Miocéné supérieur, qui végétaient sur un sol

abondamment humide, avec des pluies movennes et un climat soustropical du bord

de la mer.

Nos études paléontologiques prouvent aussi que dans les environs d’Ipolytarnóc

au Miocéné inférieur y vivaient ensemble plusieurs espéces de bois dönt certaines formes

vivent actuellement en Amérique du Nord dans une association presque identique.

Re Pinus albicaulis correspondant au Pinus albicauloides, le Sequoia sempervirens corres-

pondant au Sequoioxylon, XAniba roseadora correspondant au Laurinoxylon aniboides

se trouvent aussi ensemble en Amérique. Plusieurs Carpinus vivent aussi en Amérique
du Nord

;
l’un des Magnólia, ainsi que le Sabal palmetto sont aussi indigénes de l’Amé-

rique. Ra forme actuelle du Myrica lignitum trouvé en grande quantité, le Myrica cerifera

est aussi répandu en Amérique du Nord (Pterocaria denticulata)
,
ainsi que l’ Acer trilo-

batum rapproché de l' Acer rubrum. Re Magnólia dianae décrit par J ablonszky,
le Cercis antiqua, le Fraxinus primigenia indiquent aussi 1’Amérique du Nord. Tout
cela nous permet de conclure á ce que le climat et les foréts de l’Amérique du Nord,

surtout les foréts situés á l’Est, peuvent bien étre semblables á la fórét miocéné d’Ipoly-

tamóc. Cette conclusion est d’accord avec la théorie de W e g e n e r, selon laquelle,

au Miocéné, la partié ouest de l’Europa et la partié est de l’Amérique du Nord formaient

un continent continu. Mais aprés la séparation des deux continents — ou aprés la dis-

parition du continent intermédiaire— une partié de la flóré, en migrant vers le sud,

est restée plus ou moins inchangée en Amérique, tandis qu’en Europe la flóré n’a pás pu
migrer vers le sud et ses formes principales se sont étéintes ou ont changé-de forme.




