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WESTFÁLIAI CARBONNÖVÉNYEK BELSŐ SZERKEZETÉRE 

VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK.

Dr. F e l ix  J ános tanár-tói (Lipcse).

I l i k  rész.1

(Ehhez a IV. és V-ik tábla).

Körülbelül tíz évvel ezelőtt közöltem azon dolgozatot, melyben a 
Witten melletti Crengeldanzon lakó, fájdalom, már elhunyt W e d e k in d  úr 
által a Langendreer melletti «Vollmond» nevű bánya hányóin gyűjtött 
dolomit-gumókba zárt növénymaradványok belső szerkezetéről értekeztem. 
Eszak-Amerikába és Mexikóba utazván és az ott gyűjtött anyagot földolgoz
ván, az előbb említett vizsgálatokat félbe kellett szakítanom, és csak most 
jutottam  megint oda, hogy azokat ismét folytathassam. Most is megerősít
hetem azon már akkor tett tapasztalatomat, hogy az említett westfáliai 
növénymaradványok, nemcsak a szerves szövetek megtartásának álláspont
ját, hanem magát specificus természetüket is tekintve, tökéletesen meg
egyeznek az angolországi carbonból származó, B i n n e y 2, W illia m so n  3 

és S cott 4 számos és kitűnő dolgozataik utján ismeretesekké lett belső szerke
zetet mutató növénymaradványokkal. Helytelennek kell tehát nyilvánítanom 
azt,a mit S t u r 5 a westfáliai concretiókat illetőleg állított: «Ezek nem zárják 
magokba a növénymaradványokat a megtartás ama kitűnő állapotjában, 
mint az angolországiak; minthogy amazokban csak apró töredékek alakjá
ban fordultak elő, és ha hosszadalmas fáradság után végre sikerült rendes 
átmetszetet kapni, akkor a következő kísérlet, t. i. második átmetsze- 
tet készíteni és a növénymaradványt más irányok szerint is metszeni, ren-

1 Az I-sö részt illetőleg lásd: Abhandlungen zur geol. Special-Karte von 
Preussen u. d. Thüring. Staaten. Bd. VII. Heft 3. M, Taf. I—VI. 1886.

a B in n ey  : Observations on the structure of fossil plants found in the Carboni- 
ferous Strata. London. 1868—1875. etc.

3 W illiamson  : Organization of the fossil plants of the Coal-Measures. I—XIX. 
London, 1871—1893. etc.

4 W illiamson  and S cott : Furtlier Observations on the Organization of the 
fossil plants of the Coal-Measures. I—II. London, 1895.

r> S t u r :  Ueber den neu entdeckten Fundort und die Lagerungsverhältnisse 
der pflanzenführenden Dolomit-Concretionen im westfälischen Steinkohlengebirge. — 
Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1S87. p. 237.
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desen azon akadt meg, hogy az első átmelszet készítésénél már az egéBZ 
töredék föl lett használva.» Sőt ellenkezőleg, én azt tapasztaltam, hogy 
bennök az igen tekintélyes méretű töredékek nem ritkák, különösen Stigma - 
riák, Lepiodendronok és Calamariák törzstöredékei, Lyginodendron, páfrá
nyok levélnyelei, kérgek stb. Igaz ugyan, hogy a Westfáliában gyűjtött 
concretiók száma szemben az angolországi carbonterületekről angolországi 
gyűjteményekbe ju to tt példányok számával elenyésző csekély.

Midőn egyrészt a wesztfáliai és angol maradékok ezen említett meg
egyezése folytán az értekezés főczélja első sorban az, hogy a wesztfáliai gu
mókban előforduló nemekről lehetőleg tökéletes áttekintést adjon, másrészt 
egyes különösen jól és szépen megmaradt példányok, mint például az A rthro 
p ity s  alkalmat szolgáltattak egynéhány érdekes megfigyelésre; úgy, hogy az 
említett angol kutatók kitűnő munkái mellett új vizsgálataim eredményé
nek közlését jogosnak tartom.

Megelőző munkámban kifejezett kívánságom, vájjon sikerülne ezen 
wesztfáliai, akkor csak egy régi hányóról fölszedett dolomit concretiókat 
minél előbb eredeti fekvőhelyükön megtalálni, azóta beteljesült, minthogy 
Nasse K. főbányatanácsos urnák Dortmundban sikerült, azokat szálban álló 
kőzetben találni. Nasse úr erről a rajnai tartományok és Wesztfália természet- 
tudományi egyesülete 1887-ben tartott közgyűlésén «Über die Lagerungs- 
Verhältnisse pflanzenführender Dolomitconcretionen im westfälischen Stein
kohlengebirge» czímű előadásában tett jelentést. Ezen előadásból* a követ
kezőt tapasztalom : «A Witten melletti Crengeldanzban lakó Wedekind úr 
nyolcz vagy kilencz évvel ezelőtt Langendreer mellett a «Vollmond» nevű 
bánya kőszenének hány óján dolomitconcretiókat talált, melyek számos nö
vénymaradványt zárnak magokba és e leletét fölemlítette a westfáliai 
kőszén-hegység fosszil fáiról szóló értekezésében az egyesület 1884-ik évi 

közleményeiben (p. 181). «A langendreeri dolomitgumók színtája nem volt 
biztosan ismeretes; nem lesz tehát érdektelen közölni azt, hogy nem régen 
alkalmam volt a növénytartalmazó dolomitgumóknak a wesztfáliai kőszén
hegységben való előfordulását illetőleg, biztos tudomást szerezhetni, a 
mennyiben azokat a «Katharina»-telepben a Hansa-bányán nagy meny- 
nyiségben szálban állónak találtam. Az említett telep két jvadból áll, a 
felső 26— 31 cm, az alsó pedig 57,5 cm vastag. A dolomitgumók a felső pad 
legfelsőbb, tiszta szénből álló és G— 0 cm vastag szénsávon alól lát
hatók. A pad ez alatt levő részeiben a concretiók leginkább a felső részlet
ben fordulnak elő, de, habár ritkábban lent is, és ha nagyobb mennyiségben

* L ásd : Verhandlungen des naturhist. Vereins d. Rheinlande u. Westfalens. 
18S7. Korresp. Bl.; továbbá: «Glückauf» Berg- u. Hüttenmännische Zeitung für den 
Niederrliein und Westfalen, zugleich als Organ des Vereines für die bergbaulichen 
Interessen, Nr. 46 vom 11. Juni 1887.
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fölhalmozódnak a középső részletben is. Az alsó pad nem tartalmaz dolo- 
mitconcretiókat. A concretiók nagysága nagyon változó és alakjuk nagyon 
szabálytalan, minthogy a mogyoró- egészen gyermekfej nagyságú gumók 
gyakran egymással összenőtteknek mutatkoznak. Egy majdnem gömbidomú 
concretiónak kb. 45 cm magasság mellett 60 cm-nél nagyobb az átmérője. 
A dolomitgumóknak a Hansa-bányában tapasztalt előforduláshoz egészen 
hasonló a dorstfeldi bányában a «Katharina» (ittV-ik számmal jelölt) telepben 
és a Vollmond-bánya azzal azonos «Izabella» telepben. A «Katharina»-telep 
legfedőbb telepe a wesztfáliai szénhegység ama 500— 700 m vastag telepcso
portnak, mely szenének kokszolhatása miatt a tapadókőszén («Fettkohlen - 
parthie») nevet adták. Ezek szerint a wesztfáliai kőszénhegység összes telepve
zető rétegeinek körülbelül közepében fekszik és mindenütt könnyen azonosít
ható, minthogy közvetlenül fölötte és egészen 1 m-nyi vastagságban puha pala
agyagban Avicidopecten papiraceus számos kénkovanddal bevont lenyo
mata, s ezeken kívül Goniatitok és ritkábban csinos Orthoceras előfordúlnak. 
Ezen tengeri réteg alatt és a legmélyebb kőszéntelep fölött kb. 340 m-nyi 
magasságból egy második szint ismeretes, melyben egyéb tengeri állat
maradványokon kívül mint például Cypridina subglolmlaris, Goniatitok 
( Gon. sphaerieus Mart. és Gon. carbonarius Goldfg.) is előfordulnak. Az 
Aviculopecten-réteg fölött már nem találhatók tengeri rétegek. A növény
tartalmú dolomit concretiókat magába záró telepet tehát a wesztfáliai kő
szénhegységben ép úgy mint Yorkshire mellett a kőszénformatió legfiatalabb 
tengeri képződménye fedi». A leírt települési viszonyoknak az angol gumó
kéival — Oldham és Halifax mellett — való összehasonlítás utján Stur 

azon eredményhez jutott, hogy mindkét előfordulás egykorú és megfelelő az 
ő úgynevezett schatzlari rétegeivel. S tur ezen geologiai megfigyeléseken 
alapuló állításával megegyezik az angol és wesztfáliai növénymaradványok 
egy nagy részének phytopalaeontologiai vizsgálataim utján bebizonyított 
azonossága.

Calamodendreae.

Ezen család maradványai (Arthropitys Göppert, Calamodendron 
B inney, Calamopűus W illiamson) nem ritkák a westfáliai gumókban és a 
kor legkülönbözőbb állapotjában találhatók. Szerkezetüket B inney, W illi

amson és mások alaposan ku ta tták ; fölösleges tehát itt az elért eredmény 
részletes ismétlésébe bocsátkoznunk annál kevésbbé, minthogy az egyes 
kutatók eredményeinek tökéletes áttekintése, illetőleg ezen érdekes növény- 
csoport szerkezetéről való jelenlegi ismereteinket S chenk* és különösen 
gróf Solms-Laubach ** phytopalaeontologiai tankönyveikben már közölték.

* S ch enk  : Die fossilen Pflanzenreste. Breslau, 1SS8.

** S olms-L aubach  : Einleitung in dio Palaeopliytologie. Leipzig, 18S7.
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Az általam vizsgált anyag azonban részleteiben még elég anyagot szolgál
tat némi megjegyzésre, a mint azt S o lm s  is hangsúlyozva kiemeli, hogy 
«eme fák szerkezete még továbbra is beható vizsgálatokat követel» (1. c. p. 
306). Az általam vizsgált készítményekben is tapasztalhatni, hogy az 
elsődleges bélsugarak viselkedése igen változó. Némely példányban az ere
detileg jól elkülönített faékeket interfascicular módon képződő fa közvet
lenül az elsődleges nyalábok mögött zárt fahengerré köti össze oly módon, 
hogy az elsődleges bélsugarak hirtelen és teljesen eltűnnek, a mint ez az 
5-ik ábrán látható. Más esetekben ellenben a faékeket az elsődleges sugár - 
parenchymből kiinduló «főbélsugarak» kisebb-nagyobb távolságra elkülöní
tik (1-ső és 2-ik ábra). Igaz ugyan, hogy ezeket későbben a bennök föllépő 
fanyalábok atÖKéletes fölismerhetlenségig szétválasztja; néha azonban azok 
a helyek, melyeken tulajdonkép nagy bélsugárnak kellene előfordulnia, 
sugárparenchymban való nagyobb gazdagságuk következtében fölismerhe- 
tőknek megmaradnak. Más készítményekben ellenben a legtöbb főbélsugár 
a fa legvégső végéig tisztán és osztatlanul megmaradt. Gyakran, a mint 
már megemlítettem, végkép eltűnnek, úgy hogy S c h e n k  következő állítása 
csodálkozásomat fölkelti. S c h e n k  (1. c. p. 108) ugyanis azt mondja: «Jól 
megmaradt elsődleges és másodlagos bélsugarak egész lefutása tisztán lá t 
ható, úgy, hogy nem értem, miként beszélhetnek azok eltűnéséről vagy föl- 
ismerhetetlenségeről. Meg a kevésbbé jól megmaradottakat puszta szemmel 
is jól tudom megkülönböztetni».

Különös említést érdemel a gyűjteményemben levő 8 6 . számú p é l
dány, mely alighanem Arthropihjs (Calamopitus  W ill ia m s o n )  communis 

B in n .  sp.-hoz tartozik. Nagysága megengedte nekem, hogy belőle olyan tan - 
gentiális metszeteket készíttethettem, mint a minők eddig calamita fákból 
alig ismeretesek. E példány erős és a mint látszik, két oldalról jövő nyo
mást szenvedett, úgy hogy harántcsiszolata két, nagyobb tengelyök irányá
ban egymás mögött fekvő ellipsis alakját m utatja és éppen ezen körülmény 
tette lehetségessé a metszeteket tangentiális irányban is olyan kiterjedésben 
készíttetni, melyet a törzs eredeti, bizonyosan a kört megközelítő alakjánál 
fogva lehetetlen lett volna. H a e harántmetszeten ezen említett eredeti kör 
idomát helyreállítva gondoljuk és c szerint mérés utján a szóban levő pél
dány kerületét megállapítjuk: akkor azt tapasztaljuk, hogy átmérője 44 mm. 
A fagyürű vastagsága 4,5 mm, a faékek száma meghaladja a 90-et (lásd 
IV. táb. 1. ábra). A faöv vastagsága megengedte, hogy egy és ugyanazon töre
dékből egymásután két tangentiális metszetet lehetett készíteni, melyek kö
zül az egyik a fatest belső, a másik pedig annak külső részletet tünteti föl. 
Minthogy éppen e csiszolatokhoz több megjegyzést kell fűznöm, ez okból a 
következőkben rövidség okáért a belsőt S(ii, a külsőt pedig SUe-vel akarom 
megjelölni. 80i legközépső részlete metszi az initialnyalábokat; a kiterjedés 
mindkét metszetben függőleges irányban meghaladja a 31m m -t, tangen-



WESTFÁLIAI CARBONNÖVÉNYEK. 121

tiális irányban 37 m m -t; azonban 86e-nél a tulajdonképeni fa kiterjedése 
kisebb, minthogy a példány domború felületénél fogva a külső rétegen ke
resztül menő tangentiális metszet inkább a fatestből kilép, mint a belső 
részletet átmetsző csiszolat. Ezen készítményekben három csomó vonal van 
foglalva; azaz két tökéletes és még más két csomóköz legfelsőbb illetőleg 
legalsó részei. A két legközépsőbb magassága 13 mm-t tesz. 8 6 t-nél közvet
lenül a legalsó, 34 mm hosszú csomóvonal * fölött látunk három ág-átmet- 
sze te t; egy negyedik eredetét megjelöli a fanyaláb végeinek szabálytalanúl 
kezdődő, kissé convergáló iránya. Sötf-ben a megfelelő, csak 21 mm hosszú 
csomó vonal három ágat foglal magában. Ezenkívül látjuk éppen a csomó- 
vonalban és a villásan elágazodó fanyalábokba bezárva a levélnyomnyalá- 
bolmt; 86 i-nél ezeknek száma egy csomóvonalban 11 -et tesz, a fanyalábok, 
illetőleg a főbélsugarak száma 21-et. Ebből kifolyólag egy csomóvonalon 
csak félannyi levél volna, mint faék. Ugyanezen jelenség úgy látszik a többi 
csomóvonalnál ismétlődik; de a pontos leolvasás itt nem végezhető, m int
hogy a csiszolat középső része még ama nyalábok eredő helyén belül lefut, 
illetőleg azokat még nem érte el. Az említett megfigyelés igen jól megegye
zik azzal, melyet W e iss  Calamites (subgenus Calamitina) var iam  (Sternb. 
sp.) insignis H r. egyik leveles, a lenyomatban megmaradt példányán tett. 
W e is s  ezt a kőszén-calamariákról szóló munkájának Il-ik részeben az I-sö 
tábla i-ső képében bemutatja. H a ezen a levélsebhelyek egymástól való 
távolságát a bordák szélességével (S-nél) összehasonlítjuk, akkor azt tapasz
taljuk, hogy a megegyező szélességre külsőleg csak félannyi levél jut, mint 
a hány borda van belsőleg (W e iss  1. c. p. 28 és 65). E megfigyelések egy
szersmind bizonyítják azt, hogy az egyes főbélsugarakban levő infranodal- 
csatornáknak,illetőleg W illiam son  lenticular szerveinek a levelekhez semmi 
közük n incsen; m ert a kőbeleknél az elsők megfelelnek az internodium 
felső végén levő bordákon ülő csomócskáknak.

. A 8üi-ve  1 jelölt csiszolatban látható levélnyalábok legtöbbje tö
kéletesen hasonlít W illiamson rajzához (1. c. P. 9. t. XXIV. 13. ábra); 
SfJe-ben pedig azt látjuk, hogy a nyalábok vegeihez parenchym csatlakozott, 
mi által azok meghosszabbíttatnak és ennek következtében jobban hason
lítanak W illiamson és Scott rajzához (1. c. P. 1. 1. LXXII. 6. ábra). AtSYn-ben 
látható három ágharántmetszet közül a két külső hasonlít W illiamson és 
Scott most idézett rajzához; az elsődleges fán fekvő középső azonban a 
LXXX-ik tábla 2 1 -ik képének, <SYA*-ben valamennyi ág az előbb említett 
kephez hasonlít. Végül fölemlítendő, hogy a 86e számú csiszolatban 
közvetlenül a legfelsőbb nodialvonal fölött nagyobb, kerekded parenchym-

* Eli megegyezésben szaktársaim többségével a calamitafákat úgy állítom föl, 
hogy az infranodal csatornák a főbélsugarak felső 'végére jussanak.
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tömeg fekszik, melybe egyes, hajlott tracheidok bele nyúlnak. A felső véget 
véletlenül a csiszolat széle metszi le és így nem lehet megfigyelni azt, vájjon 
áll-e és hogyan ezen szövet főbélsugárral összeköttetésben,

A főbélsugarak megszakítás nélkül a 86i számú csiszolatban a csomó
köz egész magasságán mennek; SOVben ez csak azoknak e részére mond
ható ; másokban tracheidok lépnek föl, melyek a körülálló fanyalábokból 
csak részben nyúlnak be a sugárba, vagy azt végre egészen keresztül hatol
ják. H a ez utóbbi egy és ugyanazon sugár több helyén ismétlődik, akkor az 
több részre bomlik és egészen hasonló képeket kapunk azokhoz, mint a m i
nőket már ezelőtt a Quercinhim helictoxyloides nevű fossil tölgyfa nagy 
bélsugarairól leírtam és lerajzoltam.*

A különbség mindkettő között az, hogy Quercinium-nál libriformros- 
tok, Calamopitus-nál tracheidok választják el a nagy bélsugarakat. Mielőtt 
még a 86e csiszolat rendelkezésemre állott, azt hittem, hogy Calamopitus 
W i l l ,  főbélsugarainak az internodium egész magasságán végig és meg
szakítás nélküli lefutása fölhasználható volna W ill ia m s o n  Calamoj)itus 
nevű genusa jellegzésére szemben G ö p p e r t  Arthropitys nevű genusával, 
melynél az említett jelenséget tudtommal eddig még nem tapasztalták; 
azonban a mit fentebb 86e-1 illetőleg fölemlítettem, bizonyítja, hogy ez hely
telen dolog volna. Éppen azon körülmény, hogy a főbélsugarak a haránt- 
metszetben nem láthatók tisztán, illetőleg végkép eltűnnek, szintén onnét 
ered, hogy tracheidok nyalábjai e sugarakat szétválasztják és más kérdés az, 
vájjon szabad-e azt a fajok megkülönböztetesére fölhasználni? A wesztfáliai 
dolomitgumók rendelkezésemre álló anyaga nem elegendő e kérdés eldön
tésére, de mégis úgy tűnik nekem föl, m intha ez két fajhoz tartoznék, melyek 
egyikénél a főbélsugarak előbb vagy utóbb eltűnnek, a másiknál azonban 
legnagyobb részben megmaradnak. Ez utóbbi fajnál, úgy látszik a fatest is 
nagyobb vastagságot ér el, m int az elsőnél; ellenben a béltest aránylag 
kisebb. Ezen második fajhoz akkor gyűjteményem 69 és 23 számú és csak 
ezután leírandó példányai is tartoznának.

A 86 -ik számú példány tracheidjainak radiális falai legnagyobbrészt 
lépcsőzetesen vannak megvastagodva; egyesek azonban hálósak is, sőt he
lyenként kis udvaros pettyek is fordulnak elő, melyek közönségesen több 
sorban és szabálytalanúl váltakozoan állanak. Ezen kis pettyek egyáltalában 
sokkal 6zabálytalanabbúl képződtek ki, a mint ezt példáúl a cordaitok fájá
ban tapasztaljuk és a fal-megvastagodás valamennyi formáinál találhatni 
az egyikről a másikra való átmeneteket. A lépcsős és a pettyes tracheidok 
között példának okáért az átmenet akként megy végbe, hogy a pettyek

* F e l ix  : Magyarország ftiopáljai paleophytologiai tekintetben. — A m .  kir. föld
tani intézet évkönyve. VII. köt. 18. 1. IV. t. 3. á.
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harántirányban széthúzott alakot öltenek. A belső pettynyilás a petty nagy
ságához képest mindig igen nagy és kerülete elliptikus. Az elsődleges fában 
és az ezután következő másodlagos fában a tracheidok tangentialis falazata 
mindig lépcsőzetesen van pettyezve; udvaros pettyek itt nem láthatók. A <SYn 

számú csiszolat illető részletei tehát hiven mutatják azon képet, melyet 
W illiamson rajzolt (1. c. P. 9. t. XXIII. 5. ábra). Azon érdekes tény, hogy a 
másodlagos fában a pettyek a tracheidok radiális falaira szorítkoznak, még 
csak W illiamson és Scott legújabb munkájában (1. c. P. I. p. S8Q2) találtam 
megállapítva; Schenk és S olms kézi könyveiben még hiányzanak a pettyek 
elterjedésére vonatkozó részletesebb adatok.

Az angol kutatók (1. c.) joggal kiemelik azt, hogy ezen viszony is 
ismét a coniferák faszerkezetére emlékeztet, ha mindjárt valódi systematikai 
értéket nem tulajdoníthatni neki.

A másodlagos vagy kis bélsugarak többnyire egy, ritkábban két sejt- 
sor-szólességüek. Sejtjeik alakja a radiális csiszolatban általában oly négy
szög, melynek a függőleges átmerője valamivel nagyobb, mint a radiális 
szélesség; azonban gyakran igen tetemesen túlhaladja a függőleges kiterje
dés a szélességet, minthogy sok sejt 0,1(3 mm magas, de csak 0,05 mm széles, 
tehát körülbelül háromszor oly magas mint széles. Ugyanazon viszonyt ta 
láljuk egy W illiamson által rajzolt radiális csiszolatnál (1. c. P .IX . t. XXIV.
11. ábra). A példány, melyből az készíttetett, és az én s 6 -ik számú példá
nyom valószínűleg egy és ugyanazon fajhoz tartoznak, mely fajt B inney 

Calamodendron commune név alatt leírta. Nagyon kétesnek látszik tehát 
vájjon elfogadható-e az, a mit azelőtt Renault * e faj jellegének mondott, 
t. i. «rayons secondaires a cellules un peu plus hautes que larges 
seulement».

Ismeretes, hogy a Calamites genus (s. str. tehát excl. Archioocalami- 
tes) typusos fajai kőbeleinek nodialrészlete sculpturájában előfordulnak el
térések oly formán, hogy a válúk a helyett, hogy az egymást követő csomó - 
közökben váltakoznának, közvetlenül egymást érintik. Ugyanezt találhatni 
a Calamitina va r ia m  (Sternb. sp.) insignis W eiss föntebb említett és Weiss 

(1. c. t. IX. 9. ábra) lerajzolt példányán, és pedig az A íz alsó csomóvonalá- 
nak egyik helyén. Az ilyen helyek boncztani viszonyai azonban ismét vál
tozhatnak.

S olms (1. c. p. 313) Calamopitus a British Museumban levő tangen
tiális csiszolatán a következőt lá tta : «Az egymást követő csomóközök több 
egymás mellett fekvő fanyalábjai a helyett, hogy váltakoztak volna, pontosan 
eg}^más fölött feküdtek. A »felső nyomnyaláb két szárnyra bomlik, mely

* R en a u lt  , Recherclies sur quelques Calamodendrées et sur leurs affinitás 
botaniques probables. — Comptes Rendus 1S7G. sept. 11.



1 2 4 FELIX JÁ N O S:

szárnyak eleinte egymástól eltérvén és oldalt a szomszédokkal anastomo- 
sis utján összeköttetésbe lépvén, azután ismét egymásfelé hajlanak és az alsó 
nyomnyalábbá egyesülnek. Az ily módon létre jövő és mindkét nyaláb köz
vetlen folytonosságát megszakító hurokban mindenkor egy kilépő nyaláb, 
mindenesetre az illető csomó nyoma, harántmetszete volt fölismerhető». Az 
én 86i  számú csiazolatom egy ilyen említett helyén kissé külö-iböző a szer
kezet (1. a IV-ik táblán a 2 és 3-ik képet). A csomó vonalban levő felső nyom
nyaláb oldalt két gyönge, talán három tracheidból álló fanyalábot bocsát ki, 
melyek a szomszédos nyomnyalábokkal egyesülnek. Közvetlenül azután 
két egyenlő félre oszlik, melyek köridomú levélnyomnyalábot körülfognak 
és azután azonnal ismét egymással záródnak. A fanyaláb főtömege tehát 
egyforma irányban megy a csomóvonalon keresztül és a két oldalival csak 
igen vékony tracheidnyalábok utján áll összeköttetésben. Az ezután követ
kező nyomnyalábok] viselkedése, eltekintve a levélnyomnyalábak esetleges 
hiányától, csak azon különbséget mutatja, hogy amazok csak egyetlen egy 

oldali vékony tracheidnyalábot bocsátanak ki. Egyáltalában megfigyeltem 
azt, hogy minél közelebb fekszik valamely megvizsgált hely az elsődleges 
szövetekhez közönségesen, annál szabályosabban megy végbe a fanyalábok 
bifurcatiója.

Arthropitys cf. bistriata Cotta sp.

(V. t. I. és 2. ábra).

Két birtokomban levő calamariafatöredék (09 és 23-ik szám) A. com- 

munis-ctől kissé eltérő szerkezetet mutat, mi okból czélszerünek tartom, 
azokat külön megbeszélés tárgyává tenni. A 69-ik számú példány harántcsi- 
szolata majdnem egész kiterjedésében van meg; de sajnálatos, a törzs, mely
ből készült, annyira összenyomott, hogy a volt bélüreg átmérőjét illetőleg 
biztosat nem mondhatunk. Annyi azonban áll, hogy az egyáltalában nem 
volt oly nagy, m int az előbbeniben leírt S6 -ik számú példánynál, hanem 
inkább a W illiamson által (1. c. P. IX.) a XX-ik tábla 14-ik képében bemu
tatott példányhoz hasonlít. A fatest az elsődleges nyalábok belső végétől a 
kerületig megmért legnagyobb vastagsága 23 mm-t tesz. A közönségesen a 
bél felé lekerekített kerületet feltüntető elsődleges nyalábok közül csak ke
vés m utatja a válú (lacuna) gyönge n y o m át; a többieknél még ez sem 
látható. Úgy látszik, hogy a lacunák ezen hiánya nem a megtartás állapot- 
jának tudandó be, sőt inkább azt kell hinnem, hogy az illető helyeken az 
eredeti szövetek még megmaradtak. A főbélsugarak legnagyobb része a 
darab kerületéig jól megmaradnak; ha mindjárt bennök föllépő fanyalábok 
egy kissé szétosztják; ez csak kivétel gyanánt annyira megy, hogy a suga
rak lefolyása egészen fölismerhetlenné lesz és csak a sugárparenchymban
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való különös bővelkedés mutatja, hogy az illető helyek e főbélsugár folyta
tásában fekszenek. A másodlagos bélsugarak száma igen jelentékeny. A mint 
említettem, a fa erősen összenyomva lévén, a hosszcsiszolatok csak kevés 
helyen adnak tájékozást. Az egyik csiszolat magában foglalt két csomóvona- 
lat, e kettőnek egymástól való távolsága, illetőleg a csomóköz magassága 
13 mm-t tesz; körülbelül éppen annyit, mint a fönt említett S6 -ik számú 
példánynál. Az alsó csomóköz bélsugarainak felső végei részben vastag 
lencseidomú parenchymtömegekben való elszélesedést mutatnak, egészen 
hasonló ahhoz, a mit W illiamson (1. c. P. IX.) a XX-ik tábla 24-ik képében 
bemutat. Hasonló, de kisebb mértékben, duzzadás a felső csomóköz egy
néhány bélsugarainak alsó végén is megfigyelhető. Agátmetszetek, mint a 
minőket a 86-ik számú csiszolaton láthatunk, itt nem fordulnak elő; ellen
ben a csomóvonalban ismét találkozunk ama kis parenchymmal körülvett 
levélnyomnyalábokkal, melyeknek száma ellentétben a 86 -ik számú csiszo
lattal, a faékek számával megegyezik. E tekintetben is megegyezik W illiamson 

imént idézett rajzával. A főbélsugarak viselkedése megfelel a harántcsiszo- 
laton tett megfigyeléseknek. Egy részük osztatlanul végig fut a csomóköz 
egész magasságán át, másokat behatoló tracheidnyalábok többé-kevésbbé 
szétosztanak. A sugarak szélessége, eltekintve végükün levő elszélesedések- 
től egészen 5 sejtsornyit (0,3 mm) tesz. A másodlagos sugarak 1— 2 sor 
szélesek; igen gyakori azon eset is, hogy testük egyik része két, másika 
pedig csak egy sorból áll.

A tracheidok radiális falazatát gyakran fedik 0,033 mm nyi radiális 
hosszúságot mutató hasadék alakú pettyek; de ezek gyakran megrövidülvén 
egy kis harántúl széthúzott udvaros pettyekbe mennek át és ez esetben a 
falazatot egy vagy több sorbán — utóbbi esetben mindig váltakozó helyzet
ben — takarják; radiális átmérőjük 0,012  mm-nyi magasság mellett egészen
0,015 mm-re sülyed.

A bélsugársejtek magassága többnyire nem sokkal nagyobb radiális 
hosszúságuknál, sok sejtben a két átmérő majdnem egyforma. Tangentiális 
csiszolatokban különböző magasságú álló négyszögek vagy szabálytalan 
sokszögek alakját mutatják.

A 23-ik számú példány a másodlagos fatest külső részének egy töre
déke. Domború külső és homorú belső felületet mutat, szintúgy pontosan 
radiálisán lefutó oldalfelületet is. A külső felület kerülete 56 mm-t, a darab 
radiális vastagsága 25 mm-t tesz. A haránt csiszolatban a főbélsugarak 
többnyire egészen a szóiig tisztán követhetők; de a mint ezt a szerencsésen 
csomón keresztül menő tangentiális csiszolat jobban mutatja, többé-kevésbbé 
áthatolják tracheidnyalábok és ennek következtében egyes testekre föl
bontva. Azt is láthatni itt, hogy a sugár felső végei szélesebbek mint ugyan
azon csomóközben levő ugyanazon sugár alsó és középső részleteiben; de 
ezen elszélesedett részletek nagyobb függőleges kitérjedésüek, mint a 69 ik
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számúnál és a sugár egyéb részétől nem különülnek olyan élesen el,
0,6  mm-nyi szélességet is érnek el, melyre 11 — 12 egymás mellett fekvő 
sejt jut, a sugár egyéb részét, melyet 5— 6 egymás mellett fekvő sejtsor a l
kot, körülbelől 0,23 mm-nyi széles. A csomóvonalban ismét találkozunk a 
lencseidomú parencbymtömegtől körülvett levélnyomnyalábokkal, de ezek 
nincsenek olyan szabályosan elrendezve, mint a 69. sz.-ban és számuk h a 
tározottan csekélyebb m int a fanyaláboké. A tangentiális metszet egyik he 
lyén majdnem egyforma magasságban ama nyomnyalábokkal, egy hatalmas 
tracheidnyalábok által áthatolt és ezáltal egyes részekre szétbontott 
parenchymtömeg fekszik; az utóbbi részeket legjobban lehet rövid, széles 
lencseidomu bélsugarakkal összehasonlítani. Ezen képződmény tövében 
sűrűbb és ennek következtében a csiszolatban sötétnek látszó tracheidszövet 
alighanem valamely ág eredetét jelöli meg. A másodlagos bélsugarak száma 
valamivel kisebb, mint a 69-ik szám úban; de a különbség nem olyan, hogy 
azt másnak, mint egyéni ingadozásnak ne lehetne tekinteni. Eadiális csi
szolatban nézve az egyes bélsugársejtek majdnem mindig radiális hosszú
ságúknál valamivel magasabbak. Sok sor p. o. 0,07 mm-nyi szélesség 
mellett 0,09 mm-nyi magas; mások kétszer oly magasak mint szélesek 
(0,15 mm : 0,07 mm). Különös alacsony sejtsorokkal kivételképen az is 
előfordul, hogy a sejtek radiális irányban nyújtottak (p. o. 0,09 mm radiális 
szélessé" mellett 0,6  mm magasak.)

A 69- és 23-ik számú példányok szerfölött hasonlítanak a W illiamson 

által leírt példányokhoz (1. c. P. IX. p. 323. t. XX. 14— 21. 25. ábra), de 
különböznek ezektől különösen az által, hogy a főbélsugarak egészen a 
szélig világosan követhetők; W illiamson azonban (1. c. p. 326.) határozot
tan  azt m ondja: «I have already shown that in all Calamites, savé very 
small ones, soon after leaving the medulla the primary medulary rays 
almost entirely disappear».

A mi a 69- és 23-ik számú példányoknak az előbb leírt 86 -ik számú pél
dánynyal való összefüggését illeti, föl kellene előbb vetni ama kérdést, vájjon 
amazok csak egy és ugyanazon faj különös öreg példányainak tekinthetők-e, 
vagy más fajhoz számíthatók-e. Véleményem szerint ez utóbbi nézet fogad
ható el, minthogy 86 -nálajóval vékonyabb fatest mellett már sok bélsugár 
elenyészőben van; mig ellenben azok 69.és23. harántcsiszolataiban már puszta 
szemmel is egészen a külső szélig követhetők. Ezen körülmény Arthropitys  

lineata liENAULT-tól is megkülönböztethetné, melyről szerzője (1. c.) a kö
vetkezőket mondja: «Rayons primaires peu apparents et peu étendus en 
hauteur;» de igen közeli rokonságban vannak vagy egyenesen vele egyesí- 
tendők a chemnitzi Arthropitys bistriata  Cotta sp. nevű fajjal. Sajnála
tom ra a kérdést nem dönthetem el véglegesen, minthogy e fajról csomóvo
nalakon keresztül menő jó tangentiális csiszolataim nincsenek. Úgy látszik, 
hogy A. bistriata  még abban különböziks l z A .  communis-tó\,hogy annál,am int
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ezt több chemnitzi példánynál megfigyelhettem, a béltest igen sokáig (min
dig?) megmarad; ellenben az utóbbinál a törzs korán üregesedik és csak 
csomóvonalain maradnak meg a diaphragmák.

Végül a G9-ik számú példány megmaradásának állapotját illetőleg 
volna még megjegyzésem. Ugyanis a harántcsiszolatban azt lehet helyen- 
kint észrevenni, hogy az erősfalú tracheidsorok összenyomottak; ellen
ben a köztük fekvő sugárparenchym vékonyfalú sejtjei teljes épségben 
őrizték meg eredeti alakjukat. Ez esetben azt kell hinni, hogy a vé
konyfalú parenchym-sejtek gyorsabban teltek meg a megkövesitő 
anyaggal, mint a tracheidok, úgy hogy a megkövesedési folyamat első 
stadiumai után a fatöredékre ható nyomásnak több ellentállást fejt
hettek ki, mint a tracheidok. Ezen részek a haránt és tangentiális csiszo
latban bélsugarakban levő bővelkedésükkel föltűnnek, minthogy a sugarak 
sokkal közelebb feküsznek egymás mellett, m int ez a megtartás rendes 
állapotjában volna.

Lyginodendron Oldhamium W ill .

E növény szerkezetét már W illiamson oly kimerítően leírta (1. c. P. 
IV. és XVII.), hogy a rendelkezésemre álló szép anyag sem ad alkalmat 
újat mondhatni. W illiamson azon véleményét, hogy lihackiopteris aspera 

nem egyéb mint Lyginodendron  levélnyele, szintén m egerősíthetem ; 
K aloxilon  Hookeri*  pedig W illiamson és S cott ** szerint e növény já ru 
lékos gyökerei.

H eterangium  Grievi W ill.

Ezen genus maradékai ritkán fordulnak elő a wesztfáliai gumókban, 
de tökéletesen megegyeznek az angolországiakkal (Cf. W ill . 1. c. P. IV.).

D adoxylon  Schenki Morgenr. s p .

Ezen már előbb idézett első közleményemben (1. c. p. GO. 212.) meg
említett fajról új és tökéletesebben megtartott példányt (121. sz.) kaptam. 
Megőrizte béltestét és elsődleges fáját. A darab harántmetszete elliptikus 
kerületű, a nagyobb tengely meghalad 34 mm-t. A szintén elliptikus bél
test méretei 7 mm, illetőleg 11 mm-t tesz. A bélparenchymből csak egy kes
keny, a fához simuló szegély maradt meg, melynek sejtjei a harántcsiszolatban 
sokszögüeknek mutatkoznak; a hosszcsiszolatban a középpont felé fekvő sej
tek körülbelől isodiametrikusok; a fatest felé azonban függőleges irányban

* V. ö. ezen vizsgálatok I-ső részét, 49 [201] 1. további W ill ia m s o n  1. c. 
P. VII. p. 13—23, t. v —v n .

** W illiamson and Scott, 1. c. P. III.
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meghosszabbodnak és magán a fán vegre magas, álló négyszögekhez ha
sonlítanak. Az elsődleges fában a tracheidok falazatai többnyire lépcsős 
meg vastagodást m u ta tn ak ; a másodlagos fában a radiális oldalakon apró 
udvaros pettyeknek egy, ritkábban két sora áll. A mindig egyszerű bélsugarak 
a tangentiális csiszolatban föltűnően alacsonyak, sokan csak egy, egészen 
két sejtsor magasságúak; a legmagasabb hat sorból állott. A bélsugarak 
ezen alacsonysága és a tracheidok radiális pettyeinek egysoros helyzete lé
nyegesen megkülönbözteti a Morgenroth * részéről és általam is ezelőtt 
leírt példányoktól; de egyelőre nem hiszem, hogy ama sajátosságok új faj 
megállapítására feljogosítanának; mert olyan különbségekre vonatkoznak, 
melyeket egy és ugyanazon faj gyökerének, törzsének és ágának fájánál ta 
lálunk; sőt inkább az a véleményem, hogy a leírt 121 számú példány fiata
labb ágfa és a külső alakra és a méretekre vonatkozó, az előbbeniben emlí
tett adatok igen jól szólnak ezen velemény mellett.

Egyéb, a gumókban bezárt fadarabok a Lepidodendron-törzsök töre
dékeinek bizonyultak és tökéletesen megegyeztek a

D iploxylon  stigmarioideum WiLL.-nal.

Gyűjteményemben egy ilyen fatest ékidomú töredéke a 34-ik számot 
viseli. Vájjon az ennek kerületéből csak kis mértékben elkülönített paren- 
chymatikus szövet tekinthető-e annak belső kérgének, ezt biztosan nem 
lehet eldönteni. Az elsődleges fából, melynek tracheidjai egészen rendetlenül 
helyezkednek el, csak egy jelentéktelen rész maradt meg ; ennél fogva ezen 
szövet és a másodlagos toldalék közti határvonalról nem mondhatok sem
m it; ez utóbbinak tracheidjai szabályos sorokban vannak elrendezve. Át
mérőjük eleinte kisebb, mint az elsődleges elemeké; de gyorsan nagyob
bodnak annyira, hogy végre ez utóbbiakat nagyságra nézve túlhaladják. 
Falazatuk mind a radiális, mind a tangentiális oldalon hágcsóidomulag van 
áttörve. A fatest radiális átmérője 17,5 mm-t teszen. Ezen kiterjedésen 
belül körülbelül 125 tracheidot lehet számlálni. Ezeknek sorai között m ér
tékletes számban futnak le bélsugarak; melyek legtöbbje, a mint ezt a tan 
gentiális csiszolat mutatja, csak egy sejtsor szélességű és jelentéktelen 
magasságú; de némelyeknél a magasság igen tetemes.

Az egysoruakon kívül többsorú sugarak is fordulnak elő, melyeknek 
magassága azonban szélességükhöz viszonyítva nem igen jelentékeny, úgy 
hogy az átmetszetben többnyire vastag lencseidomú kerületet mutatnak. 
Ezek némelyikében a levelek felé induló nyomnyalábok láthatók. A haránt- 
csiszolatban ugyanezt lehet megfigyelni mint a Stiym aria  ficoides-né\, ugyan-

* M o iig e n r o t h  : Die fossilen Mlanzeureste im Diluvium von Kamenz. — 
Zeitschr. f. Naturw. 1883. Bd. 56.
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is, hogy nagy tracheidok egy csoportja után hirtelen sokkal számosabb 
radiális sorokban sokkal szííkebb elemek következnek, melyek azonban 
gyorsan nagyobbodnak és egészen rövid lefutás után a fa egyéb tracheid- 
soraitól m ár nem különböztethetők meg. Ezen faj szerkezetét lerajzolta 
Williamson (1. c. P. II.) a XXVII-ik tábla 23. 23 b-ik és a XXVIII-ik tábla 
21 -ik képében.

Gymnosperm-magvak.

A wesztfáliai anyagban sem hiányzanak a magvak azon különböző 
alakjai, melyeket W illiamson idézett munkájának VIII-ik részében le ír t ; 
de új megfigyelésekre nem szolgáltattak alkalmat.

Gyűjteményem 35-ik számú gumójában levő szép mag Cavdiocarpon  

anomalmn  Carr.-1ioz tartozik. Hosszúsága 6 , szélessége 3,5 mm-t tesz.

TABLAMAGYARÁZAT.

IV-ik tábla.

Arthropitys communis B in n . s p .

1-ső ábra. Ilarántcsiszolat természetes nagyságban. (A szerző gyűjteményében a
NG. számú példány.) A szabályos köridomot a szerző kiigazította.

2-ik ábra. Ugyanazon számú példányból készített tangentiális csiszolat. A =  ágak
kiinduló helyei.

3-ik ábra. Ugyanezen csiszolat négyszer nagyítva.
A =  Agak kiinduló helyei, 
m =  Levélnyomnyalábok.
x =  Fanyaláb, mely a csomóvonalban megszakítás nélkül lefut.

V-ik tábla.

Arthropitys cf . bistriata Cotta s p .

1-ső ábra. Csomóvonalon keresztül menő tangentiális csiszolat (a szerző gyűjtemé
nyében a 23. számú példány). 10-szer nagyítva, 

m =  Nyomnyaláb.
2-ik ábra. Harántcsiszolat. 10-szer nagyítva.

r. m =  Bélsugarak, 
tr. =  Tracheidok.
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