
A „mélyvölgyi kfülke" pleisztocén

faanyagának xylotomiai vizsgálatai .

1

<A Szeg-edi Tudományegyetem Növénytani Intézetében készült

dolgozat.)

G R E G II S S PAL-SZALAI I S T V A N

A mélyvölgyi kfülke pleisztocén faanyagának egy részét

felületén vagy teljesen kovasav itatta át. ezek ceruzavastag-
ságií, 3—4 cm hosszúságai darabkák, másik részük pedig csak
törmelék, összesen 19 drb. Az elszenesedett darabkák igen kicsi-

nyek voltak. Számuk — figyelmen kívül hagyva a használha-
tatlan törmeléket — 24 volt.

A kovasavval átitatott anyagból keménysége miatt met-
szetet készíteni természetesen nem lehetett, ezért csiszoltuk. Az
anyagnak azonban csak egy része volt annyira inkrusztálva,
hogy minden további nélkül csiszolható volt, más része már
érintésre, finom „tszer" darabokra hullt szét. Utóbbiakat
gyenge lángon besrített kanadabalzsammal itattuk át, és

kihlés után csiszoltuk. A szeneket viaszgyantába ágyaztuk és

metszetet készítettünk belle.
A 19 darab kovasavval átitatott fából 18 darab többé-

kevésbbé alkalmas volt a csiszolásra, illetleg metszet készíté-

sére, és 37 különböz irányú csiszolatot, valamint 136 metszet

-

sorozatot vizsgáltunk meg. Egy-*egy darabból azért volt szük-
ség több metszetre, hogy a fajok jellemz szövettani bélyegeit
minél több metszeten lehessen vizsgálni. A bizonyítóerej rész-

leteket a mellékelt mikrofotografiák mutatják (I. sz. tábla: 1.,

2., 3.. 4. sz. fényképek). Az egyes darabokat sorszámoztuk
(1—16), hogy kezelésük könnyebb legyen. A kovásodott anyag-
ban 3 típust lehetett elkülöníteni. Egy lombos fát és két fenyt.
Az 1..2., 3., 4., 5. sz- darabkáik Piceci-nak. bizonyultak; a 6. számúból
megfelel metszetet készíteni nem sikerült, az anyag használ-
hatatlan volt; a 7. számú Pinus, a 8., 9. ismét Plcea, míg a
10. számmal jelzett egyetlen lombos fa Alnus. A 11., 12, Plcea
fajok, a 13. használhatatlan a rossz metszési sík miatt. A 11. és

15. Picea fájából származik. A 16-os darabka ugyancsak Plcea ,

a 17-es és 18-as Pinus. A 19-es használhatatlan. A részletes vizs-

gálati eredmények a következkben foglalhatók össze.

1. A lombos fából csupán egy jó mákszemnyi darab kereszt-

metszetét illetleg csiszolatát lehetett megmenteni, de ebbl a

parányi darabból is szerencsés véletlen következtében a fa faját

1 A Magyar Barlangkutató Társulat 194G. évi feltárásából.
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sikerült megállapítani. A keiresztcsiszolaton, a csiszolat legszé-

lén 5 egymáshoz egészen közel futó bélsugarat lelhetett meg-
figyelni (1. 1. sz. fénykép). Halmozott bélsugara a középeurópai
fák közül csupán az Alnus-nsik, Corylus-naik és a Carpbms-nak
van. Ilivel a radiális csiszolaton a létrás áttörés jelenléte két-

ségtelenül megállapítható, a sorozatból elhagyható a Carpinus,
amelynek perforációja egyszer. Az Alnus és Corylus között
fként az a különbség, hogy a Corylus tracheáiban a létrafokok
száma 5—12, az Alnus-bán 18—22, tehát jóval srbb, és csava-
ros vastagodás nincs. A kérdéses fa edényeiben a létrafokok
száma általában 19—20, és csavaros vastagodásuk nincs, így
egészen biztosan Alnus-ból származik. A csiszolatról készített

fénykép az Alnus incana-rá hasonlít a legjobban, de az sem
lehetetlen, hogy Alnus glutinosa-ból származott, de semmi
esetre sem lehet Alnus viridis eredet. Nagy a valószínsége
annak, hogy Alnus incana-ból származik.

2. A fenyk közül a 7., 17. és 18-as számú darabok kétség-
telenül Pinus-ból származnak, amit a radiális és tangenciális
metszetrl készült fényképek feltétlenül igazolnak. A kereszt-

metszeten az évgyrk aránylag keskenyek és bizonyos tekin-

tetben a Pinus cembra-ru emlékeztetnek. Az egyes évgyrk
7—10 tracheida szélesek, ami aránylag rövid tenyészeti id-
szakot árul el. A kérdéses feny haránttraöheidáiban fogas vas-
tagodások vannak, ezért a számbajöhet fenyk közül a P.
cembra elesik. Ezek a fogak, illetve lécek azonban nem kötik
össze a vízszintes falakat, ebben tér el a Pinus silvestris-toL

viszont a P. nigra-tói is különbözk, amennyiben a P. nigra
fogai általában rövidek és tompák, és csak ritkán nyúlnak
a sejt közepéig. Mindezek alapján igen valószín, hogy a kér-
déses széndarab Pinus montana-ból, esetleg Pinus rotundaía-
ból származik.

Az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 14., 15. és 16. számit darabok
Picea-hól származnak, de az sem lehetetlen, hogy Larix-bóL
A Picea eredet mellett szól az a körülmény, hogy az szi fa

traoheidáinak a fala aránylag vastag, és hirtelen mennek át a
kés tavaszi fából a nyári fába. Az évgyrhatár is elég éles.

A keresztmetszeten a gyantajárat alakja Picea jellegre vall,

ugyanis keresztmetszetben töibbé-kevésbbé Ikóraiaknak, ezzel

szemben a Larix-é bizonyos tekintetben radiális irányban meg-
nyúlt. A tangenciális metszeten a bélsugárparenohvma alakja
is Picea jelleg. Bár ugyanilyen szerkezet és alakú bélsuga-
rak a Larix-bán is elfordulnak, különösen a gyantajáratos bél-

sugár (5. és 6. sz. fényképek). A Picea-1 és Larix-ot egymástól
elssorban a hosszparenchyma jelenléte, valamint a bélsuga-
rak radiális falában megjelen gödörkézettség minemsége
választja el. A csiszolatokon a bélsugarak radiális falában
aránylag kevés a gödörke, ami inkább Picea jelleg, míg a
Larix-ban az apró gödörkék száma néha 6—8 is lehet, a met-
szeteken ilyen nagyszámú gödörkét nem sikeiült felfedezni.

Némi megkülönböztetésre nyuit lehetséget a haránttrachei-
dák sugárcsiszolata, amennyiben a Picea haránttracheidái
többé-kevésbbé a bélsugárparenchymák magasságával meg-
egyez. és az a kérdéses metszeteken uralkodó jelleg, addig a
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Larix haránttraeheidái ersen hullámosaik, néha jelentsen
kiugranak, így legalább is szubjektív© a Picea-tói meg lehet

különböztetni. Összegezve az elmondottakat, a kérdéses fadara-
bok valószínleg Picea-ból származnak.

Az elszenesedett darabkák 3 lombos fából származnak,
amelyeknek pontos diagnózisa az ersen elszenesedett, zsugo-
rodott és rossz megtartású anyagból, sajnos nem sikerült. De
igen nagy nehézséget okozott az anyag metszési síkjának pon-
tos beállítása is, fleg a szénrészecskék kicsinysége miatt; így
a legtöbb darab rendszerint áldozatul esett a metszésnek, mire
megfelel preparátumot sikerült elállítani. így természetesen
a metszetek egy részét a másik kett, vagy jobb esetben a har-
madik hiányában csak nagy körültekintéssel lehetett felhasz-
nálni. Akadálya a fajok megállapításának az is, hogy a leg-

több darab vékony tangenciális lemezkékre hullott szét és így
csak csekély hányadát lehetett egy-egy évgyrnek meg-
figyelni. Már pedig a teljes évgyr szerkezetének megfigye-
lése hiányában legfeljebb hozzávetleges eredményeket érhe-
tünk el. A használható kis felületeket is nagy égési üregek
jelenléte zavarja. A felsorolt hiányosságok dacára is feltétlenül

meg kell emlékeznünk az eredményekrl, mivel egyik legrégibb
korba visszanyúló leletrl van szó. amely hazánkban sember-
nyomokkal van kapcsolatban.

Á 179 drb mindhárom irányú metszet három csoportba oszt-

ható, melyek közül az egyik csoport juharfa (Acer), a másik
dió (Juglans), esetleg kris (Fraxinus). a harmadik pedig ber-

kenye (Sorbus), esetleg Prunus eredet lehet.

. Az I. csoportba tartozó szenek keresztmetszete teljesen

Acer jelleg, ami a szórt elrendezdés 2—3-as, de túlnyomó-
részt radiális irányit ikerpórusokban, a bélsugarak vastagsá-
gában és elrendezdésében nyilvánul meg. Sajnos, a he szmet-
szetek egyikén sem sikerült a csavaros vastagodást még csak
nyomokban sem megtalálni, ami a juharfák legjellemzbb
bélyege. A bélsugarak homogének. (7. sz. fénykép.)

A II. csoport szenei Juglans jellemz sajátságait mutatták,
mind a kereszt-, mind a radiális és tangenciális metszeteken (8.

és 9. sz. fényképek), csupán az udvarosgödörkék méretében és

szerkezetében mutatkoznak olyan különbségek, melyek a pon-
tos megállapítás elé nehézséget gördítenek. Igen nagy a

hasonlóság a Fraxinns fajokhoz is, azonban a csiszolatos vas-

tagsága következtében a keresztmetszeten sem a terminális,

sem a paraíraeheális parenchyma nem vehet ki, hasonlckéopeii
hiányzanak a hosszmetszeteken is. Az elmondottak után, ha a

keresztmetszet habitusa alapján hajlandók lennénk is a Jug-
lans, esetleg a Fraxinus-eredet mellett állást foglalni, a paren-
chyma hiányában (az utóbbinál), a gödörkék szerkezete miatt
(az /elbbinél) még sem tehetjük.

A III. csoportba sorozott anyag adta a legrosszabb meg-
határozási lehetséget, amennyiben csak keresztmetszetek van-
nak, a hosszmetszetek teljesen használhatatlanok. A 10. sz.

fénykép alapján Sorbus-, vagy PruH-ws-eredet látszik a leg-

valószínbbnek, azonban ezt csak a keresztmetszetekrl meg-
állapítani nem lehet biztosan.



I. tábla

1.

ábra; Alnus (incana?)
keresztme t s z/et

(transv. sect.)

4. ábra. Pinus (montana?)
tangentiális metszet

(tang. sect.)

2.

ábra. Pinus (iinontana?)
keresztmetszet
(transv. sect.)

3.

ábra. Pinus (montana!)
radiális metszet

(rád. sect.)

5. ábra. Picea ep (?)
keresztmetszet
(transv. sect.)

6. ábra Picea 6p. (?)

tangentiális metszet
(tang. sect.)



II. tábla

9. ábra. Fraxinus sp. (?)

tangentiális metszet
<tang. e«ct.)

8. ábra. Fraxinus sp. (?)

'keresztmetszet
i(transv. seet.)

10. ábra. Sorbus sp. (?)

seu Prunus sp. (?)
keresztmetszet
(transv. seet.)

7. ábra. Acer sp. (?)

keresztmetszet
(transv. seet.)
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Vegetáe iótörténét i szempontból á vizsgálati eredmények
alapján megállapítható, hogy a kovásodotit fenyk és a szén-

darabok nem azonos idpontból származnak- Míg a fenyk
hvösebb éghajlatra -mutatnak és ebbe a sorba bizonyos mér-
tékig bele illik az Alnus is, addig az említett lombosfák (Alnus,
Juglans, Praxinus, Sorbus és Prunus) mediterrán jellegek-
tehát enyüiébb kiima alatt élték. Ha a széndarabok eredetét a

meghatározás értelmében feltételesen elfogadjuk, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a Wrm valamelyik interglociálisában
éltek és az sember tüzelésre használta fel. Viszont a kovásodott
fenyk, egy további glaciális periedusban kerültek a szikla-

fenékre. Ma a Mécseikben és környékén csak a lombos vegyes
erdk képezni ek természetes állomáhyt, fenyket nem találunk.

THE XYLOTONIE EXAMINATION OF THE PLEISTOCEN
WOOD-MÁTÉRIAL OF THE CAVITY AT „MÉLYVÖLGY“.

P. fí r e () u s s — I. Szál a i

The fi 11ing matériái of the „Cavity of Mélyvölgy“ origimates
probably írom one of the interglacials of the Wiirrn. In the
first line the bones of the Ursus spalaeus and simáll pieces of

wood were found. Alsó the first inán conld have been present as
the bones iare brotken up and the wood is • party carbonized,
The small pieces of wood are partly penetrated by SiO-\

_

Three types couild be distinguished in the matériái incrusted
hy siliciumdioxyd, one foliar wood and two pines. aggregate
rays have been noticed in the tr-ansverse section of the foliar

wood. Among the Central European trees only. the Alnus, tihe

Corylus, and tlie Carpinus posses aggregate rays. As the pre-

sence of the laddery ruptnre in the radial section was clearly
noíieeable, we may ignore the Carpinus. The steips on the lndder
in tlie vessels of the wood nuimber 19—20, iamd they have no
spirál thickenings; consequenthy they original douibtlesis írom
the Alnus. Somé pieces of 'the pines were oif Pinus origin,

becanse zig-zag thiökenings were observable in the ray tracheids.
Ow ing to' the ray tracheids. Owing to the médium longitude
of the zig-zag thickenings, they differ as well from Pinus
silvestrís, which has tenger zig-zag thickenings and is same-
times lattioed-, .as from Pinus tágra — wiéh short and obtnse
zig-zag thickenings; therefore they can only come from Pinus
montana, eventoally from Pimis rotundata.

On the otlier haiid, otiier pieces originate from Picén or

Larix. The fact that the summer wood tracheids are relatively

thick and thalt they transit suddenly int the spring wood, and
that tihey have circular resin-cana.ls, point to Picea origin, The
Picea and the Larix differ from another first of all regarding
the premence or absence of the lengitudinal parenchyma and
of the pite on the radial walls of the rays. As there was no
longitudinal parenchyma ateng the annual ring, the Picea
origin is more likely.



The carbonized pieces were oí three l'oliar woods, and it

\vas impossible to make and exact diagnosis of the lieavily
cárhoniaed, shrivelled and badly conserved matériái. Somé
pieces were apparently of Acer character, others of Juglans or
Fraxinus, and Sorbus or Prunus origin respectively. As in the
first case the presence of the spirál thiekenings was doubtfuL
and in the second that of the terminál end paratraeheal paren-
chyma, an exacter definition was impossible owing to the lack
of details.
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