
KRÉTAKORÚ NÖVÉNYEK A DUNÁNTÚLRÓL

RÁSKY KLÁRA

(IV—V. táblával)

A Gerecsehegységbl származó két alsó-krétakorú növény lenyomatát kaptam
meghatározásra és feldolgozásra különböz lelhelyrl. A lelhelyek földtani ‘feldolgozá-

sával Fülöp J. foglalkozik.

Magyarország területérl nagyon kevés krétakorú növénymaradvány került

el, ezért e lenyomatok jelentsek. A növényvilág kréta-idszaki alapformái a további
fejldés menetére irányadók. A késbbi fejldési fokozatok vizsgálata már nem derít

annyi fényt a fejldés menetére, mint éppen ezeknek az alapformáknak a felismerése

és vizsgálata. Egyes krétakorú maradványok jellegzetes átmeneti típusok az ókori és

újkori növényalakok között.

Genus : A Isophilina Dormitzer 1 853

Alsophilina cyatheoid.es (Ung). Pót.

IV. tábla, 1., 2., 3. ábra.

Lelhely : Lábatlan, Berzsekhegy, nagy márgafejt.
Földtani kor : alsó-kréta.
Gyjtötte: Vigh Gyula, 1936.
Syn. : Caulopteris cyatheoides Unger — Kreidepflanzen aus Österreich. — Sitzb. d. k. Akad.
d. Wissensch. Wien, 1867, Bd. 55., p. 642., Taf. 1. Fig. 1—3.

Egy páfrányfa 17 cm hosszú, 4,5 cm széles, 1 cm laposra összenyomott törzsdarabja

került meghatározásra. A törzsdarabon a levélnyomvánkosok spirális sorban helyezked-

nek el. Az egyik oldalon 6 levélnek a leválási helyét jól látni. A másik oldalán a spirálisan

elhelyezked levélnyomvánkosok rosszabb megtartásúak. Egy-egy levélnyomvánkos

hosszúsága 3,0— 3,5 cm, szélessége 2 cm. A levélnyomvánkosok hosszúkás, rombusz-

alakúak kissé kiemelkednek a lenyomaton. Közöttük 0,5 cm széles távolság van, amely

vagy kiemelked, vagy gyakrabban árokszeren bemélyed, a megnyúlt rombuszalaknak

itt-ott szögletes keretet ad. Rajtuk a járu'ékos gyökerek nyomai kivehetk. A levél-

ripacson, eredetileg a raeliisban folytatódott edénynyalábok nyomai, az Alsophila típusra

jellemz elrendezdést mutatják : azaz a levélripacs fels részén (abaxialis oldal) egy

félkörívben, behajlott végekkel, a levélripacs alsó részén (adaxialis oldal) pedig 2 egy-

mással szembefordult hetes szám alakú vonal mentén rendezdnek el. A két oldalsó

(laterális) szélen a befzdések mélyen lehúzódnak. Az edénynyalábok nyomai azonban

mégis összefügg, meg nem szakított rajzolatúak. A levélripacs fels része közepén még
edénynyalábnyomok vehetk ki, a levélripacs alsó felében 2 pár edénynyalábnyom

helyenként jobban látszik, ezek azonban a mélyrehúzott oldalsó befzdések legalsó

edénynyalábjainak nyomai is lehetne*:.

6 *
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A páfrányfák törzsmaradványai nem nagyon gyakoriak Európában. Különböz
neveken vannak leírva fleg a fels jura és a kréta rétegexbl. Részben fosszilis fatörzsük

maradt meg, részben azonban csak ezek lenyomatai. Elkerültek levélniaradványaik,

st szaporító szerveik is. Anatómiai szerkezetük alapján kevés fosszilis törzset vizsgál-

hattak, azonban a Protopteris, Rhizodendron, Cyathocaulis és Protodicksonia genuszok
fajairól beigazolódott a Cyatheaceae családba való tartozásuk. St Japán kréta rétegeibl

származó Cyathorachis jujiiana mai rokonsági kapcsolatát is sikerült megállapítani,

levélnyélmaradványok anatómiai szemezete alapján. A legtöbb páfrányfa törzsmarad-

ványának csak a lenyomatát ismerjük: s az azokon visszamaradt, kiemelked levél

nyomvánkosok alakja és elhelyezkedése, fleg azonban a levélripaesokon, az edény-

nyalábok elrendezdésének igen jellemz típusa az egyedüli támaszpont a fajok meg-

határozására. Csak morfológiai vizsgálatok alapján megállapított rokonsági kapcsolatot

találtak az Oncopteris, Protocyathea, több Protopteris faj, Alsophila és a ma él páfrányfák

fajai között.

Az Alsophilina fosszilis genuszt Dormitzer 1853-ban állította fel és Also-

philina kauniciana Dorm. néven írt le egy törzs lenyomatót. Velenovsky 1900-ban

helyesen Oncopteris kauniciana (Dorm.) Vei. névvel illette a törzsdarabot és az

Oncopteris nettwalli Dorm. faj mellé sorolta be. A törzsdarabok a csehországi kréta

rétegekbl (cenoman) származnak.

Unger 1867-ben Ausztriából, Ischl krétakorú rétegébl Caulopteris cyatheoides

néven írt le egy páfrányfa törzsrészletet. Potonié 1899-ben Unger speciesét

Alsophilina cyathoides (U ng.) Pót. néven kapcsolatba hozta Dormitzer Alsophilina

kauniciana fajával, amely utóbbi névvel Feistmantel 1872-ben még idézte a fajt.

Az Alsophilina kauniciana Dorm. faj helyesen Oncopteris kauniciana (Dorm.)

Vei., a Caulopteris cyatheoides Unger faj pedig az Alsophilina cyatheoides (Ung.)

Pót. faj rokonértelm neve. Az Oncopteris kauniciana (Dorm.) Vei. ^2. p. 84. fig.

32.) azonban nem hozható kapcsolatba az Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. faj-

jal (20. p. 642. T. 1.), mert a levélnyomvánkosaikon egészen más, egymástól eltér,

edénynyaláb elrendezdésük, illetve rajzolatuk van.

A lábatlani törzsmaradvány határozottan Ogura Í10) Alsophila típusához tar-

tozik. Ogura a Cyatheaceae családba tartozó ma él és fosszilis fajok részletes és össze-

hasonlító anatómiáját dolgozta fel. Különös gondot fordított a levélnyomvánkosok

edénynyaláb elrendezdéseire. Ezzel megkönnyítette nemcsak a fosszilis törzsmarad-

ványok meghatározását, hanem a család recens tagjainak a szétválasztását is.

A lábatlani lelet az eddig ismert fosszilis páfrányfa maradványok között Unger
ausztriai, lseid melletti neokom homokk rétegekbl leírt alakkal hozható kapcsolatba.

A két maradvány és levélnyomvánkosaik között csak nagyságbeli eltérés van. A levél-

ripacs edénynyalábjainak elrendezdése mind az ausztriai, mind a magyar példányon

teljesen azonos, st jól megegyezik az Alsophila fajok edénynyaláb kötegelnek vázla-

tosan ábrázolt lefutásával, illetve végzdéseivel is (10). Ogura megállapítása szerint

a Cyatheaceae családban a levelek edénynyaláb kötegeinek száma az egyéni fejldés

különböz szakaiban változóak : azaz fiatalabb egyedeknél kevesebb, idsebb növények-

nél több és jobban elágazó edénynyaláb fut a levélnyélbe. így a fiatal páfrányfa levél-

leválási helyén is kevesebb, az idsebb fán pedig több edénynyaláb végzdést találunk,

ez a nvén}' korára fontos jelleg. Mind a magyar, mind az ausztriai példány levélripaesain

nagyszámú edénynyaláb forradás van, ami tehát idsebb korukban való fossilizálódást

bizonyít. (A törzs vastagsága viszont semmiféle befolyással nincs az anatómiai szer-

kezetre, egy vastag törzs, 10 cm átmérvel ugyanolyan szerkezet, mint egy sokkal

vékonyabb.) Unger a levélripacs edénynyaláb végzdéseinél még nem ismerte fel a

szabályszerséget s azokról csak azt említi, hogy elszórtan helyezkednek el. Azonban
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az elszórt elrendezésben határozott szabályszerség van. Ez a szabályszerség felismerhet

U n g e r ábráin és a magyar példányon is és igen nagy mértékben egyezik Campbell
(16. p. 404. fig. 228.) recens Alsophila sp. törzsének ábrájával, ahol a laterális befzdések
mélyrehúzódása és az abaxialis rész közepén rövidebb félkörívben elrendezdött edény-

nyaláb nyomok is megegyeznek a két fosszilis leletével. Mindezek a megegyezések iga-

zolják, úgy U n g e r példányának, mint a magyar példánynak az Alsophila genussal

való szorosabb rokonsági kapcsolatát.

A Cyatheaceae családból még említ az irodalom fosszilis törzsmaradványokat,

illetve lenyomataikat, azonban ezek mind eltérnek az Alsophila típustól. Legközelebb

áll még a Cyathopteris (Caulopteris) tessellata Sch. et Moug., ahol a levélleválási felületen

az edénynyaláb végzdések szintén elszórtan helyezkednek el <22) s talán az Alsophilina

tessellata (Sch. et Moug.) néven e genus egy másik faját képviseli. A Protopteris néven

leírt törzsmaradványok levélripacsait egy patkóalakú (juhnyíró olló alak, nagy U bet
alak) rajzolat teszi jellegzetessé. Loubiére M. Auguste (21), aki Franciaországból az

alsó albai-emeletbl írt le Protopteris meunieri néven 1947-ben egy törzsdarabot, szemlél-

teti eimek a patkó alaknak módosulatait az egyes fosszilis fajokon. Dicksonia (Protopteris

)

punctata Stbg. sp. néven írt le Munkácsról Staub M. (27) egy páfrányfa törzsdarabot.

Pontos lelhelye ismeretlen, valószínleg Munkácstól KÉK-irányban elforduló kréta

rétegbl (neokom) származik. A Protopteris maradványokat a ma él Dicksonia-kkal

hozzák kapcsolatba. Az újabb szerzk egy része, minden további nélkül a Dicksoniák-

hoz sorolja ket. Az Oncopteris fajokon a levélnyomvánkos kerek, vagy kifejezetten

hatszöglet s rajtuk két egymással szembenfekv Y bet alakú, vagy két szembenfekv

félkör alakú rajzolat van, Oncopteris fajok a csehországi cenomán rétegbl kerültek

el. Németországból, Franciaországból, Angliából, Grönlandból, Japánból, a Szovjet-

unió területérl (Volhinia, Kelet-Szibéria) a jura és kréta rétegekbl ismerünk még a

családba tartozó törzsmaradványokat. Korea jura összletébl Cyathocaulis naktongensis

néven Ogura írt le egy maradványt. A Protopteris nammalensis elfordulása (14) a

Cyathea-k földrajzi elterjedését a jurában Indiára is kiterjeszti. A harmadkorból is emlí-

tenek páfrányfa törzsmaradványokat, így Észak-Afrikából Dendropterigium cyatheoides,

Texas eocén rétegébl pedig Cyathodendron texanuni néven. Az a vélemény alakult ki (17),

hogy ez utóbbi faj egyesíti magában a ma él Cyatheaceae család tagjainak közös tulaj-

donságait.

A törzsmaradványokon kívül igen nagyszámú fosszilis levélmaradvánvt sorol

fel az irodalom, melyeket a Cyatheaceae családba sorolnak. Sorusokat Raciborski
(11) a lengyel jura rétegekbl Alsophilites polonica néven írt le.

A ma él páfrányfák túlnyomó része a Cyatheaceae családba tartozik :

Família : Cyatheaceae :

1 Tribus : Dicksonieae

2 « Thyrsopterideae .

3 « Cyatheeae :

1 Genus : Cyathea

2 « Hemitelia

3 « Alsophila

Legnagyobbrészt magas, egyenes, csak kivételesen elágazó-törzs páfrányok.

A törzs csúcsán hatalmas, legyezszeren szétterül koronával, hatalmas lombsótort

alkotnak az erdei fák magasabb lombsátra alatt. Leveleik többszörösen is szárnyaltak.

A törzs magassága lehet 20 m-nél nagyobb is ( Alsophila latebrosa)

,

de lehet 1— 2 m magas

( Alsophila podophylla
)
vagy ennél is alacsonyabb, alig 30—60 cm magas ( Alsophila
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frigida, Alsophila trista) . Vannak fekv törzs alakjaik is. A magasra növ törzset

járulékos gyökerek veszik körül, amelyek részben szilárdítják a törzset, részben nedves-

séget vesznek fel. Túlnyomórészt trópusi, nagy és egyenletes nedvességet igényl fajok.

A hingadozást és gyenge fagyot kibírják. A párás leveg és talajnedvesség igényük

sokkal nagyobb, mint a meleg igényük. Kifejezetten mezotenn — higrofil fajoK. A térít

körökön belül rendkívül nagy függleges elterjedések, 4000 m magasra is felhúzódnak.

A térít körökön kívül, a déli mérsékelt övbe jobban lenyúlnak, az északi mérsékelt

övbe alig lépnek át. Ma a legnagyobb formagazdagságban Dél-Amerika északi részén,

az ázsiai monszun vidékeken élnek, beleértve Kelet-Ausztráliát és a pacifikus sziget-

világot is. Dél-Amerikában csak a legszárazabb területeKil hiányoznak, bár ismerünk

xeropliyta Cyathea fajt is. Afrika rendkívül szegény Cyathea fajokban, a Dicksonia

fajok pedig onnan teljesen hiányoznak.

A páfrányfák a jura idszak végén és a kréta idszakban kétségtelenül éltek Euró-

pában is. Úgy látszik azonban, hogy nem sokáig tenyésztek itt. A jura idszak végén és

a kréta idszak els ‘felében Grönland, Anglia, Franciaország, Közép-Európa Német-
ország, Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország nyugati része), VoUiinia,

Kelet-Szibéria, Korea, Japán, India (Pimjab) és Észak-Amerika (USA: Alabama) terü-

leteinek egy részén a mai trópusi területek éghajlatához igen hasonló, meleg és állandó,

egyenletesen nedves klíma uralkodott, ahol a páfrányfák, a Cyathea-k, Alsophilá-'k és

DicksoniáAs. éppen úgy együtt éltek, mint ahogy az egyenlít vidékein ma is együtt

találhatók (1. ábra).

Genus: Striaestrobus Velenovskv et Viniklár 1926

Striaestrobus sp.

V. tábla, 1., 2. ábrák
lelhely : Tata. Kálváriadomb, közvetlenül a titonmészk felett.
Földtani kor : alsó-kréta.
Gyjtötte : Fülöp József.

Egyetlen toboz töredék került el, amelynek hossza 5 cm, szélessége 1,5 cm.

A toboz alakja a megmaradt töredékbl következtetve, hengeres volt. A toboz töredék,

a ftengely mentén leemelhet a kzetrl és így a letörött tobozpikkelyek is jól láthatók.

A ftengely" átmérje 0,5 cm a törés felületén. A törés helye azonban nem azonos a toboz

alapjával, mert a toboz jóval hosszabb lehetett. A toboz tengelyiénél, mintegy" 2 cm
hosszú, szabaddá vált felületén jól kivehetk a toboz spirálisan elhelyrezked pikkelyeinek

leválási helyei. A letörött pikkelyek, amelyeknek csak az alsó része maradt meg, cserép-

zsindely" módjára, szorosan egymáshoz simulnak. A pikkelyek vastagsága alig 1 mm,
szélességük 1 cm-nél nagyobb volt. A pikkelyek kissé hajlottak. Bár a tobozpikkelyek

alapi része megmaradt, magvak nem láthatók. A tobozpikkely-ek pontos alakja és nagy-

sága nem rekonstruálható, a pikkelyeken pajzs vagy" apofizis nem látható. A pikkelyek

hosszában szabályosan vonalkázottak. A tobozmaradvány szerkezete fás, nem bmem.
Maradvány’unk töredékes és éppen a pontos meghatározáshoz szükséges jellegek

hiányoznak róla, így" nagyón nehéz egy hasonló alakot keresnünk az összehasonlításhoz.

Némi hasonlóságot találunk a kréta korú Pinus tobozmaradványok és a tatai toboz

maradványa között. A Pinus tobozok elfordulása a krétakörbl nem ritka. A grönlandi

kréta rétegekbl Heer ^4) a Pinus peterseni, Pinus quenstedti fajok tit és tobozait írta

le. Belgiumból a Pinus andraei és Pinus corneti ismertek a neokomból. Angliából a Wight

szigetrl kerültek el tobozmaradványok. Csehszlovákiából a Pinus longissima, Pinus

sulcata és Pinus protopicea fajok tobozait Veleno vsky (3) írta le a kréta rétegekbl.

Egyéb Pinus maradványok a wealden rétegekbl is maradtak ránk, a legrégibb lelet azon-

ban a délkeleti Skandinávia raeti emeletébl a Pinites lundgrenii amit ismerünk.
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A felsorolt fajok közül Csehszlovákiából a peruei kréta rétegekbl elkerült Pinus

longissima toboza (2, 3) hasonlít a tatai toboz töredékhez, azonban a Pinus longissima

toboza jóval hosszabb, mint amilyen hosszúnak a tatai maradványt feltételezhetjük

és a gyengén vonalkázott pikkelyek is nagyobbak. A Pinus sulcata (3) tobozpikkelyei

szintén jóval hosszabbak és a pikkelyek végén a pajzs annyira erteljes, hogy ilyen

pajzs a tatai tobozmaradványon szintén nem feltételezhet. Nagyobb hasonlóságot

találunk azonban a tatai tobozmaradvány és a Pinus protopicea (3, 2) tobozai között.

A Pinus protopicea tobozpikkelyei is hasonlóan gyengén bordázottak, mint a tatai toboz-

pikkelyek, a pikkelyeken nincsen sem pajzs, sem apofizis, ami feltételezhet, hogy a

tatai példányon sem volt. A Pinus protopicea hosszúsága 1 6 cm, amit a tatai töredéken meg-

állapítani nem lehet, bár nem lehetetlen, hogy ilyen hosszú ez is lehetett. Veleno vsky
(3. p. 31) a leírt, ábrázolt, st rekonstruált tobozt a ma él Picea excelsa tobozával hason-

lítja össze és a két fajt egymással a legközelebbi rokonságba állítja. Ezt a rokonságot

azonban már Eichler (5. p. 80) is kétségbe vonja, st egyáltalán kétségesnek tartja

a Pinus protopicea-wak a Piced-khoz tartozását, ami nem is valószín.

A krétakorú Pinus tobozmaradványokat kikapcsolva, a tatai tobozmaradvány

legjobban hasonlít Veleno vsky és Viniklár (1. p. 43. Taf. I. Fig. 4.) által leírt és

rekonstruált tobozhoz. A tobozt Striaestrobus bohemicus néven írták le a csehszlovákiai

krétakor cenoman rétegébl és valószínnek tartották, hogy a Taxodineae család új

nemzetségét képviseli. A Striaestrobus bohemicus tobozát nem lehet az Abietinae-hez

sorolni, egyáltalán nem lehet Picea a hosszúranyúlt pajzs és apofizis nélküli pikkelyek

miatt, amely pikkelyek vsizont hosszirányban gyengén bordázottak. A tatai toboz pikke-

lyeinek hosszirányban való gyenge bordázottsága a toboz feltételezett eredeti nagysága

és a pikkelyek' gyengén hajlott volta a legnagyobb megegyezést mutatja a Striaest-

robus bohemicus tobozává1

,
töredékes volta miatt fajrag mégsem azonosítható.

Velenovsky és Viniklár a Striaestrobus bohemicus tobozát H e e

r

által (4)

a grönlandi alsó-kréta rétegekbl leírt Inolepis imbricata tobozához is hasonlították,

azonban az Inolepis imbricata toboza sokkal kisebb, gömbölyded alakú, a pik-

kelyeken más a bordázottság, nem halad végig a tobozpikkelyen és csak három
borda van minden pikkely fels részén. Nem lehet a Striaestrobus bohemicus-sza\

vagy a tatai tobozzal összehasonlítani. Az egyéb fenyfajok tobozától ennyire elüt
Striaestrobus bohemicus tobozát Velenovsky és Viniklár még a Cyparissidium

bohemicum tobozával is összehasonlítják. Azonban itt sem áll fenn hasonlóság, mert a

Cyparissidium minimum Vei., Ciparissidium pulchellum Vei. és Cyparissidium gracile

Heer fajok tobozai annyival kisebbek, alakjuk gömbölyded, a pikkelyek ritkábban áll-

nak, csak egészen gyengén bordázottak, a pikkelyek közepén azonban egy ersebben

kiemelked borda húzódik, ami sem a Striaestrobus pikkelyén, sem a tatai toboz pikkelyén

nincs meg. A kihalt Cyparissidium fajok tobozpikkelyei meglehetsen vastagok, a Striae-

strobus bohemicus és a tatai toboz pikkelyei aránylag vékonyak.

A tatai tobozmaradvány és a Striaestrobus bohemicus tobozmaradványa meg-

egyezést mutat még Berry Strobilites anceps néven — Dél-Karolina krétakorú (Black

Creek formation) rétegébl — leírt és ábrázolt (6. p. 27. pt. 3 fig. 6.) tobozzal. A toboz

Berry szerint semmi más toboztípushoz nem hasonlítható, st azokhoz az egyéb genu-

sokba tartozó fenykhöz sem, amelyeknek tleveleit már Délkarolina krétákon! rétegeibl

korábban ismerték. A Strobilites anceps toboza Berry szerint, ahhoz a kissé jobban

megnyúlt tobozhoz hasonlítható, aminek rokonsági kapcsolata szintén bizonytalan,

s amely az Atlanti parti síkság alsó-kréta rétegébl került el.

A krétakorú rétegekbl általában igen gyakori a Cunninghamia elegáns tobozának

elfordulása Közép-Európából, Grönlandból és Észak-Amerikából. A tatai toboz azonban

e’tér ettl a típustól is, mert a Cunninghamia elegáns toboza gömbölyded alakú, kisebb
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és a tobozpikkelyek közepén egy ersebb borda húzódik hosszában, amit sem a tatai

tobozpikkelyeken, sem a Striaestrobus bohemicus pikkelyein, sem a Strobilites anceps

pikkelyein ntm találunk. Berry az Ett ingsh a usen által Cunninghamites oxycedrus

néven (7. p. 246. Taf. I. Fig. 9.) Szászország fels-kréta rétegébl leírt tobozt a Strobilites

anceps rokonsági körébe kapcsolja, ami nagyon valószínnek is mutatkozik. [Ettings-
h a usen Cunninghamites sternbergi néven (Taf. I. Fig. 4—6.) leírt tobozai azonban tény-

leg Cunninghamia típusúak.]

Tehát a tatai Striaestrobus sp., a Striaestrobus bohemicus Vei. et Vin., a Strobi-

lites anceps Berry és a Cunninghamites oxycedrus Etth. tobozai— st alapos revízió

után, talán még több Gunninghamites néven leírt krétakorú toboz is — a közös Striaestro-

bus genusba sorolhatók, fleg ha további maradványok, törzsek, fenytk, ágak és mag-

vak is elkerülnek, ennek a rokonsági kapcsolatnak a megersítésére. Berry, a

Lindley által (8) felállított Strobilites feltételes formagenust használja a bizony-

talan helyzet tobozmaradványok megjelölésére. Valószín’eg a Striaestrobus genusba

sorolható a Strobilites inquirendus H o 1 1 i c k species toboza is, amely azonban

annyira rossz megtartásit, hogy Berry szerint értéktelen faj.

Ezek szerint a Striaestrobus formsgenus olyan krétakorú fenytobozok gyjt
genusaként tekinthet, amelynek mása a ma él fenytobozok között nem található.

Lehet azonban, hogy a harmadkori, egyes Conifera genusok felé azokat az átmeneti

formákat képviselik ezek a bizonytalan helyzet Striaestrobus fajok, melyeket még
csak a tobozmaradványaik alapján ismerünk.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — DESCRIPTION OF THE PLATES

IV. tábla

1. Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pof. törzsének lenyomata az alsó-krétából
Impression of the trunk of Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. írom the Lower
Cretaceous. Hungary.

2. Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. levélnyomvánkosain az edénynyalábok vég-
zdései nagyítva.
Endings of the vascular bundles on the leaf sears of Alsophilina cyatheoides (Ung.)
Pót., enlarged.

3. Ma él Alsophila sp. levélnyom vánkosain az edénynyalábok végzdései. (Campbell
nyomán)
Endings of the vascular bundles on the leaf sears of recent Alsophila sp. (according
to Campbell)

V. tábla

1 . Striaesirobus sp. toboza az alsó-krétából
Cone of Striaesirobus sp. írom the Lower Cretaceous, Hungary

2. A toboz másik oldalának lenyomata a kzeten
Impression of the other side of the cone in the rock

Lower Cretaceous plants írom Hungary

by KLÁRA RÁSKY

On the territory of Hungary in the Lower Cretaceous of Transdanubia part

of the trunk of Alsophilina cyatheoides (Ung.) Pót. has been found. This petrified trunk
can be eompared with the fossd írom a neocom sandstone bed near lseid, deseríbed and
illustrated by LT nger (20. p. 642. Pt. 1.). The endings of the vascular bundles on the
Leaf sears of botli fossils can be well identified with the scheinatie illustration of Ogura
(10. p. 105. fig. 93.) . The Austrian fossd as well as the Hungárián one correspond to

a greatdegree to Campbell ’s illustration of the trunk of recent Alsophila sp. too (16. p.

404. fig. 228.). Tliese correspondenees confirm the affinityof these fossils with the recent

Alsophila genus. -

Another fossd, a cone, Striaesirobus sp. has been found likewise in the Lower
Cretaceous of Transdanubia bút írom another habitat. This fossd cone may be eompared
with a cone deseribed írom the eenoman layer of the Cretaceous of Bohemia under
the name Striaesirobus bohemicus Vei. and Vin. (1. p. 43. l'af. 1. fig. 4.). The circle

of affinity of Striaesirobus bohemicus may comprise, besides the cone of the Hímgarian
Striaestrobus sp. the cone of Berry deseribed imder the name Strobilites anceps (6. p.

27. pt. 3. fig. 6.) and that of Ettingshausen figuring under the name Cunninghamites
oxycedrus (7. p. 246. Taf. 1. fig. 9.) toó. The genus Striaestrobus can be conceived as

a collective genus of Cretaceous cones of imcertain position.


