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MANGÁNÉRC BÁNYÁBÓL

írta: Gr e g u s s  Pá l

1969-ben T a s n á d i K u b a c s k a  A., S za b ó  Z., K o n d a  J. és Sz a b ó  O. társaságában 
az eplényi mangánérc bányában egy kb. 6 m hosszú és 30—35 cm átmérőjű törzsdarabot 
talált szürke, júra időszaki radiolariás agyagmárgában.

A fa tracheidáiban az araucaroid vermes-gödörkék mellett párosán haladó vagy 
sűrű spirális vastagodások vannak, faparenchimája igen kevés. A bélsugár-falak vastagok és 
vékonyak. A vastag falakban apró, a vékony falakban nagyobb kör alakú, udvarmentes 
circoporus gödörkék, más vékony falú bélsugársejtekben pedig jellegzetes 2—10 araucaroid 
gödörke van, a fában lyzigén járatok haladnak. Mindezek olyan jellegzetes sajátságok, 
amelyek együttesen sem a ma élő, sem a kihalt fenyőknél nem fordulnak elő. A kövületet 
ezért Pseudoagathoxylon eplényense n. g. et n. sp. névvel jelölöm.

Pseudoagathoxylon n. g.

Típus faj:Pseudoagathoxylon eplényense n. g., n. sp.
D i a g n ó z i s :  A másodlagos fában függőleges lyzigén gyantajáratok haladnak, 

egyes tracheidák falában egy sorban laza és sűrű araucaroid gödörkék vannak, másokban 
laza vagy sűrű spirális lécek haladnak. A bélsugarak egyrétegűek és általában heterogén 
szerkezetűek, a vékony falak kereszteződési mezőiben részben 2—10 araucaroid, más 
vékony- és vastag falú bélsugársejtekben kicsi ül. nagy udvar nélküli circoporusos gödörke 
'helyezkedik el. A fában nagyon kevés hosszanti parenchyma van.

Pseudoagathoxylon eplényense n. sp.

D i a g n ó z i s :  Az évgyűrű-határ feltűnő, a tracheidák keresztmetszetei lekerekí
tettek. Az évgyűrűben lyzigén gyantajáratok vannak. A bélsugarak egyrétegűek. A korai 
tracheidák radiális falában a laza és szoros araucaroid vermes-gödörkék egy sorban 
helyezkednek el. A tavaszi tracheidák némelyikében párosán, a kései fában sűrűn haladó 
spirális vastagodások láthatók. A hosszanti parenchyma igen kevés, a sejtek végfala 
aránylag vastag, síma vagy csomós. A hosszanti lyzigén gyantajáratok függőlegesen és 
egymással párhuzamosan haladnak. A nagyobb járatokban a gyantakötegek fa alakúan
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ágaznak el. A bélsugarak 1—16 sejt magasak, általában heterogén szerkezetűek. Falaik 
részben vékonyak, részben vastagok, vagy vegyesen vastagok—vékonyak. A vastag falak 
kereszteződési mezőiben mindig magános, kör alakú apró, a vékony falakban 1—2 nagy és 
kör alakú circoporusos gödörke van.

A vastag falú bélsugársejtek tangenciális falaiban egyetlen apró, kör alakú gödörke 
van. A vékony falú bélsugársejtek tangenciális falai vékonyak, bennük gödörke nincs,

S t r a t u m  t y p i c u m :  Radiolariás agyagmárga, júra 
L o c u s  t y p i c u s :  Eplényi mangánérc bánya
H o l o t y p u s :  Kovásodott fatörzs metszetekkel. A vizsgált anyag a Magyar Állami Földtani Intézet 

Ősnövény Gyűjteményében van.

L e í r á s :
1. K e r e s z t c s i s z o l a t o k . A keresztcsiszolatok szerkezete egy őstípusú 

fenyő-féleségre utal. Az évgyűrűhatárok jól észrevehetők (í. tábla 1 — 3). Az évgyűrűkben 
a bélsugarak egyrétegűek és aránylag ritkán, 2—25 tracheida szélességre, sugárirányban 
haladnak, faparenchymasejt aránylag kevés, faluk vastagsága alig különl özik a tracheidáké- 
tpl. Az egyes évgyűrűk általában szélesek, némelyik 75—85 tracheida széles. A tracheidák 
keresztmetszetei lekerekítettek, üregük kör, ellipszis, vagy 5—6 szögletű. Az évgyűrű
határon a tracheidák keresztmetszetei ellaposodnak, üregeik ilyenkor rövidebb vagy' 
hosszabb, lekerekített téglalapok. A korai fa a késeibe fokozatosan megy át és az év
gyűrűhatáron egymástól elég jól elkülönül. A korai tracheidák sugármérete 65—70 д, 
a késeieké 35—40 д között ingadozik, szélességük is kb. ugyanennyi. A bélsugársejtek 
tangenciális mérete 17—20 д .

A fában hosszanti gyantajáratok haladnak, rendszerint az évgyűrűk közepén 
helyezkednek el, nagyságuk különböző. Méretük 70—150 д között váltakozik. Kereszt
metszeti szerkezetükben világosan mutatják, hogy lyzigén eredetűek; a hálózatosán 
elágazó gyantás tömeg között a feloldódott tracheida maradványok nagyon jói észre
vehetők (I. tábla 3 -4).

A gyantajáratok radiális és tangenciális szerkezetét a hosszcsiszolatokban jobban 
tanulmányozhatjuk. А II. tábla 1. képén világosan látszik a gyantajáratok hosszanti 
lefutása, néhol csak 3—50 tracheida távolságra függőlegesen és párhuzamosan haladnak 
egymás mellett. Ezek a hosszanti járatok egymással nemigen anasztomizálódnak, ellenben 
az egyes járatokban a gyantakötegek már hálózatosán ágaznak el. Itt az egyes kötegek 
oldalágakkal kapcsolódnak egymáshoz és valóságos gyantaköteg-hálózatot alkotnak. A 
kötegekben sejtszerkezetet megállapítani nem lehetett, de amint а II. tábla 2^4.  képe 
mutatja, a vastagabb ágakból vékonyabb oldalágak is erednek, szélességük 20—70 д 
között változik. Ezek nem sejtes szerkezetű gyantajáratok. Itt nincsenek gyantajáratokat 
kibélelő vékony (Pinus) vagy vastag falú (Picea, Larix) epithel sejtek, a járatok lyzigén 
módon jöttek létre. A gyantajáratok keletkezése tehát vagy a hosszanti tracheidákból 
vagy a hosszanti parenchyma sejtekből, vagy pedig a bélsugár sejtekből indul ki, 
amelyekben szintén igen gyakori a gyanta-tartalom.

Ezt a feltevést valószínűsíti а II. tábla 5. képe, amelyen világosan látszik, hogy egyes 
tracheidák gyantaanyaggal vannak kitöltve és hogy ez a gyantaanyag kezdetben a
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hosszanti tracheidákban folydogált. А IV. tábla 1. képén is jól látszik, amint az araucaroid 
módon vermes-gödörkés tracheida belsejét gyantaszerű anyag tölti ki. Gyantaszerű anya
gukat igazolja az is, hogy még a metszetekben is élénk sárga vagy kissé sárgásbarna 
színűek és finoman szemcsések.

2. R a d i á l i s  s z e r k e z e t .

a) Hosszanti tracheiddk. A tracheidák radiális falában a vermes-gödörkék részint 
araucaroid módon (IV. tábla 3—4.), részben pedig lazán (IV. tábla 1.), tehát modern 
módon helyezkednek el. A vermes-gödörkék mérete 26—27 д, a nyílás általában kör, 
méretük 6—7 д. Egyes korai tracheidákban a spirális lécek mintegy 15—20 fokos szög 
alatt, általában párosán és lazán, máskor viszont sűrűbben haladnak. Egyes kései trachei
dákban ezek a párosán haladó részek a hossztengelyre merőlegesek, néhol meg-megszakít- 
va, máshol viszont mintha apró gyöngyfüzérszerű részecskékből lennének összetéve. 
Lehetséges, hogy az ilyen szerkezet kialakításához a dezorganizáció is nagy mértékben 
hozzájárult. De még ezeken a helyeken is a párosával haladó léces szerkezet határozottan 
felismerhető (III. tábla 2—4.). Ilyen párhuzamosan haladó léces vastagodás az élő fenyők 
között csak a Taxaceae-ben és Torreya, Cephalotaxus-félékben fordul elő. A fában a 
vermes-gödörkék mellett néhol spirális vastagodás is van, amely elsősorban a Taxaceae-re, 
a tracheidák araucarpid és modern vermes-gödörkézettsége viszont inkább az Araucaria- 
ceae-re és némileg a Podocarpaceae-re jellemző.

b) Hosszanti parenchyma sejtet a radiális metszetben szerző csak egyet talált. 
Méretei a radiális oldalon 17—20 д, a hosszanti méretek 170-180 д között ingadoznak. 
A tangenciális és radiális falakban apró és kerek gödörkék láthatók. A végfalak aránylag 
vastagok, rajtuk apró bibircsek vagy vastagodások (IV. tábla 5.) vannak.

c) A bélsugarak általában egyrétegűek. A magasabbak a közepükön néha 2 sejtre 
szélesednek. A bélsugársejtek magassága 25—26 д, 3 sejt magassága 75 д. Egy sejt 
magassága tehát 25 д, szélessége 20-21 д. Ez is általában Araucaria jelleg. Szerkezetük 
különösen a tangenciális metszeteken látszik jól. Érdekessége ennek a fának, hogy a bél
sugársejtek falai részben vastagok, részben vékonyak (VII. tábla 1-4.), vagy teljesen 
vastagok, Ш. teljesen vékonyak. A falak vastagságának megfelelően a bélsugársejtek víz
szintes, radiális és tangenciális falainak gödörkézettsége is különböző lehet. A vékony 
falúak és téglalap alakúak általában araucaroid módon gödörkézettek (V. tábla 2—5.), a 
tisztán vastag falú bélsugarak gödörkézettsége már nem araucaroid, hanem kör alakú, 
tehát podocarpoid ill. dacrydióid (а VI. tábla 1. képen három bélsugár szerkezete látszik). 
A vastag falak sötét, a vékonyabb falak világos színűek. Az V. tábla 2—6. képén egyes 
vékony falú bélsugársejt kereszteződési mezőiben 4, 6, 8, 10 araucaroid gödörke helyez
kedik el, bár a nyílás nem mindig araucaroid jellegű. Ilyen gödörkézettség látszik az V. 
tábla 2, 3, 4, 5. képén is. Az élő fenyők közül ilyen araucaroid kereszteződési mezők 
csak az Araucariákban fordulnak elő. Ennek alapján ezt a kövületet valamilyen 
Araucaria-Agathis-féleségnek kellene tartanunk. Ilyen kereszteződési mezői ill. araucaro
id gödörkézettsége volt az Agathoxylon hungaricum (A n d r e á n s z k y ) G r e g u ss  fajnak 
is (V. tábla 6.). Más bélsugársejtek kör alakú gödörkézettsége azonban ennek a feltevésnek 
ellentmond (VI. tábla képei), különösen akkor, ha a hosszanti tracheidák spirális vastago
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dását is figyelembe vesszük, amit а III. tábla 3. képén a párhuzamosan haladó lécek is 
igazolnak.

d) A bélsugársejtek circoporusos gödörkézettsége. Egyes bélsugársejtekben nem 
araucaroid, hanem kétféle circoporusos nyílás van, amit а VI. tábla képei is igazolnak. 
Az 1. képen a nyilak a vékony falú bélsugársejtek falában aránylag nagy kör alakú 
circoporusos nyílásokat mutatnak. Különösen jól látszik két ilyen gödörke a 4. képen a 
két nyílnál. Ilyen kör alakú nagy gödörkék létezését igazolja a felső jobb sarok szélén 
levő két bélsugársejt tangenciális képe, amelynek radiális oldalán is jól látszik a nagy 
gödörke. A radiális és tangenciális oldalakat, ill. a nagy gödörkéket a szakadozott vonalak 
kötik össze. Méretük 20—22 p. A nagy gödörkékkel ellentétben a 3. képen a nyilak 
végeinél csak a vastag falú bélsugársejtek sokkal kisebb apró, kör alakú gödörkézettsége 
látszik. A vastag falakban csak apró, kör alakú nyílások vannak. Ezek mérete 6 -7  p. 
Ilyen apró, kör alakú, udvar nélküli nyílásszerkezetet mutat a 3. kép bal oldalán bekerete
zett bélsugárszerkezet is, ahol a bélsugársejtek vízszintes és radiális falai vastagok, 
ellenben a tangenciális oldalon a vékony falú gödörkék helyein csak apró, kör alakú 
nyílások vannak. A szakadozott vonalak jelzik a megfelelő apró, kör alakú gödörkék 
nagyságát és elhelyezkedését. Ugyancsak ez látszik a 6. képen is, ahol a vastag falon két 
kör alakú, udvar nélküli gödörke helyezkedik el. Ugyanilyen kör alakú nyílások vannak a 
vastag falú bélsugár sejtek tangenciális falaiban is (VII. tábla 4, lb.). Az le. kép világosan 
mutatja azt is, hogy eme circoporusos gödörkézettség mellett a kép jobb oldalán a vékony 
falú bélsugársejtekben, ill. a mögöttük levő tracheidákban az apró gödörkék araucaroid 
módon rendeződnek el. A bélsugarakat illetően megállapítható, hogy alkotó elemei rész
ben vékony, részben vastag falúak, a vízszintes falak általában vastagok, a radiálisak pedig 
vagy vékonyak vagy vastagok. A vékony falakban általában nagy és kerek, a vastag falak
ban pedig apró, kör alakú „dacrydioid” gödörkék helyezkednek el. Ilyen bélsugárszerke
zet elsősorban a Podocarpaceae-re (Dacrydium) jellemző. Eme kétféle dacrydioid bél
sugárszerkezet mellett azonban ennek a fának olyan vékony falú bélsugár sej tjei is vannak, 
amelyeknek kereszteződési mezőiben egy-két, ritkán három egymás feletti sorban 4, 6, 
12 apró araucaroid gödörke is elhelyezkedhet. Ez viszont már az Araucariaceae-re jel
lemző.

e) Szegélyparenchyma. А IV. tábla 2. képén a vastag falú bélsugár alsó- és felső 
szegélyén, a két nyílnál, valószínűleg hullámos vonalú szegélyparenchyma helyezkedik el. 
Az Araucariaceae családnál,főként az Agathis-féléknél ilyen ritkán fordul elő (G r e g u ss 
1970). А IV. tábla 2. képén a középső nyílnál a vastag falú bélsugársejt lemezes 
szerkezete és alakja tökéletesen hasonlít az Araucariaceae-k heterogén bélsugársejtjeinek 
vastag falú alakjaihoz. 3

3. T a n g e n c i á l i s  s z e r k e z e t .  А VII. tábla 1. képe a bélsugarak tangenciá
lis elrendeződését, nagyságát és szerkezetét mutatja. Jól látszik, hogy a bélsugarak a 
fában elég ritkán haladnak, magasságuk 2—16 sejt. Finomabb szerkezetük а VII. tábla 
képein látható. A 2. és 3. kép egy 9 és egy 8 sejt magas bélsugárszerkezetet ábrázol. Az 
egyes bélsugársejtek falai csak vékonyak, mások viszont részben vékonyak, részben vasta
gok, sőt ugyanannak a bélsugársejtnek az egyik radiális fala vastag, a másik meg vékony.
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A 3. képei] a radiális falak mind vastagok, sőt a nyilaknál három sejtfalban apró, kör alakú 
gödörke is látszik. A 4. képen mindkét bélsugárban a sejtek falai részben vastagok, rész
ben vékonyak. A felső bélsugárban a felső- és alsó sejt fala vastag, a középső vékony falú. 
A felső- és alsó szöglet sejtben apró, circoporusos, kör alakú gödörke van, ugyanígy az alsó 
bélsugár legfelsőbb vastag falú sejtjének tangenciális falában is. Az le. képen a bélsugár
sejtek vízszintes falai vastagok, a radiális falak ellenben vékonyak, ugyanakkor a vékony 
radiális falakban nagy, kör alakú (itt ellipszis) gödörke látszik a nyílnál. Az la. képen a 
vízszintes falak mind vastagok, a radiális falakban részint vastag falú és kerek, a vékony 
falúakban pedig nagy kör alakú gödörkék vannak. Az lb. képen a szerkezetek azt is 
szemléltetik, hogy egyes bélsugarak radiális falaiban részint apró és vastag falú, másokban 
nagy és vékonyfalú gödörkék helyezkednek el, a vízszintes falak általában vastagok. Ilyen 
heterogén bélsugárszerkezet sem a ma élő, sem az ismert kihalt fenyő-félékben eddig nem 
volt ismeretes.

M e g j e g y z é s :  A kövület anatómiai sajátságai alapján egyetlen ma élő fenyő
családdal sem azonosítható teljesen. Genetikai kapcsolatba csupán egy úrkúti liász korú 
Agathoxylon-nal hozható. Kövületünkben is éppen úgy, mint a Taxaceae és Cephalo- 
taxaceae családoknál,vannak párosán haladó spirális lécek. A kereszteződési mezőkben a 
kör alakú circoporusos (dacrydioid) gödörkézettség, valamint a tracheidák lekerekített 
keresztmetszetei a Podocárpaceae-val közös vonás. Sokban hasonlít kövületünk az élő 
Araucaria-félékhez. Megegyeznek egymással a tracheidák lekerekített keresztmetszeteiben, 
némileg a faparenchyma jelenlétében, a hosszanti tracheidák vermes-gödörkéinek arauca- 
roid szerkezetében. Közös vonás a kereszteződési mezőkben levő vékony falú bélsugár- 
parenchymasejt, a tracheidák araucaroid gödörkézettsége és azok gyanta-tartalma, esetleg 
a heterogén bélsugársejtek előfordulása.

Kövületünk, mivel tracheidáiban párosával haladó spirális vastagodások haladnak, 
továbbá a bélsugarak heterogének és a kereszteződési mezőkben részben araucaroid, 
részben circoporoid gödörkék is vannak, az Araucariopitys fajokkal nem azonosíthatók. 
Hasonlóképpen a Planoxylon-nal sem azonosítható, főként az előbb említett sajátságok 
miatt. Az Arctoxylon-tól is különbözik bélsugarának gödörkézettsége, továbbá tracheidái
ban a spirális vastagodások jelenléte miatt. Nem azonosítható a Brachyoxylon fajokkal 
sem, mivel azoknál spirális vastagodás nincs.

Valószínű, hogy kövületünk valamilyen Lebachia vagy Ernestiodendrum-féleség 
lehetett, melyek külső habitusukban, de különösen a levelek szerkezetében az Araucaria- 
ceae- és Podocarpaceae leveleire hasonlítottak. Ем b e r g e  r  (1968) szerint is „L’anatomie 
estencore mal connue. Elle est typiquement coniférale, caractérisée pár un bois secondaire 
identique á célúi des Dadoxylon paléozoiques et des Araucariacées vivantes.”

Kövületünk az Ávaucarioxylon spirale Gr e g u s s  fajtól részben kereszteződési mező
inek gödörkézettségében, részben bélsugarainak heterogén szerkezetében különbözik. A 
Torreyoxylon-nal (kréta) viszont abban egyezik meg, hogy mindkettőben párhuzamosan 
kettős spirális lécek haladnak, azonban bélsugaraiknak szerkezetében határozottan 
különböznek egymástól. Némi hasonlóság mutatkozik a Platyspiroxylon-okkal (perm), 
amelyekben szintén párhuzamosan haladó kettős spirális vastagodások haladnak (pl. a 
Pl. heteroparenchyniatosum Gr e g u s s  fajnál a bélsugársejtek falai ugyancsak vastagok
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és vékonyak lehetnek), valamint, hogy hosszanti parenchimájuk van, azonban a kereszte- 
ződési mező gödörkéi sem nem araucaroidok, sem nem circoporusosak.

Kövületünk legjobban az Eplény közelében levő úrkúti bányából származó felső- 
liász korú Agathoxylon hungaricum (An d r e á n s z k y ) Gr e g u s s  fajhoz hasonlít. Kövüle
tünk keresztmetszete különbözik az Agathoxylon hungaricum-tó\, mivel évgyűrűiben 
lyzigén módon keletkezett nagy gyantatömlők haladnak (I—II. tábla). A vastag falú bél
sugársejtek tangenciális falaiban egyetlen apró (VII. tábla 4.) udvarmentes circoporusos 
gödörke van, radiális és vízszintes falai vékonyak és vastagok. A vékony falakban nagy, a 
vastag falakban apró kerek, udvar nélküli circoporusos gödörkék vannak (VI. tábla) és* a 
gyantajáratokban a gyantakötegek fa alakúan ágaznak el. Mindezek olyan bélyegek, 
amelyek alapján kövületünket nem lehet jellegzetes Agathoxylon hungaricum-шк tartani 
s bár az Agathoxylon jelleg kétségtelen, az úrkúti kövülettől mégis határozottan különbö
zik. Kövületünkben ugyan a ma élő Agathis jelleg dominál, de mivel a leírt Agathoxylon 
fajoktól eltér, a Pseudoagathoxylon genusz-néwel láttuk el.
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A NEW REPRESENT AT IVE OF CONIFERAE FROM THE JURASSIC 
MANGANEOUS ŐRE MINE OF EPLÉNY

by
P. Gr e g u s s

In 1969, A. T a s n á d i-Ku b a c s k a , accompanied by Z . S z a b ó , J. K o n d a  and O. 
S z a b ó , found in the grey, Jurassic radiolarian clay-marls of the manganeous ore mine of 
Eplény a trunk fragment about 6 m long and 30—35 cm in diameter.

In the tracheids of the tree, along the araucaroid-bordered pits, the re are somé 
pairs or dense spiral-shaped swellings. The parenchyma is veiy scarce. The walls of the 
medullary rays are thick and thin. While in the thicker walls there are tiny circopored 
pits without aureole, in the thinner ones they are larger and rounded. There are also somé 
other thin-walled cells of medullary rays with 2 to 10 characteristic araucaroid pits. In 
the wood there are lysigenous channels. All these characteristic features are never met 
with either in now-living or pxtinct conifers. Therefore the fossil has been named 
Pseudoagathoxylon eplényense n. g. et n. sp.
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I. Tábla -  Plate I

Keresztmetszeti szerkezetek

1. Évgyűrű-határ. 80X
2. Ua. 320X
3. Évgyűrűben gyantajárat-képződés. 70X
4. Ua. 160X; egyes mezőcskékben a feloldott tracheidák maradványai. 160X

Structures seen in cross-section

1. Growth-ring boundary. 80X
2. Ditto. 320X
3. Resin channel development in the growth-rings. 70X
4. Ditto 160X; in somé areas with the remnants of dissolved tracheids. 160X
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U. Tábla -  Haté II

Sugár irányú (radiális) metszetek

1. A gyantajáratok függőleges és párhuzamos lefutása. 120X 
2—3. A járatok elágazása. 200X

4. Egy szélesebb gyantatömlőben a gyantakötegek hálózatos elágazása és lefutása. 160X
5. Egy gyantajárat oldala. 500X

Radial sections

1. Vertical and parallel run of the resin channels. 120X 
2—3. Ramifications of channels. 200X

4. Net-like ramifícation and run of the resin bundles in a larger resin tűbe. 160X
5. The side of a resin channel. 500X
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III. Tábla -  Pate III

A tracheidák szerkezete

1. Sugár irányú sorokban elhelyezkedő tracheidák spirális vastagodása. A fekete vonalkák 
baloldalt az összetartozó páros léceket jelzik. A vastagabb vonalnál és a nyílnál talán 
gyűrűs vastagodás. 400X

2. Párhuzamosan haladó léces vastagodás. 400X
3. Spirális vastagodású lécek az Agathoxylon hungaricum fajnál. 400X
4. Az A. hungaricum páros-léces vastagodása. 400X
5. A kései fában párosán és vízszintesen elhelyezkedő vastagodások. 4Q0X
6. A kései fában a lécek szakadozottak és vízszintes helyzetbe rendeződtek. 400X
7. Az A. hungaricum páros-léces vastagodása. 400X

1 -5 . Radiális metszet 
6 -7 . Tangenciális metszet

Structure o f  the tracheids

1. Spiral thickening of the tracheids ranged in radial rows. The black lines on the left, 
mark the interconnected pairs of laths. At the thicker line and at the arrow there is 
perhaps a ring-like thickening. 400X

2. Thickening of parallel laths. 400X
3. Spiral thickened laths in Agathoxylon hungaricum species. 400X
4. Thickened pairs of laths in A. hungaricum. 400X
5. Thickenings arranged in pairs and horizontally in the tardy wood. 400X
6. Discontinuous and horizontally arranged lathes in the tardy wood. 400X
7. Thickened laths in pairs of A . hungaricum. 400X

1 -5 . Radial sections 
6 -7 . Tangential sections
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IV. Tábla -  Plate IV

A tracheidák gödörkézettsége

1. Modern és araucaroid vermes-gödörkék a tracheidák radiális falában. Jobboldalon a 
nyílnál az araucaroid vermes-gödörkéket gyantaanyag önti el. 160X

2. A tracheidában modern gödörkézettség. 400X
3. Jellegzetes araucaroid gödörkézettség a tangenciális falakon. Ezt mutatja jobboldalt 

egy vastag falú bélsugár keresztmetszete. 160X
4. Araucaroid és modern gödörkézettség a tracheidákon. 160X
5. Hosszanti parenchymasejt. 200X

1, 2, 4. Radiális metszet 
3, 5. Tangenciális metszet

*  *  *

Pitting o f  tracheids

1. Modern and araucaroid-bordered pits in the radial walls of the tracheids. The 
araucaroid-bordered pits are füled by resin substance (on the right side at the arrow). 
160X

2. Modern pitting in tracheids. 400X
3. Characteristic araucaroid pitting in the tangential walls. It can be seen also in a cross 

section of the thick-walled medullary ray. 160X
4. Araucaroid and modem pitting in tracheids. 160X
5. Longitudinal parenchy ma cell.200X

1, 2, 4. Radial sections 
3, 5. Tangential sections
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V. Tábla -  Plate V

Araucaroid gödörkézettség a bélsugár sejtek radiális falain

1. Három bélsugár radiális szerkezete. A vékony falú és fekvő bélsugársejtek mindkét 
végükön kihegyesednek. 65X

2. Tégla alakú, vékony falú bélsugársejtek falában 2—5 araucaroid gödörke. A felső 
nyílásnál, a tracheidában, spirális vastagodás. 400X

3. A vékony falú bélsugársejtekben 4—12 Agathis-jellegű gödörke. 200X
4. Részlet a 3. képről. A nyílnál a kereszteződési mezőben 10 araucaroid gödörke. 400X
5. A tégla alakú bélsugársejtekben (a nyilaknál) 10—10 araucaroid gödörke. 550X
6. Kereszteződési mező az Agathoxylon hungaricum fajnál. 400X

1—3. Radiális metszet

* * *

Araucaroid pitting in the radial walls o f  medullary ray cells

1. Radial sections of three medullary rays. The thin-walled and lying medullary rays are 
pointed at both ends. 65X

2. In the walls of the rectangular, thin-walled medullary ray cells there are 2 to 5 
araucaroid pits. At the upper opening of the tracheid, there is a spiral thickening. 400X

3. In the thin-walled medullary ray cells there are 4 to 12 Agathis-like pits. 200X
4. Part of Fig. 3. At the arrow, in the area of Crossing there are 10 araucaroid pits. 400X
5. In each rectangular medullary ray cell (at the arrows) there are 10 araucaroid pits. 

550X
6. Area of Crossing at the Agathoxylon hungaricum species. 400X

1 — 3. RadiaJ sections
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VI. Tábla -  Plate VI

Circo pórusos gödörkék a vékony- és vastag falú bélsugár sejtekben

1. Kihegyesedő hordó alakú, fekvő bélsugársejtek. A felső nyílnál a bélsugársejt vastag 
falú, a vékony falrészletekben a gödörke nagy, kör alakú. 400X

2. Az Agathoxylon hungaricum bélsugár szerkezete. 250X
3. A vastag falú bélsugársejtek falainak apró, kör alakú, circoporusos gödörkéi. A kép bal

oldalán egy bélsugár tangenciális szerkezete. A szaggatott vonalak a radiális apró gödör
kéket kötik össze a jobboldali kép megfelelő apró, circoporusos gödörkéivel. 400X

4. A vékony falú bélsugársejtben két nagy, kör alakú nyílás. A második nyílást szaggatott 
vonal köti össze a jobboldali alsó bélsugársejt megfelelő nagyságú radiális gödörké
jével. 650X

5. A bélsugársejtek radiális falaiban kis- és nagyobb circoporusos gödörkék. 550X
6. Ua. 650X
7. Ua. 300X

1 -3 . Radiális metszet

Circopored pits in thin- and thick-walled medullary ray cells

1. Barrel-shaped, lying medullary ray cells becoming pointed. At the upper arrow the cell 
of medullary ray is thick-walled, at the thin parts of the wall the pit is large, circular. 
400X

2. Medullary ray structure of Agathoxylon hungaricum. 250X
3. The small, circular circopored pits in the walls of the thick-walled medullary ray cells. 

Tangential structure of a medullary ray on the left side of the figure. The broken lines 
connect the small radial pits with the corresponding small circopored pits (on the 
figure at right). 400X

4. Two circular openings in the thin medullary ray cell-walls. The second opening is 
connected by broken line with the radial pit of corresponding size of the medullary ray 
cell on the lower right side. 650X

5. Smaller and larger circopored pits in the radial medullary ray cell-walls. 550X
6. Ditto. 650X
7. Ditto. 300X

1 -3 . Radial, sections



Új fenyő-féleség Eplényből 185



186 G r e g u s s  P.

VII. Tábla -  Plate VII

A bélsugarak tangenciális szerkezete

1. A bélsugarak elrendeződése a tangenciális oldalon. Megfigyelendők az a, b, c jelzésű 
bélsugarak. 70X

2. 9 sejt magas bélsugár. A radiális falak részben vékonyak, részben vastagok. 400X
3. 8 sejt magas, vastag falú bélsugár. A 3., 7., 8. sejt radiális falaiban apró, kör alakú

gödörkék. 500X
4. Két vékony- és vastag falú bélsugár. Az alsó bélsugár két vastag falú sejtjében apró, 

kör alakú gödörke. A felső bélsugár két vastag falú sejtjének tangenciális falában kör 
alakú apró gödörke. 250X

la. Az 1. képen az „a” jelzésű bélsugár nagyított képe. A radiális falak vékonyak. 600X
lb. Az 1. képen a „b” jelzésű bélsugár nagyított képe. A vízszintes és radiális falak

részben vastagok. A vastag falakban apró, a vékonyakban nagy és kerek nyílások 
vannak (1. a nyilaknál). Néhány vastag falú bélsugársejt tangenciális falában apró, 
kör alakú nyílások vannak. 600X

le. Az 1. képből a „c” jelzésű bélsugár nagyított képe. A nyílnál, a radiális oldalban 
nagy, kör alakú (itt ellipszisnek látszó) gödörke van. 600X

Tangential structure o f  medullary rays

1. Order of the medullary rays on the tangential side. Note medullary rays a, b, с. 70X
2. 9-cell-high medullary ray. The radial walls are partly thin and partly thick. 400X
3. 8-cell-high, thick medullary ray. Minute, circular pits in the radial walls of cells 

3, 7 and 8. 500X
4. Two thin- and thick-walled medullary rays. Minute, circular pit in the two thick- 

walled cells of the lower medullary ray. Circular, minute pit in the tangential wall 
of two thick-walled cells of the upper medullary ray. 250X

la. Magnified image of medullary ray „a” of Fig. 1. The radial walls are thin. 600X
lb. Magnified image of medullary ray „b” of Fig. 1. TheJiorizontal and radial walls are 

partly thin, partly thick. In the thick walls there are minute, in the thin ones 
large and circular openings (see at the arrows). Minute, circular openings in the 
tangential wall of a few thick-walled medullary rays. 600X

le. Magnified image of medullary ray „c” of Fig. 1. On the radial side a large, circular 
pit (here an ellipsoid) can be observed at the arrow. 600X
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