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Crclam spontc vigcns|. Szedtem a Budapesti L\^ycliini bolanikiii Lrii egy.

évesek kultúrájából.

'A. Bisciitella apula. 1,, mant. II. (1771) 254. A biidapcsli cgyclcint hnla-

uikai kertben, kultiválva. Itália mediterrán növényfaja.

4. Bisculetla tyrata L. mant. II. (1771) 254. (B. rapluuiifotiu F o i r.)

Ilabitat sponte e.\ L i n n é 1. c. in Hispánia et .Sicilia. Mediterrán növényfaj-

Kultiválva volt 1874-ben a budapesti etíveteini botanikai kertben.

II. Seet. Jiindraba Mkdicu.S pro genere. Csészéjük a pártát szúron.i;va

körülfogó és sarkantyús aljú. — Sarl;antyús korongpárok.

5. Bisentetta ciehoriifotia Lois not. (1810) 167. -- |B. hispida DC
dissert. nro. 3. tab. 1 (1811). — B, dilatata Vis. stirp. dalm. 14. |. Cr.it:oria

levelii Korongpárvirág.

Szara és levele horxas, — termetében pedig igen változó. Csészíje és

meztelen korongpárjai eléggé jellegzik. Porton- mellett a Szent-Márk zátony-

szigetén szedem. — de a Horvát és Dalmát tengerpart mellékén is sok helyt

lionos I Egynyári : O.

6. Biseutella anrieidata L. .spec. cd. I. (1753) 652. Fiilescsé.r,éjií

Korongpár. Délfrancziaországnak és Délitaliának növényhonosa (Habitat in

Itália, Galloprovincia Linné 1. c). — Szépen kifejldik, st hasznaveliet

korongpárokat is fejleszt Budapest 'Egyetemi bntauikai kertjében<i. Egynyári O.

Tuzson János: Növényi eredet ál-növénykövület.

Évekkel ezeltt kaptam meghatározásra egy kszén-darabot, amelyet

Nógrád-Berczelen találtak, pinczeásás alkalmával. A kövület mintegy 2 ni

mélységben volt, az ottani alsó mediterrán korú homokban.

A széndarab (8. kép) körtealakú, ló cm hosszú, 5 cm széles. I'elü-

Icte egymás mellé illeszked, többé-kevésbbé szabályos 3—6 szög lapocs-

kákkal van borítva, amelyek mindegyikének közepén egy kis korong- vagy

lencsealakú bemélyedés, helyenként kiemelkedés látható. Ezt a pajzsocs-

kákkal határolt felületét a széndarabnak 1 cm vastag küls szénréteg borította.

Az 1. képen a küls rétegnek már csak egy kis része látható, a többi a

széndarabról lassanként lepattogzott, eredetileg azonban, amikor azt kézhez

kaptam, a küls szénburok is majdnem az egész felületen megvolt. Ez a

réteg az említett szögletes pajzsocskáknak megfelelen be van repedezve és

így apró, 3—6 oldalú oszlopocskák alakjában hullik szét. Minden ily osz-

lopocska alsó lapjának közepén szintén fölismerhetk a fennebb említett

lencseformájú apró alakok.

Az egész képzdmény tiszta, tömör kszén ; kitnen ég és bven fej-

leszthet belle a világitógáz. Felületén semminem szárnak vagy kocsany-

nak nyoma nincs, hanem az említett sokszögletes pajzsocskák köröskörül

egyformán borítják. Ezek nagysága azonban változó, még pedig a két csúcson

apróbbak, a kissé lapos kszén-darab hosszanti élén pedig szkebbek, hossz-

irányban nyúltak.
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Els pillantásra a széndarab egész alakja valamely termést vagy i;uniót

sejtet. Hasonló alakú fosszilis képzdmények leírásával tényleg találkozunk

is (pl. a BrachyphyUum insigiie Heer, és bizonyos tekintetben a Lcpidoslrohiis

termések), st a most él CvcadL'a-k, Conifera-k és .4ri;i\í-k termése is

kísérletbe hoznák a felületes meghatározót., annál is inkább, mert széndarabbal

8. kép.

és így tehát növényi maradvanynyal van dolgunk. Behatóbb megvizsgálás

után arra az eredményre jutottam, hogy daczára az analógiáknak, kövületünk

termés nem lehet, a további megliatározást azonban elhalasztottam, amíg alkal-

mam lesz azt nagyobb palaeobotanikai gyjteményben újból megkisérleni.

Ez az alkalom tavaly nyílt meg,

amidn a berlini geológiai intézet és

bányászati akadémia gyjteményét tekint-

hettem meg, amelyben a P o t o n i é .gyj-

tései révén éppen a kszén keletkezésével

kapcsolatos kérdésekhez igen szép sorozat

van meg. Ezenkívül pedig az álkövületek-

nek is gazdag sorozata található e gyjte-

ményben. A berezeli széndarab mibenlétét

e kett alapján sikerült is minden két-

séget kizárólag megállapítanom, amiben

P t n í é tanár és G o t h a n asszisztens

a legszívesebben kezemre jártak.

A berlini álkövületek közül való az a margateke, a melyet ott leraj-

zolva, a 9. sz. képen mutatok be. Ez Nietlebenbl származik (Halle a. d.

Saale mellett). Keletkezése úgy magyarázható, hogy amikor még plasztikus

agyag volt, száradásnak volt kitéve, minek következtében felülete össze-

vissza repedezett, éppen úgy, amint az nagyban, az ersen kiszáradó

agyagtalajon tapasztalható. E repedések oldalt összeérve sokszög oszlopokra

9. kép.
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osztották íi tclcc küls rótcgét, egy bizon^yos mélységben azonban a kerület

irányában is repeilezés állt be Az ennek következtében elváló oszlopocskák

végül már csak egy-egy, közepükön megmaradó csapocska által álltak a teke

belsejével összefüggésben. A csapok azután eltöredeztek, és nyomuk kerekded,

központi mélyedések és kiemelkedések alakjában maradt meg. A küls agyag-

réteg befelé hatoló repedései következtében, a bels agyagtekének felületén

is sokszöglet terecskck alakultak ; a csapocskák helyei pedig ezek közepe

tájára esve, apró magvacskák vagy köldökszer képzdmények alakját

utánozzák.

Ugyanez az eset fordul el a berezeli széndarabon is, amely tehát

szintén álkövület. A képzdmény létrejötte teljesen összhangban áll azzal, a

mit a kszén keletkezésérl ismerünk és amit a F o t o n i é ezirányü gyüj-

teménysorozata igen kimeríten bizonyít.

A kszéntelepek anyagát ugyanis eredetileg vízben szétázott, plasztikus

anyag képezte, mely a karbonkori vagy késbbi korszakok dús növényzeté-

nek víz alá jutó, mállott, ú. n. »sapropel«-anyagából állt. A széntelepek eme

autochton keletkezési módja mindenesetre a legtúlnyomóbb.

A berezeli széndarab is vízben átázott s teljesen plasztikus anyag,

még pedig, amint a mikroszkópi vizsgálat alkalmával meggyzdtem, vala-

mely Conifera fájának víztl teljesen átitatott darabja volt. Ez a víztl ide-oda

sodortatva hosszúkás gömbölyded alakot nyert és ily állapotban került az

illet mediterrán kör homokrétegbe, ahol — bizonyára a víz visszahúzó-

dása következtében — száradásnak volt kitéve. Hogy az egész darab a neve-

zett homokban száradt meg és alakult szilárdt kszénné, azt abból lehet követ-

keztetni, hogy a kiásás alkalmával azon a megrepedezett küls réteg darab-

jai is mind rajta voltak, pedig ezek azután, vizsgálat közben rendkívül könnyen

pattogtak le. így tehát szilárd állapotában a széndarab nem lehetett görgctés-

nek kitéve, mert különben már aközben lepattogott volna a küls rétege.

A leirt széndarab igen érdekes példája az álkövületeknek, különösen

azért, mert szén, amely körülmény könnyen félrevezetheti a meghatározót.

Ezen a réven tényleg be is jutott a fosszilis növények irodalmába egy igen

gyans növényfaj, még pedig az Ust-Ballei-ból, Szibéria jurájából származó

BrachyphyUum insigiie Heer. Ez ugyanis olyan, terméseknek nézett maradvá-

nyokra van alapítva, amelyek bizonyára egyebek, mint a niinel; azokat

Heer tartotta. A rajzból kivehetleg (1. Z i 1 1 e 1 - S c h e n k, I'aláophytologie,

p. 300 Fig. 207) nagyon valíjszín, hogy azok hasonló körülmények folytán

jöttek létre, mint a berezeli szénteke és így szintén alkövületek. Heer meg-

határozását különben az is kétségessé teszi, hogy a rajzon, a termések közepe

táján át vont vonal szerint, a lerajzolt alakok több kövület darab összeillesz-

tése által kerültek ki.

A leírtak alapján a BnuiiypliyUum insigne-í&}l a fosszilis növények között

igen kétesnek vélem, ami különösen azért bir jelentséggel, mert Heer a

DracJiypliyUnin nemet e termések alapjain sorozta a Taxodieae-\\iz.


