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2. Fclurpalak.

Itt a következ fossziliákat találta a szerz: Határozatlan inkrusztált
moszals:álak

: Oramhu-a, Cypeiacca levelek; Salix cincreaL., Salix aiirila L.,
Aluus incana (L.) De, Fagiis silvalica L., Ribcs alpiuum L., Acer Pseiido-
Phitauus L., Fraxiuus cxcehiorL., Pctasiles albits (L.), Gaertn. Szerz szerint
a bükk által jellemzett fosszilis tlóra reczens. P a x aszisztense, L i n g e 1 s-

heim feldolgozta diatomák szintén e mellett vallanak. Elfordul az Achnan-
thes cxilis KüTZ.

; CymbcUa caespitosa (KüTZ) SCHÜTT ; C. cistiila (Hempr.)
KlRCHN., C. cymbiformis (k'Olz) BréT. ; Diatoma clongatnm Ac, D. hiemale
(Heib.) KüTZ.

;
Fragthuiu nuitabilis (Sm.) Grun., Gomphonema consírictiim

Ehrb., Mcridion ciiciihuv Agl., Xilzschia aiigiistata (W. Sm.) Eyferth
;

Syiiedra lanceolata KüTZ ; Tclracydits rhomboidetis Lingelsh. Ez utóbbi új
faj, melyet szerzje Lingelsheim részletesen leir és lerajzol.

3. Rojkov Kralovún mellett.

.Szerz gyjtötte kövületek: Conocephalns eonieiis (L.i Du.M., Picea
excelsü (Lam.) Link., fszer levelek, Populiií tremnla L., Betula vernicosa
Ehrh. vagy pubescens Ehrh., Coryhis avellana L., Onereiis sessilijlora Sm.,
iliiiiis monlana WlTH., Mespilns Oxyacantha (L.) Gartn., Acer Pseudo-
Plataiins L., Tilia eordifoUa Scop., Fraxiiius exeehior L.

Feltn szerz azon eredménye, hogy az itteni fosszilis flórában a tölgy-
flóra a fenyrégió növényeivel közös szintben él.

Ezek után szerz rátér két új magyarországi fosszilia részletes leírására.

Ezek egyike a Piiius traussylvaniea Fax nov. sp., melyet Erdélyben, Segesvár
melletti fiatal harmadkorban gyjtött Kimakovicz. Másika a Palmoxylon
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1
d e b r a n d t i i Pa.x et Lingelsheim nov. sp. Ezt a pálmatörzset szintén

Kimakovicz gyjtötte Khalom harmadkorú rétegeiben. Ez az els biztos

Plmoxy/on-\e\et Magyarországból, s így nagy növényföldrajzi fontossággal bir.

Szerz behatóan összehasonlítja anatómiai szerkezetét az eddigi összes ismert

Falinoxylniiok-ka\, és két táblán 8 ábrában rajzolja le szerkezetét. Egy ábra

jut a Telracyehís rhoiiiboideiis LiNGELSH.-nek és kett a Cyperocarpus iinci-

natiis Pax termésének.

A munkában több becses zoopaleontologiai lelet és vonatkozás is van.

Szabó Zoltán.

Varga Sándor : Gnmör vármegye ziizmójlúrajának oikalogiai viszo

iiyai. (Kolozsvár, l'JOü. 1—24 p.)

H a z sl i n s z ky-nak, ki többek közt a lichenologia terén is nagy
érdemeket szerzett, de még inkább lelkes tanítványának, Lojka Hugó-nak
halálával a magyar lichenologia árván maradt ; még pedig olyannyira, hogy
az azóta eltelt 20 év alatt valami jelents dolgozat ezen a téren nem is

jelent m.eg. Ma ott állunk, hogy a magyar botanikusok elég szép számú cso-

portjában egy sincs, aki a zuzmókkal csak valamelyest is behatóbban foglalkoz-

nék
! — Pediu a lichenologia, melyrl IC r e m p e 1 h u b e r is elmondta s joggal

elmondhatom én is: »Ist ein Stúdium, das mir in frohen Tagén so manche
Stunde verschönt, in trüben Tagén Trost und Erheiterung gewáhrt«, az a
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vonzó ága a botanikának, mely megérdemelné, hogy hazánkban is mvel-

tessék, annyival is inkább, mivel ezen a téren még sok szép eredmény koro-

názhatja a fáradozást.

Ez alkalommal Varga Sándor értekezését van szerencsém be-

mutatni. Az eddigi lichenologusokkal szemben, kik pusztán az adatgyjtéssel

foglalkoztak, ez a dolgozat összefoglalóbb czélt tzött ki magának, t. i. : -amaz

életviszonyokat, melyek közepette a zuzmók megjelennek, nemkülönben azokat

a oikologiai tényezket, amelyek életviszonyaikra, elfordulásukra els sorban

iráiiyítólag hatnak', röviden feltüntetni.

Az 1. fejezetben : .4 zuzmóflóra kialakiihlsának kedvez éhijiilé/eh'i

czimen tárgyalja Gömör vármegyének orographiai viszonyait, erdségeit,

melyek annyira kedvezk a zuzmók tenyészetére, hogy szerz két nyáron at

80 genus keretén belül 300 fajt és 90 fajváltozatot gyjtött.

A 2. fejezetben : Megjdencsiik a tívmi-szctben czim alatt a zuzmók

ketts természetérc rámutatva az algák és gombák együttélését vázolja,

továbbá feltünteti a zuzmóknak azt a tevékenységét, amelylyel a növényi

tenyészetre különben alkalmatlan subslratumot erre alkalmassá teszik s a

melylyel -az chi clüliarczosai« elnevezésre lettek érdemesekké. \'égül bemutatja

hogy Gömörmegyében függleges irányban, felülrl lefelé milyen elterjedést

mutatnak a zuzmók.

A 3. fejezetben ; Eloszhisnkaf irányiU'i oikologiai tényczi'ik sorában hét

tényezt sorol fel; ezek. /. a fény, 2. a leveg, 3. nedvesség: a leveg

púralellsége, 4. hmérsék (hideg, meleg), 5. a talaj geológiai viszonyai,

6. a növényvilág fohionos eletkiizdehne, 7. az emberi kultiira.

1. h fény tekintetében Z u k a 1-lal két csoportba osztja a zuzmókat:

nagyobb csoport a fénykedvelök, kisebb csoport az árnyékkedvelk. Megfigye-

lései alapján közli is a megfelel fajokat. Az erdkben él zuzmók ismét a

fák lombjának fényt átereszt képessége szerint osztályozhatók. Warming
szerint a sorozat a következ : fenyves, bükkös, lölgyes, nyires. Felsorolja a

fenyvesekre és a lombos erdkre jellemz zuzmókat.

2. A leveg tekintetében a zuzmók tiszta levegt kivannak, innen

magyarázható a városok zuzmóflórájanak szegénysége.

3. A leveg párateltsége tekintetében érdekes a zuzmók ers liigro-

szkopiczitása, valamint hogy bizonyos zuzmók ersen higroszkopikus mohok

társaságában élnek.

4. A hmérsék tekintetében a zuzmók a legfüggetlenebb növények

;

hiszen havasi tájakon az igen forró insolatiót, valamint a fagypont alá mélyen

leszálló hideget is egyaránt elviselik. A túlságos kiszáradás ellen a kéregrétegben

felhalmozódott savakkal védekeznek. Magasság szerint sik-dombvidéki, hegy-

vidéki és erd határa feletti csoportokra osztja Gömörmegye zuzmóit.

5. Bizonyos zuzmók bizonyos vegyi alkotású talajhoz vannak kötve,

fkép a kova- és mésztartalom a fontos. Zahlbruckner megkülönböztet

gránit-, gneiss-, kristályos pala-, mészk- és hommokkflórát. Bizonyos zuzmók

ha átmennek más kzetre, rendes, típusos alakjukat is elvesztik. Szerz erre

sorban felsorolja a u) mészk-dolomit, meszes talajon, b) kovasavns talajon.
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kristályos palákon, c) grániton, </) bazalton elforduló zuzmókat, s követke-

zésképen kimondja, hogy bizonyos zuzmófajok jclenliiíbnl titrvcnyszeriUeg

hüvetkczU'tlietünk a subslratum tcnncízetére.

6. Elterjedésükre befolyással van az élk világában folytonosan vívott

rlelkiizdelein is. Az elharczos zuzmókat, miután a sziklák felületét elniálasz-

tották, az utánuk következ magasabb rend növények lassanként elnyomják,

s a küzdelmet felvéve, így lesznek a zuzmók más növényeken epiphitikusan

él növények. Az állatokkal szemben chemiai és mechanikai szerkezetükkel

védekeznek (mérges savak, tkristályok).

7. Az emberi kiiltitra is befolyásolja a zuzmók elterjedését, a mennyiben

az erdk Irtása, erdk ültetése, a földek mvelés alá vétele slb. mind

befolj'ással van a zuzmók megélhetésére.

A felsorolt tényezkkel meghatározott elfordulás keretén belül szerz

a következ felosztást ajánlja

:

I. Fiildi ziiziiu'ik (species terrestres)

a) kovasavas
|

,, talajon.
b) meszes )

II. Klkctekeii i'iök (species sa.xicolae)

I
«) gránit

I

c) silikátumokon ! /í) kristályos pala . tlurájával,

I ; ) bazalt J

il) carbonatokon ó) mész, dolomit Hórája, -

III. Organikus subslratninon
. .-

:

j
ti) fenyves .

c) kéreg zuzmók clfán ' ^) bükkös

I
y) tölgyes,

/) kéregzuzmók tönkön (fatönk, faépítményeken, kerítéseken, házfede-

leken), (sp. lignicolae),

g) növényi részeken (sp. muscicolae, graminicolae).

ToMF.K .Unos.

Staub M. .4 Balalonviiliki növcnyfenologiai uwgfigyelcsek eicdnti--

nyci« iziuiii iniiváöl.' (Egyúttal válasz a xMagyar Botanikai Lapok« észre-

vételeirc."')

A »Magyar Botanikai Lapok« (»Ungarische Botanische Blátter«) czím
fj c g e n A. által kiadott folyóirat múlt évi 8/10. számában »Hazai botanikai

dolgozatok ismertetése^; fczím alatt, bírálat tárgyát képezi .S t a u b M ó r i c z

nak általam sajtó alá rendezett posthumus munkája.

A bíráló »ísmertetésnek« nevezett czikkc ügy van megírva, hogy az

olvasó a legjobb akarattal sem tudhatja meg belle a kritizált m intenczióit,

beosztását, tartalmát és végleges eredményét. Indíttatv'a érzem magam tehát,

hogy olvasóimat objektív úton tájékoztassam.

* Eladtii szerz a nüvéiiytani szakosztály 1907. február Ki-iki ülésén.

" lízck az észrevételek aláírás nélkül jelentek meg.


