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Pax, F. Die Tertiarflora des Zsiltales. Unter Mitwirkung von

Dr. A. Lingelsheim Beibl. z. Engler's Botan. Jalirbüchern40 Bd.

4. Heft. 1908. p. 49—75.
A magyarországi Zsilvölgy környékének topographiai leírása után

szerz áttér a terület eddigi paleophytologiai kutatóinak ismertetésére.

Megemlíti ezek között: Stur, Hofmann, 0. Heer, Geyler és

Staub dolgozatait. Az utóbbiéval a Zsilvölgy tertiarflórájának ismerete

igen megbövült, az ismertetett fajok száma 92-re emelkedett.

Pax több évi kirándulásainak közölt anyaga igen gazdag s nem

mind egyeztethet össze a Staub által közölt adatokkal.

A lelhely és a megtartásra vonatkozólag megjegyzi a szerz,

hogy a kövületek mind egy hatalmas tertiarlerakodásból valók, a mely

kiistályos sközeten fekszik. A zsilvölgyi rétegek profilját is közli

vázlatosan. A szerz által talált maradványok részint többé-kevésbbé

megtartott farészek, levéllenyomatok, részint virágok, melyeket Staub
nem említ, pedig Pax nem is tartja ket ritkáknak, st termések és

magvak is gyakoriak. Apróbb mikro -organismusok maradványait

semmiféle úton nem tudott szerz kimutatni.

Ezután egy felsorolást közöl Pax, a melyben nemcsak az

adatait adja, hanem azokat is, melyeket az elz kutatók eredmé-

nyeibl helyesnek tart. A kritikai jegyzék 31 fajt tartalmaz, s ala-

posan megrostálja az eddig közölt adatokat. A felsoroltak között új

faj az Alnus Staubii Pax. — A szerz szerint kétségtelenül biztosan

meghatározott fajok után a kevésbbé biztos, st kétséges fajok ismer-

tetése következik. Maga Pax is gyjtött olyan maradványokat, melyeknek

meghatározása bizonytalan eredményre vezetne s így inkább nem szaporítja

'

ezek elnevezésével a kétesek jegyzékét. A felsorolások után szerz

éles és beható bírálat tárgyává teszi Staub eredményeit, a melyek-

kel a Zsilvölgyi fossilis flórának kimondott tropikus-amerikai jelle-

met tulajdonított. Staub eredményei, — mivel az alap, melyre ö támasz-

kodott, igen kétséges volt s többnyire határozhatatlan töredék, (a fajok

3o"/(,-a Staub'féle új faj) — szintén kétséges s nem nyújt elfogad-

ható tf^oriát. Pax ezzel szemben csakis 0. Heer, Staubésasaját
biztosan meghatározott kéts gtelen 3 1 fajára támaszkodva, S t a u b-tól

eltér eredményTe jut s azt fejtegeti, hogy a Zsilvölgy tertiarflórája a

legfeltnbb vonatkozásokat mutatja közép- és keletázsiának jelenlegi

flórájával és a mediterránnal. Atlantíkus Észak-Araerikával is érezhet

ers kapcsolat; de kevésbbé jelentsek az északi mérsékelt égöv egyéb

földrajzi területéhez húzó rokonsági jelek; szubtropikus vonatkozások

nem hiányzanak, de nincs kényszerít körülmény arra nézve, hogy

ezeknek amerikai jellemet tulajdonítsunk. így tehát a zsilvölgyi flóra

nem üt el olyan feltnen az egész terület hajdani flórájától, hanem

a legteljesebb összhangban van a növényzet fejldéstörténetének eddig

kimutatott eredményeivel.

A Zsilvölgy tertiarkorú klímájára rátérve, kifejti szerz azt a

nézetét, melyet Schimper-rel együtt vall, hogy a phanologia módszereitl
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semmi exact eredményt nem vár. Staub ezen az alapon indul ökoló-

giai következtetésében, midn a zsilvölgyi flórát hydromegathermnek
tekinti. P a X elbb kifejtett eredményei alapján a subtropikus vonást

találja megmagyarázhatónak, a mi a hmérsékleti viszonyokat illeti,

s arra a következtetésre jut, hogy a Zsilvölgy tertiarflórája, mivel

Staub feltevése, hogy a vidék igen gazdag csapadékperiodusokkal

bírt, nincs bizonyítva, kétségtelenül mesotherm jellem és nem hydro-

megatherm.

A petrozsényi erd a tertiarben Coniferákból állt Sequoia, Taxo-

dium és Glyptostrobus -okkal, helyenkint legyezöpálma-csoportokkal.

A lomberd dió-, ^ bükk-, nyír-, éger-, juhar-, platán-, kecskerágó- és

bengebokrokból állott, melyek lombhuUatók ; egyéb még ismeretlen

örökzöld fák közül a Cinnamomum ismeretes. A kúszó Smüax is el

volt terjedve, továbbá Salvinia és Chara. A petrozsényi barnaszén az

akkori ingoványerdökböl származik (in situ), a mely erdk egy ten-

geröböl partján állottak.

Szerz ezután a zsilvölgyi rétegek korának megállapításába

bocsájtkozik s S t a u b-bal ellentétben, a ki a fels oligocan aqnitan

emeletébe helyezi a flórát, inkább az alsó mioccin mellett van.

Szabó Z.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom :

Ardos Frigyes: Növényhatározó dr. Hoffmann Gy. és Wagner

János után középiskolák és tanítóképezdék használatára összeállította . . .

Szeged, 1908. Traub B. és Társa kiadása.

Bernátsky Jen dr. : Egy ritka Euphorbia-fajunkról. — Növény-

tani Közlemények. VII. köt. 1908., 116-121. old.

Degen Árpád dr. : Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

XLVIU. Primula Baumgarteníana Degen et Moesz n. sp. XLIX. Artemisia

Baldacci nov. spec. L. Campanula Porscharskyana nov. spec. LI. Asperula

Beckíana n. sp. LII. Galíum constrictum Chaub. A magyar flórájának új

polgára. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908., 92— 112. old.

Filarszky Nándor dr. :A Növénytár állapotáról szóló évi jelen-

tése. (2 képpel.) — Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1907. évi állapo-

táról. 1908., 108—120. old.

'Pax, Simonka i-val ellentétben, a diófát (Juglans regia L.)

magyarföldön shonosnak tartja.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-

tannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-

lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)


