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A'ulozsiiu'gyctitn : Apahidan a vasúti állomással szemben lev dom-

bokon.

Az Acdiíloit triquiiiiiin talajneme nagyjában megegyezik az Acanloii

ninticum-ó.\-i\\. Táismoha : a í'oiiia inmcaia.

Hátra van még a Phasciiin cuspidalnin, melyrl csak annyit jegyzek

meg, hogy az elbb említett két mohocska elterjedési területén Pollia-VkaX

vegyest mindeni.Ut megtaláltam.

IRODALMI ISMERTET.

F. Pax : Biilnigc -^ur fossilcn Flóra dcr Karpaíhcu. Separatabdruck

aus Englcr's Botanischen Jahrbüchern XXXVIII. Bd. 3. Hcft 10O6. Seifc 272—

321 Tafel III. u. IV.

Ez a terjedelmes munka, P a .x breslaui professzor tollából, ismét a magyar

told, a K'árpátok lánczolatának fosszilis növénymaradványaival foglalkozik

behatóan. Az I. rész az erdélyi FcU-k szénrétegeit tárgyalja. A lelhely

jellemzése, az eddigi irodalom ismertetése, továbbá a kövületek megtartásának,

állapotának rajza után részletesen tárgyalja szerz az eddig ismert fajokat.

Táblázatban állítja össze Herbich 1884-ben, Staub 1884, 1887 és 1891-

ben, O e b b e k c-B 1 a n eke n h r n 19ül-ben és szerz lOOG-ban meghatáro-

zott fajait. Ezek kritikai megrostálása után összeállítja a biztosnak vehet

fajokat a következ sorban: 1. Hypnuiii adttnctim Hedw. — 2. Tliuidium

liiDidiisciiinm (llEDW.) Bk. IlT Scil. — 3. Piitus PiiiiüHo Haencke. — 4. Piiiiis

Ci-inhia L. — 5. Picfa excdsa (Lam.) Link. — 0. Spargütiiiim affine ScilNlZL.

— 7. Pi>Uinuigiiou pradongiis WuLF. — 8. P. pusiUus L. — 9. Eriophorum

vaginuliim L. — 10. Cairx .Spec. — 11. Cyperocaipiis unciiuiliis Pax. nov.

spec. — (? Sí-iipus hu-iií^liis L. — Ciurx Goodcnonghü Gav.) — 12. Ln^iila

pilosa (L.) WlLLD. — 13. Tofuidia calycnlata (L.) Wahlenb. — 14. Salix

myrtiUoidcs L. — 15. Bclida nana L. — 16. B. verrucosa EllRll. — 17. Alnits

viridis De. — 18. .4. gliitiuosa (L.) Gartn. — 19. Polygoniim iiiinns HUDS.

— 20. SL-lcraiülnis sp. — 21. Xupliür putniliiin Sm. — 22. Ccratophylltim

demersiim L. -- 23. Diyas oclopetaJa L. — 24. Rubiis Idaeus L. — 25. Oenantbc

aqiiatica (L.) LaM. — 2ü. Penccdannin oreoseliiiiim (L.) MöNCtl. — 27. Vacci-

iiimn idiginosnin L. (? Oxycocciis L.) - 28. Calinm paliislrf L. — 29. G.

idiginosum L.

Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 11., 10,, 11., 12., 15—20., 24, 25., 2G. számú

fajok szerz fölfedezései, melyek által az eddig ismert biztos fajok számát

megkétszerezte.

hm\ a fosszilis Hóra korát illet' Herbich interglaczialisnak. Staub

g 1 ac z i a 1 i s-nak tekintette azt. Szerz tekintetbe véve azt, hogy a teleki fosszilis

nóra tagjai mind (az új Vypcrocaipus t kivéve) a mai flórában is élnek, de

sohasem egy formáczió tagjai, továbbá, hogy a fosszilis fajok sora _
olyan ele-

meket foglal össze, melyek Közép-Európában részben glaczialis, részben inter-
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gluczialisak, beható líritika után arra az eredményre jut, hot;y a Icleki glaczi-

alis núra akkor elt, mikor a hegység elglecseresedése visszahúzódott és a

klímaviszonyok megengedték a melegkedvel fajok benyomulását a hekiszto-

therma növénytakaróba. A szén lerakodása tehát a glaczialis periódus végével,

a száraz-meleg idszakba való átmenetkor történhetett.

Tekintetbe véve azonban azt, hogy a kövületek nem mind elsdleges,

hanem egy részük másodlagos fekvhelyen van, s különböz magassági zónához

tartozik, szerz azon eredményre jut, hogy 1. a feleki fosszilis vegetáczió az

akkori, a fenyhatárhoz közeli, hegyi régióhoz tartozott, s glaczialis ; 2. A

maradványok kétféle eredetek: a) a helyben élt vízi Hóra éger, nyír és

fenyvel, amelyek a szénképzdés fanyagai ; h) tipikus glaczialis flóra, amely

másodlagos fekvés, s akkoriban legalább 400 méterrel magasabban zöldéit,

mint az akkori ott lev tó ; 3. A feleki Oltvölgy a jogkorszak tetpontján a

maihoz képest csekély hmérséksülyedést szenvedhetett ; 4. A glaczialis tlóra a

meleg-szárazabb periódus kezdetén kihalt.

A munka II. része a fels Vágvölgycnek tufalerakódasaival foglalkozik,

s szorosan csatlakozik szerz a gánóczi tufáról szóló e lapban tavaly (1005.

52. old.) megjelent dolgozatához. Sorra veszi Lucski, Fehérpatak, Rojkov

lelhelyeit.

1. Lucski.

a) A Lucski megetti kbányában Polypodium vnlgaic L., Graininca vagy

Cypcracea levelek, SaU.v Capica L., Salix iiicana ScuR., Bcliila rrrrncosa

Ehrh., Quercus sessiliflora Sm., Cotoneaster iomcnlosa Lindb., Cralaegiis moiio-

gyna Jaco., Aslragaliis hamosus L.. Culinus Coggygria ScOP., Acer Pseitdo-

Plalanus L., Rhamuus Fiaugula L., Fraxiniis cxcehior L.

b) Ugyanezen dombon az úttól keletre es kbányában szerz a követ-

kezket találta; Picea cxceha (LaM.) Link., Graminca, Cyprcracea levelek,

Salix Capreu L., Coiyliis Avellaiia L., fjliuus Fr. campeslris L., Riibus

tomenlosiis Borhs., Acer Fscudo-Plat.uins L., Rliaiiiiius Fiaugula L., Fnixi-

Hus cxcehior L.

c) Tufalerakódás a templomnál : Picca exccha (Lam.) LlNK. jellemzen

gyakori, Salix Caprca L., Salix aurita L , Corylus Avellana L., Ulmus

campeslris L., Acer Pseudo-Platanus L., Rhamnus Frangiila L., Coruus san-

guiiiea L., Fraxiuus execlsiur L., Louieera alpigcua L., Tussilago Farfara L.

Igen fontos ezek között a Louieeru alpigeua L., manap a Kárpátok flórájából

hiányzó növény.

d) A falu eltti mésztufában : Corylus Avellana L., Cypcracea és Gra-

minca levelek, Carex rhizoma, Couvallaria majallis L., Pruiius spiuosa L.,

Fraxinns cxcehior L.

e) Diatoma-leletek : Cyinbella prostrala (Berk.) Ralfs., Achuanlhes

niinnlissima KüTZ., GomphoKcma constrictuin EllRH. ; Cyinbella cistnla (Hempr.)

KiRCHN. ; Nitschia amphioxys KüTZ ; Cocconeis cominunis Heib. ; Diatoinc

vulgare RORY, Fragilaria inutabilis (S.\l.) Grun., Navieula sp. Ezek mind a

templom melletti tufalerakód isból valók ; a falu eltti és mellcti leletek di-

atomamentesek.
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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
H 1 1

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


