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Épen hat esztendeje,hogy szerencsém volta tisztelt szakülésben Japán 
fosszil flórájáról előadást tartani.* Ezen előadás alapját képezte N a t h o r s t  

G. A. kitűnő munkája, melyben a Mogi mellett talált fosszil növényeket 
megismertette és bélőlök azon következtetést vonta, hogy a jégkorszak hatása, 
eltérőleg az akkori nézettől, egészen Japán déli csúcsáig terjedett. E növé
nyeket gyűjtötte N o r d e n s k i ö l d  a Yega hires expeditiója alkalmával ; a kőzet, 
mely a lenyomatokat megőrizte, vulkanikus tufa volt, és megjegyzendő még 
az is, hogy a lelethely csak apály idején volt megközelíthető és a gyűjtés ott 
eszközölhető. N a t h o r s t  körülbelül 70 növényt tudott leírni, melyek túl
nyomó része Japán jelenleg élő hegyi flórájába beleillik és köztük a leggya
koribb maradvány, egy bükk (Fagus feruginea Ait.) levelei által volt képvi
selve ; szóval midőn ott, Mogi táján, Japán legdélibb vidékén, e flóra virúlt, 
ott olyan éghajlat uralkodott; mint ma Japán belsejében, hegyes vidékén. 
Másrészt B e i n  J., Japán hírneves ismertetője, e sziget harmadkori rétegeiből 
haza hozta a harmadkor leggyakoribb gyertyánfájának (Carpinus grandis 
Ung.) leveleit és L y m a n  részint Yezo, részint Nipon szigetén gyűjtött olyan 
növényeket is, melyek világosan utalnak arra, hogy Japán és Sachalin sziget 
harmadkori flórái között a legbensőbb rokonság van.

Időközben, azaz nem rég megjelent N e u m a y r  M. «Die Erdgeschichte» 
czímü nevezetes könyve, melyben a különböző harmadkori faunák és flórák 
egymással összehasonlítva, és egymással párhuzamba állítva, föltűnő biolo
giai eltéréseket tüntetnek föl, melyeket a harmadkori éghajlatról szóló eddig 
érvényben volt hypothesissel összeegyeztetni egyáltalában nem lehet.

Ha itt első sorban az emlősöket vesszük tekintetbe; akkor azt tapasz
taljuk, hogy a mioczénben az ormányosoknak jutott mintegy a vezerszerep. 
A mastodonták és dinotheriák, nevezetesen pedig a Mastodon angnstidcns a 
mioczénkor legjellemzőbb alakjai. Ezek egyszersmind sajátságos typusok; a 
többi, Európa harmadkori földjét bebarangoló ormányosok a geologiailag fiata
labb fajoktól nem könnyen különböztethetők meg. Európa nagy szárazföldi 
tavai körül tartózkodtak még a különböző rhinoceros-í&iok, a tapir  rokon 

alakjaival; a sűrű erdőségekben pedig az egyszerűen ágas agancscsal biró 
szarvasok, valamint az anthropoid majmok  biztos lakóhelyet találtak. Eme
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emlős fauna mai geographiai elterjedéséről azt tartjuk, liogy az úgynevezett 
m aláji regio az, mely Európa mioczénkoru emlőseivel a legnagyobb megegye
zést mutatja és abból kifolyólag Európának akkor a tropikus éghajlathoz 

hasonlóval kellett bírnia.
Annál föltünöbb most az, hogy Európa mioczénkori madárvilágálban a 

tropikus elemek csak alárendelt helyet foglalnak el (Papagályok, Trogon stb .); 
ellenben a madárvilág uralkodó részét olyan genusok képezik, melyek még 
mai nap is Európában a legelterjedtebbek közé tartoznak, mint a milyenek 
a harkályok, billegtetők, gébicsek, varjak, sasok, baglyok, vizi madarak, stb. 
A madarak tehát nem vallanak tropikus éghajlatra.

Hasonlót tapasztalunk a mioczénkorú molluszka-faunát illetőleg is. 
Európában akkor nagy beltenger keletkezett, mely nyűgöt felé Afrikától; 
kelet felé pedig az ind oczeántól el volt különítve; a meleg tengerek lakói ez 
okból nem vándorolhattak Európába és a mioczén tenger molluszka faunája 

túlnyomó többségében emlékeztet a mai fö ldközi tenger faunájára ; ha pedig 
a csekély számú idegen elemeket nézzük; akkor ezek első sorban a nyugat 
atlanti oczeán tropikus regióit, nevezetesen a senegambiai partot és a cap- 
verdi szigeteket vallják liazájoknak; Nyugat-India csak egyneliány typust 
bocsátott közéjök. Egész más viszonyt tűntetnek megint föl a Lajtamész 
korálljai , melyek még mai nap is zátonyokat építenek a tropikus tengerekben; 

de a szárazföld  meg az édes vizek molluszkái a mioczén alsó emeleteiben 
subtropikus, annak felső emeleteiben megint déleurópai jelleget mutatnak és 
hasonlót tapasztalunk a rovarfaunát illetőleg. Mig Kadobojon a déli tvpu- 
sok szerepelnek nagyobb számmal; addig Oeningen gazdag rovarfaunájában 
számos déleurópai alakkal: de ezeken kivül feltűnő számban északamerikai 
typusokkal találkozunk és csak alárendelten a mai tropusok alatt élő rova
rokhoz hasonlókkal, mint a milyenek a rhynclioták, éneklő cicadák és 
termiták.

Mindezt, a mit Európa mioczénkorú faunáját illetőleg rövid vonások
ban fölhoztam, összegezve a következő eredményre jutunk:

A z emlős állatok és korállok tropikus, a puha állatok subtropikus ; a 

szárazföldi és édes vizi puha állatok meg a rovarok az alsó mioczénben sub
tropikus ; de a felső emeletekben déleurópai; a madarak pedig egynehány 

déli typust kivéve, túlnyomókig európai jelleget mutatnak.
E jelenséget megmagyarázni, legyőzhetetlen nehézségnek látszik és 

e tekintetben még nagyobb jelentőséggel bír a mioczénkor flórája, mely, a 
mint tudjuk, már számos helyről ismeretes. Az eddig ismeretessé lett fajok 
legnagyobb száma emlékeztet a melegebb éghajlattal biró vidékekre; szint
úgy a téli zöld lombbal biró növények nagy száma ; de a flórában szereplő 
pálmák, tropikus fügefák és ákáczok ismét forró éghajlatra vallanak; mind
ennek daczára a subtropikus éghajlathoz szokott növények száma mégis 
nagyobb. A tulipáufa, a kámforfa, a babérfa, mvrtus, a telén zöld tölgyek, a
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mocsári eyprus stb. ma a Földközi tenger mellékein, Kis Ázsiában, Perzsiá- v /
bán, Chinában, Japánban vagy Eszakamerika deli vidékein honosak.

A növények egy harmadik csoportja ismét olyan alakokat foglal ma
gában, melyek mai napig megmaradtak a mi földünkön, mint a milyenek az 
éger-, fűz-, nyár-, bükk-, juharfák stb. stb.; ezeken kívül még az idegen szár
mazású nyárfák, szilfák, liquidambar- és mammutfák (Sequoia) nagy mennyi
ségével találkozunk; de rendezve a gazdag anyagot, mely itt már rendel
kezésünkre á l l ; ismét azt tapasztaljuk, hogy a mioczén utolsó osztályában a 
meleg vidékek typusai, u. m. a subtropikus, tropikus, ind és ausztrálázsiai 
typusokaz uralkodók; a mioczén je lsö  osztályában a flóra leginkább a Föld
közi tenger és Eszakamerika növényeiből alkotja képét, melynek kiegészíté
seid csak alárendelten jándnak hozzá középeurópai fajok.

A második tény, melyet a mioczén flórában föltalálunk, abban áll, hogy 
a különböző flórák geográfiái fekvésük szerint mutatnak különbséget, a meny
nyiben a magasabb szélességű körök alatt talált flórák eltérnek a sarkoktól 
távolabb fekvő szélességi körök alatt tenyészett flóráktól, mi bizonyítaná azt, 
hogy már a mioezénkorban volt tapasztalható a liőmérsék apadása a sar
kok felé.

E jelenségekből azonban még azt is tapasztaljuk, hogy mindama ég
hajlati becslések, melyeket egyes faunák meg flórák adatainak alapján, meg
ejtünk, csak relatív értékűek és egyedül azon megvitathatlan tényt eredmé
nyezik, hogy a mioczénkorú Európában sokkal magasabb hőmérsék uralko
dott mint ma, mi megint azt tételezi föl, hogy akkor, legalább Európa déli meg 
középső része nem oly magosan feküdt a tenger színe fölött mint ma ; tényleg 
a geologiai kutatásokból megtudtuk azt, hogy Nyugat-Európában - - legalább a 
mioczén első felében— a Rhóne medenczéjétől kezdve az Alpesek szélén végig 
egészen Bécsig tengeröböl terjedt ki; Kelet-Európa pedig az egész mioczén 
kor alatt nagy belföldi tenger fenekét alkotta. Ennek természetes következ
ménye az volt, hogy Európa éghajlata akkor insularis, nem pedig continen- 
tálie jellegű volt, mint mai nap. De elfogadva ezt is, a mioczénkorú faunák és 
flórák sajátságos viselkedését ez nem magyarázza meg és kell, hogy még egyéb 
viszonyok fejtegetésébe bocsátkozzunk. E tekintetben a legnagyobb fontos
sággal bírnak a sarkvidék fosszil flórái, melyeknek ismeretét java részben 
H e e r  kitűnő munkáinak köszönjük. Például a Grinnell-Land-on, mely az 
é. sz. 81°4ő' alatt fekszik, 30 olyan növényfaj gyűjtetett, mely leginkább a 
mérsékelt égöv északi vidékein tenyésző növényekkel egyezik meg ts melyek 
legalább 8° C évi középhőmérséket igényelnek. Ma a Grinnell-Land évi hő- 
mérséke — 20° C.

Spitzln rga fekszik az é. sz. 771/a— 78‘2/s° alatt. Harmadkori rétegeiből 
ismerünk 179 növényfajt, melyek az ottani mai flórától egészen elterőleg a 
mérsékelt öv növényvilágának jelleget mutatják es évi 9° C-nyiközéphömér- 
sékre engednek következtetni.
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Eszakgrönland  az é. sz. 70° alatt eddig 169 növényfajt szolgáltatott, 
melyek határozottan déli typusra vallanak, körülbelül arra a flórára, a mely 
ma Montreux mellett a genfi tó partjait díszíti és 10,5° C-nyi évi középhő - 
mérséket igényel.

Hogy tehát a sark vidékén a mioczénkorban sokkal melegebi) éghajlat 
volt; mutatja nem csak ajmost említett három flóra,de mutatják ama növények 
is, melyeket Izland szigetén, Eszak-Canadában, Simonova mellett Kelet-Szibé- 
riában, Alaska szigetén, Kamcsatka félszigetén és Sachalin szigetén találtak.

H e e r  a svájczi mioczénkorú flórákra vonatkozólag megjegyzi, hogy ha 
Svájez jelenlegi hőmérséke 9° C.-al emelkednék, akkor ismét találkozhatnánk 
ott a mioczénkor flórájával; csakhamar látni fogjuk, hogy a sarkvidékekre 
ennél sokkal nagyobb homérséki emelkedést kell föltételezni, mert Grinnel- 
land jelenlegi hőmérséke 9°-al növekedvén, még mindig — 11° C.-nyi évi 
középhőmérsékkel birna; Spitzbergában a jelenlegi— 8,6°C. helyett +0 ,4°-ot;  
Grönlandban pedig a jelenlegi — 7° C. helyett +  2°-ot nyernénk ; mindhár
man oly hőmérsékek, melyek mellett ott a mioczénkor növényei nem tudná
nak megélni: a homérséki különbség északon a jelenkor és a mioczénkor 

között tehát sokkal nagyobb volt mint a mérsékelt övben és ez a föld történe
tében a legföltünőbb és legsajátságosabb tények egyike.

Levonva belőle a tanúságot, első sorban nem tekinthetjük H e e r  ama 
állítását, mely szerint a sarkvidéki flórák mioczénkorúak volnának, végérvé
nyeseknek, mert Közép-Európában azt látjuk, hogy a flóra a középeoczéntől 
kezdve a plioczén vége felé eleinte tisztán tropikus jellegű, de a tropikus 
typusok mindinkább elenyésznek, helyet engedvén a mérsékelt övék typusai- 
nak és ugyanezt tapasztaljuk, ha a régibb harmadkor valamely emeletét 
követjük délről észak felé és mindeme tények végkövetkezménye az, hogy az 

északon fekvő régibb emelet növényei a délen fekvő fiatalabb emelet növényei

hez vagy hasonlók vagy velők azonosok. Ez birta az angol geologusokat arra, 
hogy a sarkvidéki flórát, noha az európai mioczén florához hasonlít, az eoczén- 
hez számítják és gr. S a p o r t a  figyelmeztetett arra, hogy a sarkvidéki növények 
némelyike igen közel áll Francziaország legalsó eoczénbeli növényeihez. E föl
tevés nyer hitelességben az észak-amerikai Egyesült-Államok nyugati régió
jában fölfedezett fosszil flórák sajátságai által. E flórák ugyanis L e s q u e r e u x  

szerint egészen megfelelnek az európai mioczennek, noha eoczenkorú emlős
állatok társaságában tenyésztek és míg Európában a különböző növénytár-

/
sulatok gyors egymásutánban léptek föl: addig Észak-Amerikában a vegetatio 
conservativ jelleget öltött magára, mely sajátság, a mi kiváló figyelemre méltó, 
az édesvízi conchyliáknál ismétlődik es ha Amerika eoczenkorú flórája hason
lít Európa mioczénkorú flórájához ; akkor kell, hogy a sarkvidéki mioczén- 
korú jelleggel biró flórák idősebbek legyenek, mint az európai mioczénkorú 
flóra es végre kell, hogy a hőmérsék apadása, a mint az Európában az 
eoezéntöl kezdve föl fele végbemenni látszott, nem mindenütt, vagy legalább
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nem az egész északi félgömbön egyformán vagy egyenlő fokban véghez meut 
volna.

Eme föltevés mellett szól épen az általam előadásom elején fölhozott 
mogi-i flóra, mert elemeinek egy része kihalt fajokból, java pedig még most 
is Japánban élő fajokból és végre olyan Eszak-Amerikában élő fajokból áll, 
melyek ma is hűvösebb éghajlatot igényelnek, mint a minő ma Mogi vidé
kén van. Ha pedig Európa plioczénkorú flóráit tekintjük; akkor azt találjuk, 
hogy azok mindnyájan a mainál valamivel melegebb éghajlatra utalnak és 
még csak az alsó diluviumhoz tartozó lerakodásokban lévő növények, mint 
a minők példáúl az angolországi Forest-beds-ben előfordulók, és melyek már 
megegyeznek a mostan élő növényekkel, utalnak a mainál hidegebi) ég
hajlatra.

Elég szerencsések vagyunk, hogy a fölvetett kérdésre nézve a déli fél
gömbön is találunk bizonyító erővel biró jelenséget. A déli szélesség mintegy
3.*)°-a alatt fekvő Chile harmadkori conchyliáiról azt mondja P h i l i p p i ,  hogy az 
egész gyűjteményben nem volt egyetlen egy alak sem, mely Chile mai éghaj
latánál melegebbre engedne következtetni, mi annál föltünőbb, minthogy 
Chile mai conchylia-faunája délről jövő hideg tengeráramlat következtében is 
hidegebb hőmérsékkel bir, mintsemhogy az földrajzi fekvésénél fogva elvár
ható volna.

Mindezen tényekből világosan látható, hogy a hőmérsék ama nagy és 
meglehetős egyenletes apadása, melyet eddig az európai viszonyok után 
ítélve, hittek, nem volt általánosan elterjedett jelenség és talán még arra a 
meggyőződésre fogunk jutni, hogy Európának a harmadkorban más vidékek
hez képest abnormis forró éghajlata volt.

Mindeme jelenségeket helyi okok keresésével nem fogjuk megfejthetni; 
legkevésbbé ama kérdést: miként volt lehetséges, hogy olyan vidékeken, me
lyeknek földjét jelenleg az év legnagyobb részén át jég és hó borítja és a hol 
csak a rövid nyári hónapok alatt fölötte silány növényzet tartja fen elég 
sanyarúan életét, hogy ott akár a mioczénben, akár az eoczénben buja 
növény tenyészet megtalálta létezésének föltételeit ?

Sem a szárazföld és a víz különböző elosztása, sem a föld melegének 
nagyobb intenzitása, sem a napból kisugárzó nagyobb fokú hő, sem a 
c ontinensek másképem földrajzi elhelyezkedése nem magyarázzák azt meg, 
hogy valaha a jelenleg — 20° C.-nyi hőmérsékkel biró Grinnell-Land-on 
miként tenyészhetett a mai nap csak az Egyesült-Államok déli vidékein 
található mocsári cyprus (Taxodium distichum liich., miocenum H e e r )  ?

Minden hiába való kísérlet után és minden ellenvetésnek daczára, 
egyesegyedül ama föltevés marad még hátra, hogy a fö ld  tengelye a hosszú 

geologiai időszakok fo lyam a alatt megváltoztatta geographiai helyzetét, azaz, 
hogy a sarkok vándoroltak és egyszersmind az aequatort is kimozdították 
helyéből. Es vájjon van-e ezen föltevésnek tudományos alapja? A mechanika
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elve az, hogy a föld tömegének valamely eltolódása következtében, mi által a 
súlypont helye is megváltozik, kell, ha csak csekély mértékben is, hogy ez a 
sarkok eltolódását is vonja maga után és csak ama kérdés merül föl, vájjon 
képesek-e valamennyi geologiai változások ilyen megmérhető vagy az éghaj
lati viszonyokra nézve kedvező eltolódást előidézni ?

A föld mindkét sarkán lelapult sphároid lévén, a földtengely# ama 
eltolódása sokkal nehezebben mehet végbe, minthogy a sarkok eltolódása az 
ellapulás központjában nem igen látszik lehetségesnek és e körülménynek 
tulajdonítandó, hogy e hypothesist sok kutató nem fogadta e l ; de S c h i a p a 

r e l l i , az olasz csillagász figyelmeztetett arra, hogy némely csillagvizsgáló 
állomás, melyeknek földrajzi fekvésére nézve már régi idők óta bírunk fontos 
meghatározásokat, mint a minők a konigsbergi és a pulkovai Pétervár 
mellett és még mások, földrajzi fekvésüket tényleg megváltoztatták és ma 
egytől végig valamivel délebbre feküsznek, mint ezelőtt.

A sarkok eme eltolódása csekély ugyan, mert egy évszázad alatt csak 
30— 40 métert teszen és majdnem hajlandók lehetnénk az imént említett 
tényt a megfigyelés rendes hibájának betudni, ha eme eltérés épen nem 
constatáltatott volna több ponton és ha Európában nem követné egyformán 
egy és ugyanazon irányt. Ez teszi kétségtelenné, hogy a sarkok csekély 
eltolódása tényleg megtörtént és annak indító okának csak a földben végbe 
menő tömegeltolódásokat tekinthetjük, a mint ezek a hegyképződés, sülye- 
des, denudatio útján, ha mindjárt lassú tempóban is, valóban beállanak. 
S c h i a p a r e l l i  épen a denutationak tulajdonítja itt a legnagyobb jelentőséget 
es ha a föld, a mint mi azt hisszük, plastikus test, akkor a földkéreg felüle
tén és belsejében végbemenő geologiai változások tényleg előidézhetik, ha 
mindjárt igen hosszú időszakokon belül is, a sarkok ilyen eltolódását. 
S c h i a p a r e l l i  épen a geologusokra bízza az idevágó adatok gyűjtését és hozzá 
teszi «hogy ha a geologia eme hypothesist a tényekkel összhangzásba birja 
hozni; a csillagászat azt legkevésbbé fogja ellenezni.»

A térkép mutatja nekünk, hogy a sarkvidéki fosszil íiorák lelethelyei a 
sark körül erős gyűrűt képeznek és így nem képzelhető, hogy a sark e körön 
kívül feküdt volna és ha helyét tényleg megváltoztatta, akkor ezt csak eme 
körön belül tehette.

Valamennyi, ú. m. Grinnell-Land, Károly király földje, Spitzbergn, 
Grönland a Greenwichtól keletre fekvő 30-ikától a nyugat fekvő 70-ik dél
körig feküsznek és pedig egy és ugyanazon irányban a sarktól. Az egyedüli 
vidék, mely ott az északi szélesség 70-ik fokán túl és így tehát nem a meg
jelölt régióba esik, az Bankslaiid , de ott nem találtak fosszil flórát, hanem 
csak harmadkori fák nagyszerű fölhalmozódását, mely fákat minden való
színűség szerint a tenger áramlatai vittek arra a helyre. Ha most az északi 
szelesseg C>0-ik foka alatt fekvő lelethelyeket, ú. m. Alaska, Kamcsatka stb. 
tekintjük; akkor azt tapasztaljuk, hogy ott ugyanazon magas északi jellegű
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növényzet tenyészett, mint a 78-ik fok alatt Spitzbergában és a 70-ik fok 
alatt Grönlandon.

E jelenséget azonnal megértjük, a mint az északi sarkot a ferroi dél
körben 1 0  fokkal az északkeleti Ázsia felé eltolva képzeljük magunknak, mert 
akkor az északi szélesség 70-ik foka alá esnek mindama növénylelethelyek; 
egyike sem feküdnék a 73-ik foknál magasabban és megmagyarázva látjuk 
ama tényt, hogy az alaskai, sachalini és a többi flórák miért mutatnak hatá
rozottabban északibb jelleget mint a spitzbergai és grönlandi flórák es meg
magyarázná azt is, hogy a mogi-i plioczénkorú növények Japánban a mainál 
hűvösebb éghajlatról tanúskodnak. Európa is 8— 10 fokkal távolabb feküd
nek a sarktól, mi hőmérsékének több fokkal való növekedését vonná maga 
után és megfejtené Európa harmadkori rendkívül forró éghajlatát; középső 
Észak-Amerika pedig olyan regióba esnék, melyre a sark az ilyen eltolódása 
csak igen csekély befolyással volna és az kiderítené, megmagyarázná az ame
rikai harmadkori flóra conservativ viselkedését.

A phytopalaeontologiai irodalom olyan szerencsés, hogy legújabb ter
mékével N a t h o r s t  G. A. munkájával* Japán fosszil flórájához újabb adato
kat és egyszersmind S c h i a p a r e l l i  kívánta új bizonyítékot is szolgáltasson a 
tudománynak. A mogi-i flóra megjelenése óta Japán geologiai kutatása neve
zetes haladást tett és vele együtt számos helyen gyűjtöttek fosszil növényeket, 
melyek számra nézve nem, de jelentőségüknél fogva igen is nagy fontossággal 
bírnak. N a t h o r s t  a szigetország egész területéről mintegy 32 különböző, a 
legészakibb és a legdélibb vidékig terjedő helyiségről kapta ama növényeket, 
melyeknek beható tanúlmányozása után joggal vonhatta le ama érdekes 
következtetéseket, melyeket munkájában találunk.

Az első föltűnő jelenség az, hogy e java részben vulkanos tufákból; 
de palákból és agyagkőzetekből is származó flórában Japán flórájában igen 
kevés megegyező alak fordúl elő, a mi azonban korántsem mutatna arra, 
hogy a lerakodások geologiai kora aránylag véve magasabb volna, mintsem- 
hogy ezt az első megtekintésre liinnők, mert igen jól tudjuk, hogy e jelenség 
mindenekelőtt a növények vándorlásában lelheti magyarázatát.

A japáni növények Európa es az arktikus vidékek harmadkori flóráival 
összehasonlítva mindenekelőtt azt mutatják, hogy geologiailag két különböző 
korba tartoznak. Az egyik plioczén előtti, vagyis legalább a középső harmad
korba való; a másik pedig plioczénkorú vagy még valamivel fiatalabb is ; mi 
pedig mindjárt hozzá tehetjük, hogy a plioczén előtti flóra föltűnően emlékeztet 
Erdőbénye és egyáltalában hazai cerithium-emeletbeli flóránkra, mert ott ép 
úgy mint itt vezérszerepet játszanak a P l  an éra Umjeri E t t g s h .,  Castanea

* N a t h o r s t  A. G. Zur fossilen Flora Japan s — ralaeontologisehe Abhandlungen 
herausg. v. W. Dames u. E. Kayser. VI. Bd. •!. Heft. 56 S. m. I t Tfln. u. 1 Karten
skizze im Text. Berlin 1NNX.
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Kubinyi Kov., Betula Brongniarti E t t g s h . Ziziphus tilitvfolius U n g . sp., 
Alnus Kefersteinii Joepp. és Juglans acuminata A l. L r.

Eme japáni flóra még azon sajátsággal bír, hogy benne sem az európai, 
sem az arktikus harmadkorú flóra nem bírt túlsúlyra vergődni, mert ama 
fajok, melyek az európai, de az arktikus flórában nem fordúlnak elő, a kö
vetkezők :

Pinus sp. (cfr. epios U n g .J ,  

Carpiniphyllum pyramidale G o e p p . sp., japonicum, 
Querciphyllum cfr. Lonchitis U n g . sp., 
Plattéra Ungeri E t t g s h ., 

Cinnamomum cfr. polymorphum H e e r , 

Lauriphyllum Gaudini n. sp.
Ziziphus tiliaefolius U n g . s p . ; 

ellenben az arktikus harmadkori, de nem egyszersmind az európai har
madkori flórából a következő elemek vannak képviselve:

Sequoia disticha H e e r , 

Quercus cfr. gvönlandica H e e r , 

Juglans nigella H e e r , 

Acer arcticum H e e r  é s  l e h e t ,  h o g y  

Fagus Antipofi H e e r  is ,  v a la m in t  

Betula Brongniarti E t t g s h . v á lfa ja i  i s ; végre  

Alnus Kefersteinii G o e p p . var.
Már e jegyzékből is kitűnik, hogy e flórában a japáni elemek nem sze

repelnek, de a 9, új fajnak leírt növónymaradvánv, ú. m.
Fagophyll u ni. Gottschei, 
Compton iphyllum Na urna n ni, 
C. japonicum, 
Uhnus ciegantior, 
Lauriphyllum G audini, 
Aesculiphyllum május, 
Ae. minus, 
Acer Paxi,
Vitiphyllum Xaumani 

csak igen alárendelten képviselnek kielégítően japáni elemeket.
Ennyit és ennél többet nem mondhat a szerző Japán plioczén előtti 

flórájáról; de ez is s->k érdekeset igér, ha majd nagyobb mértékben lesz 
kizsákmányolva: ha azonban figyelmünket most a plioczénkorú flórára, mely 
részlten már a mogi-i lelet által lett ismeretes, irányítjuk: akkor N a th or st  

nevezetes munkájának tulajdonképi súlypontjára térünk át.
Mindenek előtt azonban előre kell bocsátauom azt, hogy Japán jelen

kori flórájában négy övét különböztetünk meg. Mintegy északi felét a sziget-
(06;
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országnak a bükkfa (Fagus sylvaticaL.) foglalja el, de ez csak a legfelsőbb 
részében terjed egészen a partokig, már valamivel lejebb, az északi szélesség 
38-ik fokától kezdve egy fenyőfa, a Pinus Thunbergii Pari. öve képezi a par
tok szegélyét, mely végre a 35-ik foktól kezdve a sziget egész déli részét 
foglalja el és csak a magaslatokon nyúlnak még ki szigetekkent a bükk 
övéhez tartozó foltok. E két fa a part szegélyét képző övei között van még 
egy közbeeső ö v ; a szigetország legdélibb csúcsát végre egy fügefa, a Ficus 
Wightiana Wall. foglalja el.

A mint már tudjuk, Mogi flórájának túlnyomó része még most is 
Japánban élő növényekhez tartozik; de még a kevés idegen elem is, ú. m. 
Fagus feruginea, Taxodium distickuméa FJtus Griff itshi arról tanúskodnak, 
hogy akkor Mogi vidékén hidegebb éghajlat volt, mint most.

Majdnem valamennyien megfelelnek olyan növényeknek, melyek ma a 
bükk övében és az úgynevezett közbeneső övben fordulnak elő és így bátran 
mondhatjuk, minthogy Mogi ma az északi szélesség 32-ik foka alatt fekszik ; 
a bükkfa övének legdelibb határa ma Japánban pedig a 36-ik fokra esik, 
hogy az óta a flóra legalább négy fokkal vonult vissza észak felé.

A többi lelethelyen gyűjtött flóra még aunyi idegen elemet sem foglal 
magában, mint a mogi-i flóra, szorosan a mai japáni florához csatlakozik, 
miből csak az következik, hogy a mogi-i flóra köztük a legidősbik, de egyik 
sem utal arra, hogy Japán éghajlata akkor melegebb lett volna, mint m a ; 
sőt az egyik lelethely, a Yokohama-Bluffs, még azt is gyaníttatja, hogy jóval 
hidegebi) volt.

Az ujabb geologiai kutatások szerint Japán és a japáni tenger verti
kális «rögök» dislokátiója folytán keletkezett volna és így nem lehetetlen, 
hogy Mogi flórája valaha 800 méterrel — ekkora magasságbau fekszik ma 
a bükkfa déli öve Japánban — a tenger színe fölött feküdt volna és ennyit a 
plioczén kor óta süllyedhetett volna is, a mi csak igazolná gróf S a p o r t a  véle
ményét, ki a mogi-i flórát a Cantal cineriták flórájával összehasonlítva, azt 
evvel megegyezőnek és ebből kifolyólag a mogi-i flórát is hegyi flórának 
nyilvánította, nem pedig a hőmérsék apadása tanújának.

De visszatérve arra a tényre, hogy valamennyi talált növény közül 
egy sem szól a mainál melegebb éghajlatra, be kell vallanunk, hogy itt 
megfejthetlennek látszó rejtélylyel állunk szemben; de ha itt is a sarkvidéki 
flórákat vonjuk megfigyelésünk körébe: azonnal azon érdekes tény ötlik 
szemünkbe, hogy mindet ma flórák, melyekről már tudjuk, hogy melegebb 
éghajlatot föltételeznek, noha egymástól távol, de ;i sark túlsó obialán mégis 
majdnem szemközt feküsznek egymással és e tény önkénytelenül vezet iniu- 
ket annak elfogadására, hogy a sarkok csakugyan megváltoztatták helyüket; 
de N a t h o r s t  eme eltérését inkább a japán-grönlandi delkörbe helyezi át, 
minthogy Japán az aránylag leghidegebb; Grönland pedig az aránylag leg
melegebb éghajlatról tanúskodnak.

(97)



TÉGLÁS GÁBOR :

E viszony meg világosabb lesz előttünk, ha a plioczén előtti sarkok eme 

eltolódását nem 1 0 , hanem 2 0  tokra becsüljük és a mai északi Ázsiába, 
körülbelül az északi szélesség 70-ik és Greenwichtől számítva a keleti hosszú
ság 120-ik fokába fektetjük.

Ezt elfogadva, a sarkvidéki fosszil tiorák tekintettel a sarkhoz való 
fekvésüket, teljes összhangot mutatuának. A sarkkörön belül esnének Kam- 
esatka, Bureja az Amur földjén és Sachalin szigete; a sarkkörön kivül 
Spitzberga (64— 65° é. sz.), Grinnell-Land (62°), Buchtorma völgye az 
Altai tövén és u Mandzsura flórái (60— 61°); ezután következnének Japán 
(58— 53°), a Kirgiz puszta (56— 57°). Alaska és a Mackenzie flórái; végre 
Grönland (51— 53°), Izland (49— 51°), a balti (47— 48°) és Európa egyéb 
számos flórái, melyek közül a svájezi körülbelül a 36° alá esnék.

A télen zöld lombfákkal biró flórák így mind a sark körül volnának, 
mi mellett Sachalin szigetének flórájában előforduló cycadea-maradványokra 
vonatkozólag N a t h o r s t  megjegyzi, hogy ezeknek helyes meghatározását 
illetőleg alapos kételyei vannak és még az ellenkező esetben is, nem volná
nak melegebb éghajlat bizonyítékának tekinthetők.

N a t h o r s t  modiíicatiója még PmLippi-nek a chilei harmadkori conchy- 
liákra vonatkozó megfigyelését is érthetőbbé teszi, mert az északi sarknak 
említett fekvése következtében a déli sark a nyugati hosszúság 60-ik délkö
rebe (Greenwichtől számítva) esnék és ennélfogva Chile körülbelül a déli 
szelesseg 55. foka alá jutna, mi tökéletesen megmagyarázná a P h i l i p p i  által 
kiemelt tényt.

Ezek után joggal mondja tehát N a t h o r s t , hogy a  tudomány jelenlegi 
állásán egyedül a földtengely helyzetének megváltoztatásáról szóló hypothesis 
tarthat igényt elfogadásra és megígéri, hogy egy későbbi dolgozatában ki 
fogja mutathatni azt, hogy a harmadkort megelőző korszakokban hasonló 
elterések voltak. A mi részünkről a tudománynak ez irányban való haladása 
a legnagyobb figyelmet érdemli meg, mert ha a  bizonyító tények fölszapo
rodni fognak, e hypothesis a geológiára, a növény- és az állatgeographiai 
kérdésekre nézve döntő befolyással lesz.

RÓMAI MÁEYÁNYBÁNYA A BISZTllAYÖLGYBEN, BUKÓVÁ HUNYAD- 
MEGYEI falu határán*

T é g l á s  GÁBOR-tól.

A római császárok által székhelyükön érvényre juttatott építészeti fényűzés, 

a provincziák élére állított hatósági közegek útján, csakhamar általánossá vált az 

imperiumban s a hová csak állandóan bevették a légiók magukat, gyorsan emel-

IJeküMetett 18*7. tlecz. <i-áu. ^vrlc.
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