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A CHONDRITES NEVŰ FOSSZIL MOSZATOKRÓL.

Dr. Staub MóRicz-tól.1

Khezak Em il úr Troppauban 1897. márczius 7-én kelt és társulatunk
hoz intézett levelében a következőt irja: «1896 őszén az osztrák sziléziai 
Odrau nevű városka mellett új palakőbányát nyitottak2 és ez alkalommal 
különböző kövület került napfényre, melyek közül különösen Chondrites 
Goepperti G ein .3 négy példánya érdekes, azért, mert ezeket eredetileg

1. ábra. Chondrites (joepperti Gein.

moszatoknak(fucoidák) tekintették; ujabb időben pedig «féregnyomok »-nak 
vagy «féregjáratok»-nak magyarázták, mely nézethez én egyelőre nem aka-

1 Előadta az 1S9S. junius 1-én tartott szakülésen.
2 Culmpala.
3 F u c h s  T i v a d a r  m e g h a t á r o z á s a  s z e r i n t .
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rok csatlakozni, mert a jelenlegi tengerekben az ezen fossziliákhoz hasonló 
növényalakok előfordulnak és még nincsen bebizonyítva az, vájjon amazok 
állati vagy növényi eredetűek-e ? . . . Eddig Chondrites Goepperti-t Szilé- 
ziában sehol sem találták . . . .  a magyarhoni földtani társulat nagy hálára 
kötelezne, ha oly szíves lenne, a kövületről véleményt nyilvánítani. . . . »

A B h e z a k  úr részéről szívesen átengedett és itt a képben bemutatott 
példány, valamint a fentebb említett kérelme arra indítottak engem, hogy 
az irodalomból mindazt összeszedjem, a mi a Chondrites nevű állítólagos 
moszatcsoportra vonatkozik; de nem hallgathatom el azt, hogy midőn ezen 
összeállítással elkészültem, megjelent R o t h p l e t z  érdekes értekezése a «Zeit
schrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft» 48-ik kötetében, melyben 
az említett irodalmat* nem csak birálatilag találtam egybeállítva, hanem 
B o t h p l e t z  által végzett tudományos kutatások olyan becses eredményeit 
is, melyek, úgy látszik, végkép döntenek a chondrites nevíi moszatok igazi 
természetére vonatkozó kérdésben.

B r o n g n i a r t  A d o l f  1 valamennyi kövületet, mely szabásában a mai 
tengerekben élő Fucaceae és a Flor idea e legtöbbjeihez hasonlítanak, neve
zetesen azokat, melyekre a diagnosis «frons ramosa, ramis subcylindricis, 
carnosis vei membranaciis», (tehát moszatok, melyeknek húsos vagy hártyás 
thallusa elágazó ; az ágak pedig majdnem hengeridomúak) a Gigartinites 
nevű csoportban egyesítette, mert alakilag a Gigartina, Chondria, Geli- 
dium és Sphaerococens nevű és kizárólag a florideákhoz tartozó élő 
moszatokhoz hasonlítanak. Ezen «Gigartinites» csoportba valamennyi 
fucoida belekerült, melyet B r o n g n i a r t  a Flyschből, azon hatalmas, homok
kövekből és márgákból álló és szerves maradványokból majdnem csak fuco- 
idákat magában záró formatióból ismert. Tudva van továbbá, hogy ama 
flysch kőzetek az alsó-ausztriai alpokban, a kárpátokban és más vidékeken 
is, az ó-harmadkoron kívül még a krétaformatió legnagyobb részét, néhol 
még annak egészét is képviselik.

Gróf S t e r n b e r g  Gáspár 2 a Gigartinites rendet két genusra osztotta, 
u. m. Chondrites és Sphaerococcites. Az elsőnek a következő jellegeket 
tulajdonította : «Frons cartilaginea, filiformis, dichotoma ramosa, ramis 
cylindraceis, in ectypis compressis», azaz a porczos thallus fonalidomú, 
villásan elágazó, az ágak hengerdedek, a lenyomatban laposak.

G ö p p e r t  és U n g e r  csatlakoztak munkáikban S t e r n b e r g  felfogásához.
F i s c h e r - O o s t e r  3 a svájczi flyschben talált fucoidákkal tetemesen gyara

pította a leírt fajok számát, nevezetesen a cho)idrites-genuséit; C. v. E t t i n g s 

h a u s e n  4 pedig utalván az élő moszatok föltűnő alakváltozására, ennek 
alapján az addig leirt flysch-fucoida fajok számát apasztotta, úgy hogy a 
chondrites genusból csak két faj maradt meg.

* Egynéhány közleményt kivéve.

Füldtani Küdünn. XXIX. leüt. 1899.
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S chimper W.5 1869-ben inkább S ternberg-hez csatlakozott, de 
1879-ben6 a Chondriteae csoportját (Chondna-hoz hasonló moszatok követ
kezőkép jellegzi: «Moszatok több sejtrétegből álló és hengeres vagy gyön
gén lapított ágakra és ágacskákra oszlott lombbal (phyllom).» S chimper 

maga mondja, hogy a moszatok rendszerbeli elrendezésük alkalmával a 
mértékül nem szolgálható szabáson (habitus) kivül, még nem szolgáltattak 
olyan jellegeket, melyekből biztonsággal arra lehetne következtetni, hogy a 
jelenleg élő íiorideákhoz tartoznak. Föllépnek már a silurrétegekben és 
elterjednek a legrégibb harmadkorban is, de ebben mintha egyszerre kihal
nának, eltűnnek. S chimper ezt fölhasználta arra, hogy a geologia három 
nagy epochája szerint a chondrites három csoportját is különböztesse meg, 
ú. m. Palaeo-, Meso- és Neochondriteae.

H eer  0 .7 1877-ben megjelent dolgozatának köszönjük a Üysch-fucoidák 
legjobb leírását és egyszersmind legpontosabb képeit is.

2. ábra. Féregnyomok a homokban, "-bán látható a nyitás, melyen a féreg 
kinyújthatja testét; h-ben a nyitás homokkal van befedve.

Midőn S chimper utóbb említett munkáját írta, úgy látszik nem volt 
tudomása N athorst G. A.8 1873-ban megjelent nevezetes közleményéről, 
melyben bebizonyította, hogy az Eophyton-nak elnevezett fosszil moszat nem 
egyéb, mint valamely tengeri állat nyoma és említi, hogy Cromer mellett 
Angliában olyan féregjáratokat látott a parton, melyek Chondrites Goepperti 
lenyomataira emlékeztetnek. N athorst rajzait láthatjuk itt másolatban. Az 
egyik rajzban látható a nyílás, melyen keresztül az állat a fölületre ju to tt; 
a második rajzban a nyílás homokkal van födve.

A harmadik kép, mely a keleti tenger egy partrészletét mutatja 
(Cranz mellett), szépen tünteti föl a part ama részét, melyen a visszatérő
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dagálylyal visszamaradt iszap regiója azon szinliely, melyen állatnyomok és 
«problematikus szervezetek» keletkeznek.*

N ath orst  figyelmeztetett továbbá arra, hogy az amerikai tudósok már 
régebben nyilatkoztak az itt szóban levő képződményekről,; így Dawson, 

ki egyszersmind az irodalomból kimutatja, hogy már lS57*ben Emmons E.9 
rovarok és álczák nyomait találta; a következő évben Hancock 10 két héjas 
állattal tett kísérletekkel be akarta bizonyítani, hogy hasonló nyomok a 
carbonmeszbenis előfordulnak; D aw son11 12 végre 1862-benközli Limulus-ou  

(nyílfarkú rák) tett megfigyeléseit és ennek az iszapban látható nyomait 
Protichnites cambrium-mai hasonlítja össze ; még ugyanazon évben Rupert 

J o n e s 13 is tett jelentést Wight szigetén esővízpocsolyákban megfigyelt 
nyomokról.

Hét évvel Cromer mellett tett fölfedezése után Nathorst nevezetes

3. ábra. A keleti tenger parti’észlete Cranz msllstfc.

kísérleteket tett annak bebizonyítására, hogy moszatoknak leírt fossziliák- 

nak egy jó része nem egyéb m int tengeri gerincztelen állatok nyomai. 

O ugyanis híg gipszoldattal rögzítette a férgek által a tenger finom iszap

jában fúrt járatokat és a nyert eredmény csak megerősítette vélem ényét.

N athorst nevezetes munkájából közöljük itt üyen gipszlemez m ásola

tát, mely a Goniadci maculcita Örsted nevű féreg megrögzített furójáratait 

tünteti föl.

Nathorst ezeket közvetlenül kapcsolatba hozza a Chondrites Goepperti 
G e in . fosszil moszattal.

Nathorst ugyan nem tagadja, hogy különösen Schimper neochondri-

* A szép fénykép clicliéjének átengedését köszönöm a bécsi Camera-Club 
lekötelező szívességének.

2 *
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lesei között valódi moszatok is fordulnak elő, de a palaeozoicum- és meso- 
zoicumból leírt chondrites-eket egyáltalában kétségeseknek tartja, mert a 
chondritesek sajátságos elágazását nem tekinthetni a növényi jelleg kétségbe* 
vonhatlan bizonyítékának, minthogy a férge útnyomai egészen megfelelő 
elágazást tüntetnek föl. Hiányzik nálok a szerves anyag, a kőzetet minden 
irányban keresztül-kasul áthatolják és állományuk világosabb mint az őket 
bezáró kőzet. Ez azon benyomást teszi, mintha a moszatok az iszap lerakodása 
folyamában is tovább növekedtek volna, pedig Ivjellmann es B iaxconi, a két

4. ábra. Goniada maculater Ö r s t e d  nyomai agyag iszapban (gipszlen^ ornatj.

kitűnő algeologus azt állítja, hogy a mint az iszap zavarja a tenger vízét, 
az ott növő moszatok azonnal elpusztulnak és ez okból ezek puszta sziklán 
vagy kavicsos fenéken tenyesznek, nem pedig, vagy csak kivételesen homo
kon és agyagon és csekély mélységben.

N a th o r s t14 közli (04.1.» értekezésében Fuchs Tivadar levelét is, melyet 
ez a flysch-fucoidákat illetőleg Nathorst-Iioz intézett. Teljesen csatlakozik 
ez utóbbi véleményéhez és’megjegyzi, hogy ott hol a chondritesek szénhez 
hasonló anyagot mutatnak, ez a férgek váladéka vagy bélürüléke lehet; a 
ílysch-fucoidák pedig soha sem mutatnak szénnyomokat, noha igaz, hogy e 
fucoidák gyakran feketék, de akkor nem szénből, hanem csak feketés már-



gából állanak. A kőzet forrasztócsővel hevítve megváltoztatja színét, a benne 
levő moszat pedig nem, vagy csak akkor, ha a hevítést még folytatjuk; 
különben a flysch homokköveiben és márgáiban sok szénrészecskét lehet 
találni : de ezek nem származnak a fucoidáktól. F uchs a flysch lényeges 
részét iszap és mélytenger képződményének tekinti, hogy kerülhettek volna 
oda fucoidák ? Még föltéve azt, hogy a moszatok a parttól elszakíttatva és 
a víz által elsodortatva, a nyílt tengerben elsülyedtek, még akkor sem 
lehetnének a flysch typikus és jellemző, azonkívül egészen meghatározott 
kőzetekhez kötött zárványai. A moszatok, melyek az M. Bolca eocaen palái
ban és Kadoboj miocaen márgáiban láthatók, épp úgy mint a többi növény
maradvány lapos, gyakran vékony szénréteggel bevont lenyomatok alakjában 
tűnnek föl. ellenben a flysch fucoidák többnyire nem a réteglapon feküsz- 
nek, hanem a kőzetet átnövik, nem laposak, hanem megtartják testük ere
deti alakját; sohasem mutatnak szénnyomokat, hanem mindig világos vagy 
sötét-zöld egészen feketés iszapból állanak, mely megegyezik a szilárd flyscli- 
padok közé beékelt puha márgapalával.

A kísérlet tekintélyének tulajdonítandó, hogy Nathorst állítása sok 
hívőre talált; sőt A. Schenk egyáltalában a phytopalaeontologiai irodalomban 
szereplő moszatok legnagyobb részét, a chondriteseket pedig végkép ki
akarta a növényországból zárni;15 de a későbbi kutatások bizonyítják, hogy 
Schenk túlságos szigora nem volt helyén.

NATHORST-nak első ellenfele marquis de SAPORTA-ban akadt,16 de ez 

inkább a megkövesedés folyamatával, nevezetesen a félrelief (relief en demie)- 

félével foglalkozott, mintsem Nathorst kísérleteivel és Gaudry 17 is, ki de 

Saporta művét a franczia geologiai társulatnak bemutatta, ez alkalommal 
annak védelmére is kelt.

Gaudry említi ugyan, hogy ama gipszlenyomatok, melyeket Nathorst 

a Goniada féreg elágazó járatairól készített, sohasem mutatják a moszatok 
elágazásainak szabályosságát és az őskori tengerek gazdag állatvilága kö
veteli, hogy e tengerekben gazdag moszatflorát is tételezzünk föl, mely 
annak táplálékúl szolgált és így követeli az evoluczióról szóló tan is.

Ennek ellenében N athorst megjegyzi,18 hogy ő egyáltalában nem 
tagadja a fosszil moszatok jogos létét; így az észak-amerikai silurból isme
retes Spenothallus angustifolius H a ll- í  ő Svédországban megfelelő szín
tájban látta és ő nem vonja kétségbe, hogy ez igazi moszat volt; de figyel
meztet arra, hogy a tengeri képződmények föltűnő túlsúlya mellett az 
ismeretes fosszil moszatok száma sokkal csekélyebb, mint az ismeretes fosszil 
szárazföldi növények száma, a mi csak azt bizonyítaná, hogy a moszatok 
sokkal gyorsabban fölbomlanak, mint a szárazföldi növények és így a 
kőzetekben nem hagyhatták hátra fölismerhető nyomaikat.

1886-ban Nathorst19 egy nagyobb tanulmányában a chondritesekről 
mondottakat újból ismétli és összefoglalja; de már egy évvel későbben az
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új tannak komoly és szigorú bírálója támadt Maillard G-ben,20 ki a svájczí 
flysch fucoidák bő anyagát vizsgálta és tanulmányozta. Először bizonyítja azt, 
hogy a svájczí flysch fucoidái tényleg tartalmaznak szerves anyagot. Ha vala
mely chondrites töredékét a Bunsen-lángban hevítjük, akkor a kőzet a benne 
levő vas oxydatiója folytán nemsokára megsárgúl és megvörösödik, de a chon
drites megtartja eredeti színét, melyet csak akkor veszt el, ha igen gyönge szál
kát vettünk belőle és ha hosszabb időn át fujjuk a forrasztó csővel. Akkor a 
nagyítóval azt látjuk, hogy a chondrites-szálka fénylik és kristályos küllemü. 
A kőzet friss törésű felületén a chondrites színe alig különbözik a kőzet 
színétől (ugyanezt állítják Nathorst és F uchs is és éppen ezt tekintik fontos 
bizonyítéknak arra, hogy a fosszil chondritesek csak féregjáratoknak nyomai), 
de a levegőn hosszú időn át fekve, a kőzet mindig világosabb lesz, ellenben 
a benne levő chondrites megtartja élénk színét, csak az erosio mechanikus 
hatása alatt változtatja azt sötétebb szürkére. A Schulze-féle reactio alkal
mazása után a mikroszkóp alatt láthatni, hogy a chondritesek gyorsan veszik 
föl kőzetük színét.

Nathorst kísérleteire azt jegyzi meg Maillard, hogy azok csak egyetlen 
egy északára, vagy csak egynehány órára terjedtek ki és így nem jutott az 
állatnak annyi idő, annyi nyálkát vagy ürüléket hátra hagyni, mely a fúrt 
járatot kitöltené; ha pedig az állat egy ilyen járatában el is pusztult, csak 
a legkedvezőbb körülmények között változhatik testének takarója bitumenes 
anyaggá.

A mikroszkóp alatt a chondritesek finom sávoknak mutatkoznak, 
melyeknek szeme sokkal finomabb, mint a kőzeté és bennük szétszórtan 
átlátszatlan szenes részecskéket láthatni. A szerves anyag tehát az egész 
moszatban van elosztva, de csak benne, nem pedig a kőzetben, vagy csak 
igen kevés. Itt-ott Maillard fölismerhette szénfonal alakjában a moszat 
sejtfalának nyomát is ; de igazi sejtes szerkezetet nem tudott látni. 
A chondritesek egész tömegükben barnafeketék és átlátszatlanok és ez 
megczáfolhatlan bizonyítéka annak, hogy a kőzetben idegen anyag van.

Végül Maillard még arra is figyelmeztet, hogy a részarányosság a  

szerves világ morphologiai törvénye, mely a szervetlen testeknél csak különös 
esetekben (kristályok) tapasztalható; a részarányos dichotomia (villás elága
zás) előfordul a chondriteseknél, a Goniada nevű féregnél pedig nem.

Maillard továbbá a svájczí flysch bői vett 300—400 chondrites- 
példányon meggyőződhetett arról, hogy a moszatok mindig a réteg felületén 
vagy közel ahhoz kiterülnek. Az ilyen réteg átmetszetén az ágak átmetszete 
kis fekete egyközes fonalak sorának alakjában tűnik fö l; tehát nem lehet 
azt állítani, hogy a fonalak áthatolják a kőzetet (Fuchs). A carbon-növények 
kivételével alig találunk más növényeket eredeti talajukban megkövesedve; 
a chondritesek és többi moszatok sem tenyésztek ott, a hol most fosszil 
állapotukban találjuk.
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Weiss E. is nyilatkozott volna a flysch-fucoidák növényi eredete mellett, 
de közbejött halála miatt ide vonatkozó tanulmányairól már nem adhatott 
kimerítő közleményt.21

Meunier St. Saint-Lunaire (Ille-et-Villaine) mellett a tengerparton 
tett megfigyelései is érdekesek.22 Folyó, a tengerbe visszatérő víz az iszapban 
chondrites- és egyéb moszatokhoz hasonló mélyedéseket vájt és az ezekről 
készített gipszmásolatok még jobb képet adtak, mint a Nathorst-féle gipsz
másolatok. Standfest F. tagadja, hogy a Grácz mellett előforduló devon
lerakodásokban található fekete részletek növényi eredetűek volnának. Ezen a 
homokkövek között levő fekete foltok átlátszatlanok, a mikroszkóp alatt nem 
mutatnak növényi szerkezetet és még a fujtatólángjában sem égnek el.23

1889-ben jelent meg Krasser F. dolgozata,24 mely válaszul szolgáljon 
Maillard fentebb említett közleményére.

Krasser a bécsi homokkövek fucoidáinál nem talált szénkérget; 
ellenben a fucoida-test ép úgy mint a fucoidákat tartalmazó padok közvetlen 
fedőjét képező és F uchs szerint a féregjáratok kitöltő anyagát képező puhább 
márgákban egyenletesen elosztva vannak szénrészecskék. E márga, valamint 
a fucoid-test szálkái a forrasztó cső lángjában sötét színezetüket vörösbarnává 
változtatják. Porrá törve és ásványsavakkal keverve, oldhatatlan, sötétszínű 
maradékot nyerünk, melyben a mikroszkóppal sötét csillámló, a maradéknak 
színt kölcsönző részecskéket látni, de ezen oldhatatlan maradék izzítás után 
sötét színét és vele együtt a csillámló részecskéket nem mutatja többé. Az iz
zítás alkalmával fejlődik szénsav; a Schulze-féle reagens is bizonyít a mellett,, 
hogy az említett részecskék szén és a sötét puha márga vékony csiszolata is 
mutatja a mikroszkóp alatt, hogy benne a szénrészecskék egyenletesen vannak 
elosztva és Krasser végül arra az eredményre jut, hogy a szenes anyag 
hiánya vagy jelenléte olyan fossziliákban, melyek eredetét más alapos okok
ból is föltenni lehet, nem bizonyít semmit az eredet mellett.

Nathorst 25 még ugyanazon évben értesítette levélben F uchs F.-t azok
ról az újabb kísérleteiről, a melyeket avégből végzett, hogy megczáfolja 
azokat az állításokat, a melyeket a férgek által az iszap felületén előidézett 
elágazások iránt régebben tett kísérletei ellen felhoztak. Ez alkalommal a 
tenger 30—40 fonalnyi mélységéből való iszapot tett nagy üveghengerekbe 
és kis négyszögletű aquariumokba. Az iszap felületét tengervíz borította. 
Már 20—30 perez múlva látható volt, hogy az iszapban levő férgek az 
üveg fala mellett levő iszapban minden irányban — merőlegesen és fer
dén — fúrták útjaikat, azonban, hogy azokat lefotográfozza vagy gipszszel 
leöntse, abban hosszasabb betegsége meggátolta. Hogy nem az üvegek 
falai kényszerítettek az állatokat merőleges irányt követni, kitűnik abból, 
hogy az iszap középső részletében is voltak az elágazó, cserje alakú útnyomok 
és ezeknek kivezető nyílásai az iszap felületén sűrűén egymás mellett voltak 
láthatók; tehát az elágazás irányának tekintetében sem különböznek a
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chondritesektöl. Nathorst azt is láthatta, hogy még meglehetős nagy út- 
nyomok aránylag hosszú időn át állottak nyitva. Ezt egyrészt annak tulaj
donítja, hogy a féreg mászása okozta nyomás a víztől itatott iszapban 
alig számba veendő; másrészt pedig a féreg mászása közben folytonosan 
nyálat elválasztván, útnyomának falát nyálkahártyával vonja be.Ezen nyálka 
előidézhetné a chondritesek sötét színét és indokolná a szerves állomány 
jelenlétéről való véleményt.

1893-ban F uchs Th.26 közli azon érdekes megfigyelését, mely szerint a 
chondritesek a flysch kemény márgapadjaiban nem terülnek el oly laposan, 
mint e padok palás közeiben, hanem ama kőzetben úgy maradtak meg, 
mintha azt merőlegesen lefelé átnőtték volna illetőleg, mintha mintegy 
lebegtek volna benne. Ha víz, melyben lebegő növények vannak, hirtelen 
jéggé változnék át, akkor a mondotthoz hasonló képet nyernénk. A moszatok 
tehát ilyen helyzetben inkább gyökerekre emlékeztetnek és ez már magában 
kizárja azt, hogy növényeknek tekintsük. F uchs újra hangsúlyozza azt, 
hogy a fucoidák teste mindig azon finom márgából áll, mely a fucoidákat 
tartalmazó pad közvetlen fedőjét alkotja. A flysch némely homokkő-rétege 
bővelkedik ugyan a szenes részecskékben ; ezek oly tömegesen is fordulhatnak 
elő, mint a csillám a csillámpalában vagy a graphit a graphitpalában, sőt néha 
nagyobb tömeggé is halmozódnak össze és valódi növényi anyag nagyobb 
töredékei is vannak meg, de mindezek, a mint azt Krasser kimutatta, nem 
mutatják a moszatok sejtszövetét, hanem inkább a Posidonomia és Zostera 
nevű tengeri phanerogamok szövetét. E növények detritusa még most is 
megtalálható a tenger gyakran tetemes mélységeiben. A fucoidák tehát 
elágazó, üres, fölfelé nyiló és a fölöttük fekvő réteg kőzetanyagával kitöltött 
járatok, hasonlók azokhoz, melyeket a szú a tölgy fájában rág.

Zimmermann E.27 megerősíti F uchs megfigyelését a chondriteseknek a 
kőzetben való helyzetét illetőleg, de véleménye szerint a chondritesek igazi 
természetének kutatásánál nem szabad arról megfeledkezni, hogy az 
eddigi megfigyelések csak arra engednek egyelőre következtetni, hogy a 
chondritesek a devon, a culm és a flysch kőzetében majd harántúl a 
rétegekben egyenesen álló, majd kidőlve, a rétegeken fekvő helyzetben 
fordulnak elő.

F uchs Th. az 1894-iki év tavaszán éppen a problematikus szervezetek 
tanulmányozása czéljából hosszabb útra indult, melynek alkalmával az olasz, 
svájczi és délnémetországi museumok gazdag anyagát szigorú vizsgálatnak 
vetette alá. E tanulmánynak köszönjük azon szép értekezést,28 melyet 
1895-ben tett közzé.

Ez értekezésben a chondritesekre vonatkozólag fentartja a megelőző 
közleményeiben mondottakat; de még a következő érdekes megjegyzéseket 
fűzi hozzá.

«Egynéhány HaUmaedn-nemű alakon kívül nem találtam egyetlen
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egy alakot sem, mely a mi közönséges moszataink egyik vagy másik typusát 
képviselte volna; hanem mindig és mindig Chondrites affinis, Targioni és 
intricatus ismeretes alapalakjainak lényegtelen változataival találkoztam, 
a melyeknek, a mint tudom, a mostani tengerekben pontosan megfelelő 
alakok nem fordulnak elő. Ez nem csak a flyschre nézve áll, hanem vala
mennyi fucoidákat tartalmazó formatióra nézve egészen a silurig. . .  Az igazi 
fosszil moszatoknál soha sem láthatni azt, hogy ágaik a kőzetbe hatolnának, 
még kevésbé azt, hogy az egész moszat a kőzetet merőlegesen átnőtte 
volna. . .  a flyschfucoidák és rokon képződmények egyesegyedül azon nézet 
mellett szólnak, hogy eredetileg elágazó üregek voltak, melyek utólagosan 
szervetlen üledékkel lettek kitöltve... másrészt Fuchs «nem tartja jól képzel
hetőnek azt, hogy ilyen képződmények, mint a milyenek Chondritas affinis, 
Targioni, intricatus és rokonaik egyszerűen elágazott féregjáratok volná
nak a szó közönséges értelmében, mint a minőket példának okáért Goniada 
maculata készít.» Az ellen szól rendkívüli szabályossága és mindig egyfor
mán maradó typikus jellegük; mindez inkább arra látszik utalni, hogy 
bizonyos meghatározott, specificus czélból készített és most fosszil alkotá
sokkal van dolgunk . . .  az igazi fiysch-fucoidák és ezeknek rokonainál soha
sem látni, hogy az ágak egymást kereszteznék.»

A mint látjuk, F uchs a mondottakkal eltér Nathorst nézetétől, de me
lyik volna azonban ama bizonyos, határozott specificus czél, azt nem mondja 
meg és ezt csak úgy tudjuk meg, hogy F uchs további fejtegetéseiben, külö
nösen a fucoidáktól el nem különíthető Phytoderma-1 illetőleg, mely e 
miatt szintén nem lehet növény, azt mondja, hogy elágazó járatok voltak, 
melyben a tenger férgei és éjjeli csigái petéiket tették el.

F uchs érdekes tanulmánya arra indított két müncheni tudóst, a bajor 
flysch alapos ismerőit, u. m. v. Gümbel W. és B othpletz A., hogy ők is 
foglalkozzanak a flysch ama rejtélyes zárványaival és v. Gümbel előzetes 
közleményben már 1896-ban nyilatkozott;39 Rohtpletz azonban hosszabb 
időn át folytatta vizsgálatait és azokat csak 1898-ban tette közzé.30

Ez utóbbi mintegy kiegészítője az elsőnek; azért ennek tartalmára itt 
nem reflectálunk.

Midőn tehát B othpletz megkezdette vizsgálatait, a chondritesek és 
általában fucoidákat illetőleg három hypothesissel állott szemben. Az első 
a régi phytopalaeontologusck, Maillard s. m. által vallott nézet, mely 
szerint a. szóban levő képződmények igazi növények; a másik Nathorst 

által vallott nézet, mely szerint azok féregjáratok vagy azoknak csúszó 
helyváltozásának nyomai és végre a F uchs által vallott nézet, ki e járatokban 
férgek és csigák petetartóit véli látni.

B othpletz tanulmányozta a müncheni palaeontologiai museumban 

őrzött gazdag anyagot, de a hegységben levő anyagot is és a következő 

eredményekhez jutott.
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A flysch-fucoidák neve alá egybefoglalja mindazon villásan vagy oldalt 
elágazó testeket, melyek sötétebb színüknél fogva a flyschmárga vagy =  ki
csiny homok színétől és chemiai minőségükben is különböznek e kőzetektől. 
A fucoidák a homokkőben, márgában és mészkőben fordulnak elő. Ha ezen 
kőzetek finomrétegűek, akkor majdnem valamennyi fucoida a rétegfelüle
ten ki van terjesztve, tömeges padokban azonban sem a pad felületével 
sem egymás között párhuzamosan nem feküsznek, hanem inkább szabály- 
talanúl elosztva és pedig olyformán, hogy néha merőlegesen fölemel
kednek. De ez ritka eset, többnyire igen változó, de nem túlságos nagy szö
gek alatt ferdén a rétegfelület felé feküsznek. Ott, hol a kőzetben fölegye
nesedve feküsznek, az egyes ágak még akkor is, ha sűrűén tömörülve 
nyalábokban állanak, egymástól mindig világosan el vannak különítve és 
az eddig ismeretessé lett tömeges anyagból még nem nyertünk tudomást 
arról, hogy egyes ágak egymást áthatolnák. A hol a réteg felületén kiter
jesztve feküsznek, gyakran előfordul, hogy oly tömegesen — két vagy három 
faj együtt — összesereglettek, hogy az egyes ágak egymást födik vagy 
keresztezik; de ebben az esetben* is kimutatható az, hogy egymás fölött 
feküsznek, nem pedig az, hogy egymást áthatolják. A hol a fucoidák a réte
gekkel párhuzamosan feküsznek, ott testük merőleges irányban kevésbé 
széles mint a vízszintes irányban; ezen különbség kisebb a ferdén emelkedő 
ágaknál és annál inkább apad, minél meredekebben állanak azok. Néha a 
flyschben csak kevés fucoidát találhatni és abban az esetben talán mindig 
párhuzamosan a rétegességgel vannak a kőzetbe beágyazva; de vannak 
nagykiterjedésű lelethelyek, melyeken bámulatos mennyiségben fordulnak 
elő és a kőzetet majdnem egészen betöltik. Ha laposra vannak kiterjesztve, 
akkor a kőzet haránttörésén azonnal észreveszszük, hogy nemcsak a vélet
lenül föltárt fölületeken, hanem azok között is vannak kiterjesztve, úgy hogy 
a kalapács minden ütésével új és velők befedett felületek feltárhatók. Az itt 
említettek elvitázhatlan tények és minden a fucoidák természetével foglal
kozó és e tényekkel ellenkezésben levő hypothesist ki nem elégitőnek kell 
tekinteni.

Nathorst és az öt megelőző szerzők szerint a nyalábalakú chondritesek 
fölfelé elágaznának és F uchs újabban megengedi, hogy ilyen esetek kétségen 
kívül előfordulnak, de szerinte többnyire tövükkel fölfelé volnának irá
nyozva ; azonban a museumok kézi példányain csak nehezen megállapítható 
azoknak felső vagy alsó széle és még künn a lelethelyen a legtöbb darabot 
nem a szálban álló sziklából ütik le, hanem csak a letört vagy leesett töre
dékeket szedik föl; azonkívül a település igen sok helyen annyira meg van 
zavarva, hogy nem mindenkor vagyunk abban biztosak, vájjon a felsőnek 
látszó felület eredetileg az volt-e a mint ezt Paul (Yerhandlgn. d. k. k. 
geol. Pu A. Wien 1896. p. 311) is tapasztalta.

A fölsorolt tények nem erősítik meg Nathorst véleményét, mely sze-
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rint a fölemelkedő fucoidák az iszapban fúrt féregcsövek, a rétegfölületen 
fekvő chondritesek pedig a férgek csúszó mozgásának nyomai volnának, 
melyek a fölemelkedő csövekből indulnának ki. Ennek folytán a rétegfölü- 
leteken fekvő chondritesek ama rétegfölületén, melyen keletkeztek barázdák 
ellenben a fölöttük levő fiatalabb és őket fedő réteg fölületén a barázdák
nak megfelelő duzzadások alakjában jelennének meg; pedig nem úgy van, 
mert itt is barázdákat alkotnak, minthogy a cliondriteseknek igazi külön 
testük van, mely különböző az őt körülvevő kőzettől és ebből könnyen 
elválasztható. Ezen chondritesek barázdáit kitöltő anyag semmiben sem 
különbözik a fölemelkedő chondritesek kitöltő anyagától. Az ellenmon
dást itt talán így lehetne kikerülni, ha fölvesszük azt, hogy a vízszintesen 
kiterjesztett chondritesek is eredetileg ép olyan féregcsövek voltak, mint a 
fölemelkedők, csakhogy az esetben a férgek az iszapban vízszintes irányban 
fúrtak volna; minthogy azonban ama járatok mind vakon végződnek, akkor 
egészen érthetetlen az, hogy miért fúrtak volna a férgek magoknak olyan 
járatokat, melyeknek útján táplálékra nem tehettek szert. Ezen következte
tés egyenesen lehetetlenné teszi Nathorst felfogását, de bizonyít F uchs-é 
mellett, ki ezen vakon végződő járatokban a peterakás telepeit látja. 
Továbbá, ha valamennyi fucoida úgyszólván földalatti járat volt, akkor 
elvárható az, hogy ott, hol sűrűén összetömörülve és egymásba tolulva a 
kőzetet egészen kitöltik, egymást keresztezni is fogják, mert nem hihető, 
hogy valamennyit egy és ugyanazon féregfaj egyedei egy és ugyanazon idő
ben fúrták volna. Ha mindjárt megengednők azt, hogy az egyforma fajok 
egyedei társas ösztönt követve, a peterakás fontos művelete közben egymást 
nem zavarták, akkor ezen engedményt semmi esetre nem fogadhatjuk el 
olyan különböző nagyságú egyedeknél, mint a minőket a kis Chondrites 
intricatus-1 és a nagy Chondrites affinis-t illetőleg föltenni kell. Yégkép 
érvénytelenné válik azonban a magyarázat, midőn a vízszintesen fekvő 
chondriteseket gyakran közvetlenül egymás fölött fekve látjuk, úgy hogy 
egyes ágacskáik azon helyeken, a hol egymást keresztezik, mellékkőzet 
közbejárása nélkül egymás fölött feküsznek, a nélkül, hogy egymást akár 
milyen csekély mértékben is áthatolnák. A fölhozott ellenvetések mind
egyike azonnal megszűnik, a mint elfogadjuk azt, hogy a chondritesek igazi 
a flyschbe beágyazott növények. A többi között Berthold G. (Über die Ver
keilung der Algen im Golf von Neapel. — Mitthlgn. d. zool. Station zu 
Neapel. III. 1882. p. 431) kutatásai F uchs és Nathorst hivatott szak- 
tekintélyei ellenében arról tanúskodnak, hogy a homok- és iszaptalaj a 
moszatokra nézve mégsem olyan veszedelmes, a fő az, hogy a hely nyugal
mat biztosítson; a flysch pedig, a mint ismeretes, sokszorosan váltakozó 
márga- és homokrétegekből áll és a mint már F uchs is állítja, a ripplemarks 
és driftszerkezet ritka előfordulása arra vallanak, hogy csendes tengerfené
ken keletkezett és így nem hiányoztak a moszat-vegetatio föltételei. Fuchs

<



azonban még így okoskodik. A flysch összeségét tekintve kétséget nem 
szenved, hogy a túlnyomólag homokkőből álló rétegösszletek kisebb mély
ségben rakodtak le, mint a túlnyomólag márgák- és hydraulikus meszekből 
álló rétegösszletek, de épen az utóbbiakban vannak a fucoidák a legnagyobb 
mértékben kifejlődve, ellenben a homokkőösszletekben sokkal ritkábbak vagy 
végkép hiányzanak. Ezen bizonyítást Rothpletz nem tartja meggyőzőnek. 
A tenger egyforma mélysége mellett bizonyos helyeken túlnyomólag márga 
rakodott le, a part felöl kevés vagy épen semmi homok nem került a flysch’ 
tengerbe, ellenben másutt az ellenkező mehetett végbe; ott azonban, a hol 
a homokkő és a márga egymással váltakoznak és a fucoidák a márgában, és 
ez igen gyakori eset, sokkal nagyobb számmal és jobban megtartva, előfor
dulnak, ott természetesebbnek látszik azon fölvétel, hogy nem a tenger 
csekélyebb mélysége, hanem maga a homok nem kedvezett a fucoidák tenyé- 
szésének és megtartásának. Egyáltalában nehéz a flysch-tenger mélységének 
meghatározása, minthogy a flysch-kőzetek meghatározható állati marad
ványokban fölötte szegények. A kréta-flyschben előfordulnak ugyan elszige
telten ammonitesek stb., de mégis igen ritkán és mélységi meghatározásokra 
nem alkalmatosak; a harmadkori flyschben vannak egyes kövületdús mész- 
padok, de ezek a fucoidákban gazdagabb kőzetektől élesen vannak elkülö
nítve. Ez utóbbiak Rothpletz szerint, ha márgás-meszes természetűek, 
nagyobbrészt szivacstűk és foraminiferahéjak halmazából állanak, de vala
mennyi mikroscopiku8 nagyságú. Nagyobb kövületek majdnem végkép 
hiányzanak a fucoidarétegekben; ez pedig nem jellemzi a mély tengert. 
Midőn a flysch-tenger hullámai sekélyebb helyeken az elhalt állatok fölhal
mozott maradékain áthömpölyögtek, kellett, hogy ezen mikroszkopikus 
nagyságú részek a vízben lebegve és ezt zavarva végre mélyebb helye
ken ismét lerakodtak és ilyen természetes iszapolási folyamatnak köszön
hették a flysch cementmárgái keletkezésüket. Az ezen lebegő részecskékkel 
együtt elszakadt moszatágak is szállíttattak a nyilt tenger fele és ott szin
tén lassan lesülyedtek a fenékre, melyen kiterültek. Ha porczos minőségű 
íiatal nyalábok voltak, mint ilyenek könnyen alámerülhettek és részben föl
egyenesedett részint megfordított helyzetükben a foraminiféra-iszap las
sacskán betakarta. A hol időszakilag váltakozott a homok lerakodása a 
foraminifera-iszap lerakodásával, ott talán a homoktalajon is tenyészhetett 
egyideig kis moszatflora, mely aztán új iszapszállítás alkalmával be lett 
temetve. Rothpletz mindezt nem tekinti szükségképen a flysch fucoidáinak 
moszatoknak való bebizonyítására; döntő erre nézve maga a fucoidák tes
tének minősége. Rothpletz ennél fogva a fucoidák testének beható chémiai 
és mikro8Copiai vizsgálatával foglalkozott.

Csepegtetünk sósavat a flysch-márgára, akkor élénken pezseg, ha a 
tiysch-fucoidák teste is a márgából állana, akkor a sósav rajta ugyanazon 
tüneményt idézné elő; de Rothpletz ezt egynehányszázszor eredmény nél-



kül megkísérlette a legkülönbözőbb flysch-fticoidákon. Ha a fucoidák ere
detileg üregek voltak, melyekbe fölülről vagy oldalvást a fiatalabb üledék 
finom iszapja beszüremlődött, akkor testük most vagy márgából állana, vagy 
rajta a települő tiszta agyag volna kimutatható. Egyik eset sem áll. Chon- , 
drites affinis chemiai megelemzéséből kitűnt, hogy a fucoida-test egész 
anyagában nincs szénsavas mész, hanem főleg silicat, melynek hasisai 
agyagföld, mész, magnesia, káli és nátron és talán vasoxydult is tartalmaz: 
a vas egy része mindenesetre mint oxyd önállóan jelen meg. Minthogy izzí- 
tás alkalmával a test fekete színe eltűnik, a szén jelenlétére lehet követ
keztetni. Hasonló eredményt mutatott ki már annak idején Schafhäütl is, 
ki a Trachgau egy chondrites márgáját megelemezte és Gümbel (i. h.) is. 
E mellett különös figyelemre méltó az, hogy a márga agyagtartalmában 
mindazon elemek fordulnak elő, melyek a fucoida test silicatjait alkotják.

A chemiai elemzéssel teljesen egybevág a mikroszkopikus vizsgálat. 
Egyetlen egy esetben sem sikerült EoTHPLETZ*nek a fucoida-testben kvar- 
czot vagy calcitot kimutathatni; a lényeges alkotórészek víztartalmú silica* 

tok mikrokristálos halmaza, vasoxyd illetőleg vashydroxyd és carbon. Ezen 

alkotó részek elrendezése minden egyes csiszolatban bizonyos törvényszerű
séget mutat. A sötét részletek a silicat között igen finom por gyanánt van
nak elszórva; de e mellett még durvább por is fordul elő, melynek eloszlása 

nem egészen olyan szabályos. Itt-ott fölismerhető, hogy e részletek tulaj
donkép harántfalu csövek voltak, a mint ez növényi sejtfonalaknál előfor
dul. Úgy látszik, mintha ezen csövek laza, többé-kevésbbé tág hurkú hálót 
és némileg a fucoida-test szenes vázát alkotnák. E háló hurkaiban feküsznek 

a silicattömegek, melyek mintegy spékelve vannak a kisebb, sötétebb részecs

kékkel oly módon, hogy az elsők teljesen körülzárják az utóbbiakat. Ezen 
kis sötét pontok a legtöbb esetben úgy látszik vasoxyd- vagy vashydroxyd- 

ból állanak és az egész azon benyomást kelti föl, mintha valamely paren- 
chymaticus sejtszövet lumináit eleinte vasércz töltötte ki, mire a sejtfalak 

föloldódtak és helyüket silicattömegek foglalták el.
Hasonló histologiai viszonyokkal találkozunk a Facaceae és Lam i-  

naricae nevű moszatok genusainál, mely moszatok az áthasonlításra szol
gáló külső parenchymaticus sejtszövetből s a kéregrétegből és egy belső bél
rétegből állanak, mely maga is parenchymaticus sejtszövet, melyet azonban 
vastagfalú, a szövet megszilárdítására szolgáló sejtfonalak hatolnak át.

E szerint a fucoidatest szenes és elágazott sötét fonalait valamely bél- 
réteg szilárdító szövetének lehetne tekinteni, a bélréteg maga uralkodólag 
egyforma átmérőjű, elnyálkosodó falú, sejtekből álló parenchymaticus 
szövet; a kéregréteg azonban hiányzik, azaz nem kövesült meg. Ha azonban 
azon parenchymaticus szövet létezése kétségbe vonhatóikkor a bélrétegből 
a sejtfonalak igen laza szövete maradna hátra és azt kellene fölvennünk, 
hogy ezen fonalak nyálban voltak beágyazva, mely nekik porczos minőséget
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kölcsönzött és még abban az esetben megtaláljuk az élő moszatok között 
ugyanis a florideáknál az analog szerkezetet. Különben azt hiszi R o t h p l e t z ,  

hogy az említett fonalszövet nagy hurkai és szabálytalansága miatt még 
korántsem egyeztethető össze a florideák bélkérgében előforduló sejtfonalak 
sokkal törvényszerűbb elrendezésével. A külső habitust tekintve a barna 
moszatok között hasonló alakokat találunk és a boncztani viszonyok, a meny
nyire fölismerhetők vagy gyaníthatok, sokkal inkább a phaeophyceae nevű 
moszatcsoportra utalnak. De mindegy, akár megkövesült collodiumot vagy 
parenchymaticus sejtszövetet akarunk a fucoidák silicat-tömegében látni, 
még mindig nehéz annak megkövesülésének folyamát megmagyarázni, 
minthogy a bezáró kőzet túlnyomólag szénsavas mészből áll, mely azonban 
a megkövesedésben nem vesz részt. A mint már említettük, a mellékkőzet 
lényegében foraminiferák héjaiból és spongiatűkből áll, melyeket finom 
szemcsés calcitaggregat tart össze. Sav behatása után a carbonatokhoz ké
pest a silicatok aránylag véve csak csekély mennyisége marad vissza, mely 
silicatok a fucoida testében levő silicatanyagtól meg nem különböztethető és 
szintén vasérczet és elszórtan kis szenes részecskéket zár magában. A mel
lékkőzetben ennélfogva más megkövesedési folyamat ment végbe, ugyanis 
ott a kovasavat carbonatok helyettesítették. A fucoida testében és ennek mel
lékkőzetében végbemenő eltérő megkövesítési folyamatok azonnal megfejt- 
hetők, ha fölvesszük azt, hogy a kőzet nedvessége oldott carbonatokat és kova'- 
savat tartalmazott. Ezen oldat segítségével a kovatűk anyaga föloldatott és he- 
lyettesíttetett mészcarbonatok által; a fucoida testében pedig a szerves anyag 
bomlása következtében fölszabadult a szénsav, mely megakadályozta a szén
savas mész lecsapódását, de a silicatokét nem. Ha tehát elfogadjuk azt, hogy 
a fucoidák eredetileg moszatok voltak, akkor ez kielégítően megmagyarázná 
a mészcarbonat hiányát a fucoidák testében; ha azonban azon hypothesist 
föntartjuk, hogy a fucoidák eredetileg állatok fúrta üregek voltak, akkor a 
foraminifera héjak és szivacstűk, és főleg a mészcarbonat hiánya a fucoida 
testben valóságos talány maradna.

Ezek után RoTHPLETz-nek az igazi flysch-fucoidákról adott jellegezést 

elfogadhatjuk: Az igazi flysch-fucoidákat. az jellemzi, hogy külső alakjok- 
han a növényekhez való hasonlatosságot tisztán mutatják és mind körvo
nalaiknál, mind ásványi minőségüknél fogva a mellékkőzettől élesen elkülö
nített testük van.

Ha ezt most szem előtt tartjuk, akkor a sziléziai culmpalában talált 
fosszil, melyet az első ábrában Chondrites Goepperti Gein. név alatt bemu
tatunk, nem lehet Chondrites, de növény sem. A villásan elágazó ágak duz- 
zadmányokként emelkednek ki a mellékkőzetből és azokon a helyeken, a 
hol egy ilyen duzzadt ág a kalapácscsal le lett törve, látni azt is, mind
amellett, hogy az ág körvonalai fölismerhetők, hogy színre nézve nincs 
különbség a fosszil és a mellékkőzet törési lapja között. A példány, a mint
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előttünk fekszik, tényleg a mellékkőzet anyagával kitöltött üregeknek, ille
tőleg járatoknak tűnik föl, melyek máskép nem jöhettek létre, mint az iszap
ban mozgó féreg által.

B o t h p l e t z  szép tanulmányából azonban még meg kell emlékezni azon 
vizsgálatairól, melyeket Phymatoderma, a lias vélt chondritesére vonatko
zólag tett. Kitűnt, hogy ezen külső alakjokban chondrites-re emlékeztető 
fo88ziliák valamely szaruszivacs rostjaiból és az ezek közé rakódott 
mésztestecskékből és diatomeák pánczéljaiból állanak ; tehát azon érdekes 
eset előtt állunk, hogy egy alakjára nézve Phycopsis (Chondrites) Targioni- 
tehát a növényországbelihez fölötte hasonló, képződmény; az állatországba 
tartozik, ép úgy, mint a sziléziai culm Chondrites Goepperti-je alakjára nézve 
Chondrites, de állományaira és szerkezetére nézve semmit sem mutat, a mi 
a növényországba utasíthatná.
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