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ISMERTETÉS.

A. F. Marion et L. Laurent : Examen d’une collection de vegetaux fossiles 

de Roumanie. (Annuaire du Musée de Géologie et de Paléontologie. Buca- 

rest, 1899. 23. 1. 2 tábla.)

A szomszéd királyság geológiai szerkezete igen hasonlít a mi hazánké

hoz. Ott is a kristályos palák tömegeire települnek a mező- és kenozoi kor 

üledékei; különösen a harmadkoriak és ez utóbbiak közül megint a levantei 

emelet az, mely itt jelentékenyebb fejlődésre jutott mint hazánkban. Elvár

ható volt tehát, hogy Romániában is leginkább abban a mértékben meg

ismerkedjünk az említett korszakok flórájával, a mint ez eddig Magyar- 

országra nézve áll; de eddig hiába vártunk egy ilyen idevágó közleményt; 

legalább a referens tudása szerint az itt megismertetendő értekezés az első, 

mely Románia ősvilági flórájával foglalkozik. A nem nagyszámú növényeket 

Stefanescu György, egyetemi tanár gyűjtötte és meghatározás végett meg- 
küldötte néhai gróf G. de SAPORTA-nak, ki azonban elhalálozván, munkáját 

be nem végezte. Ezt most megtették a megnevezett szerzők, kik közül az 

első de Saporta régi és hű munkatársa volt.

A Stancesti-í carbonformatióban talált növénymaradványokról azt 

mondják a szerzők, hogy a megtartás rossz állapotja miatt nem engedik 

meg a meghatározást, de említést tesznek pikkelyes csövekről, melyek úgy 
látszik, gerincztelen állatok kétes nyomaival állanak kapcsolatban.

A Suhat és Babadag melletti krétából igen kevés számmal kikerült 

növénymaradványok között előfordul a jellemző Sequoia Reichenbachi 
Gein. sp., mely a krétakorban a sarkvidéktől kezdve az amerikai Potomac- 

ban, az angol és a német Wealdenben egész Francziaország déli részéig, és a 

cseh krétában elvolt terjedve. Magyarországon találta T. Roth Lajos Krassó- 

Szörénymegyében és így a magyar és a román lelethelyek e növény legkele

tibb elterjedését jelzik. E coniferán kívül még a Marattites desideratus n. sp. 
lett leírva, mely a szerzők szerint ugyan legközelebb áll a cseh krétában 

előforduló Marattia cretacea Vei.-hoz, de ettől a másodrendű erek inkább 

fölfelé irányuló futásra, valamint a középér erős volta teszik különbözővé.
Az eoczen-korú lerakodások tengeriek és fucoidák fordúlnak bennök 

elő. A szerzők fölismerték bennök az ismeretes Taenidium p.-t, Chondrites 

affinis Heer-1 és Ch. Targioni Bringt.-t és nevezetes azon megjegyzés,
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melyet a szerzők ama problematikus szervezeteket illetőleg tesznek. Elisme

rik, hogy azoknak egy nagy része úgy, a mint N a t h o r s t  hiszi, férgek vagy 

héjas állatok fúrónyomai, mert ők meggyőző bizonyítékot találtak a Rhone 

deltájában, nevezetesen Galejon mellett, annak homokos iszapos partjainak 

álló vizeiben. Ez az iszap csak úgy hemzseg egy a Nereis nemből való sertés

lábú féregtől, mely az apály idején vagy midőn a szárazföldről jövő szél befelé 
hajtja a vizet, az önfúrta járatok nyílásain kijővén, sokszor testük hátsó 

részével a járat falához rögzítve, a járat nyílása körül testének mellső részét 

kigyómódra majd hosszabbítván, majd megrövidítvén és különböző irány 

elé mozgatván, az által az iszap felületén valóságos elágazó rajzokat baráz
dák alakjában létesít. A nyál, melyet az állat munkája közben bőven kivá

laszt, bizonyos állandóságot kölcsönöz ezen barázdáknak, melyekbe a vissza

térő víz iszapot és növényi detritust szállít.

Stefanescu egy másik de kétes eoczénkorú lelethelyen (Minereasa de 

Sus) halpikkelyeken kívül még egy- és kétszikűek levélmaradványait gyűj

tötte, de fogyatékos voltuk miatt nem határozhatók meg pontosan. Részben 

Quercus elaena Ü N G .- r e  és Myrica-ra emlékeztetnek.
Különböző mioczcnkorú helyiségekről a szerzők most a következő növé

nyeket írják l e : Leguminosites trispermus, n .  s p . ,  Doliostrohus Sternbergii 
(Marion), Robinia affinis n . sp., mely nevét azon nagy hasonlatosságnak 

köszöni, melyet a Robinia viscosa, (Yent.) és a R. pseudo-acacia L. tor- 
tuosa nevű válfajának leveleivel mutat; llexSturdzai n. s p . ,  mely levelet a 

szerzők az élő Ilex cassine Ait. nonL. leveleivel hasonlítják össze; Quercus 
Stefanesmi n .  sp .  Biztosra veszik a szerzők, hogy a különböző európai 

flórákban kezdve a tongrientől a mioczénig szereplő Quercus elaena (Ung.) 

különböző fajokhoz tartozik. A román levél is megegyezik egy SAPORTA-tól 

az ormissani flórából Quercus elaena-nak meghatározott levéllel, melynek 

meghatározását azonban az utóbbi időben maga Saporta megváltoztatott. 

Fagus horrida (R. Ludwig), Sapindus Brantlzai n . s p . ,  mely nem tévesz

tendő össze Sapindus faleifolius (A. BRAUN)-sal. A román levél különös 

erős bőrnemü állományt árul el, ez valamint levélkéi tökéletes hasonlatos

ságot mutatnak egy kertben tenyésztett és Sapindus japanicus-n&k elneve

zett fa leveleivel. S. falei folius és S. I lazslinszkyi hazánk északi vidékein 

oly bőven előforduló levelek különösen az első számos és fölfelé szálló erei 

miatt összetéveszthető a román levéllel, de H eer azt mondja S. falcifolius 

svájezi leveleiről, hogy ezek állománya nem volt bőrnemű és hogy az Észak- 

Amerikai-Egyesült államok déli vidékein tenyésző S. marginalus-sál össze

hasonlíthatók. A szerzők a Il-ik táblán a 10la képben bemutatják ama 

említett 6'. iapanicus egyik levelét, melyet azonban legfölebb csak alakjára
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nézve tarthatunk különbözőnek a S. falcifolius leveleitől (v. ö. H eer. FI. tért. 

helv. III. t. CXIX. fig. 16 nagyítva); de azon levéltöredék, melynek a szerzők 

uj nevet adtak, épen töredékes volta mellett inkább a S. falcifolius-hoz 

mintsem hogy a 8. japanicus-hoz való tartozását gyaníttatja. A Typha 
virágzó szártöredéke, Cinnamomum polymorphum, Acer termés tökéletlen 

töredéke; Quercus neriifolia Al. B r., Pi.nus (Piuaster) leptophylla Sáp., 

Phyllites (Bankira?) conspicuus n. sp. E florulában előforduló nagy elter

jedési! növények mutatják, hogy Románia harmadkori flórája csak egyik 

része Európa nagy harmadkori flórájának.

Plioczen-korú helyiségekről a következő növények vannak fölemlítve: 

A nagy elterjedésü Cinnamomum Schenchzeri Heer, Phyllites F. Laurus, 
Phyllites cf. Salix, Fagus Aureliani n . sp., mely a román mioczénben is elő

forduló F. horrida R. Ludw. typusához tartozik, de részaránytalan töve az 

európai Fagus syluatica közelébe állítja; erősen hullámos széle pedig

F. Sieholdii- és F. japonica-val is hozza kapcsolatba; de a két fajt az 

európai bükk egyszerű fajtáinak tekintik. A román levél a különböző alakok 

között mintegy átmenetet képez és ez okból is azt hiszi a referens, hogy az 

új név taláu fölösleges volt — Carpinus-termés szárnyának töredéke, mely 

C. orientalis typusára emlékeztet — Salix Stefanescui n. sp. számos lenyo

matban a timisani-i lerakodásokból határozottan Salix babylonica L .-hoz 
(Kurdistan) igen közel álló alak és ennek közvetlen előde, különben elég 

sokalakú. A régibb elődeik bizonyosan megtalálhatók a mioczénben (S. Lava- 

teri, varians etc.), Tilia expansa (Sáp. et Mar.) azonos a Meximieux mel

lett talált levelekkel. Kívánatos, hogy Románia ősvilági flórájából minél 

előbb és minél több adatot nyerjünk. Dr. Staub Móricz.


