
táblának egymás mellé való állítása bárkit is meggyőzhet erről. Annyi azon
ban tagadhatlan, hogy alapmetszetek rajzolásához a Quenstedt-féle projek- 
tió igen előnyős és hiszszük, hogy főleg ezen tekintetek indították szerzőt 
a szerinte: „könnyebb áttekintés kedvéért összeállított Naumann-Miller“ 
„és Quenstedt-féle projektiók készítésénél.“

Szolgálatot vél szerző tenni azoknak, kik az Anglesit sokszor igen bo
nyolódott kristályaival foglalkoznak, az által, hogy a Kokscharow, v. Lang, 
v. Zepharovieh és Sz. által számított szögértékeket közli. Ez valóban kitű
nően könyíti a vizsgálatot és Sz. fáradozása nagy köszönetét érdemel. De 
czélszerűnek tartottuk volna, ha 6 — 120 és w =  412 lapok szögértékei
ből is találhattunk volna az összeállításban csak egyet is. Az új lapok szög 
értékei közül i =  023-ra 2, az x =  530-ra 2, a j =  1120-ra 1, a n =  
551-re 3 és a q =  661-re 3 szögértéket találunk kiszámítva, a v =  
310-re 5, a (a =  821-re 6 érték van a táblázatban.

A 10. lapon 072. 211 szög 077.211-nek van szedve, a 13. lapon 
pedig 821.421 =  16° 28.6', míg a 19. lapon ugyanez 421.821 =  16° 28.4'.

Szabadjon végül az ásványok neveinek helyesírására vonatkozólag föl- 
eleveniteni Paszlavszky úrnak elhangzott indítványát, mely szerint az ásvá
nyok nevei, ha az ásványok mint individuumok szerepelnek, nagy kezdőbe
tűkkel írandók, mint a tulajdonnevek. Míg ha az ásványról egyszerűen mint 
anyagról van szó, irassék neve kis kezdőbetűkkel. A két különböző szerep
lésnek ez tinóm megkülönböztetése lenne és így megszűnnék ama követke
zetlenség, mit sok szerzőnél tapasztalhatunk. Szerzőnk e tekintetben, egy 
esetet kivéve mindvégig következetesen kis kezdőbetűt használ.

A kristály szót is igen gyakran „ k r y s t á l y “-nak olvashatjuk, pedig 
már Benkő 1784-ben „ k r i s t á l y á t  irt.

(S. S.)

A mediterrán-flóra függése a talajtól.

Die Mediterranflora in ihrer Abhängigkeit von der Bodenunterlage, 
von Theodor Fuchs. (Sitzb. <1 k. Akad. d. Wiss. C’XXVI. I. köt. 1877.)

Fuchs az 1870-diki év április havában Messina körül az ottani har
madkori képződések tanulmányozása czéljából tartózkodván, igen föltii- 
nőnek tartotta , hogy a város ott, hol a gránit és a harmadkori márga 
területe kezdődik, a szokott mediterrán-flórától egészen eltérővel, a bécsi 
erdő flóra-elemeiből állóval találkozott. Ugyanazon jelenséget majdnem 
egész Olaszországban, u. m. Calabriában, az Aetnán, Róma, Toskana és
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Bologna körül találta és benne azon meggyőződést érlelte m eg, hogy 
l e g a l á b b  Olaszországban a sokszor emlegetett télizöld fanemü növé
nyekből álló mediterrán-flóra a szabad természetben nem is létezik és 
a mi arra emlékeztetne az a cultura műve volna.

Négy évvel későbben Fuchs, Bittuer társaságában Orbitello mellett 
a Monte Argentario-t (valódi liasz alpesi mész) meglátogatván, ott a leg
gazdagabb mediterrán-flórával találkozott. „Nem hittünk szemünknek; a 
tropikus természet egész pompája, mely eddig csak könyvekből volt 
ismeretes, rögtön mintegy varázsütésre tűnt föl szemünk előtt. Előttünk 
állt a hatalmas hegy; tövétől tetejéig sűrű örökzöld erdővel boritva, mely
nek fényes lomb tömegéből csak az Erica arborea pompás fehér vi
rágrojtjai álltak ki. Nem emlékszem, hogy valaha annyira valamely 
benyomás hatalma alatt állottam volna, mint ez alkalommal. Majd el- 
bűvölteknek , majd óriási melegházban képzeltük magunkat. . .  .“ Még 
ugyanazon utazás alkalmával Róma mellett a vulkánikus kőzetekből álló 
albáni hegységet és a Messina és Syrakus közti gránithegységet, végre 
a Gozzo melletti tályagot meglátogatván , ismét a középeurópai flórával 
találkozott, mig ott, hol mész alkotta a talajt, megint a Monte Argen- 
tario flórája uralkodott.

Az 1875-diki évben Konstantinápoly körül és Görögországban ; 
1876-ban pedig Éjszak-Olaszországban ugyanazon tapasztalatokat tette és 
„meglepőnek kellett tartania a középeurópai és a mediterrán-flóra terü
leteinek folytonos változását, annyival inkább, minthogy ezen kétféle te
rület gyakran közvetlenül egymással határos és elosztásuk határozott 
éghajlati viszonyokkal való semmiféle összefüggést nem mutattak.“

Fuchs ezek után Griesebach munkájában (Die Vegetation der Erde 
in ihrer klimatischen Anordnung) is keresett támpontokat nézete mellé 
és azt találta, hogy a mediterrán-flórának Griesebach részéről pontosan 
föltüntetett határai a geológiai alkotással összeesnek. Mindenütt a gránit 
vagy a pala, vagy a flysch vetnek határt a télizöld flórának.

A Balkán-félsziget nem mutat mást és csak az Athos, valamint a 
Hagios Oros (szent erdő) egész félszigetre szóllana látszólagosan ta
pasztalatai ellen. Mert noha az Athos teteje krystályos mészből áll, mely 
a félszigeten különben itt-ott még előáll; tömegére nézve mégis a Chlorit- 
és Csillámpalák képezik az Athos és a félsziget kőzeteit. Fuchs ugyan 
nem ismeri ezen palákat, de ismerve azon tényt, bogy a kristályos már
vány társaságában előforduló palák szabály szerint mészpalák, fölötte 
valószínűnek ta rtja , hogy az itt szóban levő chlorit- és csillámpalák is 
mész-chloritpalák és mész-csillámpalák lesznek , melyeken túlnyomólag 
mészkedvelő növények fordulnak elő. Ezen tény pedig a botanikusok és
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geológusuk részéről ignoráltatott és innét magyarázható a botanikusok 
bámulata, midőn mészkedvelő növényeket elég nagy számmal palákon 
is találtak.

Kevésbé szólnának Fuchs nézete mellett Chalkidike viszonyai, mely 
felföld valódi gneisz- és csillámpalából áll és Griesebach is állítja, hogy 
ott mészlerakod ások egyáltalában nem fordulnak elő ; mindazáltal a ten
ger felé eső lejtők a mediterrán-flóra növényeivel vannak borítva; mig 
magán a plateau-n a középeurópai vegetatio uralkodik. Fuchs mégsem 
akarja ezen körülményt éghajlati okokra visszavezetni, minthogy ezen fel
föld emelkedése átlagosan csak az 1200 lábat haladja meg; Athos örök
zöld tölgy erdei pedig 3000 lábig is terjednek.

Morea és Kis-Azsia éjszaki partja is ott, hol a mediterrán-flóra hiány
zik, flysch-képződésekhől áll.

Fuchs fölveti most a kérdést, miként volt ez lehetséges, hogy a 
mediterrán-flórának a mésztalajjal való összefüggése eddig annyira ki
kerülhette a búvárok figyelmét? Szerinte ez a következő okok követ
kezménye volna: a fiyscbképződésekben gyakran hatalmasan kifejlődött 
fucoid-márgák (Alberese) még geológusok részéről is helytelenül általá
nosságban meszefoiek mondatnak és a nem-geologus ezen állítást an- 
nálinkább el fogadja, minthogy ezen fucoidmárgák gyakran hydraulikus 
cementek előállítására használtatnak föl Azonban physikai tulajdonsá
gaikat tekintve, ezen márgák egészen megegyeznek az agyagpalákkal, 
minthogy felette könnyen elmállván, vastag, vízáthatlan agyagtalajt szol
gáltatnak , melyen természetesen az ős hegység flórája jön létre; más
részt megint a nem-geologusok (és gyakran geológusok i s !) a jegeczes 
palákat kivétel nélkül egy rovatba veszik; keveset törődvén azzal', váj
jon kova- vagy mészpalák-e azok, noha az előbbieken az őshegység fló
rája; az utóbbiakon a mész flórája találja meg létezésének föl
tételeit.

Fuchs tapasztalatai szerint pedig a mésznek csak physikai tulajdonsá
gai volnának azok, melyek a mediterrán-flóra elterjedésére ilyen látható 
befolyást gyakorolnak, annyival inkább, minthogy ez csak bizonyos in
termediär övön belül történik, mi legvilágosabban következőkép volna 
kifejezhető: „a dél i  f l ó r a  a s z á r a z  m é s z t a l a j o n  me s z ebb r e  
h a l a d  é j s z a k  fe lé ,  m i n t  a n e d v e s  a g y a g t a l a j on.“ A mésznek 
ezen physikai tulajdonságát e sorok írója némileg részletezte egyik ér
tekezésében (A vegetatio fejlődése Fiume környékén) és ez a na}» melege 
iránti rendkívüli fogékonyságában áll. E szerint ezt nemcsak gyorsan 
veszik föl, hanem hosszabb időn át meg is tartják. Fiume mellett a 
mészsziklák fölülete a levegőnél 5—7° R.-al nagyobb hőmérséket mu-



tat. *) Természetes következménye ennek ezután a z , hogy a talaj 
nedvesség! viszonyai is egészen mások lesznek; a fölvett eső hamar fog 
az átmelegedett mészkövön elpárologni és igy mindig „száraz mésztalaj“ 
fog maradni. Tény továbbá az is, hogy a nálunk is mésztalaj on előfor
duló növények a mediterrán-területen megváltoznak. Ossero szigetén mi
dőn először találtam a nálunk közönséges fagyait, első pillanatra idegen 
növényt véltem benne látni. Bőrnemű fényes levelei voltak. De mások 
is, melyek lombjaikat nálunk ősszel levetik, megtartják azt ott az 
új lomb fejlődésének időpontjáig. Ezen tapasztalatokat megerősítve ta
láltam Freyn legújabban megjelent művében is. (Die Flora von Südistrien.)

Fuchs tapasztalatait különösen a phytopalaeontologiára nézve tartja 
fontosnak. Ha t. i. valamely flóra keskeny, bőrnemű örökzöld levelekkel 
biró fákból vagy széles, kártyás, nyárizöld levelekkel biró fákból áll, 
ezt ama flóra korának meghatározásánál alapkritériumnak szokták tekin
teni. Ha azonban a mint a szóban levő értekezés mutatja, kitűnik, hogy 
bizonyos körülmények között különböző .jellegű flórák e g y  időben és 
e g y  területen fordulnak elő, akkor világos, hogy a fossil-flórák megíté
lésénél szokásos vezérpontokat meg kell változtatni, minthogy az éghaj
lat mellett még a volt terület geológiai alkotását is figyelembe kell venni. 
E tekintetben Fuchs bizonyítékokat is szolgáltat. Kumi és Sinigaglia 
fossil flórái nagyon eltérnek egymástól; de az elsőnek lignitrétegjeit egy- 
idejüeknek tartja az utóbbi rétegeivel és e feltűnő jelenséget akként 
magyarázta meg, hogy az alaphegység (Grundgebirge) Kuminál hippurit- 
mészből, Sinigagliánál azonban flyschből á ll; továbbá mindenütt, hol 
a fossil flóra keskeny, bőrnemű levelek által van képviselve (Häring, 
Sotzka, Monte Bolea, Monte Promina, Kumi), a legközelebb levő hegy
ség tényleg mészből áll. A párisi és londoni medenczék fossil flóráiban 
ezen levélalak már háttérbe szorul és Ejszakamerika nyugati államaiban, 
melyeknek talaja majdnem kizárólagosan őshegységből és homokkőből 
áll, valamenyi fossil flóra a legidősb kréta flórától a legfiatalabb harmad
kori flóráig majdnem kivétel nélkül ugyanazon széles, kártyás nyárizöld 
lombleveleket mutatják, a mint ezek a mai vegetatioban uralkodnak.

(_Dr. Staub M.)

*) Kiállhatatlanoknak mondják Fiume mellett a Recinavölgy mészkőházaiban 
lakók a nyári éjjeleket. St.


