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A m agyarhoni földtani tá rsu la tnak  halo ttja  van! 1883 szeptem ber 
27-én húny ta  be szem ét H eer Oszwald, tá rsu la tu n k  tiszteleti tagja.

A tisztelt választmány engem méltóztatott megbízni, hogy társula
tunk nevében tegyem le a tisztelet és szeretet pálmaágát a tudomány e 
bajnokának ravatalára. Midőn e reám nezve annyira megtisztelő felszólí
tásnak engedtem, az az érzet fogott el, hogy nálamnál méltóbbnak kellene 
átengednem e helyet, melyről az enyémnél hangzatosabb ajkak hirdessék 
a megboldogult dicsőségét.

Midőn Lausanne városából H eer Oszwald halálának híre a müveit 
világnak tudomására jutott, a politikai napi lapok, szépirodalmi és tudo
mányos folyóiratok sorra értesítették olvasóikat a szomorú eseményről. Az 
egyik gyászolta benne S v á jc z  ős v ilá g á n a k  hires szerzőjét; a másik a sark
vidéki flóra híres kutatóját; a harmadik a svájezi fosszil flóra Íróját; a ne
gyedik a híres geológust; az ötödik a kiváló botanikust, csak a komoly 
tudományos lapok elégedtek meg azzal a rövid kijelentéssel, hogy H eer 
Oszwald m eghalt. Hiszen, a ki a természettudományok biológiai ágaival 
foglalkozik, hogyne találkozott volna már e névvel, melyet immár a halha
tatlanság koszorúja övez.

Az által, hogy az ősvilág évezredek szerint sem pontosan megjelölhető 
korszakainak flóráját tanulmányozta, ki hitte volna, hogy ez által geológiai, 
botanikai, geographiai, klimatológiai ismereteink köre annyira tágulni fog, 
ki hitte volna, hogy az által a szerves élet fejlődésének titkaiba olyan 
mélyen beható pillantást tehessünk? És pedig mindezt egy szerény, szobá
jának szűk falai közé zárkózó, sőt éveken át a betegágyhoz kötött kutató 
tudósnak köszönjük; aki keveset járt a nagy világban; nem tett föltűnő
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nagy utazást és mégis többet látott mint sok a föld körül járt utazó. Midőn 
szeme hozzá szokott a fosszil növénymaradványok igénytelen, sokszor el
mosódott vonásainak kimagyarázásához; élesbült elmeje is a nagyszerű, a 
szerves világban végbemenő változások fölfogására és megítélésére!

A tudomány e kimagasló alakja azonban még más tekintetben is szö
vésekként szerepel a kutatás mezején. Számos munkáinak minden sora 
hangos tiltakozás azon rágalmazók ellenében, kik azt állítják, hogy a ter
mészet titkainak kutatása megfosztja a kutatót ethikai életének egyik leg
becsesebb kincsétől: a hittől, mert a mint ő maga hangsúlyozza, a termé
szet különbözőképen nyilvánuló jelenségeiben kereste a Teremtő harmoni
kus törvényeit. És ő, hite szerint, megtalálta ezeket; megtalálta saját 
megnyugtatására; mindenben a végső okra, az örökkévaló törvényhozóra 
akadt.

H eer OszwALD-ban igen korán  ébredt föl a term észet irán t való von
zalom .*

Az 1809-ik év augusztus hó 31 -én született Niederutzwyl-ben (St. Gal
len kantonban) mint édes atyjának első fia. Két éves korában Glarusba, 
édes atyja szülővárosába került, hol az nevelőintézetet alapított. De már 
öt év múlva visszatért megint a szószékhez, elfogadva a Sernftvölgy Matt 
nevű falujában a lelkészi hivatalt. Itt töltötte H eer Oszwald fiatal korát. 
Egyik tanítója édes atyja volt, a ki minden az akkori időkben az egyetem 
látogatására képesítő tudományban adott neki tanítást; másik tanítója pe
dig maga a természet volt, mely a csendes hegyi falu környékén számos 
szépségeit tárta föl a fiatal kiváncsi kedélynek. Azon kevés órákat, miket 
szigorú nevelője rendelkezésére bocsátott, a szabadban töltötte; növénye
ket és rovarokat tanulmányozva és gyűjtve. De ezen «kihágásokat» is so- 
kallá édes atyja, a komoly pap, és így a latin, görög és héber grammati
kákkal vélte a szobához köthetni, és nézete szerint a leendő paphoz nem 
illő dolgoktól visszatartóztatni. OszwALD-ban azonban sokkal erősebb volt 
az élő természet iránt való vonzalom, mint a holt nj^elvek szabályai iránt, 
melyek saját vallomása szerint csak nehezen mentek fejébe. Megtalálta a 
módját is, hogy szíve választottjaival találkozhassék. Fölkelt korán reggel,' 
már négy órakor, és az ébredés óráiban tette meg a természet gyermekei
nél látogatását, kérte a nálánál nagyobb szabadságnak örvendező játszó
társait, hozzanak neki növényeket és rovarokat és viszonozta szívességüket 
akként, hogy vasárnapokon énekelni és egyéb szép dolgokra tanította őket.

Egyszerre pártfogója is akadt. Bizonyos B lumer nevű úri ember, ki 
Glarusban lakott, képes természettudományi könyvet adott neki olvasásra, 
mely könyvet H eer aztán lemásolt és lerajzolt. Akkor vette csak észre,
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* A H e e r  O szw ald  életére vonatkozó adatokat a boldogulttal rokonsági vi
szonyban álló D r. W artha  V in c ze  műegyetemi tanár úr szívességének köszönöm.
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Logy mennyire hasznát veszi a rajzolásnak a természetvizsgáló, és ismét 
pártfogójának köszönhette, hosy a rajzolásban is élvezhetett tanítást, csak 
hogy e miatt vasárnaponként három órányit kellett gyalogolnia a rajztaní
tóhoz Glarusba.

1828-ban hagyta el a 19 éves H eer csendes falu ját, hogy H alle  egye
tem én készüljön jövő hivatására, a jmpi pályára. Akkor a h o lt nyelvek 
ism eretén kívül saját szorgalm a ú tján  a term észettudom ányokban  is m eg
lehetős jártasságo t szerzett. H alléban  nem csak a theologiát hallgatta , de 
am a nevezetes term észettudósok előadásait is, a kik akkor a h a lle i egye
tem  és egyálta lában  a ném et tudom ány díszét képezték. Curt Sprengel, 
Kaulfuss, Germar, N itzsch, és K ämpf, valam ennyi jóhangzású  név a tud o 
m ány fejlődésének történetében , és így könnyen m egítélhető azon üdvös 
befolyás, m elyet a s váj ez i alpesek félreeső falu jában  nevelkedett ifjúra 
gyakoroltak. H eer azonban a tan terem  falain  kívül is kereste a term észet
vizsgálókkal való. közlekedést. így nem csak egyik tanárával, GERMAR-ral, 
hanem  ennek unokaöcscsével, ScHAMM-mal, JuNGHUHN-nal (később Jáva  szi
getének híres kutatójával), és BuRMEiSTER-rel (jelenleg Buenos-A yresben 
az o ttani term észettudom ányi m uzeum  igazgatójával) szintén szorosabb 
baráti viszonyba lépett.

Négy évet szen telhetett H eer Oszwald így a szellem i m unkának , 
m időn 1832-ben a m egélhetés kérdése előtt állott. E gyrészről Schwan- 
denbe h ítták  meg lelki pász to rnak ; m ásrészről a gazdag és tekintélyes 
E scher ZoLLiKOFER-tól kapott m eghívást, jö jjön  nagy rovargyüjtem ényé- 
nek rendezése czéljából töhb évre az ő házába.

Az öreg H eer, az atyja, az elsőt javasolta; a lelkesedés, a tudásvágy, 
a tudomány iránt való szeretet az utóbbit sugallta, és így atyja akarata 
ellenében Zürich városába indult, melynek hű fia maradt keblének utolsó 
lehelletéig.

Ugyanakkor hazájának politikai viszonyaiban is nevezetes változás 
állott be. Zürichben valamint a többi nagyobb megyékben egyáltalában 
romba dőltek a városok előjogai és a haza valamennyi polgárai egyforma 
kötelezettségek mellett egyforma jogokban is részesültek. A nyilvános élet 
ezen fordulata nevezetes befolyással volt Zürich közoktatási állapotára is. 
A népiskolák ép úgy mint a felsőbb iskolák átalakíttattak és szerves össze
függésbe hozattak egymással. így az akkori Carolinum nevű tanintézetből 
lett a tudomány-egyetem, mely azonban nemcsak új külső formában jelent 
meg, hanem az által, hogy mindenünnen új szellemi erőket toborzottak 
össze, friss szellemi élet is vonúlt a főiskola csarnokaiba. Igaz ugyan, hogy 
az új, 1833 április 29-én megnyitott egyetem még ekkor is sok tekintet
ben szegényes volt: így az összes természettudományi szakokra csak egy 
tanár, a híres természetbölcsész Okén hivatott meg, kivéve a növénytan, 
ásvány- és földtan tanszékeit, a melyek betöltetlenül maradtak. E hézago-
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kát kitöltendők, 1834-ben H eer Oszwald mint a növénytan és entomologia, 
a hosszú tanulmányi útjáról visszatérő E scher von der L inth A. pedig 
mint az ásvány- és földtan magántanárai léptek az egyetem kötelékébe. 
1835-ben, miutánpromoveált,rendkívüli tanárrá nevezték ki; de még csak 
1852-ben lett rendes tanárrá, a midőn nemsokára (1855-ben) az újonnan 
alapított szövetségi polytechnikumhoz a rendszeres növénytan rendes 
tanárává is kineveztetett. Ezen minőségben az egyetem botanikus kertjé
nek vezetésével is meg volt bízva és jeles főkertészek támogatása mellett 
az eleinte szerény kertet lassanként mai virágzó állapotára emelte.

Földi boldogságának egyik alapkövét megerősítette házassága is, 
melyet 1838-ban a glarusi születésű Trümpy Margittal kötött. E frigyből 
származó egyetlen leánya és neje életének utolsó pillanatáig hű támogatói 
és kísérői voltak.

A megpróbáltatások elsején 1850-ben ment keresztül. Tüdőbajba 
esett, mely közel vitte a sírhoz; de a család gondos ápolása megmentette 
életét; teljes üdülést Madeira szigetén talált, a honnan friss egészségben 
tért vissza. Csak ekkor kezdett igazán a tudományos dicsőség útjára lépni. 
A következő húsz évet szakadatlan munkának szentelte, melyet csak két 
ízben szakított félbe hosszabb utazások által: 1856-ban, midőn E scher 
v. d . L inth A. és Merian P éter barátjaival Ausztriát és Felső-Olaszorszá- 
got, 1861-ben Angliát látogatta meg.

Eleinte még mindig hazájának flóráját meg rovarfaunáját tanulmá
nyozta és legelső közleményei is ezekre vonatkoznak, de az által mintegy 
alapját vetette meg későbbi munkálkodásának, mely az ősvilág flórájának 
és rovarfaunájának tanulmányozására volt irányozva, és melyek meghoz
ták neki a halhatatlanságot.

A palseophytologia még fiatal tudomány. A legelső, a ki fosszil növé
nyeket leírt és lerajzolt, H eer egyik honfitársa, S cheuchzer J. J. volt, a ki 
Herbarium diluviamun czímű, 1709-ben megjelent munkájában már oenin- 
geni növényeket is leírt; * de naiv fölfogása bennök a bibliai nagy vízözön 
tanúit látta és elég erőszakosan hazájának jelenleg élő növényeit akarta 
bennök fölismerni. S cheuchzer után egy egész évszázad múlt el, míg a 
fosszil növények tanulmányozásában helyesebb irány kezdett érvénye
sülni. S teinhauer az Egyesült-Államokban (1818), P arkinson Angliában 
(1804—1811) és S chlotheim Németországban (1804—1820) tüntetik föl 
munkáikban a palaophytologia akkori álláspontját. Kétségtelen, hogy a 
fajok meghatározásánál már nagyobb biztossággal léptek föl; hiszen sok 
ezen időből származó elnevezés máig megmaradt, de hiányzottt még az 
erélyes szellem, mely az elszórt adatokat kritikásan egyesítette volna. Ezen

* Zoller H enrik Eglisauban és Blau Gáspár orvos Steinban voltak az elsők, 
kik Oeningen mellett gyűjtöttek kövületeket és azokat ScheuchzERnek átküldötték.
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a bajon még-S ternberg Gáspár cseh gróf sem lendített, pedig az ő mun
kája a 20-as években méltó feltűnést okozott. 0 nála is hiába keressük az 
egységes eszmét; könyve tele van ellentmondásokkal, rend és elv nélkül 
osztja el a régi flóra elemeit.

Akkor lépett föl B rongniart Adolf, a franczia tudós. Neki köszöni a 
palaeophytologia első tudományos vívmányait. A fosszil növények külső 
jellemeit fölhasználta arra, hogy csoportokba foglalja, szóval hogy rend
szerbe hozza és ez azon követelést vetette föl, hogy még nagyobb figye
lemmel hasonlíttassanak össze az élő utódokkal; noha nem tagadhatni, 
hogy még akkor is súlyos hibák követtettek el. B rongniart volt az első, ki 
kimondta, hogy a vegetáczióban folytonos fejlődés tapasztalható, és hogy 
ilyformán az egyes korszakoknak megvannak a maguk specifikus typusai. 
Mire S ternberg még kevés súlyt fektetett, arra B rongniart különös gon
dot fordított, annyiban, hogy iparkodott a stratigrafiai viszonyokat a növé
nyek útján nyert eredménynyel összhangzásba hozni. B rongniart különben 
kiválóan a régibb korszakok növényeinek vizsgálódásaival foglalkozott; 
jelentékenyebb, a flórára vonatkozó dolgozatok még csak az ötvenes évek 
elején Göppert R., U nger F. és E ttingshausen C. tollából kerültek ki.

Ez volt röviden vázolva a phytopalaeontologia állapota, midőn 
1855—1859-ig H e e r  három kötetes munkája, a Flora tertiaria Helvetiae 
156 táblával* megjelent.

E z  id ő tő l kezd v e  H e e r  h ír e s  e m b e r  v o lt.
Nemcsak hogy számos új fajt írt le e munkában, hanem az által, 

hogy elődeinek meghatározásait kritikailag földolgozta, megmutatta, hogy 
a fosszil maradványok megfejtőinek legjelesebbike. Ez pedig páratlan tudo
mányos lelkiismeretességének kifolyása volt.

Csak akkor, midőn minden oldalról meggyőződést szerzett magának 
meghatározásának helyessége felől, csak akkor jelölte ki a fosszil növénynek 
helyét is a rendszerben, és körültekintő munkálkodásának nem egy ízben, 
hanem számtalanszor köszönhette, hogy silány levélmaradványokra alapí
tott combinatióinak helyességét bebizonyítva' látta, midőn később a leve
lekhez tartozó virágokat meg gyümölcsöket is megtalálta; sőt, mi több, 
bizonyos rovarmaradványokból következtetett olyan növényekre is, melye
ken ezek tartózkodni szoktak, ennélfogva a mioczén flórában is elő kellett 
fordulniok. És ime idővel megjött ennek a megerősítése is.

* Az oeningeni palákban  ta lá lt növények első jegyzékét közölte Braun A. 
íLeonli. u. B raun , «Neues Jh rb . f. Min.» etc. 1844. p. lf>4); ezt követte I)r. Brinkmann 
«Flora oeningensis fossilis» czím ű jegyzéke. A STiZENBERGER-íéle «U ebersicbt der Ver
steinerungen  d. G rossherzogtlm m s Baden» czím ű m u nkában  közölte Braun A. az 
összes 1851-ig ism eretessé le tt oeningeni növények jeg y zék é t; ezt követte 1853-ba 
H eer 0 . «Uebersicht der T ertiärflo ra der Schweiz» czím ű dolgozata, m ely  a zürichi 
term észettudom ányi tá rsu la t közlem ényeiben je len t meg.
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Az Untersee két ága is az Aach meg a Biber lapályai között emelke
dik a Sckienerberg, melynek déli lejtőjén az oeningeni apátságtól félórá
nyira északkeleti irányban találhatók a kövületekben való gazdagságuk 
miatt már a régi időktől fogva híres oeningeni palák, melyekből H eer 465 
növényfajt tudott leírni és ez által a fosszil növények ismeretes lelőhelyei
nek legbíresebbikévé tette. Pedig e palák csak egy kis részét képezik Sváj ez 
molassz-földjének, mely ezen ország területének egy ötödét foglalja el és e 
molassz-föld ősflórájának jelentőségét maga H eer mutatta ki munkájában, 
midőn összehasonlította a földfelület egyéb pontjain fölfedezett ősvilági 
flórákkal.

Kisebb kifejlődéssel bírnak Svájczban a harmadkort megelőző kor
szakok üledékes kőzetei, és így aránylag véve szegényebbek is kövületek
ben ; mindazonáltal mindent, a mit itt H eer maga és mások hangyaszor
galommal gyűjtöttek, a Flora tertiaria Helvetiaenél nem csekélyebb értékű 
Flora fossilis Helvetiae czímű munkában találjuk leírva.

Már ezen munkát megelőzőleg írta meg H eer az Urwelt der Schweiz 
czímű könyvét, mely 1864-ben jelent meg. E klasszikus munkában nem
csak hazájának ősvilági, hanem az egész szerves élet történetét adta és vele 
együtt tudományos hitvallását. E munka jelentőségét a nyugat művelt 
nemzetei hamar fölismerték, mert azonnal lefordíttatott franczia és 1874-ben 
angol nyelvre; 1878-ban nyomatott második kiadása pedig egyidejűleg an
gol nyelven is megjelent.*

A Flora tertiaria Helvetiae megjelenése óta H eer dolgozószobája 
többé nem maradt üres. Mindenünnen küldöttek neki fosszil növényeket 
meghatározás végett. így földolgozta B öckh J ános jeles geológusunk által 
a pécsi permben talált növényeket; Kelet-Szibiria, az Amurföld és a norvég 
Andő nevű sziget jurakorbeli flóráját; Nebraska, a moleteini (Morvaország), 
quedlinburgi (Németország) és az áfrikai Cbargeb nevű oázis krétabeli fló
ráját ; Portugál fosszil flóráját és a következő helyeken talált mioczénkorbeli 
flórákat, u. m. Bovey Tracey Angliában; Samland, Skopau, Weissenfels és 
Bornstádt Németországban ; Dr. H ofmann Károly kiváló geológusunk által 
a Zsilyvölgy aquitániai rétegeiből hozott növényeket; Sumatra szigetének 
mioczén- és Madeira szigetének plioczénkorbeli növényeit és végre, a mi
vel dicsőségének tetőpontját érte el, az északi sark körül fekvő földek 
flóráit a hét kötetes és 397 táblát számláló Flora fossilis arctica czímű 
műben.

' u

.* E  m u n k án ak  egyik «Svájcz kőszén korszaka» czím ű fejezete Dr. P ethő 
(Petrovits) Gyula fo rd ításában  a term észettudom ány i tá rsu la t k iadványaiban  je len t 
meg. («T erm észettudom ányi É rtekezések». B udapest 1875.) Sajnáljuk , hogy hazai 
tudom ánykedvelő közönségünk nem  ism erkedhetik  m eg az egész m unkával, m ely a 
la ikusra  és szak tudósra nézve egyarán t érdekes.
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A ki e klasszikus munkát olvassa, nem sejti, hogy ez fájdalmaktól 
kínzott, ágyához kötött testileg nyomorult férfi tollából került ki.

A 61 éves H eer 187 0 -b en  u g y a n is  m eg in t k ín os m e llb a jb a  ese tt;  
ism ét a d éli v id ék en  keresett ü d ü lés t, de e h e ly e tt  o tt csak  te s t i bajának  
sú ly o sb ítá sá t ta lá lta . Az 1 8 7 1 /7 2 -d ik i té l, m e ly e t P isá b a n  tö ltött, fö lötte  
k ed v ező tlen  v o lt ;  m inek  káros b efo lyásá t H eer, az o la sz  lak ások  h iá n y o s  
b eren d ezése  k ö v etk eztéb en , fá jd a lo m ! sú ly o sa n  érezte . L ábbaj is fe jlő d ö tt  
n á la , m ely  ism éte lt  operátió  u tán  sem  akart g y ó g y ú ln i, ú gy , h o g y  m a n k ó 
k on  v o n szo lta  a b eteg ség ek tő l k ín zo tt te s te t v issza  hazájába. Új g y ó g y u lá s i 
k ísérlet m ég  rosszab b ra  ford ította  láb a  baját és a tev ék en y  tu d ós k én y- 
szer ítte te tt egy  év n é l tovább  az ágyat őrizn i. I ly en  á lla p o tb a n  d o lgozta  fö l 
a NoRDENSKiöLD-féle exp ed itió  an yagát, 13 n a g y  lád a  fo s sz il n ö v é n y e k e t;  
e m e lle tt  tarto tta  eg y etem i e lőad ása it is és h a  ép en  fá jd a lm a i n em  za v a r
ták —  d a lo lt vagy  fú työrészett is egyet.

A sarkföldek flórájának földolgozásánál ismét fényes bizonyítékát 
adta tudományos módszerének, mely az egyedüli helyes a természettudo
mányok terén. Nem tartozott ő az úgynevezett geniális természetek közé, 
kik egynéhány adat megszerzése után messze kiható hypothesiseket alkot
nak és ezek szerint ítélik meg a többi fölmerülő jelenségeket, melyek 
vajmi sokszor gyönge kártyaházként gyönge szellő által is romba dönt- 
hetők; hanem igen is hangyaszorgalommal gyűjtötte az adatokat; meg
vizsgálta ezeket minden oldalról; félre tette a még bizonytalanokat, kritika 
alá eshetőket és támogattatva páratlan jó emlékező tehetsége által, építette 
föl a számos részletekből a betetéző következtetést.

A következőkben épen azon eredményekről akarunk megemlékezni, 
melyeket H eer búvárkodásának köszönünk; előlegképen csak azt akarjuk 
fölhozni, hogy H eer munkáiban mintegy 2000 új fosszil növényt írt le és 
majdnem ugyanannyinak más szerzőktől származó meghatározását rek- 
tifikálta.

Ha Európa harmadkori flóráján végigtekintünk, a következőt tapasz
taljuk. Az eoczén-üórában uralkodnak a mai ind-ausztráliai typusok; az 
amerikaiak csak gyöngén vannak képviselve és a mai mérsékelt övét jel
lemző növénytypusok végkép hiányzanak. Ennek folytán a flóra tropikus
nak mondható. Az alsó mioczén-ben azonban a meleg és mérsékelt öv 
növényei mindinkább nagyobb számmal lépnek föl; e növények azonban 
nagyobbrészt amerikai fajoknak felelnek meg, minek következtében a flóra 
amerikai színezetet és subtropikus jellemet nyer. A közép mioczénben e 
viszony még nem változott meg feltűnően; de annál feltűnőbb a változás 
a felső mioczénben. A meleg és subtropikus öv typusai lesznek az uralko
dók, noha a tropikus elemek még nem tűntek el végkép; a vegetáczió 
amerikai jelleme még élesebben lép előtérbe; de sok mediterrán és atlan- 
tikus elem keverődött már beléje. A plioczénben végre végkép eltűntek a
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tropikus elemek; a meleg égöv növényei uralkodnak, de még mindig talá
lunk egynéhány subtropikus és számos mérsékelt égövi typuszt. A felső 
mioczén flórájának felénél több átment a plioczénba; de csak azok a fa jo k , 
melyek a meleg és mérsékelt övnek felelnek meg. A flóra különben még 
mindig megőrzi amerikai jellemét. A negyedkorban a forró égöv fajai még 
Itáliából is eltűntek; a legtöbb növény még mostan élőkkel azonos (Olasz
országban olaszországbeliekkel; Svájczban és Németországban pedig ezen 
országok fajaival); de előfordulnak még egyes idegen és utóbb kihalt fajok 
is, valamint az amerikai és atlantikus jellemnek egynéhány képviselője.

Látjuk tehát, hogy az eoczén flóra az idők folytán nagy változáson 
ment keresztül; mi már abban is mutatkozik, hogy csak egynéhány faj 
ment át az eoczén korból a mioczénbe; de ebből egyetlen egy sem a dilu- 
viális korba.

E mellett még az a sajátság is szemünkbe ötlik, hogy már a harmad
korban is minden egyes ország flórájának megvolt a maga sajátsága, noha 
mindegyiknél bizonyos általánosan elterjedt mioczén növények képezik a 
flóra alapját; mégis hozzá járulnak bizonyos sajátlagos fajok, melyek az 
illető helyiség vagy ország flórájának kölcsönzik a maga jellemét.

Ugyanazon jelenséggel találkozunk Eszak-Amerika mioczén flórájá
ban is. Ez szorosan csatlakozik az európaihoz és a fajok ugyanazon keve- 
rődését mutatja mint ez. Egynéhány faja megfelel még most is Amerikában 
élő fáknak és cserjéknek; mások ellenben mai nap Kelet-Azsiában 
mutatják analog alakjaikat, mint a minők a fahéjfák, a kámforfák és a 
Salisburia.

De a sarki földek mioczén flórája is ugyanazon viszonjd mutatja. 
Ebben is élesen kiválik az amerikai elem, csakhogy olyan amerikai typu- 
sok, melyek a mioczén Európában messze el voltak terjedve, még eddig 
ott nem találtattak. E mellett hiányzanak még a pálmák,* a finomlevelü 
leguminosák, a Cinnamomum, a Porana-fajok, a szappan-fák; a mostani 
mérsékelt égöv növényei legerősebben lépnek előtérbe. A fajokban leggaz
dagabb család az Abietineáké; ezután következnek a Cupuliferák; a salici- 
neák, a harasztok és a nyárfák; de mindezen fajok legtöbbje a mai polár- 
flórában már nem létezik és a hozzájok leghasonlóbb alakok messze földön 
ütötték föl tanyájokat.

Mindezen jelenségek a következőkre engednek következtetni. Először, 
hogy a különböző korszakok flórái egyszersmind kifejezői az akkori éghaj
lati viszonyoknak; viszont az éghajlati viszonyok változásával a flóra is 
megváltozott, mert a flóra képe az éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó 
be- és kivándorló növények által alkottatott és végre, hogy meg kellett

* Csak ú jabb időben ta lá lta to tt G rönlandban a F l a b e l l a r i a  g r ü n l a n d i c a  

nevű pálm a. t
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lenniök azoknak az utaknak, melyeken e növények vándorlásukat vég
hez vitték.

F orbes E. volt az első, a ki bizonyos, a brit élő flórában föltűnő 
jelenségeket akként vélt megmagyarázhatónak, bogy Angliának a harmad
korban Francziaországgal való szárazföldi összeköttetését tételezte föl. Az 
egymással szemközt fekvő partok geológiai szerkezete, a brit szigetek fau
nájának meg flórájának jelleme ezen nézet mellett vallanak, mi oknál fogva 
általánosan elfogadták.* Ennek alapján kisérlette meg H eer a harmadkori 
flóra keletkezését és változásait is megfejteni.

Ha igaz, hogy a föld eredetileg tüzes folyó állapotban volt és lassan 
beálló lehűlés következtében végre olyan hőmérsékre csökkent, mely mel
lett többé a fehérje meg nem aludt, hanem szerves lények keletkezésére 
kedvező le tt; akkor e lehűlésnek a sarkoknál kellett kezdődnie és ennél
fogva a szerves élet fejlődésének is onnan kellett kiindúlnia. A sark körüli 
föld lett tehát a növények bölcsője és a mint a földgömb lehűlése a szé
lességi fokok szerint mindinkább előre haladt, az északon keletkezett növé
nyek küllő irányban indulhattak útnak dél felé.

H eer azt hiszi, hogy a harmadkori flórát illetőleg ez a vándorlás az 
alsó mioczén korban vette kezdetét. Az ezen elterjedéshez szükséges idő
tartamnak meghatározására azonban hiányzik a kellő mértékünk, mint
hogy a föltételeket nem ismerjük, melyek alatt végbementek. F orbes azon 
állítását illetőleg, hogy egyforma szerves zárványokat tartalmazó lerakodá
sok, ha egymástól nagyobb távolságban feküsznek, nem lehetnek egy- 
korúak, azért, mert a szervezetek épen bizonyos meghatározott pontokból 
indultak ki, joggal figyelmeztet H eer arra, hogy a geológiai jelenségek 
idejének meghatározásánál épen más mértéket kell alkalmazni, mint az 
emberi viszonyoknál. Ha elfogadjuk azt, hogy a Taxodium, a Sequoia, 
a gesztenye és a platán az arktikus övből indúltak ki, mindenesetre 
nehány évezredet vehettek igénybe, míg hozzánk Közép-Európába eljutot
tak ; de ezen évezredek csak elenyésző kis részét képezik azon korszaknak, 
melyet mi a mioczén névvel jelölünk és ezen időn belül véghez mehetett 
a fajok keverődése, melyet a mioczén-korbeli flóránkban tapasztalunk. 
Bizonyos továbbá az is, hogy a fajok ezen említett keverődése szakadat
lanul folyt akként, hogy egyes fajok elnyomattak és mások ezek helyébe

* U gyanazon okok szólnak a m elle tt is, bogy Ir la n d  és A nglia közö tt is m eg
volt az összeköttetés. Azon fö ltűnő kö rü lm ény  továbbá, hogy Ir la n d  egynéhány je l
lem ző növénye közös A szturiával, g yan ítta tja , hogy az északi P ortugál és északnyu
gati Spanyolhon gran itikus és szilu r sziklatöm egei Ir lan d  déli részének megfelelő 
kőzeteivel összefüggtek és így a B iscaya-tenger az a tlan ti oczeántól akkor elkülönítve 
m ég nem  volt. Geológiai adatok szólnak a m e lle tt is, hogy annak  idején  S kóthon is 
egyrészt Norvégia déli részével; m ásrész t a shetland i és faröi szigeteken á t Iz landdal 
egyenes összeköttetésben állo tt.
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léptek; de e mellett nem szabad elfelejtenünk azt, hogy számos faj ugyan
azon országban számos évezreden át fenn is tartotta magát, a mire példá
nak elég az egy Taxodium  distichum miocenum-ot fölemlítenünk.

Izland és Grönland harmadkon flórájában a közös fajok száma nem 
haladja meg a hatot; ellenben a Grönlandon fekvő Atanekerdluk a sokkal 
távolabb fekvő Spitzbergával ugyanannyi közös fajt; sőt a Mackenzie mel
lett előforduló lignitekkel még több közös fajt mutat föl mint Izlanddal. 
Ez világosan oda utal, hogy a mioczénkori Grönland egyrészt az amerikai 
szárazfölddel; másrészt pedig Spitzbergával egyenes összeköttetésben
állott; ellenben Izlandtól már akkor is víz által volt elválasztva.

/

Északi Kanada, Grönland és Spitzberga közös fajai tehát nagykiter
jedésű mioczénkori sarki szárazföldre engednek következtetni és nem okoz 
nehézséget ennek az európai szárazfölddel való összeköttetését is meg
találni. Ezt már a két szárazföld számos közös faja is gyaníttatja és az ösz- 
szefüggés minden valószínűség szerint a medve-szigeten át az északi foknál 
létezett vagyis inkább, hogy északi Grönland Lapplandig terjedt. De az 
összeköttetés Dél-Gronlandnál is lehetett, ha az úgynevezett «Atlantis» 
létezését elfogadjuk.

Ezen föltevés által legegyszerűbb magyarázatát adjuk azon jelenség
nek, mely szerint a sarkföldi flórában annyi mioczén-korbeli európai 
növényt és egyáltalában a mioezén flórában annyi amerikai typust találunk.

Ha azonban a mioczén-korbeli európai flóra csak ilyen amerikai 
typusokat mutatna, melyek a mioezén arktikus flórában is előfordulnak, 
akkor ezen arktikus övét egyszerűen a két világrész növényvilága közvetí
tőjének tekinthetni; de az európai mioezén flórában olyan subtropikus 
amerikai typusokra is akadunk, minők például a pálmák, melyek nem ezen 
az utón, nem a magas északon átjöhettek Európába. Ezeknek az útját tehát 
másutt kell keresnünk.

A lberqueque azt állította, hogy a kanári szigetek, Madeira, Porto 
Santo és az Azorok egy nagy szárazföldnek, az Atlantiénak maradékai vol
nának. Ez az Atlantis elsülyedt és csak az említett szigeteket hagyta hátra. 
Erre az állításra megtaláljuk a bizonyítékokat is.

Madeira északnyugati részén 1250 lábnyi magasságban a tenger 
fölött tengeri állatok maradványait találjuk, melyek azt bizonyítják, hogy 
Madeira szigetének ez a része a harmadkorban még a tenger alatt volt és 
csak a diluviumban emeltetett ki onnan. Madeira fosszil növényei, melyek 
egyrészt Európa harmadkori flórájával, másrészt pedig a sziget jelenleg élő 
flórájával sok közösséget mutatnak; de ezeknél régibb növénymarad
ványok is bizonyítják azt, hogy a hatalmas bazalt- meg tuffatömegek 
aránylag véve hosszú időszakban alkották a sziget vázát és hogy ez egy
részt megint csak a diluviumban történhetett; másrészt, hogy Madeirának 
már régibb vegetácziója is volt, mielőtt jelenlegi alakját fölvette.
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Madeira jelenlegi flórájában a növények legtöbbjeit Európával közö
sen bírja és így sokkal nagyobb mértékben egyezik meg az európai flórá
val mint a hozzá közelebb fekvő szárazfölddel, Afrikával. A sziget azon
kívül a sajátlagos fajok tetemes számával és az atlanti szigetekkel számos 
közös fajt bír. Ugyanazon viszonyokat tüntetik föl flórájukban a többi 
atlanti szigetek is és azért alaposnak véli H e e r  ezen szigeteknek egymás
sal való összefüggésére vonatkozó nézetét, mely a diluviális kor csigái által 
is megerősítést nyer.

Ez volt az Atlantis, mely az európai szárazfölddel összeköttetés
ben állott.

Okunk van hinni, hogy Európa nyugati partjaitól Eszak-Amerika 
keleti partjai felé számos tengerágtól sokféleképen kiöblösített szárazföld 
terjedett ki, mely északon egészen Izlandig; délen a harmadkor vége felé 
keletkezett szigetekig terjedett és megmagyarázva találjuk e szigetek fosz- 
szil és élő flórájának sajátságait Hogy azok Afrikából nem kaptak jöve
vényt, mutatja még az a körülmény is, hogy mediterrán flórájuk nem 
afrikai, hanem Európa mediterrán növényei által van képviselve.

Különben Afrika és Európa között szintén megvolt az összefüggés, 
mit A. E scher v. der linth és H offmann leletei bizonyítanak. Palermo 
közelében levő és jelenleg ISO—200 lábnyira a tenger fölött fekvő bar
langokban 209 faj fosszil tengeri állatot találtak, melyeknek legtöbbje meg 
most is él a Földközi tengerben. Az ezen állatokat betemető homokon 
barna föld fekszik, melyben óriási mennyiségű csontokat találtak. E cson
tok a Hippopotamus major, H . Portlandi, Elephas antiquus és egyéb emlős 
állatokhoz tartoztak. Ugyanazon állatfajok a maccagnonei barlangban, 
végre Palermo mellett a nevezetes, előbb csak Málta sziget csontbarlang
jaiból ismeretes Elephas melitensis F alc., foga is találtatott. Minthogy az 
Elephas antiquus és Hippopotamus m,ajor az utznachi palaszén-képződés- 
nek korában Olaszországban gyakoriak voltak és az Alpeseken túl Angliá
ban is éltek, ennélfogva e csontlerakodások korát egyugyanazon időre kell 
áthelyeznünk. Minthogy továbbá Szicziliában, az olasz szárazföldön és 
Malta szigetén ugyanazon emlős állatok fordultak elő és végre a san-teo- 
doroi barlangban, nyugatra az Orlando nevű foktól az afrikai elefánt és a 
Hyaena crocuta is találtattak, Afrika és Sziczilia között legalább az emlí
tett időig szárazföldi összeköttetésnek kellett léteznie.

Európa harmadkori flórájában azonban a japáni typusoknak is neve
zetes szerep jutott s ennélfogva itt is keresnünk kell az utat, melyen azok 
ide jutottak. De ne feledjük, hogy Ázsiából még kevés fosszil növényt isme
rünk. A n t ip o f f  a kirgiz pusztában a Taxodium, Sequoia Langsdorfii, Garpi- 
nus grandis, Quercus Drymeia, Fagus Antipofii példányait és egyebeket is 
gyűjtött, mind olyan fajok, melyek Kamcsatkában és Alaszkán is találtat
tak. Nagyobb jelentőséggel bír azonban e tekintetben Sachalin szigetének
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fosszil flórája, mely megegyezik az Alaszkán találttal és melyből 11 faj az 
arktikus flórához tartozik. Ott a sarki és a japáni növények keverékét talál
juk és ez nyilván a mellett szól, hogy Amerika és Ázsia, között szintén 
létezett szárazföldi összeköttetés. Ezt az állítást támogatja az a tény is, 
hogy a mioczén -növények édes vízben, valószínűleg tóban rakódtak le, 
míg jelenleg az őket bezáró sziklák a dagály idején víz alatt vannak és 
tengeri állatok meg növények ütötték föl rajtuk tanyájukat.

A Grinnell-föld élő flórája leginkább Grönlanddal és arktikus Ameri
kával egyezik meg; a mioczén-korban pedig a viszony megfordítva volt. 
Akkor a Grinnell-föld a legtöbb közös fajt Spitzbergával osztotta meg és 
ezen viszonyok valószínűvé teszik azt, hogy a mioczén-korban ama régiók
ban a szárazföld és a víz máskép voltak elosztva; a Grinnell-föld pedig 
Spitzbergával összefüggésben állott.

Megfejtetlenűl hagyja azonban H e r r  ama jelenséget, mely szerint 
harmadkori flóránkban ausztráliai typusok is fordulnak elő. Egészen Tos
cana plioczén képződéseiig követhetők ezek; sőt Madeira és a Kanári szi
getek mostani flórájában is megtaláljuk az ausztráliai flóra emlékét a Pit- 
tospermum coriaceum A it. és a Dracaena Draco nevű fajokban.

A fö ld fö lü le tn e k  ez e n  az  e lő b b e n ie k b e n  v á z o lt  a la k ja  H e e r  s z e r in t  a  
p lio c z é n  és a  d ilu v iá l is  k o rb a n  v á lto z o tt  m e g ;  a k o n tin e n s e k  a k k o r  n y e r té k  
v o ln a  je le n le g i  a la k j o k á t és v e lő k  e g y ü tt a  sze rv e s  v ilá g b a n  is n e v e z e te s  
fo r d u la t  á l lo t t  b e .

A harmadkor vége felé emelkedtek a földfelület színe fölé az Alpesek, 
a Kaukázus és Arménia hegyei; ennek közvetlen következménye a pannoniai 
és a gácsországi tenger lefolyása volt és az aralo-pontikus tenger lassanként 
visszahúzódott jelenlegi határai közé.

A plioczén korban emelkedett ki Sziczilia is a tenger mélyéből, mert 
ezen sziget délkeleti részén 3000 lábnyi magasságban található bazalt kép
ződések és a syrakusai mészkő szintén ebbe a korszakba tartoznak. Az 
Aetna régibb lerakodásai is helyenként a fiatal plioczén képződéseken nyug
szanak, és a növényeket, melyek Fasono mellett a tufákban találtattak 
(Myrtus, Laurus nobilis, Pistacia Lentiscus), olyan fajokhoz tartoznak, 
melyek Szicziliában még most is élnek. így tehát a hegynek is ugyanabban 
az időben kellett keletkeznie.

Ázsia és Amerika között az összefüggés a plioczénben szűnt meg. 
A szárazföld sülyedt, mit már az is bizonyít, hogy a mioczén lerakodás 
fölött plioczén kagylókat bezáró tengeri lerakodás lép föl. A Behring-tenger 
akkor keletkezhetett. Az Aleuták bizonyosan maradékai ezen elsülyedt föld
nek és a hatalmas vulkánok, melyek részben még ma is működnek Kam
csatka és Cook htjánál, ezen jelenséggel összeköttetésben állhatták.

Izlandon és a Jean Mayen nevű kis szigeten még most is működnek 
a vulkánok és részt vesznek a föld átalakításában, de a sarkvidék minden
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egyéb pontjain megszűnt a vulkáni tevékenység; azonban a grönlandi és 
és izlandi barnaszén-területekre feltornyosuló hatalmas tufa- és bazalt
tömegek azt mutatják, hogy ott a harmadkorban óriási mértékben nyilvá
nult a vulkáni erő, mely Spitzbergán már a jura korban elaludt; de ott is 
a carbontól kezdve egészen a juráig hatalmasan vett részt a szárazföld ala
kításában.

A poláris övben a harmadkor vége felé a szárazföldnek általános sü- 
lyedése állott be. Eszak-Amerika északi része és vele együtt az arktikus 
archipelagus mostani szigetei, szintúgy Grönland, Izland, Skandinávia, 
északi Oroszország és Szibéria egy része víz alá merült, úgy hogy az arktikus 
övben a diluviális korban sokkal kevesebb szárazföld volt mint jelenleg; 
ezután a föld ismét emelkedett és Nyugat-Grönland kivételével a poláris öv 
földje lassú emelkedésben van. Eszak-Kanada, a legészakibb Grönland, 
Izland, Spitzberga, Skandinávia és Eszak-Szibéria.

A spitzbergai diluviális lerakodások jelenleg 200 lábnvira feküsznek 
a tenger fölött; de növénymaradványai és a Mytilusbett mutatják, hogy köz
vetlenül a parton képződtek.

Legerősebben mutatkozik az emelkedés Skandináviában az északi 
foknál; de körülbelül az északi szélesség 56-iki fokánál már lankad, mert 
Svédország déli csúcsa jelenleg sülyed. Hogy nyugati Grönland a plioczén 
kor óta eleinte szintén emelkedett; azt mutatják a 70 és 71-iki fok között 
a tenger színe fölött talált plioczén kagylók.

Minthogy Schmidt szerint a tengeri plioczén lerakodások Sachalin 
szigetén és az amerikai partokon egészen Californiáig nagy elterjedéssel 
bírnak, a földnek a plioczén korban kellett sülyednie és bizonyosan akkor 
maximumát is érte el. Azóta ismét emelkedés állott be s a mioczén és a 
plioczén lerakodások, melyek valaha a tengerbe voltak sülyesztve, ismét a 
szárazra kerültek. Az Alaszkára és Sachalinra nézve közös növényfajok közül 
13 a Mississippi terület harmadkori lerakodásaiban is elő fordul és mind
ezek részben az amerikai, részben az ázsiai harmadkori földön messze elter
jeded fák közé tartoznak.

A szárazföld alakzatából kiindulva magyarázta meg tehát H eer azon 
a fosszil flórákban tapasztalható jelenséget, melynél fogva a mai különböző 
flóraterületek typusait találhatni bennök. De a tropikus typusok uralkodása 
a régibb: a subtropikus typusok uralkodása a fiatalabb; végre azoknak 
eltűnése az ezeknél még fiatalabb lerakodásokból önként vezet azon kö
vetkeztetésre, hogy a flórák kifejezői lévén az éghajlati viszonyoknak; föl
dünk felületén ennek különböző korszakaiban a maitól elütő éghajlati 
viszonyoknak kellett lenniök. E jelenséget megérintette már S ternberg, 
B rongniart és mások is, de egyik sem merítette ki olyan alaposan, 
mint H eer.

Kutatván a fosszil flórák főtypusainak éghajlati igényeit, sikerült neki



4 6 2 DR. STAUB MÓRICZ.

a különböző világkorszakok éghajlati sajátságait is kideríteni és ezt oly 
biztos alapra fektette, hogy alig várható e tekintetben kiigazítás.

H e e r  a  sv á jcz i m o la s sz  g a z d a g  f ló rá já t v e tte  k iin d u ló  p o n tn a k .
A meleg égövre utaló fajok kétségen kívül helyezik, hogy ama kor 

éghajlata megfelelhetett azon vidékek éghajlatának, melyek a 15° és 25° 
fokoknak megfelelő isothermák vagyis az északi szélesség 45° és a Bák- 
térítője között feküsznek. E szerint az évi hőmérsék minimumát legalább 
18—20°-ra tehetjük, de okunk van föltenni, hogy még déli Angliában ez 
tényleg 25—26° C. tett.

A mioczénban túlnyomó számban föllépő subtropikus elemek már 
tanúskodnak arról, hogy az éghajlatban is változás állott be és az évi 
középhőmérséket az utolsó mioezénra nézve 20—21°, a felső mioczénra 
nézve pedig 18—19°-ban állapíthatjuk meg.

A harmadkor vége felé mindinkább megközelítette az éghajlat a mos
tani állapotot; noha Toscana plioczén flórája a mostaninál még 3 fokkal 
melegebb éghajlatra vall; de a svájczi utznacli-kópződés növényei azt mu
tatják, hogy az évi hőmérsék közepe már megegyezett a mostanival és így 
9 fokot tett.

Ezután vette kezdetét ama nevezetes jelenség, hogy a hőmérsékben 
általános sülyedés állott be, mely a glecsereket az olasz lapályig, de 
sőt Kelet-Azsiáig vitte. Ezen liőmérséki állapotra nézve is megtaláljuk a 
mértéket.

Izland szigetén magas hegységek emelkednek; délkeleti részén a ha
talmas glecserek terjednek ki; éviközéphőmérséke déli részében 4V2—5°-ot 
tesz; ha ugyanazon hőmérséki közepet a Svájczra nézve is elfogadjuk, akkor 
tökéletesen meg vannak fejtve ezen ország hatalmas glecserképződései.

H e e r  ezen az ősvilági éghajlatra vonatkozó következtetéseit az állat
világban tapasztalt jelenségek által is mindenben igazolva találta. Hiszen 
ő a fosszil rovarok tanulmányozásában is kivívta magának az első helyet, 
mert előtte még senki sem határozta meg oly páratlan pontossággal a sok
fele tekintetben oly nevezetes fosszil rovarokat. Tudván azt, hogy a száraz
földi Bhynchoták közül a mérsékelt égövben a Capsineák, a meleg és forró 
égövben ellenben a Beduvinák, Corcodák és Pentatomák és Scutelleridák 
családjai az uralkodók, nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy a harmadkor 
Bhynchotáinak családjainál ugyanazon viszony mutatkozik. Oeningen és 
Badoboj továbbá a Hymenopterák közül különösen a hangyák föltűnő 
gazdagságát mutatják föl és az óriási és számos termiták a meleg égöv buja 
és gazdag növényzetét is tételezik föl.

A szerves maradványok arról tanúskodnak, hogy a föld egész felületén 
annak első korszakaiban egyforma hőmérsék uralkodott. A szilurban az 
arktikus Amerika helyén tenger volt és annak faunája ugyanazon jellemet, 
sőt részben ugyanazon fajokat is mutatja, mint Közép-Európa tengeri
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faunája. Ugyanazon jelenséggel találkozunk a következő epochákban : a 
carbonban, a triászban és a jurában is egészen a felső krétáig a sarkföldtől 
kezdve lefelé egészen a mi szélességi fokunkig a hőmérsék egyforma volt 
es évi átlagban 23—25° C.-t tehetett. így például a Cap Boheman jura 
növényei, a Cycadeák mutatják, hogy itt is, a mint ezt gróf S aporta a fran- 
czia júrában talált Cycadeák után állította, az évi hőmérsék 25° C.-t tett, 
tehát az éghajlatban változás még nem mutatkozik.

Ugyanazon jelentőséggel, melylyel Oeningen a mioczén korszak szer
ves világának megítélésére nézve bir, ugyanazon jelentőséggel bir a magas 
északon fekvő Grönland krétaflórája, mely épen HEER-ben találta meg 
klasszikus tanulmányozóját. Grönland krétai!órájából jelenleg 335 fajt 
ismerünk. A komé-és atane-rétegekben előforduló számos Cycadea és Glei- 
chenia bizonyítják épen, hogy akkor az északi szélesség 70 és 71-ik foka 
között ugyanazon éghajlati viszonyok léteztek, mint Moletein környékén 
Morvaországban és Quedlinburg mellett Németországban.

Ha most visszaemlékezünk azon egyszerű vázlatra, melyet a harmad
kori flóráról fentebb adtunk, azt fogjuk tapasztalni, hogy az éghajlat válto
zása már az eoczénben mutatkozik, tehát a legfelsőbb krétában vehette 
kezdetét.

Ezek után H e e r  m ég  egy másik, az éghajlatra vonatkozó kérdéssel 
foglalkozik: Vájjon mutatkozik-e már a különböző szélességi fokok szerint 
is a hőmérsék különböző elosztódása?

E kérdésre már az előbbeniekben megadtuk részben a feleletet, ha 
visszagondolunk arra, hogy a mioczénkorbeli flórák egyáltalában közös 
vonást tüntetnek föl; mindazonáltal a különböző helyiségeknek megvoltak 
a magok sajátságos fajai is. A mioczénban is létezett már a sarkvidéken 
sajátságos arktikus flóra ép úgy, mint a mi napjainkban.

Tudjuk, hogy H e e r  számítása szerint a svájczi molassz-föld éghajlata 
9°-kai melegebb volt a jelenleginél és e szám volna a mérték, mely szerint 
a különböző szélességi fokok mioczénkorbeli liőmérsékét megítélhetjük.

A grönlandi harmadkori flórában pálmát (aFlabellaria grönlandica-t) 
is találunk és ez kényszerít minket, hogy ezen vidék mioczénkorbeli hő- 
mérsékét is magasabbnak tekintsük. A Chamaerops Fortunei az egyedüli 
pálma, mely eddig a kew-i botanikus kertben a telet kiállotta; az olyan 
vidéken tehát, melyen legyező pálmák tenyésztek, melegebb éghajlatnak 
kellett uralkodni, mint a minőt jelenleg London környékén tapasztalunk. 
Ennek alapján Grönland mioczénkorbeli hőmérsékének évi közepét 12°-nak 
vehetjük föl, mert a mint az előbb felhozott példa mutatja, ez Kew-en hö
rn érséki igényeinek csak minimumát találja, ugyanis 10° C. évi hőmérsék 
mellett 4'4° C.-nyi téli és 16‘3° nyári hőmérséket és 8° hideg maximumot.

A Grinnell-földön (81 0 44' ész. szél. alatt) találtuk még a Taxodiumot 
és lombos fákat, melyek legalább 8° C.-nyi évi hőmérsékre, és a spitzbergai
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Jégfjordban (körülbelül 78° ész. szél.) egy olyan flórát, mely legalább 
9° C.-nyi évi hőmérsékre engedne következtetni. Ha ezzel most a svájczi 
molassz-föld évi 2'0’4°-nyi hőmérsékét összehasonlitjuk, akkor világos lesz 
előttünk, hogy a hőmérsék is észak felé már akkor apadt, mely apadás 
egy egy szélességi fokra 037° C.-t tett. Ebből most könnyen kiszámíthatni 
Grönland (70° ész. szél.) 12°-nyi évi középhőmérsékét, melyet flórájából 
már következtethettük.

Hasonló eredményre jutunk, ha Izland flóráját is összehasonlítjuk 
a svájczival. Brjamslock mellett találtattak a tulipánfa levelei; a vidék jelen
legi hőmérsékének évi közepét számítás szerint 2° C-ban állapíthatjuk meg. 
Ha e számhoz a talált 9°-ot hozzá adjuk, akkor Izlandra nézve olyan évi 
középhőmérsékét nyerünk (11° C.), mely a tulipánfa, a szőlő és a többi ott 
talált növények létezését megengedi. Azon körülmény azonban, hogy Európa 
harmadkori flórájából csak azon fajok terjedtek el Izlandig, melyeknek 
jelenleg élő képviselői 9°-nyi hőmérsék mellett még elélhetnek; a déli typu- 
sok pedig mind hiányoznak, szintén azt mutatja, hogy észak felé már akkor 
is a hőmérsék csökkenése volt tapasztalható.*

Bizonyítja azt a Samland borostyánkő-flórája is. Benne találjuk még 
a kámforfát, melynek élő utóda a 15°-nyi isothermához alkalmazkodott. 
Danzig évi hőmérséke jelenleg 7—6°-ot tesz; ha ehhez a már említett 
9°-ot hozzáadjuk, nyerjük a 16, illetőleg 15° C-ot, mely a kámforfának az 
ottani vidékeken való előfordulását elegendőképen megmagyarázza.

Az ég h ajla tn ak  ezen  v á lto zá sa  azon b an  n em csak  a térítőkön  k ívü l 
ö ltö tt  o ly a n  n a g y  m érték et; m ert HEER-nek Szu m atra  fossz il flórájára v o 
n atkozó  d o lgoza táb ó l m egtudjuk , h o g y  a szerves v ilá g  és így  az égh ajla t is 
a lig  fö lism erh ető  v á lto zá so k o n  m en t k eresztü l.

Az északi flórák összjelleme azonban a mioczénkor klimatikus jelle
mére nézve még más tekintetben is fontos.

Alaszka fosszil flórájában ama sajátságos képpel találkozunk, hogy 
ennek legdélibb növényalakjai mind Atanekerdluk mellett meg a Disco 
szigetén is előfordulnak és azon fajok, melyek Alaszkára nézve sajátosak 
vagy melyeket Európával közösen bír, mind ugyanazon éghajlati jellemre 
is vallanak. A subtropikus alakok hiányát illetőleg megegyezik a 65°-nál 
fekvő Mackenzie flórájával is.

Az összehasonlítás nyer érdekességben, ha még Sachalin szigetének 
nevezetes flóráját Alaszkáéval állítjuk szembe. Ezen 9°-al délebbre fekvő 
sziget flórájának a Ginnamomum, Nilssonia, Sterculia, Sapindus, Cassia

* A m ioczén és a je len k o r liőviszonyai közö tt létező különbség abban áll, hogy 
jelen leg  a sark felé a 30-ik szélességi foktól kezdve a hő gyorsabban fogy m in t a 
m ioczénkorban és hogy az évi 0°-ny i iso therm a az ész. szél. 58-ik fokára esik, m íg 
a m ioczénkorban ez a sark ra  esett.
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és Smilax fajok délibb színezetét is kölcsönöznek; de épen a sziget fekvé
sénél fogva elvárhattuk volna, hogy a melegebb éghajlatra valló növények 
sokkal nagyobb mértékben lépnének előtérbe. Azonban ellenkezőleg azt 
tapasztaljuk, hogy Sachalin szigetének leggyakoribb és legfontosabb erdei 
fái épen Alaszkán is előfordulnak, ép úgy a mint az arktikus fajok száma 
Sachalinra és Alaszkára nézve egyaránt mioczén flórájok 36 százalé
kát teszi.

Ha viszont Sachalin flóráját az 5 szélességi fokkal északabbra fekvő 
Samland és Kixhöft flórájával hasonlítjuk össze, akkor azt találjuk, hogy 
ez mégis délibb jellemű és hogy benne az arktikus fajok száma csak 13 
százalékot teszen.

Minthogy Neuiltscheik és az angol öböl 10— 102/3-dal délebbre fe- 
küsznek mint Disco és Atanekerdluk, az említett sajátság minden esetre 
föltünővé válik.

Ha Alaszka jelenlegi éghajlatát 9°-al magasabbnak veszszük, akkor 
itt is megkapjuk a mioczén korra nézve jellemző hőmérséket. Ugyanazt 
találjuk a Mackenzie-ra nézve is, és így világossá lesz, hogy az isothermák 
már a mioczén korban nyűgöt felé sülyedtek és hogy a 9°-nyi isotherma 
Disco-n (70°); a Mackenzie-n (65°), Alaszkán (60°) és Sachalin szigetén 
(51°) ment át, a mint jelenleg is az isothermák Grönlandtól nyugat felé 
délre sülyednek, mi a föld és a víz más módon való eloszlásának lesz tu
lajdonítandó.

A tudományban már régen keresik azon tényezőket, melyek az itt vá
zolt éghajlati változásokat előidézték volna.

A sz á ra z fö ld n e k  m eg  a  v íz n e k  a  k ü lö n b ö z ő  k o rs z a k o k b a n  v a ló  e lo s z 
t á s a ; a  fö ld  b e lső  m e le g é rő l és a  n a p s u g á ro z á s  n a g y o b b  in te n z i tá s á ró l  szó ló  
h y p o th e z is e k  e k é rd é s t  n e m  b ír já k  k ie lé g ítő e n  m e g f e j t e n i ; de m é g  Cro ll  
n é z e te  sem , m e ly  je le n le g  és k ü lö n ö s e n  D arw in  k ö z v e tí té s e  fo ly tá n  m a jd 
n e m  á l ta lá n o s  e lfo g ad ás t ta lá l t ,  és m e ly n e k  é r te lm é b e n  a  fö ld n e k  a n a p h o z  
v a ló  á l lá s á n a k  v á l to z á s a ib ó l v o ln a  az é g h a j la t  v á lto z á s a  m e g m a g y a rá z h a tó . 
H e e r  e z t a  h y p o th e z is t  sem  fo g a d ta  e l, m e ly  p e d ig  le g a lá b b  a  jé g k o rs z a k  
v is z o n y a ira  n é z v e  az e g y e d ü li h ih e tő  és m e g b íz h a tó , a z é r t  n e m , m e r t  e n 
n e k  é r te lm é b e n  a  fö ld n e k  m á r  tö b b  jé g k o rsz a k o n  k e l le t t  v o ln a  k e re s z tü l 
m e n n ie ,  m ire  a z o n b a n  az e d d ig i k u ta tá s o k  s z e r in t  sem  a  sze rv e s , se m  a  
sz e rv e tle n  te rm é s z e tb e n  n e m  ta l á lh a t t a  m e g  a  b iz o n y íté k o k a t .

Minden geológus előtt ismeretes, hogy mennyire hasznára vált a 
stratigraphiának a különböző korszakok flórájának földolgozása egy olyan 
mesteri kézből, mint H e e r  O szwaldó volt. De az ő palaeophytologiai kuta
tásainak a stratigraphia egy egészen új és élesen körülírt emeletet is kö
szön. A szép növénygyűjtemény, melyet N orden sk iő ld  a medveszigetről 
(74° 30' ész. szél.) haza hozott, H e e r  dolgozószobájában a medve-emelet 
(Ursa-Stufe, étage ursien) vezérflórájává lett. H e e r  ugyanis azt találta,

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. yQ
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hogy a 18 leírható faj közül csak három lett mármásünnen ismeretessé és 
pedig a középcarbonból. De ezen három faj közül is csak az egyik bír 
nagyobb fontossággal: a Lepidodendron Veltheimianum, mely a középcar- 
bonban igen ritka ugyan, de Outre-Bhone és Taninge mellett is találtatott. 
A H alonia tuberculosa még a kétes szerves képletek közé tartozik; a Stig- 
máriák pedig mint különböző növényfajok, sőt nemek rhizomái nem alkal
matosak ilyen pontos összehasonlításokra. A medvesziget flórája tehát 
nem tartozott a középcarbonhoz; de ép úgy eltér a devon flórájától is. 
Máskép áll azonban a dolog, ha az alsó carbon flórájával hasonlítjuk össze. 
Akkor ugyanis azt tapasztaljuk, hogy 18 faja közül 15-öt már itt is kimu
tattak. Kitűnt továbbá, hogy az őket bezáró kőzetek települési viszonyok
nak egészen megfelelőleg a legnagyobb hasonlatosságot a közvetlenül a 
Bergkalk alatt fekvő homokkövek es palák flórájával mutatja, és ilyformán 
az alsó carbon külön, a felső devonhoz való átmenetet képviselő emelet
flórát képez, mely tőle az Ursa-emelet nevét nyerte. E flóra jelenleg 7G fajt 
foglal magában és Amerikában ép úgy mint Európában több helyen ki
mutatható lévén, a föld fejlődésének történetére nézve nagy jelentőséggel 
bír. Tudjuk ugyanis, hogy a szilur és az alsó devon szerves világának egye
düli képviselői tengeri állatokból és növényekből állanak; s csak a felső 
devonban lépnek föl olyan növények, melyek már szárazföldre vallanak, 
így a devon-korszak vége felé a tengerfenék emelkedése folytán különösen 
az északi félgömbön alakult nagyobb mértékben a szárazföld, melylyel a 
szárazföldi vegetácziónak fejlődése is szoros kapcsolatban állott. Az első 
gazdagabb szárazföldi flórát így az Ursa-emelet mutatja nekünk, és pedig 
követhető ez az északi félgömbön a 47°-—74° és76°-ig (ész. szél.); minde
nütt egy és ugyanazon jellemmel bírván; mindenütt megtaláljuk a Cala- 
viites radiatust, mely hosszú oszlopidomu száraival a mocsaras lapályokon 
tenyészett és óriási rhizomáival áthatotta a tőzeges talajt; mindenütt talál
kozunk a pikkelyes szárú Lepidodendronnal és a rejtélyes Knorriákkal. 
A közbeeső szárazabb helyeken az erdő alkotásában részt vettek a Cyclo- 
stigmák, melyek árnyékában a Cardiopteris- és Palaeopteris-fajok terjesz
tették ki hatalmas lomblegyezőiket. Ezen kor állatvilága pedig, nevezetesen 
a nagy édesvízi kagylók és a rovarokhoz tartozó Neuropterák bizonyítják, 
hogy az Ursa-emelet szárazföldje elég kiterjedéssel bírt, hogy rajta tavak 
és folyók keletkezhessenek.

Meddig tartott ez a korszak, ki tudná meghatározni ? Tény az, hogy 
a szárazföld helyenként ismét sülyedt, minek következtében rajta elegyes
vízi képződések és későbben tiszta tengeri képződések rakodtak le : a szén
pala meg a Bergkalk, mire a Culm megint a szárazföld messzire ható emel
kedéséről tesz tanúságot.

M időn így az e lőb b en iek  u tán  ÜEER-ben az ő sv ilá g  leg je le seb b  k u ta
tó inak  egy ik ét t isz te ln i ta n u ltu k , ö n k én t fö lm erü l azon  k é r d é s : vájjon
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milyen magyarázatát adja ő e sokféle és csodálatos tüneménynek, melylyel 
éles szeme mind a szerves, mind a szervetlen természetben találkozott ?

Ugyanabban az évben, midőn Flora tertiaria Helvetiae czímű mun
kájának utolsó íveit megírta, jelent meg a tudományos világ meglepetésére 
C h a rles  D arw in  a Fajok Eredetéről szóló könyve. Fölöslegesnek tartom 
itt e díszes körben leírni azon sensatiót, mit az angol tudós munkája oko
zott; leírni azt a hatalmas forradalmat, mit a szerves testek tanulmányo
zásának módszerében előidézett. Igen jól tudjuk, hogy D arw in  előtt az 
állatok és növények leírásában ép úgy jeleskedtek mint ma; hogy ezt nem 
kisebb pontossággal, mondjuk lelkiismeretességgel tették mint ma; hogy 
e leírások összefoglalása által bizonyos törvények, szabályok és rendszerek 
jöttek létre, melyek azonban nem tarthattak igényt arra, hogy megértesse
nek, és így nem is képezhették a kutatás végczélját. Leírták, így mondja 
S p e n g e l  Ch a r le s  D arw in  nekrológjában,* az állatokat és növényeket 
kívülről és belülről; mikroszkóp nélkül és mikroszkóppal; osztályozták az 
eredményeket, a nélkül hogy fölfogták volna azt, hogy a klasszifikáczió 
miért létesült így és nem máskép. Természetes rendszert kerestek, a nél
kül hogy e szóval tiszta fogalmat is kötöttek volna össze; mert nem mond
hatták meg, hogy milyen tulajdonokkal kell az igazi természetes rendszer
nek bírnia; mert nem tudták, sőt alig sejtették, hogy csak egyetlen egy 
igazi természetes rendszer lehetséges. Senkinek sem jutott eszébe, azt kér
dezni magától, hogy miért csoportosúlnak a fajok nemekké, a nemek csa
ládokká ; a családok rendekké, a rendek osztályokká és honnet jön az, 
hogy a rendszer kategóriái nem egymás mellé, hanem egymásnak aláren
deltek. Még csak D arw in  volt az, a ki megmutatta, hogy mindezen jelen
ségek fölfoghatok, természetes okok természetes hatásai. Ő neki köszönjük 
annak fölismerését, hogy az állat- és növényvilág egyedüli természetes 
rendszere annak törzsfája, mert a szervezeteknek a rendszerben kifejezést 
nyerő rokonsága nem egyszerűen kéjizett, hanem igazi vérrokonság. Ez 
által lett osztályozó törekvéseinknek a czél kitűzve; a biológiai tudomány 
és vele együtt a morfológia is új pályán kezdettek haladni. És mióta azt 
tudjuk, hogy minden szervezet nemcsak a maga történetével, hanem 
törzsének történetével is bír, mely visszavezet másképen szervezettekre, és 
végre mindinkább egyszerűbb és eltérőbb lényekre; midőn annak belátá
sához jutottunk, hogy valamennyi szervezet az őket környező természet 
befolyása alatt olyan elődökből alakult, melyek hasonlókép a környezet 
befolyásának köszönik eredetüket: azóta a lényeknek a földíVlületen való 
jelenlegi elterjedésében saját és az általuk lakott föld történetének ered
ményét látjuk. Ez által világos is lett előttünk az a csodálatos párhuza
mosság, mely a geológiai egymásután és a természetes rendszer között

* «Biologisches Centralblatt» IT, 1883.
3 0 *
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n y ilv á n u l, m e ly  p árh u zam osság  k izárja azt, h ogy  az egyszer  k ih a lt á lla t  
vagy  n ö v én y  ú jb ó l m eg je le n jé k ; vagy  h o g y  v a la h a  egy  o ly a n  szervezet  
tű n jék  fö l, m e ly  n em  élők  —  m ár lé tező k  —  fe jlő d ési sorához csa tlak oz
n ék , ső t ezt a le g tö k é le te seb b  m ód on  ki n em  eg ész íten é .

D arw in ta n a  teh á t m é ly en  h a to tt a tu d o m á n y o s b u v á r la tra ; fö lfo r 
gatta  a tu d o m á n y o s d ogm ák at; de az em berek  k ed élyv ilágára  is  h a ta lm as  
k ih a tássa l vo lt. H e e r  sem  m aradt az eszm ék  ezen  forrongása  á lta l ér in te t
le n ü l. H iszen  ép en  az új tan  em elte  a g eo ló g iá t és p a lseon to log iá t n agyob b  
tek in té ly re  és n ö v e lte  ezek n ek  je le n tő sé g é t  ; ő h ozzá jok  is k e lle tt fordu ln i, 
m id őn  újabb és ú jabb  b izo n y íték o k a t k erestek  m e lle tte  és e llen e . I ly  k ö 
rü lm én y ek  k özö tt H e e r  kritikus szem m el fogott a tén y ek  m eg v izsg á lá sá 
hoz ; de ő b e lse jéb e  is tek in te tt , sz ív én ek  leg n a g y o b b  k in csére, h itére  is  
és —  ő e lfo rd u lt az új ta n tó l. A m it a sz ü lő i ház b e le  o lto tt, a m it hazája  
term észe ti szép ség e i b e n n e  n ö v e ltek  és a m ú lt idők  v ilá g á n a k  ta n u lm á 
n yozása  csak  fo k o z o t t : az ő h a ta lm as és b ö lcs  I s ten éb en  v a ló  h ité t v e szé 
ly ez te tv e  vé lte  lá tn i az új tan  á l t a l ,  m e ly  legk iseb b  íz é b e n  sem  isten tagad ó , 
h a n em  csak azt k ö v ete li, h o g y  a természeti jelenségeket természetes úton ipar
kodjunk megmagyarázni. HEER-nek a szerves v ilá g  fe jlőd ésére  von atk ozó  
n éze te  sok  tek in te tb en  ta lá lk o z ik  az a n g o l tu d ó sév a l. M indketten  lá tják  a 
lén y ek n ek  a term észeti k ö rü lm én y ek h ez  va ló  a lk a lm a zk o d á sá t; de m íg  
D arw in  a g en etik u s ö ssze fü g g ésb en  a lén y ek n ek  eg ym ásb ó l va ló  la ssú , 
fo ly to n o s  á ta la k u lá sá t lá tja ; H e e r  tagadja  azt, és h e ly éb e  tesz i az em ber  
eszé t tú lh a la d ó  örökké v a ló  sze llem n e k  saját b ö lcs akarata  szer in t va ló  
in tézk ed ésé t.

É s  tén y leg  H e e r  szám os o ly  hézagra, m u tath a to tt, m e ly ek et D arwin 
bu zgó  k övető i e lég  fá jd a lm asan  érezvén , az em beri tudás csek é ly  voltának  
rovására jeg y ezn ek .

Biztos adataink vannak arra, hogy az Ursa-emelettől kezdve egé
szen a Culmig hosszú idő múlhatott el, és hogy ezen sok évezred alatt a 
szerves lények életföltételei sokfélekép megváltozhattak; mindazonáltal 
tapasztaljuk azt, hogy az Ursa-emelet kiváló növényeinek egyike a Calami- 
tes radiatusnak  sokféle alakjai még az alsó carbon legfiatalabb tagjában 
Morvaország dachschiefer-jében is szerepelnek; mire kihal, a nélkül hogy 
a középcarbonban hozzá hasonló alakban folytatódott volna. És hasonlót 
tapasztalhatni a Knorriákra, a Cardiopteris és Palaeopteris fajokra nézve 
is. Hol van itt a fajok észrevehetetlen transmutácziója ? Midőn a grönlandi 
alsó kréta (urgonien) számos cryptogam és gymnosperm növényei között 
egyszerre a legelső kétszikű fát, a Popidus primaevab&n látjuk föllépni? 
E fa a nyárfák azon csoportjához tartozik, mely aztán az Atane rétegek 
leggyakoribb növényeit képviselte, és hol van a hid, mely a Populus pri- 
roa&ra-t az alantabb álló növénycsoportokhoz kapcsolná? a jurában a két
szikű növényeknek még nyomát sem találjuk; a felsőkrétában pedig egy-
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szerre olyan számban jelennek meg, hogy 16 családba sorozhatok; mely 
családok azonban — és ez a nevezetes — a rendszerben nagyon messze 
feküsznek egymástól.

Igaz továbbá, hogy a harmadkor növényeinek túlnyomó száma az 
elő utódokkal nem azonosítható; de másrészt vannak olyanok is, melyek 
föllépésük idejétől kezdve mai napjainkig nem változtak meg. Ilyen pél
dául a mioczén sarki földön föllépő három fenyő, a Pinus Abies, P. Laricio, 
P. montana és a Taxodium distichum, melyek azóta lakóhelyüket igen, de 
külsejűket nem változtatták meg.

A Liriodendrón Meeki, a grönlandi kréta tulipánfája már akkor ép 
úgy mutatta leveleinek polymorphismusát, mint mai nap élő utóda és akár 
a fiatalabb, akár a régibb korszakokat tekintsük, mindenütt azt látjuk, hogy 
a régibb fajok mellett már készen feküsznek a fiatalok mint «pénzrakásban 
az új fényes érmek a régi kopottak mellett.»

ím e  látjuk , h o g y  csak u gyan  tá ton gó  h éza g o k  va n n a k  m ég  tu d o m á 
n y u n k b an , de H eer n em  tartozott azok  közé, a kik az ily e n  tá ton gó  h éza 
gok at a k ép ze le t röpke a lk o tá sa iv a l, a fö ltev ések  k ártyah áz-szerk ezetével 
áth idalják , h a n em  a láza tta l és m eg a d á ssa l á llo tt  m eg  az ür sz é lé n , érezvén  
azt, h ogy  ott, h o l az em beri észn ek  határ van  vetve, m eg  k e ll h a jo ln ia  a 
T erem tő e lő tt!

Nem csoda tehát, hogy H e e r  az érvek és tapasztalatok hatalmas fegy
verével támadta meg az új tant.

Az éghajlathoz és a helyhez való alkalmazkodásnak H e e r  csak any- 
nyiban tulajdonít átalakító befolyást, hogy ez által a faj varietásai kelet
kezhetnek, melyek azonban mindig maga a faj jellemeit megőrzik; de 
emberi tudomás szerint ezen az úton új faj még nem keletkezett; sőt a ter
mészetben sokkal inkább a faj fentartására, mintsem ennek megváltozására 
való hajlamot tapasztalnánk, mit a kultivált növények és állatok a vad 
állapotba való visszaesése és a bastardok meddősége elegendőképen bizo
nyítana. És a meddig az emberi történelem terjed, nincs eset rá, hogy 
valamelyik faj megváltozását tapasztalhattuk volna; a czölöpépítmények 
vad növényeinek maradványai a legszorgosabb vizsgálat után is azonosok
nak bizonyultak a mostan élőkkel, és még hátrább menvén, a dürnten-i és 
utznachi palaszénben ugyanazon fajokkal, sőt a mogyorónak ugyanazon bét 
varietásával találkozunk, mint napjainkban. Sőt az állatok nemcsak testük 
alakjában, hanem még ösztöneikben is tanúsítják a legcsodálatosabb állha
tatosságot és ha példának okáért a méhek, a mint D arw in  hiszi, a viasz- 
sejtek készítését megtanulták volna, akkor arra is képesek volnának, hogy 
e művészetüket kiművelhessék.

Még azon megczáfolhatatlan tény is, hogy a szerves világ a föld fölü- 
letén a legegyszerűbb lényekkel kezdte meg az útját, hogy az alsórendű 
állat és növény között még nem találták meg a válaszfalat és mindkettő
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más-más irányban mindinkább komplikáltabb szervezetekben nyilvánúl ; 
ezen tény sem bizonyítana semmit a kiválasztásról szóló tan mellett. Nem 
ismeri senki az utat, a módot, a mint az igénytelen egysejtű lényből a szer
vek különféleségével biró magasrendű növény és állat keletkezhetett volna 
és ha D arw in  követői újonnan megszerzett, a létért való harczban nagyobb 
szívósságot kölcsönző tulajdonságokra hivatkoznak; akkor H e e r  P ic t e t -vei 
tart, ki azt állítja, hogy az újonnan megszerzett jó tulajdonság csak akkor 
válhatik hatásossá, ha tökéletesen kimívelődött, mi pedig vajmi ritkán sike
rülhet, minthogy a még fejlődésben levő jó tulajdonság épen a darwinisták 
szerint létező harczban vajmi korán megsemmisülne. S pr e n g e l  C., D arw in  
Ch., D e l p in o  F. és M ü l l e r  F. a növények és rovarok között való viszony 
kiderítésére vonatkozó vizsgálataik, melyek fényes bizonyítékokként szere
pelhetnek a hasznosság elve mellett, H e e r  szerint még nem kimerítők; 
mert az arktikus övben is, hol csekély a mézkedvelő rovarok száma, sőt 
helyenként ezek végkép hiányzanak is, mégis fejlődnek szép virágú növé
nyek ; ellenben azt találjuk a mi fűzfáinknál, melyek kora tavaszszal nyitják 
virágaikat és az akkor fölébredező rovaroktól tömegesen látogattatnak, még 
eddig nem fejlesztettek zöld csészét, sőt még mindig igénytelen virágocs- 
kával búnak.

H e e r  mindezekből azt következteti, hogy a fajoknak meghatározott 
alakj okban való megmaradása sokkal tovább tart mint ezeknek átváltozása, 
tehát csak bizonyos hosszan tartó, megmérhetetlen hosszú idők után egy
szerre tűnnek föl új alakban, mit a jellemek átverődésének (Umprägung der 
Charaktere) nevez.

A ki az újabbkori biológiai irodalomban csak némi jártassággal bir, 
könnyen megtalálja H e e r  ezen állításainak egyikére-másikára a czáfolatot 
is; de ép oly könnyen fölismerhetjük még saját irataiban is, hogy koránt
sem állott olyan távol D arw in  tanától.

Már a svájczi czölöpépítmenyekről szóló klasszikus dolgozatában 
(1866) arra a nevezetes eredményre jutott, hogy noha a vad növények a 
történeti időben változást nem mutatnak, ezt annál feltűnőbb mértékben 
tapasztaljuk a kultivált növények többségénél. Az ember közbenjárása 
folytán a hasznára szolgáló növények az idő folytán gyümölcsözőbb fajokká 
alakultak át. így a czölöpépítmények kis hatsoros árpáját (Hordeum hexa- 
stichvm sanctum et densum) minden valószínűséggel azon ősalaknak tekint
hetjük, melyből a négysoros keletkezett. A művelés folytán meghosszabbo
dott a kalásztengely, minek következtében a kalászkák jobban eláílanak 
egymástól és az oldali sorok egymás fölé kerültek. Ily módon jött létre a 
közönséges hatsoros árpa (Hordeum vulgare); de a változás még más 
irányban is érvényesült. Az oldalt álló virágocskákban elsatnyultak a ter
mők, minek következtében csak a középsők érlelhettek gyümölcsöt. Ily 
módon a magvaknak csak két sorát nyerjük, de e helyett a szemek nagyob
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bak lesznek és létre jön a mi közönséges kétsoros árpánk (H . distiehum ), 
ha a kalásztengely megnyúlt és a tönkelyárpa ( H. Zeochriton), ha a kalász
tengely rövid. H eer  ezek után az árpa valamennyi alakjait egy és ugyan
azon faj varietásainak tekinti, melyek néha tényleg átmeneti formákat is 
mutatnak. Pedig mi azt kérdezhetjük, mit tehetett az ember arra, hogy a 
neolith kor árpája olyan nevezetes, olyan mélyen ható átalakuláson menjen 
keresztül? Földjét megtrágyázta, megöntözte és a jövő vetésre a nagyobb, 
a szebb és erősebb szemet félretette és ezt hasonló gondozásban részesítette ; 
vájjon nem teszi-e ezt a természet is ? Nem kerülhet a vadon termő növény 
magva testvéreinél a létezés szerencsésebb körülményei közé és ezek között 
nemzedékről nemzedékre megmaradván, nem lesz-e a későbbi nemzedék 
olyan sajátságokkal fölruházva, melyek az ősökétől egészen eltérővé fogják 
tenni ?

Érdekes e tekintetben HEER-nek a Sequoiákról szóló értekezése is. 
Ma két egymástól élesen elkülönített Sequoia-typusz létezik. A Sequoia sem- 
pervirens, E nd l. és a S. gigantea, E m il. Maga a Sequoia-genusz már az 
Urgonienben lépett föl és pedig olyformán, hogy már akkor is föltűnt a két 
ellentétes typusz ; mindkettő között pedig öt más faj képezi az egyiktől a 
másikhoz átmenetet. Ezen a két typusz között levő hézagot a harmadkor 
az utóbbiaknál még számosabb fajok hidalják át, hogy végre megint elhal
janak; kiessenek, hátra hagyván a jelenlegi korba a két typikus szélsőséget.

M ég n ag y o b b  m érték b en  lek öti fig y e lm ü n k et HuER-nek egy  k ésőb b i 
dolgozata , m e ly b en  az Ginkgo-féle fák történetét adja és m ely n ek  k iegész ite -  
séű k  a két évve l k é ső éb en  (1882) a Coniférák geológiai koráról szó ló  d o l
gozatá t tek in tjü k .

E tanulmányaiban részletesen föltünteti a genetikus összefüggést, 
mely a Coniferák különböző családjai között a különböző geológiai korsza
kokban észlelhető és nem hallgatja el, hogy a Cordaitidák, az első virágos 
növények azon sajátságokkal bírnak, melyek egyrészt egyenként, részint 
későbben fellépő Conifera-családoknál, részint más növénycsoportnál, a 
Cycadeáknál is föltalálhatok.

A Ginlógo genus L. ma csak egyetlen egy szűkre szorított területen 
— Khinában — előforduló faj s a Gingko biloba, L .  által van képviselve. 
Legelőször azonban a Jura korszakban és pedig mindjárt 13 fajjal lépett 
föl; vele együtt még más 5 genus, melyek szorosan hozzá csatlakoznak. 
A Rhidipopsis óriási, tenyeresen osztott levelekkel, melyek legalsó káréivá 
kisebb a többinél; a Baiera bőrnemű, rövid nyelű, a nyel felé ékidomulag 
elkeskenyedő, két vagy több karólyra osztott levelekkel, melyek lemezét 
számos és sűrűén álló hosszér hatja keresztül; a Czekanowskia aljukról vil
lásan hasadt levelekkel, melyek végre hajfínomságú vagy fonalidomú sal
langokban végződnek; de nyalábokba vannak egyesítve és a bracteák egész 
koszorújával vannak körülvéve; a Trichopitys az előbbeni genuséhoz ha
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sonló levelekkel, de a lemez többé-kevésbbé hosszú nyélén ü l ; végre a 
Phocnicopsis, melynek levelei egyszerűek és épek; de a Czekanowskiához 
hasonlólag nyalábokba vannak egyesítve és tövükön bractea-koszorúval 
körülvéve.

Ha most a Jurát megelőző korszakban körültekintünk, nem találko
zunk többé Ginkgo-val, de igenis a Keuperben és a Felső-Carbonban föl
lépő Baiera  genussal; továbbá Trichopitys és a vele rokon Dicranophyllum  
genussal a Felső-Carbonban.

E három genus tehát a Salisburiák legrégibb, eddig kimutatható 
typusa ezen növénycsoportnak és egyáltalában a Taxineáké. De velők 
együtt lépnek föl az Abietineák és a Taxodiaceák; egyszersmind még szá
mos egymással rokon növényalakok, melyek külön kihalt családot képvi
selnek, ugyanis a Cordaitidák. Ezek már a felső szilurban jelentek meg; 
a carbonkor leggyakoribb fái voltak és elterjedtek egészen a permig. Egy
néhány edényes kryptogam növénynyel egyetemben a legrégibb szárazföldi 
növények közé tartoztak és egyáltalában az első virágos növények. De most 
azon sajátságos tüneménynyel találkozunk, hogy ezen Cordaitidák levelei 
élénken emlékeztetnek a Phoenicopsis és Feildenia nevű genusok leveleire; 
magvaira nézve pedig a Salisburiára, minek következtében tehát a Cor
daitidák levél- és magképződésre nézve a Salisburiákhoz csatlakoznak. De 
vitás még azon pont, vájjon a Cycadeáknak vagy a Coniferáknak rende- 
lendők-e alá? Az egyszerű levelek és a sokfélekép elágazó szár az ellen 
szólallak, hogy a Cycadeákhoz, a melyekhez K e n a u l t  állítja, tartoznának; 
de H e e r  elfogadja itt W arming nézetét, mely szerint aTaxineák valamennyi 
Conifera között a Cycadeákhoz legközelebb állanak. Úgy látszik tehát, hogy 
a Salisburiák csoportja kapcsolja a Coniférákat a Cycadeákhoz, melyek a 
carbonban még ritkák. Ezek és az edényes kryptogainok között a Nög- 
gerathiák és Psigmophyllák és a csak törzsmaradványaik után ismeretes 
sajátságos Medullosák képezik az átmenetet.

A Nöggerathiáknak szárnyalt összetett leveleik vannak, mint a Cy- 
cadeák és a harasztok többségének, továbbá porleveleik mint az elsőknek; 
tehát a harasztokkal, nevezetesen a Marattiaceákkal látszanak összekötte
tésben állani.

Az Abietineák a Walchiák által a Selagineákhoz (Lepidodendron), más
részt az Elatides nevű genus a Pinus-hoz való átmenetet eszközli; a Taxo- 
diák pedig egyesítik az Abietineákat a Cupressineákkal.

Ki állíthatná, hogy H e e r  ezen genetikus tanulmányával a darwi- 
nismus tanával ellentétben állana és nem természetszertíbb-e a fölfogás, 
hogy a sok Conifera-faj is nem egymásból alakult, mintsem hogy annyi 
ugrást föltenni, mint a mennyi az új faj ?

És nem fogadja el minden igazi, ethikai műveltséggel bíró természet
vizsgáló H e e r  következő eszméit ?
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A természetben határozott terv szerint való fejlődésének belső alapja 
vele született, a Teremtő részéről beléje fektettetett, mert az anyagok min
denkor ugyanazok voltak és ugyanazoknak megmaradtak, csak a belőlök 
képződő lények vannak folytonos változásban. «In der ganzen Schöpfung 
wird nur ein Werden und kein ruhendes Sein gefunden.» Az egész terem
tésben csak a haladás, de nem a megmaradás jeleit találjuk. Benne gene
tikus összefüggés létezik, mert csak ennek alapján alkothatunk magunknak 
a fajok keletkezésére tiszta fogalmat.

És, Uraim! akár csatlakozunk D arw in  a fajoknak a transmutáczió 
útján való keletkezéséről szóló tanához, akár H e e r  a fajoknak azok jelle
meinek átvetődése útján való keletkezéséről szóló tanához, mi mindenkor 
azon tudatra fogunk jutni, hogy a természetben végbemenő jelenségek tör
vényekhez alkalmazkodnak és így ha törvények léteznek, van törvényalkotó 
is és ezen az ember gyarló esze fölött álló törvényalkotóban fölismerjük 
mindnyájan az Istenséget!

Midőn így H e e r  vallásosságában nemes kedélyének egyik fővonásával 
megismerkedtünk, kell, hogy a polgár erényeiről is megemlékezzünk.

H e e r  n em  tartozo tt a zo n  tu d ósok  közé, kik a tu d o m á n y o ssá g  m a g a s
la táró l ar isztokratikus v issza v o n u ltsá g g a l tek in ten ek  le  a m in d en n a p i é letre  
és en n ek  szü k ség le te ire . 0  szen t k ö te le sség én ek  tartotta , n em csak  ta n ítv á 
n ya in ak , h a n em  polgártársa in ak  is ta n ító ja  len n i. Svájcz és a sarkvidék  
fo ssz il dóráinak  h íres író ja  n em  reste lte  a zürich i k a n ton  ren d őri tan ácsa  
íö lszó lítá sa  fo ly tán  a cserebogarak  p u sz títá sa  érd ek éb en  k is nép szerű  fü zetet 
í r n i ; dr. N ä g eli K ároly  (je len le g  eg y etem i tanár M ü n ch en b en ) és K e g e l  
(je len leg  a szt-pétervári fü vészk ert igazga tó ja  és orosz á lla m ta n á cso s) ba- 
rátjaival a la p íto tta  a m ezőgazd aság i és k ertészeti egy letet, m e ly n ek  18 éven  
át buzgó  e ln ö k e  v o lt  és m in t ily e n  szám os m eg n y itó  b eszéd e ib en , je le n té 
se ib en  és k ö z lem én y e ib en  b izo n y íto tta  be a gazd aság  szü k ség le te i iránt 
való  m é ly  érte lm ét. U gyan ezt tap aszta lju k  k a n to n á n a k  társad a lm i és g a z 
dasági á llap o tja it ille tő le g  a BLUMER-rel együ tt 184-6-ban írt és Der Kanton 
Glarus czím ű  m un k ájáb an , m ely b en  ritka n y iltsz ív ű ség g e l tárta fö l a fogyat?  
kozások at és h iá n y o k a t, egyszersm in d  k ije lö lv én  az ú ta t és m ód ot, m e ly en  
azok g y ógy íth a tók  vo ln á n a k . A strickhofi gazd aság i isk o la  a lap ítá sá b a n  is 
tev ék en y  rész t v e tt  és en n ek  fe lü g y e lő  b izo ttságáb an  évek  h osszú  során  át 
végezte  az e ln ö k  teen d ő it. 18 éven  át a k a n ton -b izo ttság  tag ja  is  v o lt  és n em  
szabad  m egfe led k ezn i szám os n ép szerű  és hazájának  tu d o m á n y o s e g y le 
teinek  ü lé se in  tartott e lőad ások ró l sem .

De még valamit! Tiszta lelkének és nemes kedélyének tanúi közé 
számítandók még költeményei is. Igaz ugyan, hogy versei nem szereznek 
neki a német lyra halhatatlanai között helyet, de a mint minden beszédé
ben, minden előadásában, úgy minden költeményében is visszatükröződik 
mély vallásossága és szép hazája iránt táplált szeretete.
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Megemlítsük-e még azt, hogy H e e r  a tudomány és a közjó mezején 
szerzett érdemeiért soha sem kereste az anyagi jutalmat, hogy életének 
utolsó perczéig mindig szerény viszonyok között élt, noha hosszú azon 
kitüntetések sora, melyekben hazája és a külföld részéről részesült.

H e e r  a baseli és a bécsi egyetem tiszteletbeli doktora, a párisi, mün
cheni, brüsseli, stockholmi, pétervári, a Leopoldina Carolina nevű német 
és a magyar tudományos akadémia tagja; a philadelphiai, bostoni és new- 
yorki akadémia, a londoni Viktoria-intezet, a svájczi alpesi klub és a 
magyarhoni földtani társulat tiszteleti tagja; a londoni geológiai és a Lin- 
nean-társulat, az edinburgi növénytani és még számos egyéb tudományos 
társulat kültagja volt. a Flora tertiaria Helvetia czímű munkáját a hollandi 
tudományos társulat a 100 éves jubileuma alkalmával 1859-ben kitűzött 
nagy díjával és 1861-ben az oeningeni rovarokról szóló értekezését ugyan
azon társulat nagy éremmel tüntette ki. 186:2-ben és 1873-ban a londoni 
geological society pénzbeli díjakban részesítette és 1874-ben a Wolaston- 
éremmel, 1878-ban pedig a londoni royal society a Koyal-Medal-lel tün
tette ki. 1874-ben a stockholmi tudományos akadémia szintén arany érem
mel, 1882-ben pedig a franczia akadémia a Cuvier-féle díjjal tisztelte meg. 
Nemzetközi kiállítások alkalmával három ízben lett érmekkel kitüntetve és 
a tudományoknak a trónokon ülő pártfogói is részesítették a szerény svájczi 
tudóst kitüntetésekben. így Svédország, Portugál, Dánia és Baden fejedelmei 
adományoztak neki rendjeleket. De a fejedelmeken és a tudományos testü
leteken kívül maguk a tudósok is vetélkedtek H e e r  kitüntetésében; szak
társai számos fosszil fajt neveztek el róla, M e is s n e r  pedig egy elő génust 
ruházott fel H e e r  nevével.

1883 tavaszán fejezte be a Flora fossilis arctica hetedik kötetét. Az 
anyagot, melyet ebben földolgozott, ismét visszaküldötte Kopenhágába, 
hálaimát mondván az egek Urának, hogy ilyen nagy munka befejezésére 
megadta neki az erőt. Saját szándéka szerint ez az utolsó nagyobb dolgo
zata volt, többé ilyenre vállalkozni már nem akart; mindazonáltal még se
rényen hozzá fogott egy új munkához. Sváj ez nivális flóráját akarta meg
írni — hattyúdalát. A svájczi természettudományi társulat utolsó évi 
gyűlésén a jelenlevők nagy örömére még meglepő frissességgel vett részt; 
de két héttel későbben közeledett feléje a halál.

Heves mellgörcsök bántották reggelenként; de ennek daczára még 
szept. 28-án szándékozott családjával Bexbe utazni, de a szeptember 27-ik 
napját megelőző ejjel kilehelte leánya karjaiban nemes lelkét.

Vele Svájcz legnemesebb polgárainak, a tudomány legnagyobb hő
seinek, a legvallásosabb emberek egyike szállt a sírba; de emléke fon fog 
maradni magasztos mintakép gyanánt, mert mint a harezosok sisakján, úgy 
H e e r  tudós homlokán tündökölnek e buzdító szavak:

Istenért és a hazáért!
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H eer O szwald phytop a laeon to log ia i d o lgoza ta in ak  je g y z é k e .

1846. Uber die an der hohen Rhone entdeckten Pflanzen. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. 
f. d. ges. Naturw. 1846. p. 35—38. Leonhard u. Bronn, Neues Lhrb. f. Min. etc. 
1846. p. 369—371.

— Physiognomie des Fossiles d’Oeningen. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw.
1846. p. 159— 181.

1850. Uber Anthracitpflanzen der Alpen. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. 1850—2.
p. 129—153. Leonhard u. Bronn, Neues Jlirb. f. Min. etc. 1850. p. 657—674. 

1854. Übersicht der Tertiärflora der Schweiz. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. 1853—5. 
p. 8S—153.

— Introduction á la Flore tertiaire de la Suisse. Bibi. Univ. de Génévé. XXVI. 1855.
293—314.

1856. Lettre á Sir C. Lyell (sur l ’étude de la Flore tertiaire). Bull. de la Soc. Vaud.
V. p. 145— 151.

— Sur l ’origine probable des étres organisés actuels des iles Acores, Madére et Canares.
Bibi. Univ. de Geneve. XXXI. p. 327—331.

— Fossile Pflanzen von Locle. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zürich. I. p. 92—95.
— Über das Aussehen unseres Landes im Laufe der geologischen Zeitalter. Vortrag.
1857. Über die Wallnussbäume. Verhdlgn. d. Schweiz. Naturf. Ges. in Trogen.
1858. Die Schieferkohlen von Utznach und Dürnten. Rathhausvortrag.
— Les charbons feuilletés de Durnten et d'Utznach. Bibi. Univ. de Génévé. 2. série.

II. p. 305—509.
— Quelques notes sur les nogers. Bibi. Univ. de Génévé. 2. série. III. p. 53— 60. 
1855—1859. Flora tertiaria Helvetiae 3. vol. c. 156. tab.
1859. (et J. Capellini) Les Phyllites cretacées du Nebraska. Verhdlgn. d. Schweiz. 

Ges. f. Naturw.
— Die klimatischen Verhältnisse des Tertiärlandes. Zeitschr. f. d. Ges. Naturw. Halle.

XV. p. 1—42.
— Sur de climat de l ’époque molassique en Suisse. Bull. de la Soc. Vand. VI.

p. 134—135.
1860. Untersuchungen über das Klima und die Vegetations Verhältnisse des Tertiär

landes. Winterthur.
1861. Reply to Dr. Newberry on the age of the Nebraska leaoes. Silliman Journal. 

XXXI. p. 435—440.
— Zur näheren Kenntniss der sächsisch-thüringischen Braunkohlen-Flora. Ablidlgn. d.

Naturw. Ver. f. Sachsen u. Thüringen. II. p. 407—428.
— On the fossil flora of Bovey Tracey. Proc. Roy. Soc. XI. 1860—2. Transact, p.

1039— 1086.
1862. Über die von Lyell in Grönland entdeckten Pflanzen. Vierteljahrsschr. d. naturf. 

Ges. Zürich. VII. p. 176—182.
— On certain fossil plants from the thempstead Beds of the Isle of Wight. Journal of

the geol. Soc. XVIII. p. 369—377.
1863. Sur les terrains houiller de la Suisse et de la Savoye. Bibi. Univ. de Génévé. 

2. série. XVI. p. 179— 181.
1864. Plantes utiles trouvées sous les anciens habitations lacustres de la Suisse. Bibi. 

Univ. de Génévé. 2e série. 1864. p. 160—164.
— Geschichte der Flora der Schweiz. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw.

XVIII. p. 1—36. Bibi. Univ. de Genév. 2e série. XXI. 1864. p. 335—369. Ann. 
des sc. nat. Bot. 4. série. III. p. 164— 186.
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1864. Die Urwelt der Schweiz. Zürich. (2-ik átdolgozott és bővített kiadása.)
— Le monde prirnitif de la Suisse, trad, die M. Isaac Densoie (1872).
1865. Uber die fossilen Pflanzen von St. Jorge in Madeira. Neue Denkschrftn d. all. 

Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. Bd. XXV.
— Uber einige fossile Pflanzen von Vancouver und Britisch-Columbien. Neue Denk

schriften d. all. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. Bd. XXV.
1866. Die Pflanzen der Pfahlbauten. Neujahrsblatt.
— On the miocéné flora of North-Greenland.
— Pflanzenüberreste in babylonischen Ziegeln. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. f. d. ges.

Naturw. p. 8 j —81.
— Uber den versteinerten Wald in Atanekerdluk in Nordgrönland. Vierteljahrschrift.

1866. p. 259.
— Die organische Natur. Zeitschrift, f. d. ges. Naturw. Halle. XXVII. p. 43—57.
1867. Sur les plantes fossiles de Nebraska. Neue Denkschrftn. d. Schweiz. Ges. f. 

ges. Naturw. XXII. Mám. s. S. 1—22. 4. Taf.
— Über die Polarländer. Vortrag. Zürich.
— Om de af E. E. Nordenskiöld och C. WT. Blomstrand pä Spitzbergen upptäckta

fossila växter. Öfvers. Acad. Förhandl. Stockholm. XIII. p. 119— 155.
— Über die miocéné Flora der Polarländer. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. f. d. ges.

Naturw. 11. p. 139— 152. Bibi. Univ. de Génévé. 2o série. XXX. p. 218—231.
1868. Flora fossilis arctica I. Die fossile Flora der Polarländer, enthaltend die in 

Nordgrönland, auf der Mellville-Insel, im Banksland, am Mackenzie, in Island 
und Spitzbergen entdeckten fossilen Pflanzen. Zürich.

— Die Geinitzia cretacea eine wirkliche Sequoia. Die Kreideflora des hohen Nordens.
Leonhard u. Bronn’s Neues Jhrb. für. Min. etc. p. 63—64.

— Uber die Braunkohlenflora Norddeutschlands. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. f. d. ges.
Naturw. LII. p. 99— 101.

— On fossile växter fran Nordvestra Amerika. Ofv. Acad. Eörhandl. Stockholm. XXV.
p. 63—68.

1869. Die miocéné Flora von Spitzbergen. Verlidgln. d. Schweiz. Ges. f. d. ges. Na
turw. LIII. p. 156— 168. Ann. Soc. Nat. Botan. 4. série. XII. p. 302—311. Bibi. 
Univ. de Génévé. 2e série. XXXVI. p. 278—300.

— Über das Alaskaland. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges. Zürich. XIV. p. 118—121.
— Über die diluvialen Ablagerungen Spitzbergens. Vierteljahrsschr. d. naturf. Ges

Zürich. XIV. p. 432—433.
— Preliminary report on the fossil plants collected by M. Whymper in North-Green

land in 1867. Report Brit. Assoc. XXXIX. p. 8— 10.
— Beiträge zur Kreideflora. I. Flora von Moletein in Mähren. Neue Denkschrftn. d.

alig. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 24 S. m. 11 Tfln.
— Flora fossilis Alaskana. Fossfle Flora von Alaska. Kongl. Svenska Vetenkaps-

Akad. Handl. VIII. No. 4. Stockholm. (II.)
— Spitzbergen. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akad. Handl.
— Contributions to the fossil Flora of North-Greenland. Philosoph. Transact.

MDCCCLXIX. London, p. 445—488. (II.)
— Die Braunkohlenpflanzen von Bornstädt. Abhdlgn. d. nat. Ges. in Halle.
— Die neuesten Entdeckungen im hohen Norden. Zürich, 1869.
— Miocene baltische Flora. Leonhard u. Bronn’s Neues Jhrb. f. Min. p. 1031— 1033.
— Über die Bären-Insel. Vierteljahrsschrft. d. naturf. Ges. Zürich. XV. p. 396—398.
— Om nogle fossile Blade fra Oen Sachalin. Vedensk. Med. naturh. Foren. Kopen-

haga p. 347— 349.
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1869. Die miocéné Flora und Fauna Spitzbergens mit einem Anhang über die dilu
vialen Ablagerungen Spitzbergens. Kongl. Svenska Vedenskaps-Akad. Handl. 
Bd. VIII. No. 7. (II.)

— Dryandra Sclnankii Heer. Züricher Vierteljahrssckft. XV. p. 326.
— Fossile Flora der Bären-Insel. Kongl. Svenska Vedenskaps-Akad. Handl. IX.

No. 5. (II.)*
1871. Förutskickade anmärkningar öfver Nordgrönlands Kritflora, grundade pä den 

Svenska Expeditionens upptäckter 1870. Öfvers. Ak. Förhandl. Stockholm. 
XXVIII. p. 1175— 1184. Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXIV. p. 155—164.

— Beiträge zur Kreideflora II. Zur Kreideflora von Quedlinburg. Neue Denkschftn.
d. alig. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. XXIV. 15. S. m. 3 Tfln.

1872. Uber den Flachs und die Flachskultnr in Alterthum. Neujahrsblatt d. naturf. 
Ges. Zürich.

— Uber die Braunkohlenflora des Zsilvtbales in Siebenbürgen. Jahrb. d. kgl. ung.
geol. Anstalt. Bd. II.

— Verrucano. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1872. p. 209.
— Carboniferous flora of Bear-Island; with an appendix on Cyclostigma, Lepidoden-

dron and Knorria from Kiltorkan. Quart Journ. Geol. Soc. XXVIII. p. 161— 173.
1873. On de miocena växter, som den Svenska expeditionen 1870. hemfört fran 

Grönland. Övfers. of Kon. Vet. Acad. Förhandl. XXX. 1873. No. 10.
1S74. Über Gingko Thunb. Regels Gartenflora. 1874. p. 260—262.
— Mittheilungen über die neueren Arbeiten bezüglich der arktischen Flora. Neues

Jhrb. f. Min. etc. 1874. p. 278.
— Die Kreideflora der arktischen Zone. Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 1874.

Bd. 12. No. 6. 138 S. m. 38 Tfln. (III.)
— Die schwedischen Expeditionen zur Erforschung des hohen Nordens von 1870 und

1872/3. Zürich, 1874.
— Nachträge zur miocénén Flora Grönlands. Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Haudl. Bd.

13. No. 2. 29 S. m. 5 Tfln, (III.)
— Om nägra fossila växter frän Oen Sachalin. Ofversigt of Kongl. Vet. Acad. För

handl . 1874. No. 10.
— Anmärkmingar öfver de of Svenska Polarexpeditionen 1872/3 upptäckte fossila

växter. Ofvarsigt af Kongl. Vetenskaps Acad. Förhandl. 1874. No. 1.
— Fossile Pflanzen von Sumatra. Abhdlgn. d. Schweiz, paläont. Ges. Vol. I. 1874.

19 S. m. 3 Tfln.
— Beiträge zur Steinkohlenflora der arktischen Zone. Kongl. Svenska Vetenskaps. Acad.

Handl. Bd. XII. No. 3. 11 S. m. 4 Tfln. (IV.)
1875. Pflanzenreste der Sabine-Insel. Zweite deutsche Nordpolfahrt. II. p. 512—517.
— Über die miocénén Kastanienbäume. Verhdlgn. d. k. k. geol. B. A. No. 6. S.

93—95.
— Übersicht der miocénén Flora der arktischen Zone. Flora fossilis aretica III-ik köte

tében, melybe a I ll-a l jelölt értekezések is vannak fölvéve. (III.)
187J. Über fossile Früchte aus der Oase Chargeh. Denkschrftn. d. Schweiz, naturf. 

Ges. Bd. XXVII.
— Notiz über die Juraflora Sibiriens und des Amurlandes. Verhdlgn. d. k. geol. R.-A.

1876. No. 5: S. 101.
— Beiträge zur Juraflora Ostsibiriens und des Amurlandes. Mém. de l ’Acad. Imp. d.

Soc. etc. St. Pétersbourg. 7. sér. T. XXII. No. 12. 122 old. 31 táblával. (IV.)

* A (Il)-el megjelölt dolgozatok a Flora fossilis arctica 2-ik kötetében vannak egyesítve.
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1876. Über permische Pflanzen von Fünfkirchen. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. 
Y. 18 old. 4 táblával.

— Brief an Geinitz. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1876. S. 182.
— Brief an Geinitz über Pflanzen von Fünfkirchen. Neues Jahrb. f. Min. etc. 1876.

S. 535.
— Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergen’s, gegründet auf die Sammlungen der schwe

dischen Expedition 1872/3. Kongl. Svenska Vetenskaps Akad. Handl. Bd. 14. No. 
5. p. 1—41. 32 tábla, (IV.)

— The primaeval World of Switzerland. Ford. W. S. Dallas. London.
— Flora fossilis Helvetiae. I-so füzet. 44 old. 22 tábla.
— Nachtrag zur miocénén Flora Grönlands, enthaltend die von der schwedischen

Expedition im Sommer 1870 gesammelten Pflanzen. Kongl. Svenska Vetenskaps 
Acad. Handl. Bd. 14.

1877. Pécs vidékén előforduló permi növényekről. Fordít. Staub Móricz. A m. kir. 
föld. intézet évk. V. köt. 16 old. 4 tábla.

— Über die fossilen Pflanzen des Bobertthales in Spitzbergen. Neues Jhrb. f. Min. etc.
p. 1812— 1813.

— Sur la nature de la Flore de ]‘extreme nord vers le commencement du miocéné.
Comptes Bendus de l ’Acad. de Sc. de Paris. LXXXV. p. 561—563.

— Über die Pflanzenversteinerungen von Andö. Flora fossilis arctica. IV. kötet, melybe
a IV-el megjelölt dolgozatok is vannak fölvéve. (IV.)

— Notes on Fossil plants discovered in Grinnell-Land, English northan Polar Expe
dition. Geolog. Magaz. 1877. p. 571—573.

— Flora fossilis Helvetiae. Pflanzen der Trias und des Jura. II. füzet.
-— Flora fossilis Helvetiae. III. füzet. Pflanzen des Jura, der Kreide und des Eocén.
— Brief an Geinitz. Neues Jhrb. 7. Min. etc. 1877. S. 812—813.
— Über die Versteinerungen, welche von der letzten englischen Polarexpedition mit

gebracht wurden. Verhdlgn. d. Schweiz, naturf. Ges. p. 316—318.
— Über die Gattung Sequoia und ihre palaeontologische Geschichte. Verhdlgn. d.

Schweiz, naturf. Ges. p. 325.
1878. Die Urwelt der Schweiz. 2-ik kiadás.
— Van-e faji különbség Populus euphratica Oliv, és P. mutabilis H eer között. (Levél

dr. S t a u b  M.-hoz.) Magyar növénytani Lapok. II. 13.
—: Über Populus mutabilis und die Verwandtschaft miocener Pflanzen mit jetzt leben

den. Verhdlgn. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg. Jhrg. XV. p. 36—38.
— Beiträge zur fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes. Mein, de l’Acad. Imp.

des sciences de St. Pétersbourg. VII. Série. Tome XXV. No. 6. 67 oldal 
15 tábla. (V.)

— Primitiae florae fossilis Sachaliensis. Mém. de l ’Akad, Imp. des sciences de St.
Pétersbourg VII. Série. Tome XXV. No. 7. 61. old. 15 tábla (V.)

— Beiträge zur miocénén Flora von Sachalin. Kongl. Svenska Vetenskaps. Acad.
Handl. Bd. 15. No. 3. 6 old. 4 tábla. (V.)

— Über fossile Pflanzen von Novaja-Semlja. Kongl. Svenska Vetenskaps. Acad.
Handl. Bd. 15. No. 6 old. 1 tábla. (V.)

— Die miocéné Flora des .Grinnell-Landes. Flora fossilis arctica, V-ik kötet, melybe
az V-el jelölt dolgozatok is vannak fölvéve.

1879. Über die Aufgaben der Phyto-Palaeontologie. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. 
26. old.

— Über das Alter der tertiären Ablagerungen der arktischen Zone. Das Ausland. 52-iki
évf. No. 8.
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1879. Uber die Sequoien. Eegel’s Gartenflora 1879. p. 6— 10.
— Zur Geschichte der Gingko artigen Bäume, A. Engler’s Botan. Jahrb. etc. I.

p. 1— 13.
1880. On the miocéné plants discovered on the Mackenzie Kiver. Proceed, of the Roy. 

Soc. 1880. No. 205. p. 560—562.
— Nachträge zur Juraflora Sibiriens, gegründet auf die von R. Maak in Ust-Balei

gesammelten Pflanzen. Mém. de l’Acad. Im p. des Sc. de St. Pétersbourg. 
Ser. VII. T. XXVII. No. 1. (VI.)

— Nachträge zur fossilen Flora Grönlands. Kongl. Svenska Vetenkaps. Akad. Handl.
Bd. 18. No. 2. (VI.)

— Beiträge zur miocénén Flora von Nord-Canada. Flora fossilis arctica VP-ik kötet
(17 old. 3 tábla), melybe a (Vl)-al megjelelölt dolgozatok is vannak fölvéve.

1881. Contributions á la flóré fossile du Portugal. Section des travaux géologiques du 
Portugal. Lisbonne.

— Uber die fossile Flora von Portugal. A. Engler’s Bot. Jahrb. etc. II. p. 361—372.
— The primaeval World of Switzerland ; ford. I. Heywood. London.
— Beiträge zur fossilen F lora von Sumatra. Neue Denkschrftn. d. alig. Schweiz. Ges.

f. d. ges. Naturw. Bd. XXVIII. 1. 22 old. 6 tábla.
1882. (et Weiss Ch. E.) Uber Sigillaria Preuiana Roemer. Zeitschr. d. Deutsch, geol. 

Ges. p. 439—641. 1 ábrával.
— Flora fossilis Groenlandica. I-ső rész. Flora der Kome-Schichten (untere Kreide)

und Flora der Atane-Schichten (obere Kreide). Flora fossilis arctica V l-ik kö
tete. 112 oldal 47 táblával.

— Uber das geologische Alter der Coniferen. Botanisches Centralblatt. IX. köt.
p. 237—241.

1883. Flora fossilis Groenlandica Il-ik  rész. Flora fossilis arctica. V II-ik kötete. 275 old. 
62 tábla, 1 földt. térkép és 2 tájkép.

-— Über die fossile Flora von Grönland. A. Engler’s Bot. Jahrb. etc. IV. köt. p. 
367—385.

Heer Oszwaldnak a fosszil rovarokra vonatkozó közleményei:

1847. Physiognomie des fossilen Oeningen. Verhdlgn. d. Schweiz, naturf. Ges. Win
terthur p. 167— 174.

— Uber die vorweltlichen Käfer von Oeningen. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. I.
p. 17— 18.

— Über die fossile Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und Radoboj.
Neues Jlirb. f. Min. etc. p. 161— 167. Quart. Jour. geol. soc. Lond. III.

— Die Insektenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und von Radoboj in Croatien.
I. T heil: Käfer. Neue Denkschrftn. d. alig. Schweiz. Ges. f. Naturw. Neuchátel.

1848. Über die vorweltlichen Florfliegen. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. I. p. 17— 18.
— Über fossile Ameisen. Mitthlgn. d. naturf. Ges. Zürich. I. p. 167— 174. Quart.

Journ. Geol. soc. London. 6. p. 61—65.
1849. Nachricht über die ersten Ergebnisse einer Durchsicht der reichen Suite fos

siler Insecten, die vom Herrn Gustos Freyer in Radoboj gesammelt worden 
waren. Haidinger’s Berichte etc. p. 5—7.

— Fauna von Radoboj. Brief an Haidinger. Haidinger’s Berichte etc. V. p. 86—87, 107.
— Die Morlot’sche Sammlungen von fossilen Insekten aus Radoboj. Haidinger’s Be

richte etc. 6. L. 132— 134.
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1848. Zur Geschichte der Insecten. Vortrag. Verhdlgn. d. Schweiz. Ges. d. ges. Naturw.
34. p. 78—97. Quart, journ. geol. soc. London. V . p. 68—74.

— Uber die fossile Insectenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und Eadoboj in
Croatien. II. Theil: Heuschrecken, Florfliegen, Aderflügler, Schmetterlinge und 
Fliegen.

1852. Uber die Gegend von Zürich in der letzten Periode der Vorwelt.
1853. Beschreibung der aufgeführten Pflanzen und Insekten in Escher’s v. d. Linth

geolog. Bemerkungen über d. nördl. Vorarlberg u. einige angrenzende Ge
genden. Neue Denkschrftn. d. alig. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 13. p. 133— 135.
7-ik tábla.

— Uber die Rhynchoten der Tertiärzeit. M itthlgn. d. naturf. Ges. Zürich, p. 171— 1197.
— Uber die fossile Insektenfaune der Tertiärgebilde von Oeningen und Radoboj in

Croatien. I I I . Theil: Rhynchoten.
1854— 1859. Flora tertiaria Helvetiae. I-ső kötet 1854—5. pp. 6, 117. táb. 50. II-ik  

kötet pp. 4, 110. p. 51—100. III-ik  kötet 1859. pp. 6, 1—200. t. pp. 201—378.
1856. Uber die fossilen Insekten von Aix in der Provence. Vierteljahrschr. d. Naturf. 

Ges. I. p. 1—40. 2 tábla.
1857. Uber die fossilen Pflanzen von St. Jorge in Madeira. Neue Denkschrftn. d. alig. 

Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. XV. p. 14.
1858. Les charbons feuilletés de D urnten et d’Utznach.
— Uber die Insektenfauna von Radoboj. 32. Amtl. Bericht d. Vers, deutsch. Naturf.

p. 118— 126.
1860. Uber die fossilen Calosomen. Program m  d. Polytechnikums in Zürich. 10 S. 
3862. On the fossil flora of Bovey Tracey.
— Beiträge zur Insektenfauna Oeningens. Coleoptera. Naturk. Verband, hollend.

maatsch. wetensh. Haarlem , p. 1—40. 4 tábla.
1864. Uber die fossilen Kakerlaken. Vierteljahrsschr. d. naturw . Ges. Zürich. 1 S. 

p. 273—330.
1865. Die Urwelt der Schweiz, p. 81—96; 355—397, 500—503.
1867. Fossile H ym enopteren aus Oeningen nnd Radoboj. Neue Denkschrftn d. alig. 

Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw . X XII. p. 42.
— Contributions to the fossil, flora of North-Greenland etc. Phil-Transact 159. p.484—485.
1868. Flora fossilis arctica. I. Bd. pp. 129— 130, 154— 155.
1869. Flora fossilis Alaskana. p. 39.
1870. Die miocéné Fauna und Flora Spitzbergens etc. pp. 73—78.
1874. Die Kreideflora der arktischen Zone etc. Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl. 

Bd. XII. No. 4. p. 91—92, 120—121.
— Nachträge zur miocénén Flora Grönlands, p. 25.
1876. Beiträge zur Juraflora Ostsibiriens und des Amurlandes, p. 41.
1876— 7. Flora fossilis helvetica. p. 76—77.
1878. Notes on fossil plantes discovered n Grinnell Land etc. Quat. Journ. geol. soc. 

London. XXXIV. p. 69.
— Über einige Insektenreste aus der rhaetischen Form ation Schonens. Förhandl. geol.

forens. Stockholm. IV. p. 192—197. 13 tábla.
— Die miocéné Flora des Grinnell-Landes etc. Zürich. Fl. foss. arctica V. p. 38.
1878. Primitiae florae fossilis Sachaliensis. Kgl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. Bd.

15. No. 3, p. 3.
— Die Urwelt der Schweiz. II . kiadás, pp. 24—25, 91— 105, 380—422, 530—533.
1883. Über die fossilen Insekten Grönlands. Flora fossilis arctica. VII. kötet, p. 143.


