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I R O D A L O M .

G. P ilae : Flora fossilis Susedana. Descriptio plantarum fossilium quae in 
lapicidinis ad Nedelja, Sused, Dőlje etc. in vicinitate civitatis Zagra- 
biensis hucusque repertae snnt. Kiadta a délszláv tudom. Akadémia. 
Zágráb, 1883. Nagy 4° ; 1G3 lap, 15 táblával. (Columnárisan horvát 
és franczia szöveggel.)

Zágrábtól északra a Krapina meg a Száva között terjed ki KÉK-NyDNy felé 
körülbelül 40 km.-nyi hosszúságban a zágrábi hegység, mely a Sleme nevű hegy
csúcsban 1035 m.-nyi magasságot ér el.

A mioczén-kor vége felé a hegység még szigetet alkotott, mely, noha terje
delmére nézve nagyobbodott, alakját még akkor is megtartotta, midőn a körülvevő 
víznek sótartalma mindinkább fogyott. Még csak a szármát kor vége felé kezdő
dött Horvátországban a kontinentális typusz előtérbe lépni. Akkor e szárazföldet 
sekély tavak borították el, melyek partjain a nád buján tenyészett és melyek fene
kén fehér, krétaszerű, kis Lvmneusokat és Planorbisokat, valamint az Oeningen 
mellett gyakori EnUromorpha stagnalis, H e e r , héjait magában záró márga 
ülepedett le.

Horvátország mioczén lerakodásaiban mindenütt találkozunk a felső medi
terrán faunával; rajta fekszik a szármát emelet, melyre megint az emlitett márgák 
rakódtak be. Mind a hárem oszthatatlan stratigráfiai egészet képez. A szármát és a 
fehér márgákba való átmeneteit képező rétegekből kerültek ki a növények, melye
ket P ilar  az itt bemutatott munkában leirt.

A Száva balpartján, körülbelül 8 km-nyire nyugotra Zágrábtól 61 m.-nyi 
magas domb emelkedik, melynek tetején a Sused nevű vár romjai állanak. Edomb 
déli lejtőjén, a Száva partján már 20 évvel ezelőtt bányát nyitottak, mely alkalom
mal sok fossziliát találtak. Közöttök sok volt a hal, melyek túlnyomó mennyiségben 
a Clupeoidák családjához tartoztak ; továbbá valamely Cetacea (Mesocetus Agrami, 
V an B e n e d e n ) majdnem tökéletes csontvázát és növényeket, melyeket akkor Vuko- 
tinovics L. határozott m eg. P ila r  ezeket a meghatározásokat most kiigazítja és új 
adatokkal bőviti az akkori leletet.

Az emlitett domb legnagyobb tömegében rnárgás palából áll, melynek alsó 
szürke rétegei igen kevés molluszkát zárnak magokban. Tengeri moszatokon (Cysto- 
seira Partschii, Sternbg. sp., C. communis, Ung.) és a Zostera Ungeri, Ettgsh.-fajo
kon kivül, mely növények gyakran Bryozoák és Annelidák által vannak borítva, 
találtak még néhány Echinidát, Ostrea cochleart; néhány Teliinát meg Lucinát.

Eme szürke palák stratigrafiai helyzetét csak a Krapina folyó hídja mellett 
tehet megtudni, mely híd 1 Vs km.-nyi távolságban EENy-ra fekszik Sused városától. 
Ugyanott szürke homokos márgára akadunk, melynek faunája tökéletesen megfelel 
ama felső mediterrán faunának (Helvetien), melyet P ilar  Dolja mellett is, északra 
Susedtól talált.
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Ha e hely niveaujától fölemelkedünk a szomszédos gyakran elég lejtős dom
bokra, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tengeri fauna mindinkább szegényebb lesz, 
míg végre ama föntemlitett szürke palákhoz jutunk el. Láthatni tehát, hogy ez 
utóbbiak a tisztán tengeri lerakodásoktól a szármát emelet elegyes vizíí lerakodá
saira képezik az átmenetet. A kettő között határvonal nem húzható. Az ezután 
következő tiszta tavi flora és fauna, ugyanis a szármát emelet legfelső, különösen 
az Enteromorpha stagnalis által jellemzett niveauja Sused mellett még nem figyel
tetett meg közvetlenül, de lehetséges, hogy a domb még magasabban fekvő részében 
még fölfedezhető.

Az emlitett rétegekben talált növényfajok száma 110. Ide tartoznak :
Enteromorpha (1 faj); Fucus Sclilosserianus n. sp., F. Sulekianus n. sp., 

Cystoseira (2); — Sclerotium (2), Sphaeria (1); — Plagiochila susedana Jirus ; — 
Pteris ( i) ; — Phragmites (2), Cyperus (1); — Zostera (1); Typha (1), Sparganium 
( 2 ) ; — Libocedrus (1), Callitris (1), Glyptostrobus (1); Pinus (8 ; köztük P. Vuka- 
soviciana n. sp.), Abies (1), Sequoia (1); — Myrica (6; köztük M. Palaeo-Gale n. 
sp.); Quercus (5), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1); Ficus (6 ; köztük F. con
gener n. sp., F. cuspidiloba n. sp.; F. obtusiloba n. sp.), Salix (2), Populus (1); 
Cinnamomum (3), Persea (3), Litsarea Tietzei n. sp., Daphnogena Susedana n. sp., 
Personia steuophylla n. sp.. Grevillea susedana n. sp., Hakea Sturii n. sp., Embo- 
tlirium (1), Olea (1), Nerium Heerii n. sp., Apocynophyllum (1), Myrsine (2), 
Ardisia (1), Diospyros (1), Styrax (1), Vaccinium subcordifolium n. sp., Andro
meda (1), Aralia Saportae n. sp. A. tertiaria n. sp., Nyssa (2), Magnolia (1), Passifiora
(1) , Bombax (1), Sterculia (1), Acer (2), Malpighiastriun (1), Sapindus (4), Cupania
(2) , Celastrus (1), Ilex (1), Zizyphus (1), Rhamnus Jirusi n. sp., Carya (1), Juglans 
(1), Palaeocarya (1), Rhus Saportana n. sp., Heterocalix (1), Pyrus (1). Amygdnlus 
(1), Dalbergia (1), Sophora (1), Caesalpinia (1), Podogonium (2.), Cassia (1), Copai- 
fera (1), Acacia (1).

Sused mellett a Dőlje nevű patak ömlik a Szávába. Ha e patak mentén a 
dolomitok, meg dolomitszerű meszek által alkotott szoroson végig megyünk, Dőlje 
faluhoz érünk, mely Susedtól északra mintegy ÍVs km.-nyi távolságban fekszik. Dél
felé a völgyet a Goljak nevű domb zárja el, melynek egyik kőbányájában szürke, 
márgás, szerves maradványokban szegény, tökéletlen palás meszet fejtenek. E mész 
azonban kövületekben bővelkedő márgákba van zárva. E kövületek kétségtelenné 
teszik, hogy e márgák a szármát emeletbe valók. Bennök 150 fajhoz tartozó növényt 
találtak ; ú. m.:

Enteromorpha (1), Cystoseira (1); — Sclerotium (1), Sphaeria (1), Phaci- 
dium (1); — Plagiochila (1); — Pteris (2); — Isoétes (1); — Arundo (1), Phrag- 
mitis (1); — Smilacina Ráckiana n. sp., Smilax Ettingsliauseni n. sp., Musophyllum 
(1), Najadopsis (1), Zostera (I), Ruppia (1), Typha (1), Sparganium (1); — Libo
cedrus (1), Callitris (1), Pinus (7 ; köztük P. doljensis n. sp., P. Vukasoviciana n. 
p.i, Abies (1), Myrica (7; köztük M. Palaeo-Gale n. sp.), Betula (1), Ainus (1), 
Quercus (9 ; köztük Qu. Brusinae n. sp., Qu. Torbariana n. sp.), Castanea (1), 
Ulmus (2 ; köztük U. doljensis n. sp.); Ficus (6 ; köztük F. congener n. sp. ; F. cus
pidiloba n. sp., F. Gorjanovici n. sp.); Populus (4), Polygonum (1), Pisonia (1) 
Cinnamomum (4 ; köztük C. apiculatum n. sp.), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni
n. sp.), Oreodaphne (1), Benzoin (1), Laurus (4; köztük L. Clementinae n. sp., L.
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Neumayri n. sp.), Daphne spathulata n. sp., Elaeagnus (1), Personia Heerii n. sp., 
Aristolochia sphaerocaipa n. sp., Fraxinus(l), Olea (1), Echitonium (1), Neritinium 
(1), Apocynophyllum (3; köztük A. excavatum n. sp.), Myrsine (1), Ardisia (1), 
Bumelia (1), Sapotacites (1), Styrax (1), Yaccinium subcordifolium n. sp., Andro
meda (1), Araliophyllum (1), Cornus Haueri n. sp., Callicoma (1), Ceratopetalum 
(1), Weinmannia (1), Magnolia (1), Sterculia (1), Tilia doljensis n. sp., Tern- 
stroemia (1), Acer (2), Sapindns (4), Cupania (2), Celastrus (3; köztük C. 
doljensis n. sp. és C. Vukotinovici n. sp.), Ilex (3). Zizyplms (1), Bercliemia (1), 
Rhamnus Jiruci n. sp.; Eli. Schimperi ü. sp., Juglans (3), Palacocarya (1), Rhus 
(5; köztük Rh. bidentata n. sp., Rh. Crepini n. sp., Rh. Sapoidana n. sp., Rh. toxi- 
codendroides n. sp.), Cnestis (1), Callistemon (1), Myrtus croatica n. sp., M. Ungeri
n. sp., Rohinia (1), Dalbergia (3), Sopliora (1), Podogonium (1), Cassia (6 ; köztük 
C. Victoria n. sp.), Acacia Hoernesi n. sp., Dolicliites (1).

Az «átmenetei rétegek» e kőbányában nem láthatók ; a legfelsőbb rétegekben 
azonban itt is mutatkozik a már említett Enteomorpha stagnalis, Lymneusokkal 
meg Planorbisokkal.

E kőbányától keletre fél km.-nyi távolságban ismét találkozunk az átmeneti 
rétegekkel, melyek itt alig 1 m.-nyi vastagságban fehér, lemezes tripolihól állanak, 
mely Bacillariákat, Radioláriákat meg Spongia tűket, valamint igen gazdag flórát 
tartalmaz; minthogy azonban e tripoli rendkívül finom lemezekre hasad szét, a 
növények kikészítése csak nehezen sikerül. P ila r  csak a következő fajokat tudta 
meghatározni.

Cvstoseira (2), Spliaerococcus fugax n. sp., Smilax (1), Ruppia(l): Libo- 
cedrus (1), Callitris (1), Pinus (2), Ginkgo (1), Myrica (4-), Quercus doljensis n. sp.; 
Castanea (1), Ficus (1), Daphne laureolifolia n. sp., Myrsine (1), Celastrus (1), Zizy- 
plius (1), Palaeocarya (1).

Susedtól délre 4 km.-nyi távolságban fekszik a Sveta Vedelj a nevű falu, hol 
hasonlókép valamennyi réteg, a Cysotoseira Partschiit magában záróktól kezdve 
egészen föl az Knteromorpha stogmdis tartalmúakig föl van tárva. Az ott levő két 
kőbányában a következő növények gyüjtettek :

Enteromorpha (1), Cvstoseira (1); — Plagiocliila susedana Jirus ; — Equisetum 
Vrevcianum n. sp.; —: Pteris (1), Phraginites (1), Carex (1), Typha (1), Sabal (1), 
— Callitris (1), Pinus (4), Sequoia (1) ; — Myrica 5; köztük M. Pancici n. sp.), 
Quercus (2), Fagus (1), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1), Ficus (4), Populus 
(1), Pisonia (1), Cinnamomum (4), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni n. sp.), Ben
zoin (1), Laurus (1), Santalum (1), Pimelea (1), Myrsine (1), Achras destructa n. 
sp., Royena affinis n. sp., Andromeda (I), Callicoma (1), Sterculia (1), Acer (2), 
Sapindus (3), Bursaria (1), Ilex (1), Zizyplius (2; köztük Z. integrifolius n. sp.), 
Rhamnus (2), Juglans (8), Palaceocarya (1), Rhus (1), Heterocalyx (1), Ailantlius 
(1), Zanthoxylön affine n. sp., Robinia (2 ; köztük R. Haueri n. sp.)

A szármát emelet a zágrábi hegység déli lejtőjén töhbé-kevésbbé széles öveket 
foglalt el. így találtattak Gornyi Stenjevce mellett márgás mészben: Knteromorpha 
stagnatis, H e e r ; Glyptostrobus europaeas, H e e r ; Caesalpinia sp.; Vrabce mellett: 
F u c h s  Suleianus, n. sp.; Cystoseira communis, U n g . ; C. Suessii, n. sp.; Zoster a 
Ungeri, E ttgsh . ; Quercus Kamischinensis, G oepp  sp.; Cinnamomum Scheuchzeri, 
H eer  ; Bumelia minor, H e e r ; Zizyphus paradisiacus, U n g . ; — Gracsani mellett a
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fe lié r m á rg á b a n  : Typhalatissima, Ung. ; Laurus protodaphne 0. W e b . ; — csucserje  
m e l l e t t : Eucalyptus oceanica, U n g . — P la n in a  m e l l e t t : Pinus sp., Myrica (Com p- 
to n ia ) s p .; M. Kaheaefolia, U n g . sp ., Celastrus sp., Podogonium obtusifolmm, H e e r . 
Cassia Berenices, U n g .

Az előadottokból kiderül, hogy a legtöbb növény a szármát rétegekben talál
tatott ; köztük a legtöbb (80) faj a radoboji, 42 a parschlugi, 47 az oeningeni és 
45 a sinigagliai flórákból már ismeretes. P ilar a radoboji kénmárgák növényeit is 
« átmeneti flórának» tekinti, ugyanabban az értelemben, a mint ezt az említett 
helyeken stratigrafiailag kimutatni megkisérlette. Sajnálatot érdemlő dolog, hogy e 
két flora elemeit nem igen lehet szétválasztani, minek főokát különösen abban 
találja, hogy a leirt növények a dolje-i tripoliban találtak kivételével mint a gorcz- 
ról szedettek föl.

Az érdekes munkához mellékelt és Zágrábban készitett 15 csinos, negyed- 
rétű tábla sikerűiteknek nevezhető.

D r. Staub Móricz.

E ngelhardt H., Ueber Braunkohlenpflanzen von Meusclvitz. Mithlgn. a. d. 
Osterlande. II. köt. Altenburg 1884, 37. 1., 2. tábla.
Az altenberg-i barnaszénből eddig igen kevés növény volt ismeretes ; a szerző 

azonban dolgozatában már 45 fajt ir le. A növények az oligoczénre és pedig ennek 
egyik alsó emeletére utalnak. A leirt fajok a következők : Sphaeria (1), Lygodium
(1) , Palmacites (1), Podocarpus (1), Pinus (1), Potamogeton ‘ (1), Myrica (4), 
Quercus (2), Ficus (2), Laurus (1). Cinnamomum (2), Nyssa (1), Dryandroides (1), 
Banksia (1), Apocynophyllum (2), Ecliitonium (1), Myrsine (1), Bumelia (1), Dio- 
spyros(l), Vaccinium (1) ‘Andromeda (3), Ledum (1), Banisteria altenburgensis n. 
sp., Celastrus (1), Eucalyptus (1), Myrtus (1), Callistemophyllum (2), Palaeolobium
(2) , Cassia (2), Leguminosites (1), Acacia (1) és még három jól meg nem határoz
ható maradvány.

Db. S taub M óricz.
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