
4 FRANZÉ REZSŐ:

megfelelő állapotot Írunk le és most bátran fölvethetjük azt a kérdést: vájjon 
a m. kir. földtani intézet fog-e a jövőben megfelelhetni hivatásának, midőn 
csak hivatalos teendőkkel megterhelve, e m iatt és gyűjteményeinek czélsze- 
rűtlen elhelyezése m iatt a tudományos működéstől egészen el fog téríttetni 
és félő, hogy ha az emberi sors során az intézet tisztviselő kara fogyatékán 
lesz, nem lesz nemzedék, mely helyébe léphet, mert a jelenlegi viszonyok 
között módja sincs ilyen nemzedéket nevelni.

Ezeket, a miket e sorokban elmondottunk, ezeket akarjuk az illető haza
fiaknak, kik a milienium ünnepet nem rakétaszerű phrasisok eldurrantatá- 
sával akarják megülni, figyelmébe ajánlani és midőn az agráriusok azt kívánják 
és joggal, helyesen kívánják, hogy a milienium alkalmával Budapesten gaz
dasági főiskola és gazdasági muzeum legyen fölállítva, akkor mi geológusok 
csak ennek az egy szerény kívánságnak akarunk kifejezést ad n i: H elyeztessék 
a m . kir. fö ld tan i intézet o lyan  állapotba, m ely hivatásához, m űködési köré
hez méltó és m ely igazán h a zá n k  egyik ku lturá lis intézetévé teh e ti! a—

A GÁNÓCZI MÉSZTUFÁBAN TALÁLT C0NFERV1TESEK MIKROSZ
KÓPOS VIZSGÁLATA.

F kanzé  R E z ső -tő l.*

(Egy táblával).

1892 deczember havában alkalmam nyílt, dr. S taub  M óricz tanár 
szívessége folytán, — kinek ezért e helyen őszinte köszönetemet nyilvá
nítom — megvizsgálhatni a növénytan szempontjából egyikét azon érdekes 
képződményeknek, melyek a paleontológiában «confervites» néven ismere
tesek. Ugyancsak S taub  tanár ezen confervitest bem utatta a természettud. 
társulat 1892 deczember 15-iki növénytani szakértekezletén, és hosszasabban 
értekezett arról, hogy ez vizsgálatai alapján áll egy fonálmoszatból, melynek 
fonalain sósavval való kezelés után tömérdek S yn ed ra  egyént talált ülve. 
Mivel dr. S taub az említett lelethely fosszil flórájának növénytani és geoló
giai jelentőségét nemsokára úgyis behatóbban fogja fejtegetni, e helyen a 
szóban lévő confervitest botanikai szempontból akarom ismertetni.

A megvizsgált példány a gánóczi (Poprád mellett Szepesmegye) 
édesvízi mésztufából származik, kb. 1— 2 mm-nyi vastag fonalak mintegy 
2 dm2 nagyságnyi sűrű szövedéke, mely m ár gyenge érintésre is széttöre
dezik és világos, a mészkövekre jellemző színnel bír. Sósavval kezelve, a 
fonalakat beburkoló mész nagyrészben pezsgéssel oldódik. Minden fonál
ból azonban egy igen finom belső rész marad meg, mely piszkos fehér vagy

* Előadta az 1893 márczius 1-én tartott szakülésben.
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A GÁNÓCZI CONFERVITESEK. 5

barnás színű és sok helyen már szabad szemmel enged egy fehér bevonatot 
felismerni.*

A mikroszkópi vizsgálatból kitűnik, hogy ezen maradék egy többé- 
kevésbbé sértett fonálmoszatból áll, melyen tömérdek diatom acea  ül.

A fonalmoszatnak harántsejtfalai nincsenek, mi első perczben is 
vaucheriá-ra enged következtetni; e mellett szól a vékony sejtfal és még 
inkább a chlorophor kiképzödése. Ugyanis a fonalak, habár számos helyen 
össze voltak törve és megbámulva, egyes helyeken mégis engedtek felismer
hetni apró, kb. 2—2Va jr-nyi halványzöld lemezkéket, melyek, mivel igen 
szorosan állnak egymás mellett, sokszögletesen nyomódnak össze. Az hogy' 
e chlorophor lemezkék csak helyenként maradtak meg, nem lephet meg,

hisz elég sokszor láthatjuk, hogy vaucheria sejtekből — ha ezek megsértőd
nek, a chlorophylltartalom gömbökben lép ki, úgy hogy nem ritkán ürül ki 
ily módon az egész sejt tartalma is.**

A sejtfonalak, mint már említettem, nem ritkán meg voltak barnulva, 
mit nehány synedra egyén sejtfalán szintén vehettem észre; valószínű,

* Én úgy tömény, mint hígított sósavat alkalmaztam, igen jó eredményt 
adott egy 20H/o-os vízoldat, melyben a mész meglehetős gyorsan oldódik, a nélkül, hogy 
oly erőszakos hatást gyakorolna mint a tömény sósav, hogy a moszatok összefüggé
sét szétdúlná. Ajánlatos továbbá, hogy meglehetős sok sósavat alkalmazzunk, mert 
máskülönben a mész hamar kikristályosodik, mi a vizsgálatot megnehezíti.

** E. S t a h l , Über die Ruhezustände der Vaucheria geminata. Bot. Zeit. 1879. 
p. 129— 137.
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f) FRÁSZÉ REZSŐI

hogy ezt vasoxydhydrat okozza, mely a sejtfalakat vagy rozsdaszinü kéreg
gel vonja he, vagy pedig beivódik a sejtfalba és ezt egész tömegében bar
nára színezi.*

A vaucheria faját, mivel oogoniumokat és antheridium okat nem lá t
tam, nem határozhattam  m eg; a méretek (átmerő 78 |x) leginkább a minde
nü tt közönséges Vaucheria  sessilis (Vaucher) 1). C.-éivel egyeznek meg.

Ezen vaucheria, mely a synedrákkal együtt a gánóczi confervites főtö
megét képezi, ezen előfordulási módja m iatt is igen érdekes. Vaucheriák 
ugyan igen fiatal alluvialis rétegekből, m int úgynevezett p a p iragyag  ** 
ismeretesek, de ott igen vékonj^ összenyomott rétegeket — hasonlóan az 
u. n. meteorpapirhoz, mely szintén moszatokból áll — képeznek, nem pedig 
oly nagy vaskos tömegeket, m int a gánóczi confervitesben.

A vaucherián kivül a második uralkodó alak a Synedra .
Ez 20 egész 100 és még több egyénekből álló csoportokban ült oly 

szorosan a vaucheriafonalokon, hogy többnyire még a sósav által okozott 
igen erőteljes pezsgés sem bírta a sejteket leszakítani.

A sejtek hossza középszámban 85 a, szélességük pedig 10 |x ; a sejtek 
övszalagoldala csúcsosan kihúzott (I. táb. 4. ábra), a bosszúság egy mm-jére 
pedig 160 sáv esik. Ezek mind oly7 jelek, melyek arra mutatnak, hogy a Syneclra  
Ulna E hrbg . oly közeli rokonával, a Syn ed ra  o xyrhynchus, Kg-el (I. táb. 4— 6 
ábra) van dolgunk, mely a Synedra, U lna, capitata, acuta és más fajok 
társaságában az újabb tertiär- és quartär képződményekben gyakori.***

A sejtek aránylag igen jól vannak megtartva, csaknem mindegyikeben 
meglátszott az endochromlemezek egy-két maradéka (I. táb. 4, 5, 6. ábra, ej, 
mely minthogy a víz a sejtek elhalása után a phycoxanthint kivonta, sötét
zöldnek mutatkozott. Némely sejtben ezenkívül feltűnt még egy vagy 
néhány zsírfényü szemcse is (I. táb. 5 ábra o), melyről valószínű, hogy 
olajcsepp.

Érdekesek a meglehetősen gyakran kifejlődött rendellenességek, melyek 
többnyire abban nyilvánulnak, hogy a sejtek az osztódás alkalmával a sejt
hártya felső részén nem fejlődtek ki tökéletesen, minek megfelelően azután 
az egész sejt a rendellenes kiképződéshez alkalm azkodott; a sávok az elgör- 
bülés helyén nem jutottak  kellő kifejlődésre és ott sokkal rövidebbek, 
m int a sejt más részén. (I. táb. 6. ábra). Egy másik, még gyakrabban elő
forduló elváltozás az, hogy a sejtek, melyek többnyire egy középpont körül

* Úgy látszik, hogy idegen anyagnak ilynemű lerakodása nem ritka jelenség; 
így pb egy tócsában, melynek partját helyenként szénpor borította, Anthophysa 
vegetans egyéneit találtam, melyek kocsányai koromfeketék voltak. I tt is rakódtak 
le a szénrészecskék a kocsánynyelekbe.

** N. W ille. Vaucheriacese. E ngler u . Prantl. Die natürlichen Pflanzenfami
lien. Lieferung 4t>. pag, 134.

*** Schimper und Zittel. Handbuch der Paleontologie '1879, II. Bd. pag. 20.
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A GÁNÓCZI CONFERVITESEK. 7

radiálisán csoportosulnak, ennek következtében alsó részükben nem fej
lődhetnek ki tökéletesen, miáltal igen sajátságos alakok jönnek létre.

A synedrákon kívül nem ritkák azonban confervoideák sem, melyek 
a vaucheria fonalakhoz tapadva, többnyire szórványosan fordulnak elő.

A sejtek hossza 16 és 24 |x közt ingadozik, az átlagos hosszúság 20,5 |x, 
míg a vastagság 5 ;x. A sejtek a harántfalaknál be vannak fűződve, a chlo- 
rophor pedig apró lemezekből á l l ; mind oly körülmények, melyek a Con
ferva  bom bycina  A g . var. m inor  Wille-re* vallanak (I. táb. 1, 12. ábra). 
Ezen sejtekben is, épügy m int a vaucheriánál jól, habár csak halványan 
is vehető ki a chlorophor (I. táb. 1. ábra c), mely vagy oldalról, m int 
egyetlenegy lemez, vagy pedig felülről, m int számos kis ovális lemezke lá t
szik (I. táb. 1. ábra c1). Ezenkívül látszanak igen gyakran erősen fénytörő 
szemcsék is, melyek jódalkohol által feloldódnak s e szerint valószínű, hogy 
ezek olajszemcsék (I. táb. l . á b r a o j ,  m int ez a conferváról más oldalról 
is ismeretes.** Gyakran láthatók továbbá azon H alakú falmaradványok is 
(I. táb. 12. ábra), melyek a conferva és microspora sejtjeinek oszlásánál 
jönnek létre oly módon, hogy a sejtfal két, a harántfalakból eredő, gyűrűs 
es egymásba tolt részből áll, melyek az oszlásnál egymásból kihúzódnak.

Ott, hol a vaucheriák nincsenek synedráktól benőve, még más 
bacillariaceák is találhatók a vaucheriák sejtfalára tapadva. Ezek a követ
kezők :

A chnanthes m in u tissim a  Kg.
A . ex ilis Kg.
A. exilis K g . nov . var . constrida .
N avicu la  A m ph isbaena  B ory.
Cocconema cym biform e E h r b g .
Cocconeis com m unis H eib.

A fosszil állapotban csak kevés helyről ismeretes A chnanthes m in u 
tissim a  Kg.*** igen gyakori alak, melynek nagysága átlag 11 [x-tnem haladja 
túl. Ezen sejtekben is igen sokszor láthatjuk még az egyetlen endochrom- 
lemezt is, természetesen összezsugorodva és elzöldülve (I. táb. 7., 10. e). 
A sejtek többnyire egyenként vannak, ügy az övszalag, m int pedig a 
pánczél oldallal is a vaucheriákra tapadva, nem ritka azonban az is, hogy 
4 —5 egyén szalagokba is van egyesítve. Egy Ízben még azon megszilárdult

* N. W ille, Algologische Mitteilungen III. Über die Zellteilung bei Conferva: 
Pringsheim, Jahrbücher für wiss. Botanik. Bd. XVIII. pag. 437—443. Tab. XVII. 
Fig. 64—68. és G. L agerheim, Studien über die Gattungen Conferva und Micros
pora. Flora 1889. pag. 209.

** Schmitz, Die Chromatophoren der Algen. Bonn, 1882. pag. 144, 145 etc.
*** Cf. Cleve und Grunow, Konigl. Svenska Vetenskap Akad. Handlingar. 1880. 

Bd. XVII. Nr. 2.
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kocsonyanyelet is észleltem, mely a sejteket az alaphoz rögzíti (I. táb.
7. ábra), a m int ez a közönséges édesvízi alaknál a rendes eset.

Eitkább a máskülönben sem gyakori és csak 8 jr hosszú Achnanthes  
exilis Kg. (I. táb. 9. ábra), mely az A. m inu tissim a-tó l lényegesen csak 
hegyesre kihúzott és végükön fejszerűleg megvastagodott övszalagoldalai és 
karcsúbb termete által különbözik.

Ezen achnanthes számos példánya az övszalag egyik oldalán egy 
mediánis befüződést m utatott (I. táb. 8. ábra), m iért is kénytelen vagyok 
ezen alakot m int külön varietást a typikus főalaktól elválasztani; a je l
lemző befűződés m iatt legyen neve :

A chnanthes ex ilis Kg. constricta nov. var.
Szintén a ritkább alakokhoz tartozik a gánóczi confervitesben a 

N avicu la  A m ph isbaena  B ory , melynek egyénei 17,5 hosszúak és 5 [i szé
lesek (I. táb. 13. ábra). I tt is megfigyelhettem az endochromlemezeket 
(13. ábra ej, néhány szabálytalan alakú, összezsugorított zöldesbarna 
lemezke gj^anánt.

Egy-egy példányát láttam a Cocconema cym biform e E h r b g . és a 
máskülönben a magyarországi félopálokban oly gyakori Cocconeis com m u
nis (ped icu lus) HEiB.-ből.

A Cocconema (I. táb. 11. ábra) hossza 37 |r, szélessége pedig 8 [j. 
volt, 100 g-ra 120 sáv esett, a Cocconeis (I. táb. 14. ábra) méretei pedig 
15 {j,, illetve 10 [jl. Az egyetlenegy megfigyelt példányban igen jól látszott az 
endochromlemez, mely csaknem az egész sejt belsejét kitöltötte (I. táb.
14. ábra e).

Ezen diatomaceákon kívül nem ritkán találtam  a vaucheria fonalai
hoz tapadva apró, csak 2,5 ui átmérőjű sejteket, melyek igen halvány szí
néből nem igen lehetett eldöntenem, vájjon chlorophyceával vagy pedig 
cyanophyceával van-e dolgom.

Mivel azonban a tartalom  nem volt egynemüen zöldes, hanem egy a 
sejt kerületén megvastagodó chlorophor volt kifejlődve (I. táb. 3. ábra ej egy 
chloropliyceára. és mivel a kérdéses moszat egysejtű volt, protococcoiőxa-i'SL 
kell következtetnem ; valószínű, hogy a kérdéses moszat a Protococcus in -  
fu s io n u m  K ir c h . A sejtek vagy egyenként tapadtak a vaucheria fonalakra, 
vagy pedig 2— 3 egyénből álló lánczokba voltak egyesítve; egyszer egy sejt 
középső részén egy sötétebb körvonalú, gömbölyded képletet láttam , de 
nem  dönthettem  el, hogy vájjon ez pyrenold-e vagy pedig keményítő
szemcse ; valószínűbb, hogy az utóbbi, legalább erre vall az erős fény
törése.

Eezn protococcaeeák társaságában egy ízben láttam  egy több egyén
ből álló coloniát; a sejtek háromszögleteseknek látszottak és világos
zöld tartalom m al bírtak, melyben egy erősen fénytörő gömbölyded kép
let volt észrevehető (pyrenoid ?) (I. táb. 2. ábra). Egy kolóniában 3 egyén
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A ÖÁNÓCZI CONFERVITESEK. 9

látszott, bizonyára azonban négy volt, csakhogy a negyedik sejt a három 
felülfekvő által el volt takarva. A sejteket egy vékony, kissé elálló közös 
hártya burkolta ; ezenkívül minden egyes sejt még egy külön m em bránnal 
volt takarva, mely azonban csak a kolónia peripherikus részén látszott. 
Ezen egy példány után nem lehetett eldönteni, vájjon ezen képlet vala
mely palmellacea vág}’ pedig talán valamely chlamydomonadinea, avagy 
volvocinea fejlődési stadium a-e?

Ezen moszatokon kívül egy ízben még p in u s  tracheidák (valószínű, 
hogy a P inus silvestris fajából valók) igen kis, mintegy 2 mm-nyi foszlá
nyát találtam , mely azonban jól m utatta a jellemző udvaros pettyeket. 
Ezenkívül többször találtam  hosszúra nyúlt libriformrostokat is, melyek 
eredetét azonban nem lehetett eldönteni.

Ha még hozzáteszem azt, hogy egy ízben valamely rovar chitinpán- 
czéljának valószínűleg mesothoracialis foszlányát, valamint egy közelebb 
meg nem határozható lepidoptera szárnyának egy pikkelyét* találtam , 
akkor ezzel kimerítettem mindazt, a mit a gánóczi confervites állat- és 
növényvilágáról kim utatnom  sikerült.

A talált és biztosan meghatározható moszatokat a következőképen 
állíthatom  össze :

O r d o .  S i p  h o n n a n .

Vaucheria sp . A fonalak átmérője 78 jj.. Igen gyakori.

Ordo. Confnrvoidnae.
F ám . Confervaceae.

Conferva bom bycina  A g . var . m in o r W il l e  (I. táb. 1. és 12. ábra). A sejtek 
hossza 20,5 [j., vastagsága 5 p.. Gyakori.

Ordo. Pi'otococcoidean.
F ám . Protococcaceae.

Protococcns in fu sio n u m  K ir c h . (I. táb. 3. ábra). A sejtek átmérője 2,5 jj.. Ritka. 

Ordo. Bacillariacean.
F á m.  A chnanthcae.

Achnanthes rninutissim a K g . (I. táb. 7. és 10. ábra). A sejtek hossza 11 jj.. 
Gyakori.

Achnanthes exü is Kg. (I. táb. 9. ábra). A sejtek hossza 8 a. Ritkább. 
Achnanthes exü is Kg. constricta n o v . var . (I. táb. 8 , ábra). A sejtek 

hossza 8 [ji. Ritkább.

* Ez sok tekintetben hasonlított a Hipparchia Janira pikkelyeire.
(9)
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Fám. Cocconeideae.

Cocconeis com m unis Heib. (I. táb. 14. ábra). Hossz. 15 <a, széless. 10 ja.
Egy példány.

Fám. Cymbélleae.

Cocconema cym bifo rm e  E h r b g . (I. táb. 11. ábra). Hossz. 37,5 ja; 100 ja ra
esik 120 sáv. Egy példány.

Fám. Fragilarieae.

S yn ed ra  oxyrh yn ch u s K g . (I. tá b . 4., 5., 6. ábra). Hossz. 85 [a ; 100 [A-ra esik
160 sáv. Igen gyakori.
E  szerint a gánóczi confervitesben kilencz moszatot sikerült kim utat

nom, melyek közt hat diatomacea és egy-egy siphonea, confervoidea és 
protococcoidea van.

Látjuk egyszersmind, bogy a talált moszatok nagy része oly nemek
hez és fajokhoz tartozik, melyek máskülönben is gj^akoriak; fosszil álla
potban csak kevés helyről ismeretes a vaucheria és az A chnantkes exilis, 
a Protococcus in fu sio n u m  K ir c h , egyáltalában még nem ism eretes; új 
pedig az A chnantkes exilis K ü t z . constricta n o v . v ar .

Ilyen csaknem tisztán moszatmaradványokból álló nagyobb területek 
eddig még nem igen ismeretesek. Igen érdekes e tekintetben W ittrock  * 

lelete, m ert ezen esetben szintén vaucheria  képezte a tömeg főanyagát. 
Ugyanis W ittrock  a Haga-Freskati (Stockholm közelében) növénytani kert 
alapítása alkalmával csaknem 10 ha-nyi területen talált 0,4—-1 m-nyi mély
ségben egy 0,2—0,6 m vastagságnyi papiragyagréteget, melynek mikrosz
kópos megvizsgálása kimutatta, hogy ez főleg egy igen jól megtartott, köze
lebbről meg nem határozható vaucheria fonalaiból állt, melyhez egy gomba- 
mycelium és néhány vizi növény maradékán kívül még következő diatoma- 
ceák is tapadtak :

E pithem ia  turgida  W. Sm. (főleg), E. g ibba  K ü t z ., Cocconema 
lanceolatum  E h r b g ., A m p h o ra  ovális K ü t z ., N avicula  (Pinnularia) oblonga  
W. Sm., Cocconeis pecliculus E h r b g . ; tehát szintén csak közönséges nemek 
és fajok.

Még inkább fokozódik majd a gánóczi lelet érdekessége ezen confer- 
vites képződése korának kipuhatolása által, de még azon esetben is, ha 
recens képződménynyel állnánk szemben, még mindig kiválóan érdekes a 
benne foglalt moszatok úgy kőzetalkotó tömege, m int pedig azon feltűnő

* V. B. W ittrock. Über eine subfossile, hauptsächlich von Algen gebildete 
Erdschicht. Bot. Ctrlbl. Bd. XXIX. pag. 222—223,
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jó conserválás m iatt, mely a sejtekben még a chlorophyll nyomait is 
engedte felismerhetni.

Vizsgálataim befejeztével még alkalmam volt, megvizsgálhatni egy 
második Gánóez vidékéről származó confervites darabot, melyet dr. S taub  

1885-ben gyűjtött. Ezen külső részén helyenként földdel borított körül
belül marok nagyságú darab szintén iyiííc/ím a-fonalakból állott, melyek 
azonban sokkal jobban voltak mészszel incrustálva, m int az előbbiekben 
ismertett confervites darab fonalai. Egyébiránt az egész képlet öregebb kép
ződménynek látszik.

A moszatfonalakhoz helyenként számos S yn e d ra  o xy ryn ch u s tapadt, 
habár nem oly tömegesen m int a másik darab Vaucheriáira. Ellenben igen 
gyakoriak voltak a P in n u la ria  m a jo r  S m. hosszú pánczélai, melyek sokszor 
m ár szét voltak esve, máskor de csak ritkán, még egyes endochromlemez kék 
nyomaival is. Ezenkívül néhányszor leltem a S tauroneis a)iceps E hrb ., 
pánczélait, valam int egy közelebbről meg nem határozható, talán E n cy o -  
nem a  töredékét is. Érdekes, hogy ezen moszatok társaságában egy édes
vízi monothalam rhizopoda, a D ifflug ia  g lóbulosa  D u j . héjjait is találtam, 
agy hogy egészben véve a következő alakokat constatá lhattam :

Syneclra o xyrh yn ch u s  K g.
A chnanthes m in u tissim a  K g .
A . ex ilis K g .
P innu laria  m a jo r  Sm.
Stauroneis anceps E h r b .

E ncyonem a  s p .
Voucheria s p .
Conferva bom bycina  A g . var . m inor W i l l e .
és D ifflug ia  globidosa D u j .

Nem lesz érdektelen, e helyen Cohn F. megügyeléseire emlékeztetni, a 
melyeket Olaszországban a travertin képződésére vonatkozólag tett (Neues Jahrbuch 
für Min. etc. Jhrg. 1864. S. 580—610). A római campagnaban fekszik Tivoli régi 
városa az apennin nyugati lejtőjén. A hegység itt is, mint majdnem áz egész 
apennin mészkőből áll. Vizei a hegység fővölgyét elfoglaló Aviene-be folynak és ezzel 
együtt a völgy legalsóbb emeletéről mélyen bevágódó szorosba esnek, így képezvén 
Tivoli hires zuhatagait. Ezen zuhatagok volt és jelenlegi medre minden pontján a 
«travertin» nevű kőzettel van borítva, mely kőzet még mai nap is képződik. Minden 
a folyam medrében és vizében fekvő tárgy többé-kevésbé vastag mészburokban van. 
E mészburok annyira áthatja a növények egész szervezetét, hogy midőn annak szerves 
része elhal, testének alakja a mészben megörökítve marad. Ez azonban téves nézet 
volna, ha valaki a vízben élő növényekre nézve is azt hinné, hogy a mész egyszerűen 
a vízből a növény testére lecsapódik és ilyformán képezné az idő folytán a meszes 
burkot, amely folyamat a cseppkő képződésére emlékeztetne. Ellenkezőleg azt lehet 
tapasztalni, hogy maga a növények életműködése folytán kényszerül a mész a névé
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nyék szervezetében lerakodni. Egy minden nap megfigyelhető jelenség az, hogy még 
olyan vízben is, mely heves szénsavas meszet, de aránylag sok szénsavat tartalmaz, a 
benne élő növények mészburkot vesznek föl. A pocsolyáinkban, vízárkainkban 
tenyésző növények javarésze többé-kevésbé vastag mészkéregben van, mi által száraik 
és leveleik gyakran törékenyekké lesznek. De egy nevezetes mozzanatról nem szabad 
megfeledkezni, hogy itt is az egyes növényfajok faji tulajdonságainak is van be
folyása. Egy és ugyanazon családhoz tartozó fajok e tekintetben különböző magatar
tást tanúsíthatnak ; így a characeákhoz tartozó nitella-fajo]s sohasem vesznek föl mész
burkot; ellenben az ugyanazon családhoz tartozó és velők együtt élő chardk rendesen 
elmeszesednek. Tudva van, hogy a növények a szénsav nagy mennyiségére szorulnak, 
mert táplálkozási folyamatukhoz a szénre szükségük v a n ; a szárazföldi növények a 
szénsavat a levegőből nyerik; a vízben élők pedig a vízből; ez által azonban meg
fosztják a vízben levő szénsavas meszet oldó erejétől és ily módon kényszerítik azt a 
növény sejtjei között kikristályosodni, minthogy a szénsavas mész tiszta vízben majd
nem oldhatatlan és oldóképességét csak akkor nyeri, ha a víz a szénsavas mész m in
den aequivalense részére legalább egy sequivalens szabad szénsavat is tartalmaz, mely 
azzal oldható kettedszénsavas mészszé vegyül. Minél gazdagabb tehát a víz szénsavban, 
annál több meszet is bír föloldaní, de a kettedszénsavas mészben foglalt szénsav fele 
olyan lazán van lekötve, hogy idővel magától is a levegőbe diffundál és pedig annál 
gyorsabban, minél magasabb a liőmérsék, de ez által egyszersmind az oldott mész 
lecsapódását is segíti elő.

Ebből világosan kitűnik az, hogy a vízben élő növények mintegy kényszerítik 
a meszet lecsapódásra, mihelyest a vízben nincs annyi szabad szénsav, mely egyrészt 
a növények szükségletét fedezhetné, de másrészt a meszet is birná oldatban tartani. 
Cohn itt még a tenger szerves életére is hivatkozik. A tenger vize ugyanis igen sze
gény szénsavas mészben, de aránylag véve dúsgazdag szaban szénsavban; sokkal több 
van belőle, mint a mennyi szükséges arra, hogy a meszet oldatban tartsa és így magya
rázhatók meg ama sajátságos alakzatok, melyeket bizonyos a tenger vizében élő moszatok 
nagy száma elmeszesedés folytán m u ta t; elég ha a geológusokat itt az előttök jól ismeretes 
lithothamniumokra figyelmeztetjük. így tehát a növények magok szolgáltatják a mész 
lecsapódására az indító okot; a növény halála után a mészburok további nagyobbo
dása már a növénytől függetlenül megy végbe. Ha a fiatal inészkéreg likacsaiban 
levő vízben foglalt oldott mész kikristályosodott, akkor a likacsokban hátramaradt 
tiszta víz az endosmotikus egyensúly törvényei szerint a környező folyóvíz mészolda- 
tából addig vesz föl kettedszénsavas meszet, míg megint előbbeni tömöttségét vissza
nyerte. Ezen fölvett mésznek újbóli kikristályosodása után az egész folyamat ismétlő
dik addig, míg a tufa capilláris likacsai az őket köriilömlő mésztartalmú vizet föl- 
vehetik. Staub.

Az I. tábla m agyarázata.

Valamennyi ábra természet után van rajzolva. A betűk jelentése a következő: 
c — chlorophor; o =  olajcseppek ;
a endocliromlemezek; p — pyrenoid.

1. ábra. Conferva bomhycina Ag. var. minor W ille. Mikr. Seibert Obj. V. Oc. 0.
Nagyítás 200.

2. « Egy Chlorophycéa ( Chlamydomonas ? j  fejlődési stádiuma. Mikr. Reichert.
Obj. VII. Oc. TV. Nagyítás 650.

3. « Protococcus infusionum, Kirch. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
4—6. « Synedra oxyrhynchus Kg.
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4. ábra. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
5. « Pánczél oldal. — —
6. « Rendellenesen kifejlődött két egyén a pánczél oldalról. Mikr. Reichert, 
nagyítás 650.

7. ábra. Achnanthes minutisdma Kg. Mikr. Reichert. Obj. VIII. Oc. IV. Nagyítás 880.
Két egyén, melyek egy kis nyélen ülnek a vaucheria-fonalon.

8. « Achnanthes exilis Kg. var. constricta nov. var. Övszalagoldal. Mikr. Reichert
nagyítás 880.

9. « Achnanthes exilis Kg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
10. « Achnanthes minutissima Kg. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
11. « Cocconema cymbiforme E hrbg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
12. « Conferva homhydna Ag. var. minor W ille. A jellemző H alakú része a

falnak. Mikr. Reichert, Obj. V. Oc. II. Nagyítás 210.
13. « Navicula Amphishaena Bory. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
14. « Cocconeis communis H eib. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.

A RÓMAIAK KŐBÁNYÁSZATA POTAISSA VAGYIS A MAI TORI)A
KÖZELÉBEN.

Téglás GiBOR-tól.

A római bányászat emlékeinek nyomozása s az ezzel összefüggő társadalmi, 
nemzetgazdasági és hadászati kérdések behatóbb tanulmányozása már évek óta 
arra a meggyőződésre vezetett, hogy Dacia meghódításának munkája nem csekély 
pénz- és véráldozatba került, s a tartománynak Kr. u. 105—265-ig számítható 
másfélszázados birtoklása alatt, a folyvást erősbödő kültámadások, s főleg a népván
dorlás áradatainak a Kárpátok hegykoszorúját ostromló hullámzásai ellenében 
alkalmazott, erőfeszítések valódi indító okát nem annyira a birodalom tekintélyé- 
lyének, külső méltóságának érvényesítése, mint inkább a daciai hegyekben felhal
mozott s a folytonos hadműveletek által sajtolt birodalmi kincstárra nézve nélkü
lözhetetlen ásványkincsek biztosításának érdeke képezte, s nevezetesen a tartomány 
védrendszere, főhadi iitja első sorban az ásványvidéket és sóterületet szolgálja.*

Mióta sikerült nemcsak az Erczhegységben elszórt bányászati emporiumok 
helyzeti viszonyáról tisztább képet nyernem, hanem a daciai hadi rendet s az annak 
szolgálatára hivatott katonai állomásokat is a helyszinéről megismerhettem ; mióta 
a tartomány stratégiai viszonyait combinative vehettem tanulmányozás alá, e meg
győződésem még jobban megszilárdult. A hol csak hasznosítható ásványanyagot 
találtak, ott a rómaiak azonnal megvetették lábukat is és annak körülzárását a 
legszorgosabb gonddal teljesítették. Az arany mellett főgondjukat a sóra fordították, 
e tekintetben legfontosabb középpontjaik egyike a mai Torda, a római Potaissa volt,

* Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Olvastatott a m. tud. 
Akadémia II. osztályának 1889 évi márczius 11-iki ülésén. Értekezések a történet
tud. köréből XIV. köt. YI. szám. — Dacia védrendszere, Földrajzi Közlemények 1890 
évfolyam.
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