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Dr. S t a u b  MóKicz-tól.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 18Ná május 3-ikán).

Ausztrália szerves világában a legsajátságosabb jelenségek váltakoz
nak egymással. Valamennyi kontinens között legkésőbb nyitott utat a 
művelődésnek s belsejének rengeteg területei még most is legnagyobbrészt 
ismeretlenek. Míg partjain, melyeket az indiai és a nagy atlanti oczeán hul
lámai mosnak, óriási léptekkel halad a civilisatió, belseje leküzdhetetlen 
akadályokat vet az előnyomuló kutatók útjába. Ausztráliának valamennyi 
kontinens között legkisebb a tengerfölötti közép kiemelkedése (500 angol 
láb). Belsejének közeptája, mely egykor az egész szigetet elborító nagy 
tenger medréül szolgált s jelenleg kietlen száraz sivatag, csak mintegy 200 
lábnyival emelkedik a tenger színe fölé és rendkívüli vízhiánya által szinte 
előre elrettenti az utazót.

A medencze szelén különböző magasságú hegyek emelkednek ; Űj- 
Dél-XVales-ben, a kontinens délkeleti partjain 5000—6000 lábnyi magas 
hegycsúcsok láthatók, melyek észak felé mindinkább alacsonyodnak; az 
indiai oczeán partjain pedig a hegység 1500—2000 lábnál nagyobb magas
ságot már nem ér el. Geológiai tekintetben a déli és a keleti parti részek 
vannak legjobban átkutatva és különösen a Viktoria-tartomány az, mely 
S e l w y n  R. C. tanulmányai következtében a legismertebb vidékek közé tar
tozik. Viktóriában az alsó silur kőzetei szolgáltatják mindazon arany kin - 
cseket, melyeket ott találnak.

A paleeozoi kőzetek vertikális vastagsága Selwyn szerint 35,000 láb
nál többet tenne ; s a felső devon rétegeiben mutatkoznak aztán az ausz
tráliai ős flóra első tagjai; ugyanis Queensland devonjában találta D aintree 
a Lep ülődén (Iron nothum, U ng. példányait, amely növény Uj-Dél-Walesben
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egy Cyclostigma sp.-tl * együtt fordul elő. Az Iguana-Creek devonretegei- 
ből azonban a következő fajok ismertetnek: Sphenopteris Iguanénsis, Mc’ 
Coy, Aneimites Iguanénsis, Me’ Coy, Archaeopteris Howitti, Me’ Coy és 
Gordaitcs Australis, Me’ Coy. E kis flora legtöbb tagja az ausztráliai flora 
specifikus növényének tekinthető; de eltekintve a kétes Cyclostigma sp.- 
től az egyik, a Lepidodendron nothum, Ung. nagy elterjedéssel bír. Nem
csak hogy magában Ausztráliában több helyen találtatott (Új-Dél-Wales: 
Goono-Goonoo a Peel folyó m .; Back-Creek diggings, Barrington River. 
Queensland: Can vona River, Broken River), hanem Európában is előfordúl 
Thüringia felső devoni rétegeiben és Amerikában is Canada ugyanazon 
korú rétegeiben.**

De Koninck Új-Dél-Walesből részint kemény, sűrű, sárgás-szürke 
vagy zöldes mészkőben, részint puha, könnyen szétmorzsolható, szürkés 
vagy barnás homokkőben előforduló növényeket ír le, melyek a következő 
fajokhoz tartoznak: * Lepidodendron Veltheimiannm, Stbg. és *Calamites 
Radiatus, Brngt. De Koninck megjegyzi, hogy Új-Dél-Walesben különösen 
a felső szónmész van kifejlődve.*** Crépin a gyakoribb alakok egyikét, a 
*Calamites rarians, GERM.-al is összehasonlítja. Ezen alsó carbonbeli réte
gek flórája azonban Feistmantel 0. szerint még a következő fajokat fog
lalja magában: * Sphenoph yllum sp., * Rhacoptei'is inaeguilatera, Göpp., Eh. 
intermedia, Fstm., *Rh. comp. Morneri, Fstm., Eh. septemtrionalis, Fstm., 
Archaeopteris sp., A. Wilkinsoni, F stm., Glossopteris lineáris, Mc’ Coy, 
*Cyclostigma australe, F stm., Lepidodendron australe, Fstm. és Lepid. (?) 
í olkmannian um, Stbg.

A csillaggal jelolt fajok részben az európai Culmban vagy az Ursa- 
emeletben is előfordúlnak.

Az ausztráliai palaeozoi flora utolsó szakának maradványait azon 
rétegek rejtik, a melyek palaeozoi állatmaradványok mellett Feistmantel 0 . 
összeállítása szerint még a következő fajokat foglalják magukban:

Annidaria australis, Fstm., Phyllotheca sp., Glossopteris Broinriana, 
Brngt., Gl. Browniana, var. praecursor, Fstm., Gl. elegáns, Fstm., Gl. prí
máéra, F stm., Gl. Clarkii, Fstm., Nöggerathiopsis prisca, F stm.

A Glossopteris genus már fajainak nagyobb száma által teszi magát 
feltűnővé; köztök Gl. Browniana, Brgt., e korszak leggyakoribb növénye

Hogy vájjon ez a faj axonos-e a HEER-féle C y c l o s t i g m a  K i l t o r k e n s e - v e l ,  azt 
még nem tudjuk bizonyosan. De ismeretes tény, bogy a Cyclostigma-példányok eddig- 
eló csupán az Ursa emeletben találtattak.

** Carruthei: ugyanis azonosnak tartja ezt a .növényt a DAWS-féle Lejndoden- 
dron gaspiamim-míd  és Lrptophlóeum rhombicum-mai, melyek a canadai devonból 
ismeretesek.

*** A szerző részéről leírt 176 állat közűi 74 Európából, 12 Queenslandból, 
9 Tasmaniából is ismeretes.
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az indiai mészrétegekben is igen elterjedt; a genus maga pedig még a ma
gasabb rétegekbe megy át, de ismeretes a dél-afrikai Karoo-beds-ből is, 
honnan szintén mint gyakori növény említtetik. A Phyllotheca genusa 
Európában és Szibiriában középjurabeli; Indiában a Damuda-rétegekben 
fordúl elé; a  Nöggerathiopsis prisca, F s t m . genusa szintén ismeretes India 
szénrétegeiből; végre az Annularia  genusa csak palaeozoikus.

Az itt fölhozott rétegek fölött települnek az úgynevezett «New-Castle- 
Beds», a rétegek hatalmas összlete, mely az ausztráliái szénformatio leg
nagyobb részét foglalja magában és gazdag flórának köszöni eredetét. Az 
ezen rétegekben előforduló növények jegyzékét szintén Feistmantel 0. 
után közöljük:

Phylloteca australis, Brgt,, Sphenopteris lobifolia, Morr., Sph. alata, 
Brgt. sp., Sph. alata, Brgt. var. exilis Morr., Sph. hastata, Me’ Coy, Sph. 
germana, Mc’ Coy, Sph. plumosa, Mc’ Coy, Sph. flexuosa, Mc’ Coy, Odon- 
topteris microptera, Mc’ Coy, Pecopteris (?) tenuifolia, Mc’ Coy, Glossopteris 
Browniana, Brgt., Gl. linearis, Mc’ Coy, Gl. ampla, Dana, Gl. reticulum, 
Dana, Gl. elongata, Dana, Gl. (?) cordata, Dana, Gl. Taeniopteroides, Fstm., 
Gl. Wilkinsoni, Fstm., Gl. parallela, Fstm., Gangamopteris augustifolia, 
Me’ Coy, G. Clarkeana, Fstm. Caulopteris (?) Adamsi, Fstm., Zeugophylli- 
tes elongatus, Morr., Nöggerathiopsis spathulata, Dana, N. media, Dana, 
Brachyphyllum (?) australe, Fstm. és végre még egyéb, biztossággal meg 
nem határozható növénytöredékek.

A Glossopteris nevű harasztgenus e korszakban és e vidéken a fajok 
legnagyobb gazdagságát bírja fölmutatni (9), az indiai Ptajmalial-hills és a 
dél-afrikai Karoo-beds rétegeiben is nagy számmal léptek föl; sőt a Glos
sopteris Browniana, Brgt. mint a három vidékre nézve uralkodó fajként 
lépett föl. A Sphenopteris alata, Brngt. pedig Saarbrück mellett is 
fordúl elő.

Plj-Dél-M alesben a New-Castle-beds fölé rakodtak Clarke szerint az 
ő Hawesburry- és Winnamattabeds, az utóbbiak képezik a fiatalabb cső- 
portot és kagylókon meg halakon kívül, mely utóbbiak a csoport permi 
korára vallanak, még a következő növényeket tartalmazzák:

Phyllotheca Hookeri (australis ?), Mc’ Coy, Sphenopteris alata, Brgt., 
Thinnfeldia odontopteroides, Moor, sp., Odontopteris microphylla, Mc’ Coy, 
Pecopteris (?) tenuifolia, Mc’ Coy, Gleichenia dubia, Fstm. és Macrotaenio- 
pteris Winnamattae, Fstm.

Feistmantel 0 . ezen utóbbi növénynek előfordulását különös fontos
ságúnak tekinti; mert egyrészt megegyezik elterjedésére nézve aGlossopte- 
ris-sel, ugyanis föllép a permben; eléri fejlődésének tetőpontját a diaszban 
és az ooiithban és fölmegy egészen a harmadkorba; Feistmantel azonban 
feltűnőnek mondja, hogy a Taniopteridák csoportjának ezen képviselője, 
mely az ausztráliai mezozoikus szénrétegekre nézve különös jelleg gya
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nánt szolgál, itt a Glossopteris társaságát nélkülözi, noha India szénrétegei
ben ez utóbbi számos Taeniopteridával társult össze.

Az idősb «Hawesburry-beds» kövületekben szegények; belőlök eddig 
Clark csak két genust említett, u. m. Sphenopteris sp.-t és Odondopte- 
ris sp.-t.

Hátra vannak még a Tasmannia-, Viktoria-, Queenslandban és a Cla
rence River mellett előforduló felső mezozoi rétegek flórája. Ez a következő 
fajokat foglalja magában: Phyllotheca australis, Me’ Coy, Sphenopteris 
elongata, Carr., Thinnfeldia odontopteroides, Morr., Alethopteris australis, 
Morr., Cyclopteris cuneata, Carr., Taeniopteris Daentreei, Mc’ Coy, Sageno- 
pteris rboifolia, Presl., (S. elongata Göpp.), (?) Sagenopteris Tasmanica, 
Fstm., Glossopteris Browniana, Brgt., Podozamites Barklyi, Me’ Coy, P. 
ellipticus, Mc’ Coy, Otozamites (comp. Mandelslohi Kurr), Zamites longi- 
folius, Mc’ Coy, Cardiocarpum (?) australe, Carr.

Dana szerint a krétaképlet előfordul ugyan Queensland- és Viktóriá
ban, továbbá a Fluiders folyó nyugati partján; de szerves maradványok e 
korszakból, úgy látszik, még nem ismeretesek.

A  harmadkor kőzetei Selwyn szerint Viktoria geológiai fejlődésében 
a legelőkelőbb helyet foglalják el. Ezen korszak rétegeiben találjuk am 
nagymennyiségű aranyat, melyet jelenleg a plioczénből kiásnak és mely
nek flóráját báró F. v. Mueller Melbourne-ban tartózkodó állami bota
nikus fáradhatlan buzgalma folytán, új meg új növények által mindinkább 
megismerjük. Fölötte sajnálandó, hogy Ausztrália mioczénkori flóráját még 
nem ismerjük*; itt mindössze csak két, Mc’Coy által leírt fajjal találkozunk,

* Az Ausztrália harmadkon dórájának megismerését illető közóliajtás időköz
ben már teljesült is. Báró E tt in g sh a u se n , Londonban való tartózkodása alkalmával 
meghatározta a Viktoria, Új-Dél-Wales és Tasmánia harmadkon rétegeiben talált 
és a British Múzeumban őrzött növényeket. Tanulmányainak eredményét rövid elő
adásban a bécsi tud. akadémia 1883 februári ülésén mutatta be. (V. ö. Beiträge Zur 
Tertiärflora Australiens. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. LXXXIII. kötet.) E t t in g s
h a u sen  mindössze 99 fajt írhatott le ; de ezek elegendők a legfontosabb következte
tések megállapítására. Megtanuljuk belőlük mindenekelőtt azt, hogy A usztrália  
harmadkori flórá ja  nemcsak ezen kontinens, hanem az egesz fö ld fe lü le t jelenlegi 
flórájától különbözik. Foglal ugyan magában nemcsak sok oly genust, mely Európa, 
Észak-Amerika és Észak-Azsia hannadkori flóráiban is előfordul, de a különböző 
flóraterületek képviselői szintén megtalálhatók benne. Ausztrália mai flóráját jellemző 
növényalakok mellett (Proteaceae, Pittosporeae, Saxifragaceae, Mystaceae stb.) olya
nok is léteztek, melyek jelenleg Ausztráliában kihaltak és más kontinenseken ütötték 
fel tanyájukat (nyír, éger, fűz, tölgy stb., stb.). Az eoczénben még legkevésbbé volt 
Ausztrália mai flórájának főeleme kifejlődve; de onnét kezdve az idegen, a mellék
elemek mindinkább háttérbe szorulnak, úgy, hogy a plioczénben a főelem már ural- 
kodólag lép föl. Ausztrália jelenlegi flórájának endemikus növényei, melyek ott az 
ezen kontinensen kívül fekvő flóraterületeket képviselik, eredetükre nézve ezen mellék
elemekre vezethetők vissza. E ttin g sh a u sen  tehát arra a végkövetkeztetésre jut, hogy
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melyek az európai mioczénbeli bórájával való rokonságot mintegy csak 
sejteni engedik. Maddingly-től nyugatra, két mértföldnyi távolságban és a 
Weeribee folyónak a Lyell’s Creek-kel való egyesülésének helyétől észak
nyugatra fél mértföldnyi távolságban a mioczén-rétegekből mint igen gya
kori növény említtetik a Cirmammomumpolymorphoides, Me’ Coy, és az 
utóbb említett helyiségtől negyed mértföldnyi távolságban találtatott a 
Laurus Weeribeensis, Mc’ Coy kevés példányban, melyre nézve szerzője 
előleges ismertetésében csak annyit említ, hogy e levelet alig tudja egy Alt - 
sattel mellett Csehországban gyűjtött és birtokában levő levéltől meg
különböztetni./ t

Újabb időben báró Mueller megismertette az Ottelia praeterita nevű 
fosszil növényt, mely a Hydrocharideákhoz tartozik, de a melynek lelőhelye 
sem pontosan ismeretes, még kevésbbé geológiai színtája. Szerzője em
líti ugyan, hogy valószínűleg Green Busch Quarry Parramatta mellett 
találtatott és meglehetősen közel állana az Ausztráliában mostan élő Ot
telia oralifolia, Bich.-Iioz, de levelei keskenyebbek volnának. Heer 0. ez 
alkalommal figyelmeztet arra, hogy hasonló erezetet az Ouviraudra Th. is 
mutat; Lesquereux pedig már ezelőtt az amerikai harmadkori rétegekből 
és Saporta a párisi medencze eoczénjéből írták le az Otteliá-hoz tartozó 
növénymaradványokat.

Ezek után vegyük szemügyre, a mint már említők, a gazdagabb plio- 
czénbeli flórát. Báró Mueller közleményéhez mellékelt térképéről meg
tudjuk, hogy a haddon-i 154V2 angol lábnyi vastag plioczén közvetlenül a 
siluri képleten fekszik. A legalsó, az aranyat tartalmazó rétegben (wash 
dirt, auriferous drift) és a kavicsban fordulnak elő azon fatörzsek és gyü
mölcsök, melyek után az ausztráliai plioczén flórának egy jó része isme
retes lett. El Dorado vagy a Keedy Creek mellett is, közvetlenül a grániton 
fekszik a plioczén, mely legalsó rétegében (wash-dirt) szintén fosszil gyü
mölcsöket és fákat rejt magában; az e fölött levőben (black clay) pedig 
fákat meg leveleket, mire egy fossiliák nélküli laza drift következik, mely 
ismét egy fosszil fákat meg leveleket tartalmazó hatalmasabb márgaréteg- 
től (coloured clay) által van befödve.

Az e korból ismeretesekké lett növények a következők:

A) Gymnospermae.
Spondylostrobus Smythii, E. v. Müll. Haddon mellett gyakran előforduló 

gyümölcs; de találtatott még New-South-Walesben Oranje m. 
és Gippslandban Tanjil és Beech worth m.

ámbár Ausztrália flórája a föld egyéb flóraterületeivel összehasonlítva annyi föltűnő 
sajátságokat tüntet föl, fejlődésében mégis egy és ugyanazon törvényt követte, m int 
a többiek; de valószínűvé válik azon következtetés is, hogy A usztráliának elszige
telődése m ár a harm adkort megelőző korban mehetett végbe. S. M.



Kokon a Cailitris-sal és ennek subgénusaival; emlékeztet 
Bowerbank Cupressinites-ére.

Árama rites Johnstoni, F. v. Müll. A «Victoria gold-drifts» korával meg
egyező travertinben Hobarton m. Tasmaniában. — E növény 
ágai és tobozai az élő coniíerák között legközelebb az arauca- 
riákhoz á ll; de sok részletben különbözik tőlük; összehasonlít
ható leginkább Araucaria Cuninghamia-val, de különbözik 
tőle sokkal gyöngébb ágai; az egyes levélspirálokban kevesebb 
számmal álló és rövidebb levelek; a kis gyümölcstoboz pikke
lyeinek csak keveset előre nyúló csúcsa által.

B) D icolyledoneae.
BJiytidocaryon Wilkcnsonii, F. v. Müll. n. g. et sp. Gulgong m. Tartozik 

valószínűleg a Menispermaceákhoz. A gyümölcs igen emlékeztet 
a délázsiai Hyserpa Miers, Limacia és Nephroica Lonreiro meg 
a kelet-ausztráliai Sarcopetalum v. Müll, nevű genusokra; de 
egyáltalában nagyobb meg durvább, mint bármelyik mostan 
élő menispermacea-féle gyümölcs. Nagyságára nézve Hsemato- 
carpus Miers még legközelebb áll hozzá.

Illicites astrocarpa, F. v. Müll. n. g. et sp. Az előbbenivel együtt a Ma- 
gnoliaceáklioz tartozó Illicium-mal rokon.

Plesiocapparis prisca, F. v. Müll. Haddon m. a Busbeckia-csoporthoz tar
tozó Capparis-gyümölcsökhöz hasonló. Az ausztráliai fajok kö
zött legközelebb áll még Capparis Mitchelli, Lindl., de ennek 
magvai kisebbek és pericarpja vékonyabb, mint a fosszil gyü
mölcsnél.

Plesiocapparis leptocdphis, F. v. Müll. Gulgong m.
Liverdsigea oxyspóra, F. v. Müll. New-South-Walesben a Richmond-folyó 

m. — Valószínűleg a Capparideák- vagy Bixaceákhoz tartozó 
gyümölcs, melynek társaságában levelek is találtattak.

Dieune pluriovulata, F. v. Müll. Haddon m. — Külsőleg Grevillea-ra 
emlékeztet, de inkább a Capparideákhoz vagy a Pittosporeákhoz 
számítandó.

Ochthodocaryon Wilkinsoni, F. v. Müll. Galgong m. — Kokon Phyinato- 
caryon-nal és Plesiocapparis-sal.

Xylocaryon Lockii, F. v. Müll. Tartozhatik az Olacineáklioz és valószínű
leg Phlebocalymma Griffith vagy Genocaryum Miq. rokonsá
gába való.

líhytidotheca Lyncliii, F. v. Müll. Spondylostrobus-sal együtt a Meliaceák- 
hoz tartozó növény. Ezen család azonban Ausztráliában már 
nem fordúl elő.

Phytidotheca pleioclinis, F. v. Müll. Galgong m.
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Phymatocarifon Mackayi, F. v. Müll. Spondylostrobrus-sal együtt. Cupania 
rokonságába való. A fosszil növények közt Cupanoides, Tricar- 
pellites és Wetherellia Bowerb. a rokon fajok.

Phymcitocaryov angulare, F. v. Müll.
Phymatocarifon bírálni, F. v. Müll. Galgong m. — Pittospermum- és Ce- 

lastrum-mal mutat rokonságot.
Trieoiloearyon Bamardi, F. v. Müll. Victoriában. Hemigyrosa Blume vagy 

Glenniea Benth. et Hock.-val mutat rokonságot és e miatt a 
Sajnndaceákhoz számítandó.

Pentacoila Gulgoneiisis, F. v. Müll. Gulgong m. Az előbbenivel rokon. 
Banksia sp. tobozok. Creswick, Beecliwootli és Cbilthernm. — Az élő fajok

tól meg nem különböztethetők.
Banksia sp. var. cryptaxis. Galgong m.
Celyphnia Mac Coyi, F. v. Müll. Haddonm. — Valószínűleg a Proteaceák- 

hoz számítandó és közel áll a keletázsiai Helicia praealta F. v. 
Müll.-hoz.

Conchotheca rotundata, F. v. Müll. Nintingbool m. Emlékeztet Grevillea- 
fajokra, u. m. G. refracta, G. polystachia és G. mimosoides. 

Conchotheca turgida, F. v. Müll. Nintingbool és Tanjil m.
Eucalyptus Elüti, Me’ Coy. Fölötte gyakori Daylesford in. a plioczén- 

agyagban. A levelek nagyságra meg alakra nézve leginkább az 
élő Eucalyptus globulus leveleivel egyeznek meg.

Acrocoüa anodonta, F. v. Müll. Gulgong m. — A Calyciflorea család
jába való.

Eisothccaryon semiseptatuni, F. v. Müll. Galgong m. — Az élő Villaresia 
nevű genussal rokon.

Odontocaryon Macgregorii, F. v. Müll. Nintingbool m.
Penteune Clarkéi, F. v. Müll. I
l ’enteime brachyeliim, F. v. Mull. 1 New-South-Walesben a Smythe’s 
Centrum! trachydinis,F. v. Mull. | Creek ni.
Platycolla Sullivani, F. v. Müll. Nintingbool és Tanjil m.
Bleiacron da choc árpám, F. v. Müll. Galgong m.
Wilkinsonia bilaminata, F. v. Müll. Galgong m.
olyan fosszil gyümölcsök, melyek valamely ismeretes élő növény gyümöl
csével még nem voltak összehasonlíthatók.

E jegyzék elég világosan mutatja azon sajátságos tüneményt, hogy 
Ausztrália plioczénkori flórája tűlnyomólag kihalt genusokból és fajokból 
áll és hogy aránylag igen csekély azon fajok száma, a melyek Ausztrália 
jelenlegi flórájával szorosabb kapcsolatot mutatnak. Világos tehát, hogy 
Ausztráliában a plioczén-korban olyan égha jlati változások állottak be, me
lyek képesek voltak ősi dóráját egészen megváltoztatni.

Érdekes és helyén lesz, ha tehát itt rövid vonásokban Ausztrália je-
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lenkori flórájáról is megemlékezünk. Az ausztráliai kontinens jelenleg élő 
flórájában legfeltűnőbb jelenség az, hogy ott ugyanazon szélességi fokok 
között fekvő területek növényzete egymástól egészen elterő képet mutat. 
Kelet- és Nyugat-Ausztrália között e tekintetben a különbség nemcsak a 
különböző növényfajokban, hanem a növénycsaládok föllépésében nyilvá
nul; különben a Conostyleae és a Franklandieac nevű genusok kivételével 
Nyugat-Ausztráliában ugyanazon családok fordulnak elő. E két vidék kö
zött a különbség még az endemikus genusok számában is mutatkozik. 
Ugyanis Ausztrália edényes növényeinek genusai szám szerint 1393 és 
ezek között van 425 endemikus genus; ezek közűi 80*08% esik Nyugat- 
Ausztráliára; Észak- és Kelet-Ausztráliára 40—43%; Tasmániára 16*2% 
és Victoriára csak 7*6%. Ha most mellékesen még azt is megjegyezzük, 
hogy Ausztrália területének két harmada vagy végkép puszta, vagy csak 
igen satnya vegetatióval bír; ismeretes fajainak száma azonban mégis meg
haladja a 8414-et; akkor elég világos fogalmunk lesz Ausztrália dús és 
változatos flórájáról. Az uralkodó növényalakok az Ewahjpteae és Protect- 
ecete; az elsők a fák közűi emelkednek ki különösen; az utóbbiak pedig a 
jellemző ausztráliai cserje-formatió, a «scrub» typusos alkatrészeit képezik. 
A Leguminosac továbbá itt oly gazdagságban lépnek föl, mint a földfelület 
egyéb pontjain azt hiába keresnők. 900 fajban vannak képviselve, melyek 
közűi 200 a tropikus Ausztráliára, 420 délnyugati részére, a többiek dél
keleti részére jutnak; különösen kiemelendő itt ezen növénycsalád Acacia 
nevű genusza, melynek Hooker szerint 99 faja Ausztrália délnyugati és 
133 faja délkeleti területén találhatók; de egyetlenegy sincs, mely mindkét 
területre nézve közös volna. Hasonló viszonyt mutat föl a Myrtaceae csa
ládja, melynek Ausztráliában 80 tropikus, 400 délnyugati és 200 délkeleti 
faja van stb. stb. Végűi csak Ausztrália növényzetének harmadik typusos 
alakját akarjuk fölemlíteni, mely a Ca.siiarincae családja által van kép
viselve.

Ha most ezen szűk keretben bemutatott képe az ausztráliai dórának 
elég világosan mutatja nekünk azt, hogy mennyire elüt a többi kontinen
sek dórájától; mindazonáltal nem hiányzanak benne azon vonások sem, 
melyek az amazokkal való összefüggést gyanittatják. Ha Engler állítja is, 
hogy az Ausztráliában uralkodó fajok nagyobb száma ott is keletkezett: 
mégis találja azt is, hogy Észak- és Kelet-Ausztrália gazdagok általánosan 
elterjedett tropikus és ind-malayi alakokban. Kelet-Ausztrália, Viktoria és 
Taszmánia Kaledoniával és Norfolkkal bírják aránylag a legtöbb közös nö
vényt; Victoria es Taszmánia ezenkívül a subtropikus Délamerikával is 
mutatnak összefüggést: sőt egyes genusok és csoportok még Afrikával való 
viszonyra vallanak; a Középtenger vidékéről emlékeztető alakok sem 
hiányzanak, éj) oly kevéssé, mint Keletázsiáéi és -Japánéi sem.

A mint Ausztrália jelenleg élő dórája idegen, sajátságos képet mutat,
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úgy plioczén-korbeli növényei is elárulják, hogy a íiora ezen eredetisége 
légibb időből származik. Kétségbe nem vonható ténynek látszik továbbá 
az, hogy nyugati és keleti része Ausztráliának aránylag véve rövid idő előtt 
lépett összefüggésbe, a mint a harmadkort megelőző korszakok flórája a 
többi kontinensekkel való összeköttetésre vall. Sokat várhatunk e tekin
tetben még a jövőtől, különösen a harmadkori flórától, melyet eddig- 
elé ki nem elégíthető adatokban ismerünk: de az előadottakból elég 
okunk van azon tudósok nézetéhez csatlakozni, kik a kontinensek egy
mással való öszszefüggését hirdették és tényekkel bebizonyították. Es 
eljött az ideje, hogy felhívjuk a figyelmet azon fontos szolgálatokra, 
melyeket a geológia és palaeontológia a növények történetének és geográ
fiájának tehetnek.

Igen jól tudjuk, hogy a növény-geográfusok a legújabb időkig min
den jelenséget, melyet a mostani földtolóiét flórájában megfigyelhetünk, a 
jelenleg működő physikai tényezőknek tulajdonítottak és hogy különösen 
a növények vándorló képeasé;ie mindannyiszor napirendre került, valahány
szor másutt nem találták meg a kellő magyarázatot. A szél, a tenger áram
lata, a mértföldnyi utakat tevő madarak mind megannyi növény terjesztő 
tényezőknek tekintettek és az annyi ténynvel kínálkozó «múlt» végkép 
mellőztetett.

Az első, ki e tekintetben más utakra tért, Forbes volt. Anglia flórájá
nak bizonyos sajátságai bírták azon állításra, hogy ezeket a jelenleg működő 
erők segítségével sehogy sem magyarázhatjuk meg, és hogy az angol flórá
ban észlelhető növényarealok csak töredékei ezelőtt összefüggő floraterü- 
leteknek, melyek csak nagy kiterjedéssel bíró szárazföldek sülyedése által 
szakíttathattak meg, mire a megváltozott viszonyok és nevezetesen az ég
hajlati változások módosítólag hatottak a megmaradt vagy újonan kelet
kezett földek növényeire. A növények vándorlása, mely csak lépésenként 
lehetséges, ilyen jelenségeket nem hozhatott létre. A jelenlegi flórák tehát 
nem a teremtés különböző műveinek tekinthetők, hanem a megelőző fló
rákból veszik eredetüket és az időben egymást követő flórák genetikus ösz- 
szeíüggésben állanak egymással.

Főbbek ezen hypothesise azonnal megvethette volna minden további 
kutatásának alapját; a helyett egy tekintélyes férfiú, Grisebach, határo
zott ellenállást foglalt el irányában. Visszautasítja Forbes nek minden téte
lét, mert szerinte a különböző jelenlegi flórák, mind megannyi különböző 
területeken keletkeztek; minden egyes flórának meg van a maga kiinduló 
központja (Schöpíungscentrum); és csak ezen központok .sajátlagos fajainak 
egymással való kicserélése utján jöhettek létre a jelenlegi természetes 
flórák. Még az egymással közeli rokonságban elő fajok keletkeztek függet
lenül egymástól és vándorlás utján kerültek születésük helyéről mai geográ
fiai határaikhoz. Az ilyen fajoknak vagy egyáltalában a mostan élő fajok
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nak időre nézve távolabb álló fajokkal való genetikus összefüggésének ku
tatását Grisebach noli me tangere-nek tekinti.

Az új irány művelői azonban korántsem foglalnak el olyan szélső 
álláspontot, mint Grisebach. A vándorlás befolyását egyáltalában nem ta
gadják, a mint Kerner is állítja, hogy jelenleg is megfigyelhető némely 
borának átalakulása, nevezetesen ott, hol magas hegyek vagy kitérj edett 
vizek nem képeznek a növények utjának akadályt; de Antibes kísérletei 
világosan mutatják, hogy a tenger áramlatai csak bizonyos, a tengerek 
partjain messze elterjedt fajokra nézve szolgálhatnak némileg szállító esz
közül ; ellenben bizonyos más szigeteken és szárazföldeken a tengerparttól 
távol helyeken vegetáló fajok magvai semmi esetre sem juthattak a tenger 
vizének segítségével jelenlegi termő helyükre. Hasonló eredményhez jutott 
Kerner is, midőn e tekintetben a levegő áramlatainak és a madarak föltett 
közreműködését tanulmányozta.

Ezek után még igen föltűnő, hogy Kehmann vegkép tagadja a növé
nyek vándorlását most és ezelőtt; de tagadja a szárazföldek egymással való 
összefüggését is, a mint ez Hooker, Heer, Wallace s mások részéről két
ségbevonhatatlan tények alapján állíttatott. Nem tagadja ugyan, a mi nehéz 
feladat is volna, hogy a jelenlegi növények a mioczénkorbeli növényektől 
származnak, melyek akkor az egész földfölületen el voltak terjedve, és csak 
ezen ősi typusok elkülönülése folytán keletkeztek volna a mai fajok; azt 
persze nem tudja magának sehogy sem megmagyarázni, miként juthattak 
a mioczénben ugyanazon növényfajok mindenhová, Grönlandtól Görög
országba ; azt hiszi talán úgy, hogy a földfölületen több ilyen Grisebach- 
féle teremtésbeli központok keletkeztek, melyeken egy és ugyanazon fajok 
keletkeztek. Az érintett elkülönülés pedig csak az éghajlat változásának 
következménye lehetett. Nem szabad azonban e helyen megfeledkezni Uj- 
Seeland szigeteiről sem. Ha ezek jelenlegi növényzetükben számos, Ausz
tráliával közös fajt mutathatnak is föl, mindazonáltal a geológiai és pala- 
ontologiai adatok arra vallanak, hogy e szigetek egymással soha összefüg
gésben nem állottak. Mindenekelőtt arra a körülményre kell már figyel
meztetnünk, hogy Uj-Seelandon az erszényes állatok hiányoztak; azott 
talált fosszil növények pedig, igaz, hogy alig' számbaveendők, nem gyanít- 
tatják ezen összefüggést. Unger szerint valószínűleg a Wrealden-nek meg
felelő rétegekből csak két, de nagy mennyiségben előforduló haraszt isme
retes, a Polypodium Hochstetten Ung. és az Asplenium palueopteris Ung., 
mely utóbbiról szerzője azt mondja, hogy semmiféle fosszil és élő növény- 
nj-el össze nem hasonlítható; de a harmadkorbeli növények maradványai: 
Myrtifolium lingua Ung., Phyllites ficoides Ung., Pli. laurinium Ung., 
Loranthophyllum dubium Ung.. Phyllites Purehasi Ung., Ph. Novae Zelan- 
dia Ung. sem voltak az európai harmadkorbeli vagy Uj-Seeland jelenleg 
élő növényeinek egyikével sem összehasonlíthatók ; kivéve a nagy meny-
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nyiségben található Fagus Nimiisigvti U n g ., mely szerzője szerint a déli 
Chiliben elő Fagus obliqua Mirb.-val még a legnagyobb megegyezést mu
tatta; de jellemző a kauri fenyő— Dammara australis — előfordulása, 
mely ma csak az északi szigeten tenyészik, de fosszil maradványaiban a 
déli szigetről is ismeretes.

Messzire vezetne bennünket, hogy ha itt még tovább fejtegetnők 
ama viszonyt, mely a déli félgömb szárazföldjeinek jelenlegi dórájában 
mutatkozik, es melyet Engler nagy tudományos apparátussal klasszikus 
munkájában részletezett. Reánk nézve azonban különös érdekkel bírnak a 
következtetések, melyek ezen összehasonlításból vonhatók. ENGLER-re nézve 
azon körülmény, hogy Ázsia, Afrika, Ausztrália régibb korbeli rétegeiben 
megegyező fajok meg genusok fordulnak elő, ezen szárazföldek volt össze
függését illetőleg nem bír bizonyító erővel. E növények kizárólag krvpto- 
gamok lévén, roppant számú, kis és könnyű spórákat fejlesztenek, melye
ket a szél könnyen vihetne a tengeren át messze távolságba: Engler e miatt 
az állatvilágban keresi a bizonyítékokat. Az emlős állatok elterjedése 
majdnem kétségtelenné teszi, hogy Ausztrália Javával és a többi Sunda- 
szigetekkel soha összekötve nem volt; az erszényes állatok elterjedése 
azonban határozottan a mellett szól, hogy Ausztrália és Uj-Guinea között 
az összefüggés fennállott, és nincs kétség, hogy Kelet-Ausztráliában azért 
sokkal több az ind-malayi genusok száma, mint Nyűgöt-Ausztráliában, 
mert ez a kretakorban, de bizonyosan meg a harmadkor alatt is el volt 
különítve amattól, de Kelet-Ausztrália és Ázsia között összefüggés létezett. 
Ausztráliában az éghajlati változások is aránylag közelmúlt időben mehet
tek véghez, ezt mutatja azon tropikus családok nehány képviselője, melyek 
recens lerakodásokban találtattak és Müller legújabb fölfedezése, a fosszil 
Araucuria Johnstoni, Tasn aknában, mely a tropikus Ausztráliában élő 
A. Gunniughamia-YsA rokon.

Ezek után jogosultnak tekinthetjük azon föltevést, hogy mind a déli, 
mind az északi félgömbön epen nem a legtávolabb múltban, tropikus jel
lemű növényzet terjedett el a magasabb szélességbe ; a palaeozoikus, meso- 
zoikus és harmadkorban a déli szélesség 60—80 fokai között fekvő földek 
Ausztrália és Chili növényzete egy részének ép úgy nyújthatták a léte
zés föltételeit, mint az északi félgömbön fekvő Grinellföld és Disco olyan 
növényeknek szolgáltak tanyául, melyeknek rokonai ma Észak-Amerika és 
Ázsia keleti részeiben élnék.

\  égül még arról a kérdésről is meg kell emlékeznünk, vájjon Ausz
tráliában is volt-e a jégkornak módosító befolyása. Ennek kétségbevon
hatatlan nyomaira a geológok mind Ausztráliában, mind Uj-Seelandban 
rá akadtak.

Tudjuk, hogy a jégkorszak okaira nézve a vélemények igen különbö
zők, míg némelyek a víz és szárazföld térben való elterjedésének megvál
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toztatásában keresik a hőmérsék ezen föltűnő sülyedését; addig mások 
Croll kozmikus theoriájához csatlakoznak. Ismeretes tény, bogy a föld a 
nagy planéták behatása következtében útjában nem kört, hanem ellipsist 
ír le. Ezen ellipsis alakja az évezred lefolyása közben bizonyos meghatá
rozott határokon belül megváltozik. Jelenleg a föld pályája mindinkább 
megközelíti a körvonalat és 23,900 év múlva eléri ezen excentricitás mini
mumát; azaz a föld pályája majdnem elérte a kör alakját : onnét kezdve 
pedig megint az ellipsis felé fog iparkodni. A földnek a naptól való közép
távolsága 91.400,000 angol mérföldet tesz; a legnagyobb excentricitása 
ennek Vis-át; a legkisebb V36o-át haladja meg. Első esetben tehát a föld a 
naptól körülbelül 14 millió angol mérfölddel távolabb áll (az aphelium), 
mint akkor, midőn a naphoz legközelebb áll (a perihelium). E különbség 
jelenleg 3 millió mértföldet tesz. E mellett még tekintetben kell venni azt, 
hogy a föld jelenleg az északi félgömbön télen a naphoz legközelebb áll 
(perihelium), nyáron pedig attól legtávolabb áll (az apheliumban). De 
ezen viszony is időközi változásnak van alávetve, mely 21,000 év múlva 
folyik le. Körülbelül 10,000 esztendő múlva az északi félgömb nyara tehát 
azon időre fog esni, midőn a föld a naphoz legközelebb és a tél, midőn a 
föld a naptól legtávolabb áll ; természetes, hogy ezen jelenség a déli fél
gömbön megfordítva áll be. Ezeknek alapján fölvették tehát azt, hogy azon 
időszakokban, melyekben a föld az excentricitás minimumát elérte és egy
szersmind télen a naphoz legközelebb állott (a perihelben), a föld illető 
felének rövidebb, de melegebb tele, ellenben hosszabb és hidegebb nyara 
volt; míg megfordítva a föld másik felének hosszabb és hidegebb tele, 
ellenben rövidebb és melegebb nyara, mert a naptól való legnagyobb 
távolságnak ott a telre kellett esnie. Croll most azt veszi föl, hogy ilyen 
hosszú, hideg télben annyi jég képződött, melyet az ugyan melegebb, 
de annál rövidebb nyár nem bírt fölolvasztani, a melegnek egy nagy része 
pedig a hónak vízzé való átváltoztatására használtatott föl. Az így teleken 
át növekedő és kiterjedő jégmennyiség a maga részéről is idézte elő a hő
mérsék sülyedését és így jött létre a jégkorszak. Nincs itt helye, hog3r 
mindent részletezzünk, a mit Croll ezen hypothesise mellett és ellen föl
hoztak ; reánk nézve azonban legnagyobb fontossággal bír Wallace véle
ménye; ki legújabban nyilatkozott a jégkorszak indító oka felől. Az ő 
nézete szerint a lefolyt korszakokban a jégkorszaknak kedvező asztronó
miai föltételeinek daczára egy ilyen nem keletkezhetett — világos, hogy 
Croll theoriája szerint a földön nem csak több ilyen jégkorszaknak kellett 
beállania; hanem még a jövőben is kell, hogy beálljanak — ha csak az 
asztronómiai okokkal terrestrikus okok nem társulnak, azaz, hogy a víz és 
szárazföld egymás között létező viszonya nem változik. Hó meg jég ál
landó tömegei magas föld nélkül nem képződhetnek; midőn tehát a sark 
körüli föld magasra emelkedett; akkor keletkezett egy olyan terület, me-
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lyen a földpálya nagy excentricitása következteben télen annyi jég toria
szódott föl, hogy még a perihelium alatt is folytatódtak a téli viszonyok; 
ellenben a szárazföld tetemes sülyedése ismét a tengeráramlatokat alacso
nyabb szelességből vinné fölfelé és a megmelegedés oly nagy volna, hogy 
még akkor, midőn az északi sark a naptól elfordítva és a földpálya az 
excentricitás maximumában volna, a sarkvidék nem maradhatna jégburok
kal betakarva. A jégkorszak tüneményei tehát olyan földrajzi változások 
következtében, melyek által a tenger áramlatai szükíttetnek, állanak be.

A déli félgömbön azért torlódott föl annyira a jég, mert a déli sark 
földje magas, nagy kiterjedésű és nyílt tengertől van körülvéve; az északi 
sark körül pedig a jégkorszak alatt nem volt magas föld és nyílt tenger, 
legalább nem azon mértékben, mint a déli sarkvidéken ; de a jégtünemeny 
beállásánál annál nagyobb fokban jutott érvényre a második közreműködő 
ok, t. i. a hosszú, hideg tél, minthogy a földpálya excentricitása akkor há
romszor akkora volt, mint most.

A déli sarktól a nagy tenger által elkülönített Uj-Seeland, A'iktoria, 
Tasmania tehát nem is jegesedhettek annyira el, mint az északi félgomb 
észak felé fekvő földjei és így a jégkorszak nem is hathatott annyira mó- 
dosítólag ezen földek dórájára, a mint ezt az északi félgömbön tapasztal
tuk. Az ausztráliai geologok megegyeznek abban, hogy Uj-Seelandban az 
eljegesedés nem volt általános, es, a mint már egy ízben kiemeltük, a 
Dcimma australis-ról biztosan tudjuk, hogy ezen fa ezelőtt a sziget déli ré
szén is tenyészett, noha ma csak annak északi részében található.
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A GERECSE- ES YKRTES-HE lYSÉG FÖLDTANI VISZONYAI.*
Winkler pENÖ-től.

Bevezetés. Az elmúlt (1869) nyár folytán a földmivelés-, ipar- és ke
reskedelemügyi minisztérium által Budapest környéke, és ezzel összefüggés
ben, csatlakozva a bécsi birodalmi földtani intézetnek 1865-ik évben vég
hezvitt munkálataihoz, a Duna jobb partján azon terület tűzetett ki a 
további földtani vizsgálatok keresztülvitelére, mely körülbelöl Esztergom, 
Tata, Csákvár és Téténv által határoltatik. Az előleges átnézetes kirándu
lások, valamint az esztergom-doroghi barnaszén terület megtekintése után, 
Hantken igazgató úr vezetése alatt a Gerecse és Vértes hegység részletes 
átvizsgálásával lettem megbízva, s észleléseim eredményét van szerencsém 
röviden előterjeszteni.

I. A GERECSE HEGYCSOPORT.

Hegyrajzi viszonyok. A Gerecse hegycsoport Komárom- és Esztergom- 
megye határán, Piszke és Lábatlan helységek közelében emelkedik ki a 
rónaságból, északi nyúlványaival majdnem a Dunáig terjed; az egész

* E fölvételi jelentés még 1870-ban íratott. A véletlen szeszélye okozta, bogy eddig 
meg nem jelenhetett. Történeti és elsőbbségi jogon közöljük teljesen változatlanul. 
W i n k l e r  úr 1869— 70-ben a m. kir. földtani intézet tisztviselője volt, azóta a geoló
gia tanára a selmeezi bányászakadémián. A szerkesztő.


