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A ^Növénytani Közlemények« 1902.

évi díját befizették :

(1902. november 12-étó'l deczember 15-éig.)

Budapesti egyetemi könyvtár, Fehér-

templomi állami gimnázium, Soós Lajos,

Szegzárdi m. kir. állami fgimnázium.

Lengyel István

pénztáros.

Tudomásul.
Örömmel tudatjuk tagtársainkkal, hogy

a Növénytani Közlemények elfizetinek

száma f. évi deczember 15-ikéig bezárólag

261. Az aláírt alapítványok 12 tagtól 700
koronát tesznek, mely összegbl 500 korona

befolyt. Lengyel István

pénztáros.

Tudósítás.

A v>X<jvcny1ani Közlemények* elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a 1\. M. Természettudo m á-

n y i Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemények

vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

berszk y K á roly szerkeszthöz (Buda-

pest, I., Budafoki-út 13. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.
1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására ; tovább;!, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-lésck, a Társulat szün-



NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

I. KÖTET. 1902. 4. FÜZET.

Kümmerle Jen Béla: Adatok az Ernysvirágzatúak
anatómiájának ismeretéhez. *

(Tíz eredeti rajzzal.)

Mindazoknak a lágyszárú növényeknek, melyeknek a szárában az

edénynyalábok farészei összefügg, zárt gyrvé alakulnak, belsejében több-

nyire laza sejtszövct bél van ; az edénynyaláboknak ez az elrendezdése

a kétszíkekre jellemz. Az ilyen bélben edénynyalábok rendszerint nincse-

nek ugyan, de azért mégis vannak olyan növénycsaládok, melyeknek a belé-

ben hol ritkábban, hol srbben edénynyalábok láthatók.

A bélszerkezetnek eme sajátságát Schultz** rendszertanában osztá-

lyozási alapul is vette a Syiiorgana dichorganoidea osztály megkülönbözteté-

sére, melybe a Piperaceae-, Nyctagineae-, Saurnreae-, Chloranthaceae-, Cycadeae-,

Xympliaeaceae-, Dyphyüeaceae-, Halorageae- és Amarantaceae - családokat

sorolta, vagyis a Chenopodiaceae és az Umbelliferae kivételével mindama

növénycsaládokat, melyeknek bélbeli cdénynyalábjaik vannak. Ezekkel a növény-

családokkal Schultz az egyszikek és kétszikek között való átmeneti

kapcsolatot akarta megállapítani, a mi azonban az egyszíkekre emlékeztet

edénynyalábok elhelyezkedésének daczára is, nem felel meg a valóságnak.

Az Ernysvirágzatúak bélbeli edénynyalábjai már régóta ismeretesek

az irodalomban. Már Mi r bel* említi, hogy a Ferula és néhány

más, de közelebbrl meg nem nevezett Umbelliferae száraiban olyan edény-

nyalábokat talált, melyek a bélben vannak. Az ilyen nyalábokat De C a n-

d o 1 1 e "i" bélrostoknak (fibres medullaires) nevezi és azt mondja, hogy a

Fertda-fajóknak meglehets vastag belében is ilyen bélrostok vannak szét-

szórtan elhelyezve, a melyek azonban nem endogén származásúak. S c h u 1 1 ztt

az Athamanta L. génusznak szétszórt bélbeli edénynyalábjait említi. U n g e r+tt

' Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi május 14-iki ülésen.

* C. H. Schultz: Natürliches System des Pflanzenreiehs nach seiner inneren

Organisation, nebst eincr vergleichendcn Darstellung der wichtigsten aller früheren

künstliehcn und natürlichcn Pllanzensysteme. Berlin, 1832., pag. 319.

* C. F. Brisseau-Mirbel: Éléments de Physiologie végétale et de Bota-

nique. Paris, 1815., vol. I., pag. 112.

t A. P. de Candolle: Organographie végétale, ou deseription raisonnée

des organcs des plantes. Paris, 1827., vol. I., pag. 164., tab. III., lig. 3.

tt id. h. 4 IS. old.

Itt D r. F. Unger: Ueber den Bau und das Wachsthum des Dicotyledonen-

Stammes. St.-Petershurg, 1840., pag. 58.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 1. füzet. 8v2*
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pedig M i r b e 1 megfigyeléseire vonatkozólag a saját vizsgálata alapján meg-

jegyzi, »hogy az Umbelliferae szétszórt edénynyalábjaiban nem csavarmenetes

vastagodása edények, hanem saját edényeik (vasa propria) vannak, melyek

más növénycsaládok bélbeli edénynyalábjaival nem hasonlíthatók össze«.

Az Ernysvirágzatúaknak középponti, illetleg saját edénynyalábjaival

csak Jochmann* alapvet munkája foglalkozik legelször bvebben és ana-

tómiai vizsgálatával vet azokra világosságot. J o c h m a n n ugyanis megkülön-

bözteti már a kerületi és a bélbeli edénynyalábokat. Az utóbbiak collaterali-

sak és a bélparenchymban vonulnak végig, csak a csomókban egye-

sülnek részint egymással, részint a kerületi edénynyalábok ágaival. Joch-

mann vizsgálatai nyomán halad R e i cha r d t,** a nélkül azonban, hogy a

középponti edénynyalábok fejldésével foglalkoznék. S a n i o * f

az Aralia-k

endogén származású edénynyalábjainak keletkezését fejtegetve azt mondja,

hogy valószínleg az Ernysvirágzatúak száraiban is késbben alakulnak ki

a bélbeli edénynyalábok, mint a kerületiek. De B a r y + az Ernysvirágzatúak

bélbeli edénynyalábjait Joch m a n n és R e i c h a r d t vizsgálatai alapján

a kétszikéknek anomál edénynyalábjai közé sorolja. A többi kutatóknak

történeti sorrendben való elsorolását most mellzöm, mert szétszórt adataikra,

valamint ellenkez nézeteikre úgyis egyenként fogok vizsgálataim ismertetése

közben hivatkozni.

Az Ernysvirágzatúak száraiban elforduló bélbeli edénynyalábok

érdekessége arra késztet, hogy ezeknek anatómiai szerkezetével és fejldésé-

vel behatóbban foglalkozzam, annyival is inkább, mert ezideig ezeket ilyen

irányban még nem igen tanulmányozták.

Bélbeli edénynyalábokat e növénycsoportnak rendelkezésemre álló követ-

kez öt fajában találtam :

1. Magydaris panacifolia [Valii.) Lge., 2. Ferula Sadleriana Ledeb.,

3. Ferula Heuffelii Grisb., 4. Ferula Ássa foetida L., 5. Oenanlhe silai-

folia MB.

A megvizsgált növények bele, a szár hosszirányában többé-kevésbé

ép, azaz a szár belseje tömött - vagy pedig szétszakadás következtében a

szártagokban (internodium) folytonosságában meg van szakítva, azaz csöves

szárú. Mindkét esetben találtam bélbeli edénynyalábokat. Ép bél van a

Ferula Sadleriana Ledeb., Ferula Heuffelii Grisb. és Ferula Ássa foetida

L. száraiban; roncsolt bél pedig a Magydaris panacifolia (Vahl.) Lge. és

Oenanlhe silaifolia MB. szárában, bélbeli edénynyalábokkal.

f G. G. .1 o c h in a n n : De Umbelliferarum structura et evolutionc nonnulla.

Dissert. inaug. Vratislavia, 1854., pag. 10— 12.

' H. W. Reichardt: Ueber das centralc Gefiissbündel-System einiger Um-
belliferen. (Sonderabdr. d. Sitzungsber. d. math.-nat. Cl. d. k. Akademic der Wissen-

schaften in Wien. Jhrg. 1856., Bd. XXI.)
* C. S a n i o : Ueber endogéné Gefássbündelbildung. bot. Zeitung. Leipzig, 1801..

Jhrg. 22. pag. 225 et 227.

t D r. A. d e B a r y : Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der

Phanerogamen und Farne. Leipzig, 1877., pag. 258 et 263.
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E közleményemben csak ama növényekkel foglalkozom, a melyeknek

bélbeli edénynyalábjai eddig az irodalomban ismeretlenek voltak, kivéve a

Ferula Ássa foetida L.-t, melyet már T s c h i r c h * ismertetett. A bélben

elforduló edénynyalábok pontos anatómiájának és rendszertani bélyegei-

nek ismertetését megelzleg szükségesnek tartom rendkívüli érdekességé

nél fogva — a Magydaris panacifolia (VahJ.) Lgc. gyökerének, gyökér-

törzsének és földfeletti szárának anatómiáját tárgyalni és csak azután, ezzel

kapcsolatban, a kerületi és bélbeli edénynyalábok fejldését és kialakulását

ismertetni, részben a Magydaris panacifolia (Vahl.J Lgc, részben pedig a

két érdekes magyar faj, ú. m. a Ferula Sadleriana Ledeb. és Ferula Heuffelii

<hisb. példáin.

Magydaris panacifolia (Vahl.) Lge.

/. Gyökér. E növény gyökerének anatómiája rendkívül érdekes. Vizsgá-

latomhoz a Magydaris panacifolia magvait az 1900. évi deczember hónapban

vettettem el a kir. m. tudomány-egyetemi növénykert egyik melegágyában,

honnét három ízben 1901. április és július hónapokban, továbbá 1902. április

hónapban vettem a gyökereket és a többi részeket az edénynyalábok fejl-

désének vizsgálásához.

A magból csíráztatott fiatal növényke fgyökere — mint sok más e

családbeli növényen is — korán elpusztul és ezért a rövid gyökértörzsbl

sok fonalszer és vastag, karószer mellékgyökér ered. A fonálszer mellék-

gyökér anatómiája megegyezik más kétszikek gyökerével, a mennyiben

parenchym-sejtek alkotta kéregbl, középponti négyes (tetrarch) edénynyalábból

és az ezt körülövez endodermis-bl van alkotva.

Az edénynyaláboknak a gyökér szövetében való normális kialakulásától

és eloszlásától egészen eltér a Magydaris panacifolia karószer gyökerében

az edénynyalábok kialakulása és eloszlása. Keresztmetszetben ugyanis, mái-

puszta szemmel kilencz edénynyaláb látható elkülönülve, szétszórtan elhelyezve

a gyökér bels szövetében, a mint ezt az 1. rajz mutatja. Az elkülönült edény-

nyalábok száma ingadozik ; függ ez a gyökér korától és vastagodásának

mértékétl is. E nyalábok eloszlásában azonban mégis bizonyos szabályossá-

got ismerhetni fel, a mennyiben a külsk, ez esetben hat, a kéreghez közel,

körben helyezdnek, a többi három ellenben a kör belsejében van. Mindegyik

edénynyaláb a hozzátartozó és sajátságosan rendezdött parenchym-sejtekbl

alkotott udvartól van környezve ; az udvar középpontja az edénynyaláb és

innen indulnak ki köröskörül sugaras irányban a sok keményítj parenchym-

sejtek. Az udvarnak az edénynyalábhoz való tartozandóságát bizonyítja az a

körülmény is, hogy az idsebb és összeaszott gyökér belseje az udvaros

nyalábközti parenchym-sejtek elpusztulása folytán annyi hosszszeletre hasad

szét, a hány edénynyaláb van.

Dr. A. Tschirch: Milchsaft, beziehungsweisc Gummiharzbehálter der

Ássa fodida. Ammoniacum und Galbanum liefernden Pflanzen. Archív für Pharmacie.

1886., Bd. XXIV. H. 19. (Kivonatban Just : Jahresbericht 1886., 882—883. old.)
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Az edénynyaláboknak ilyen kialakulására és eloszlására magyarázatul szol-

gál fejldésük és több, különböz korbeli gyökérnek az összehasonlító anatómiája.

Vizsgálataim szerint ugyanis a fiatalabb, karószer gyökér kérge nagyon laza

parenchym-szövetbl áll, feltn nagy sejtközötti levegjáratokkal, melyet vé-

konyfalú endodermis követ, körizárva a bels meristem-szövet alkotta hengert

(1. rajz //., en. és b.J. A gyökérnek vastagság irányban való növekedése

folytán azonban az endodermis alatt fekv pericambium phellogen-né alakul,

mely tangentialis és sugárirányú falak által létrehozza a gyökérnek peri-

derm-jét (1. rajz pc. és pd.J. Ez a periderm veszi át azután a gyökér

edénynyalábjainak és a nyalábok közötti szövetnek a véd szerepét, mert a

gyökérnek vastagsága irányában való növekedésével az endodermis. nem képes

fiC&

1. rajz. Magydaris panacifotia (Val.) Lge. karószer mellékgyökerének kereszt-

metszete, (e. = epidermis, dk. = elsdleges kéreg, Ij. — levegjárat, en. = endodermis,

pc. cs pd. = periderm, oj. = olajjárat, /. = fa-, h. = háncssugár, u. = parcnchym-

sejtekbl álló udvar, b. = bélhenger.)

lépést tartani, minek folytán az endodermis megszakadozik és végre az

elsdleges kéreggel együtt könnyen leválik, a mit a metszetek készítése-

kor, st már a kézzel való ersebb megfogás alkalmával is jól tapasz-

taltam. A párának ilyen módon való bels elfordulását Behuneck* az

Oenanthe crocata L. és Tschirch** részben Umbelliferae családbeli (Angelica,

Levisticum, Pimpinella és Imperatoria Ostruthium L.J növényeken, részben

más kétszik növényen is említi.

A hengeralakú meristem-szövetben az edénynyalábok válnak ki, még

* H. Behuneck: Zur Anatomie von Oenanthe crocata L. Inaug. Diss.

Kiél, 1879., pag. 7.

** Angewandte Pflanzenanatomie. Wien und Leipzig, 1889., vol. I. pag. 2X2.
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pedig olyanképpen, hogy a gyökérnek karószeren megvastagodott részében

elször az endodermis-sel, illetleg a késbbi periderm-mel is, concentrikusan

a hat edénynyaláb fejldik ki és helyezkedik el, megalkotva mint különálló

edénynyalábok a küls edénynyalábkört, és azután ezen edénynyalábkörön

belül a bels három edénynyaláb helyezdik el. Mindegyik elkülönült edény-

nyaláb arehikus szerkezet, az arch-ok száma 2—3 között váltakozik. Fejlettebb

edénynyalábokon azonban az arehikus szerkezet concentrikussá alakul át, alkotó

elemeiknek olyan térbeli elhelyezdésével, hogy a háncs körülveszi a farészt

és az egészet azután a parenchym-sejtekbl alakult udvar.

Az összes különálló edénynyalábok fejldésüket azonban csak a közép-

--/

2. rajz. Magydaris panacifolia (Valii.) Lge. karószer mellékgyökér végs részébl való

keresztmetszet, melyben hat arehikus edénynyaláb alkotja a gyökér edénynyalabrend-

szerét.
(

/". = fa-, h. = háncssugár.)

ponti fekvés hat arehikus edénynyalábból veszik, melyek a karószer gyökér

fiatalabb, fonálszer végs részének keresztmetszetében szabályos csillagot

alkotnak (2. rajz). Ezen középponti helyzet edénynyaláb-csoport azonban egy

közös, hengeralakú meristem-szövetben fejldik és pedig annyi arch-chal, a hány

különálló, küls edénynyaláb van a gyökérben, még pedig jelen esetben hat.

Ezen meristem-szövetben elhelyezett középponti fekvés edénynyaláb- csoportnak

kambium-gyrje azonban, a gyökérnek hosszúság és vastagság irányában

való növekedésétl késztetve, csakhamar olyan intenzív mködést fejt ki,

hogy a kambium-gyr az általa létrehozott új kambium-sejtekkel a xylem-

sugarak (2. rajz /.) oldalain mindinkább beljebb és beljebb nyomul, míg végre
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a xylem-sugarakat egészen körülveszi. A kambium-gyrnek ezen részgyrkre

való feldarabolódása folytán hat kisebb kambium-gyr keletkezett a közép-

ponti nyaláb-csoportbeli hat xylem-arch köri. Mindegyik xylem-arch ennél-

fogva önálló edénynyalábbá alakult és mint ilyen, kambium-gyriknél

fogva, gyarapodásra is képes. A most kialakult különálló edénynyalábok-

nak kambium -gyri ennélfogva olyanképpen hozzák létre az új elemeket, hogy

a kambium-gyrtl befelé váltakozva, sugarasan néhány faedényt és háncs-

elemet, kifelé pedig parenchym-sejteket. Ez utóbbiakból keletkeznek a külön-

álló edénynyaláboknak jellemz parenchym-sejtekbl alakult udvarai. Az ilyen

edénynyalábok most már mint különálló és további fejldésre képes nyalá-

3. rajz. Magydaris panacifolia (Valii.) Lge. karószer mellékgyökér végs részébl való

keresztmetszet. A fasugarak kialakulása és centrifugális irányban való eltávolodása

a gvökérszövet középpontjától.

bok kezdenek a hengeralak merislem-szövetnek középpontjától centrifugális

irányban fokozatosan eltávolodni és az endodermis, illetleg a késbbi periderm

felé mindinkább közeledni, minek következtében ezek mint különálló küls

edénynyalábok szerepelnek (3. rajz). Sorozatos keresztmetszetekben sikerült is a

küls edénynyaláboknak ilyen módon való keletkezését kimutatnom (2. és 3. rajz).

A gyökér bels szövetében, a küls edénynyalábkörön belül lev

különálló edénynyalábok, csekély eltéréssel, hasonlóan alakulnak ki. Ezek

ugyanis a gyökérnek azon a helyén, a hol a fonálszer rész fokozatosan

átmegyen a karószeren megvastagodott részbe, a már kifejldött küls edény-

nyalábokból fognak kiválni. E czélból a küls edénynyalábok kambium-

gyri nem az összes xylem-archok körül — mint az elbbeniekben — , hanem
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az archikus nyaláboknak csak a középpont felé néz egy-egy részlete köri

hoznak létre új kambium-gyrket. Az ilyen módon kambiummal körülvett

xylem arch-részletek, melyek rendesen egy-két faedénybl állanak, most már

mint különálló edénynyalábok válnak el centripetális módon a küls edény-

nyaláboktól és vonulnak végig mint bels edénynyalábok a gyökér bels

szövetében (4. rajz). Megjegyzem, hogy nem minden a küls körben lev

edénynyalábból válnak el ilyen kambiumos arch-ok. Kambium-gyrik által a

bels edénynyalábok fokozatos fejldésük alatt belsejükben szintén archikus

szerkezelekké válnak (1. és 4. rajz).

A küls és bels különálló edénynyaláboknak ilyen módon való kiala-

4. rajz. Magydaris panacifolia (Valii.) Lgc. Ikarószer mellékgyokér végs részébi való

keresztmetszet. A íasugár-rószleteknek kialakulása és elkülönülése a különálló edény-

nyaláboktól.

kulását és fejldését nemcsak kereszt-, de hosszmetszeteim is szépen igazol-

ják, a mennyiben ezek az összes edénynyalábok a gyökérnek, a gyökér-

törzsbl való eredése helyén eleinte közel állanak, késbben azonban lefutá-

sukban egy darabig ívesen eltávolodnak, míg végre a gyökér csúcsa felé meg-

int közelednek és fokozatosan egy közös, archikus edénynyaláb-csoportba egye-

sülnek. Mindegyik különálló edénynyaláb a gyökérnek hosszúsági és vastagsági

irányában való növekedésével szintén továbbfejldik sugár irányában, újabb

fa- (xylem) és háncs- (phloém) elemek létrehozásával.

Hasonló anomális nyalábokról Behuneck* is megemlékezik, a ki az

Oenanthe crocdta L. növényfaj gyökerén azt találta, hogy külön fa- és külön

1. c. pag. 6.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 4. füzet. 9
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háncsnyalábok vannak szétszórtan elhelyezve, míg a Magydaris panacifolia-n

a fa és a háncs együttesen alkotnak különálló archikus nyalábokat. A
Behuneck ismertette esethez hasonló viszonyt találtak még az Oenanthe

génuszban Courchet* és Géneau de L a m a r 1 i é r e **
is. Valószín, hogy

az elsorolt kutatók ismertette anomális edénynyalábok szintén egy közép-

ponti helyzet közös edénynyalábból fejldnek — annyival is inkább jogos

ez a föltevésem, mert se fejldéstanilag nem tanulmányozták, sem pedig a

karószer gyökérnek fonálszer végs részét nem vizsgálták meg alaposan.

Végül megjegyzem, hogy a gyökér bels szövetében schizogen olajjáratok

is fordulnak el meglehets nagy számban, különösen az endodermis mögött

és a különálló edénynyalábok között (1., 2., 3. és 4. rajz oj.J.

II. Gyökértörzs (rhizoma). A fonál- és karószer mellékgyökerek közös

földalatti szárképletbe, a Magydaris panacifolia gyökértörzsébe folytatódnak,

a hol a mellékgyökerek edénynyalábjai mindinkább közelednek egymáshoz és

fokozatosan kerületi edénynyalábrendszerré alakulnak. Az edénynyaláboknak

ilyen rendezdése által a gyökértörzs a szárnak szöveti tagolódását éri el,

t. i. kéregre, edénynyalábra, bélre és bélsugárra. Jellemz a gyökértörzsben

az olajjáratoknak nagy száma, különösen az edénynyalábok xylemjén belül,

továbbá a kéreg- és bélparenchymnak keményítben való gazdagsága és végre

az epidermist pótló paraszövet. Az edénynyalábrendszernek nyalábjai mind

collateralisak.

///. Szúr. A Magydai is panacifolia szárának szintén jellemz anatómiai

szerkezete van. Szára, mint minden Ernysvirágzatún. barázdált. Epidermise

egy-sejtsorú, szorosan zárkózó négyszöglet sejtekbl van alkotva. A barázdák

megfelel éleiben hypodermalis collenchym-nyalábok ersítik a szárat, melyek

az élekben egy sejtsornyira, a barázdákban ellenben 2—3 sejtsornyira feküsz-

nek az epidermis alatt. Miután az élek száma és nagysága az egyes egye-

deken ingadozó, azért a collencnym-nyalábok száma és nagysága szintén

változik, de rendesen a kerületi edénynyalábrendszer nyalábjainak a számával

egyezik. A collenchym-nyalábok között a kéregparenchym legküls 2—3 sejt-

sorában chlorophylltartalmú parenchym-sejtek vannak, minek folytán a Magy-

daris panacifolia kérge zöld. Maga az elsdleges kéreg meglehets terjedelm.

Általában két szövetre különül el és pedig a collenchym-nyalábok között fekv,

hosszirányban megnylt és chlorophylltartalmú sejtekbl álló parenchymra, mely

alatt azután egy -- olajjáratokban dús, színtelen parenchym következik (5. rajz

t\, elli., co. és o.). Ezeknek az olajjáratoknak az alakja és helyzete az egyes

fajokra nézve diagnostikai érték, mely jellemz tulajdonságok a Trécul*
megkülönböztette olajjáratoknak fbb típusaiban is érvényesülnek.

* L. Courchet: Étude anatomique sur les Ombelliféres et sur les principales

anomalies de structure que présentent leurs organes végétatifs. Ann. d. se. nat. Sér.

VI., Tom. XVII., 1884., pag. 124—125. tab. XII. fig. 6.

** Géneau de L-am ariiere : Structure comparée des racines renflées de

certaines Ombelliféres. Compt. rend. 1891. T. C. XII. pag. 1020— 1022.

*** A. Trécul: Des vaisseaux propres dans les Ombelliféres. Compt. rend.

1866., pag. 154. et 201. tab. LXIII.
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Az edénynyalábgyr körben sorakozó, collateralis nyalábokból alakult

és a szár kerületi edénynyalábrendszerét alkotja. Ezt a látszólagos gyrt
kisebb és nagyobb collateralis cribrovasal-ok adják. A vastagabbak elsdleges

nyalábok keményháncscsal bírnak, melyek a kéreg és a bélparenchym felé jobban

kiszögelnek, míg a keskenyebbek másodlagos nyalábok, keményháncs nélküliek.

Eme különféle alakú és nagyságú edénynyalábok által a szárcsomóból vett

keresztmetszetben a kerületi edénynyalábgyr meglehetsen szabályos külls kört

mutat (5. rajz a.). Az elsdleges nyalábok száma egy és ugyanazon fajon kü-

5. rajz. Magydaris pattacifolia (Vahl.) Lge. szártagjának keresztmetszete, (e. = epi-

dermis, elk. — elsdleges kéreg, co. = collenchym, a. = kerületi nyalábgyr, b — küls-,

c. = bels bélbeli edénynyaláb, o. -— olajjárat a kéregben, o. = levegjárat a bélben.)

lönböz magasságból vett metszetekben meglehetsen állandó, ez esetben 24,

minek ugyanannyi collenchym is felel meg. A másodlagos nyalábok az elsd-

legesek között foglalnak helyet, két elsdleges nyaláb között rendesen egy

másodlagos nyalábot találunk, néha azonban kettt, st hármat is ; a másod-

lagos nyalábok száma ennélfogva határozatlan.

A kerületi edénynyalábrendszernek phloémjét— a megvizsgált egyedeken —
összefügg egésznek egyetlen egy esetben sem láttam, hanem e helyett a xylcm

felé fordult, többé-kevésbé félholdalakú csoportokban volt elhelyezkedve. A háncs
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alkotó elemei : rostacsövek, kisérsejtek és háncsparenchym ; ezekhez járul

még az elsdleges nyalábokban a keményháncs, mely a phloem-nek kéreg

felli oldalát kupakszeren körülveszi és 4—5-sejtsorú. A másodlagos nyalá-

bokban, a mint már említettem, a keményháncs egészen hiányzik, st sokszor

maga a lágyháncs is alig fejldik ki. A háncsra nézve jellemz, hogy belsejé-

ben sokszor olajjárat van, a mit M üli e r* más Umbelhferac családbeli

növényeken is talált.

A nyalábhüvely (phloeoterma), mint a kerületi edénynyalábgyrnek

védhüvelye a Magydaris panacifolia-n nem tnik ki elég élesen.

A kambiumgyr mint nyalábbeli és nyalábközötti kambium van meg

összefügg gyr alakjában, mely gyr 5—7-sornyi vékonyfalú kambium-

sejtekbl alakult.

0. rajz. Magydaris panaciflia (Vahl.) Lge. szártagjából vett bélrcszlct keresztmetszete,

nagy sejtközötti levegjáratokkal.

A farész elemei : csavaros tracheid-ok és kisérsejtjeik, továbbá faparen-

chym meglehets mennyiségben ; az elsdleges nyalábokban még néhány nagyon

tágüreg, gödörkés trachea is fordul el. Ezek mellett a fagyr legnagyobb

részét teszik azonban a libriform-rostok (5. rajz a.), melyekkel az elsd-

leges és másodlagos cribrovasal-ok látszólagos cdénynyalábgyrvé válnak és a

melyek egyszersmind a szárnak nagyobbfokú szilárdságot kölcsönöznek.

A cribrovasal-oknak egyes alkotó elemeit metszeteimben a különböz

módon alkalmazott festéssel világosan ki is tudtam tntetni. így chlorzinkjod

a vasalis részt sárgás-barnára, a libriform-rostokat vörösbarnára, és a eribralis

részt ibolyaszínre festette. Safranin-nal pedig az edények meggypirosra, a

libriform-rostok világospirosra és a háncs sárgára festdtek.

* K. Müller: Phloemstándige Sekrctkanálc der Umbélliferen und Aráliaceen.

Berichtc d. deutsch. bot. Gesellschaít. 1888., vol. VI.. pag. 20—32. tab. II.
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A kerületi nyalábrendszeren belül a szár keresztmetszetének -<3-át a bél-

henger tölti ki, mieltt a bélszövet szétszakítás folytán szaggatott lesz. A bél

parenchymás sejtjei keresztmetszetben a kerületi edénynyalábrendszer közelé-

ben kölcsönös nyomás folytán egyenl átmérj sokszögletek, a közép-

pont felé azonban gömbölydedek és nagyobbak. A kerületi edénynyalábrendszer

xylem oldalán a bélparenchym sejtjei járatok nélkül szorosabban zárkóznak,

sejtjei többnyire négyszögletek és az edénynyalábrendszernek bélhüvelyét

(coroiu) alkotják. A középpont felé ellenben az els bélben' edénynyalá-

bokban már háromszöglet sejtközötti járatok vannak a bélparenchymban,

mely a középpontban már szakadozott és ezenkívül meglehetsen egyenletesen

tág sejtközötti levegjáratok vannak a szártagokban (6. rajz). Ezeken kívül

a bélben elfordulnak még schizogen olajjáratok is, melyeket a bélbeli edény-

nyaláboknál fogok ismertetni.

A Magydaris panacifolia bélszövetében legjellemzbb azonban a bélbeli

edénynyalábok elfordulása. Eloszlásukban bizonyos szabályosság tapasztal-

ható. E szabadosság állandó és faji jelleg. A bélbeli edénynyalábok ugyanis

itt két körben rendezdnek el : a külsk mindig a kerületi edénynyalábrendszer

elsdleges nyalábjainak szomszédságában, a belsk pedig ezen körtl jóval

távolabb, a szétszakadozó bél közepében foglalnak helyet (5. rajz a., b. és c).

A küls bélbeli edénynyalábok száma többé-kevésbé az elsdleges edény-

nyalábok számával egyezik ; számuk tehát szintén 24, a belsknek száma pedig

14. A bels bélbeli edénynyalábok száma ugyanazon növénynek különböz

szártagjaiban is változik.

Az Umbclliferae bélbeli edénynj^alábjainak elhelyezdése szerint meg-

különböztethet típusok.

Az Umbellifcrac családban a küls és bels bélbeli edénynyalábok

alapján négyféle típusi különböztetek meg. Az els típusba tartoznának azok,

melyeknek tisztán egy körben sorakozó küls bélbeli edénynyalábjaik vannak
;

a másodikba, melyeknek tisztán bels bélbeli edénynyalábjaik vannak ; a har-

madikba, melyeknek küls és bels bélbeli edénynyalábjaik és végre a negye-

dikbe, melyeknek a kerületi edénynyalábrendszeren belül minden rend nélkül,

szétszórt bélbeli edénynyalábjaik vannak. Ezek szerint az

I. típusba tartoznának : Oenanthe crocata L., Oe. globulosa L., Oe. silai-

julia MB. stb.
;

a II-clikba : Ceiiolopliium Fischeri Koch, Laserpitium alpinum Waldst.

el Kit., Pimpinella Anisum L. stb.
;

a III-dikba : Cachrys erispa Pers., C. laevigata ham., Ferula communis

L., F. granatensis Steud., F. nudicaidis Nult., Magydaris panacifolia (Vahl.J

Lge., Oenanthe anomala Dur. et Coss., Peucedanum Oreoselinum Moeitch.,

Silans pratensis Bess.. Thapsia villosa L. stb.
;

a IV-dikbe : Daiicus piilcherriinus Koch, Ferula Ássa foetidaL., F. Ferit-

lago L., F. Heuffelii Grisb., F Sadleriana Ledeb., Laserpitium asperum
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Crantz., L. latifolium /,., L. Nestleri Soyer-Willem. , Opoponax Chironium

Koch, Peucedanum helerophyllum Vis., P. officináié L. stb.

E 4 típusba a növényeket részint más vizsgálóknak irodalmi adatai alapján,

részint saját vizsgálataim alapján osztottam be. Az utóbbiak szerint ezek a növé-

nyek a következk : Daiicus pulcherrimus Koch : Fcrula Ássa foetida L., F.

communis L., F. Fendago L. y
F. Heuffelii Grisb., F. Sadlerianna Ledeb. ;

Laserpitium alpimim Waldsl. et Kit., L. latifolium L. : Magydaris panacifolia

(Vahl.J Lge. : Oemanthe crocata L., Oe. silaifolia M. B. ; Peucedanum offici-

náié L., P. Oreoselinum Moench. ; Pimpinella Anisum L. és Silaus pratensis Bess.

A bélbeli edénynyalábok szerkezete.

A küls és bels bélbeli edénynyalábok anatómiai szerkezetüket illetleg

úgy a szár csomójában, mint szártagjában, mindig anomálok. Az elbbiek

(perixylem) conceutrikusak, még pedig olyan értelemben, hogy a xylem a

sklerenchym-rostokkal együtt a phloém-et veszi köri (7. rajz schl., f. és

h) ; az utóbbiak ellenben collateralisak alkotó elemük iuvers helyzetével, a

mennyiben a xylem a kéreg felé, a phloém pedig a bél felé fordul (5. rajz

b.J. Ezen anomál viszonyt a különböz festési módszerek is igazolják. A
chlorzinkjod pl. az edénynyalábhüvelyt vörösbarnára, a vasalis részt sárgás-

barnára és a cribralis részt ibolyaszínre festi ; safranin az edényeket meggy-

pirosra, az edénynyalábhüvelyt sötétbarnára és a háncsot sárgára, — a methylviola

pedig az edénynyalábhüvelyt sötétkékre, az edényeket világoskékre és a háncsot

sárgára festi.

A bélbeli edénynyalábok alkotó elemeinek anomál helyzetérl már többen

tettek említést az (Jmbelliferae egyes növényein: így Duchartre,* Behu-
neck** és G é r a r d *'* az Oenanthe crocata L.-ben ; C o u r c h e t+ az Oenanthc

globulosa Z,.-ben ; Tschirch+'<" az Opoponax orientale Boiss-ben és T o n-

derattt pedig a Pimpinella Anisum L. ben talált invers collateralis edény-

nyalabokat. Courchet§ az Aethusa Cynapium Z.-ben, Echinophora és

Thapsia génuszokban ; M ö b i u s§§ az Eryngium Serra Cham.-ban ; N o e n e n §§§

a Laserpitium asperum Crantz-, L. latifolium L-, L. Nestleri Soyer-Willem-

* M. P. Duchartre: Note sur une particularité observée dans VOcnautlic

crocata L, Bull. d. 1. soc. bot. de Francé. 1869., vol. XVI. pag. 365.
**

1. c. pag. 15.

** M. R. Gérard. Structure de l'axe des Oenanthe et considérations sur les

formations anomales. Bull. d. 1. soc. bot. de Francé. 1883., vol. XXX. pag. 301.

t 1. c. pag. 114.

tt 1. c. i. d.

ttt F. T o n d e r a : pokrevviénstu'ie anatomicznem rodzajów w rodzinie l'm-

bclliferae. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Wyzszej Szkoly Realnej. Krakow, 1891., pag. 29.

§ 1. c. pag. 115.

§§ M. M ö b i u s : Ueber das Vorkommen concentrischer Gel'assbündel mit cen-

tralem Phlocm und peripherischen Xylem. Bcrichtc d. deutsch. bot. Gesellschaft. 1887

vol. V. pag. 2 et 10.

§§§ 1. c. pag. 19.



ADATOK AZ KRNYÓSVIRÁGZATÚAK ANATÓMIÁJÁNAK ISMERETÉHEZ. 135

ben és az Oenanthe anomala Dur. el Coss-ban, én pedig végre az Uenantlie

silaifolia MB.-b&n találtam concenlrikus edénynyalábokat.

A bélbeli nyalábokra jellemz végül az olajjáratoknak szabályos elhe-

lyezdése is. Ezek ugyanis rendesen a bélbeli edénynyalábok két oldalán fog-

lalnak helyet, ez a rendes eset, vagy néha a kerületi edénynyalábrendszer

és a bélbeli edénynyalábok között, vagy pedig a bélbeli cdénynyaláboknak a

bél felli oldalán találjuk az olajjáratokat.

áÉSÉsL

Qd^

zöm 5uW&&& <&

7. rajz Magydaris panacifolia (Vahl.) Lge. conccntrikus edénynyalábjának kereszt-

metszete, (h. háncs-, /. = farész, eb. = kambium, sclil. sklerenchym-hüvely,

b. = bél.)

A kerületi és bélbeli (küls és bels bélbeli) edénynyalábok fejldése.

Az Umbelliferae edénynyalábjainak fejldését részben a Magydaris

panacifolia-n, részben a Ferula Henffelii-n és F. Sadleriana-n tanulmányoztam.

A kerületi edénynyalábok — mint tudjuk — összefügg nyalábrend-

szerré egyesülnek, melyek elsdleges és másodlagos nyalábokból vannak
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alkotva. Ezek közül elször az elsdleges nyalábok egyes kambium-nya-

lábok alakjában, gyrs elhelyezdésben jelennek meg, számra nézve 24. Az

ilyen nyalábok collateralisak, alkotó elemeiknek megfelel helyezkedésével, de

keményháncsuk hiányzik. Közöttük alakulnak ki a másodlagos nyalábok.

A midn az elsdleges és másodlagos nyalábok már kiváltak, a bél meristem-

szövete már állandó szövetté vált, de ilyenkor a bélbeli edénynyaláboknak még

nyoma sincsen. Ennek következtében a bélbeli edénynyalábok nem is kelet-

A. B.

C. D.

8. rajz. Ferula Sadhriana Ledeb. bélbeli cdénynyalábjainak kialakulása keresztmetszet-

ben. A-ban a bél utómeristemjának alakulása, 3-ben a háncs, C-ben a faparenchym

és 71-ben a faedények keletkezése az utókambiumnak részleges mködése folytán.

kezhetnek olyan prokambium nyalábokból, mint a kerületiek, hanem csak az

állandó szövet egyes sejtjeinek újra való osztódásából, tehát uiómeristem-bl.

A bélbeli edénynyaláboknak utómeri stem-bl való fejldését Sánio* vizsgálata is

megersíti, ki azt az rmbelliferae-vel rokonságban lev Araliaceae növényeken

mutatta ki. Az ilyen utómeristem-bl kialakult bélbeli edénvnyalábok alkotó elc-

1. c. P . 220— '227.
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meiket kambiumuknak csak részleges megjelenésével és mködésével ú. n.

utókambium-bó] hozzák létre (8. rajz .4.), még pedig elször mindig a eribra-

lis (<S. rajz B.) és csak azután fokozatosan köröskörül a vasalis részt (8. rajz

C. és I). rajz). A bélbeli edénynyalábok elemeinek ilyen módon való kiala-

kulását igen jól látni a Ferula Heuffdii és F. Sadleriana belében (8. rajz).

Sanio* és Weiss** szintén hasonló eredményekre jutottak az Araliaceae

családban.

Késbbi fejldési fokon az elsdleges nyalá-

bok újabb faedények hozzájárulásával a sugár

irányában vastagodnak, minélfogva a kéreu; és bél

felé jobban kiszögelnek ; a másodlagos nyalábok-

ban csak most válnak ki a faedények és kevés

háncs. Ugyanekkor alakulnak ki a bélbeli edény-

nyalábok is és pedig elször a küls bélbeli

edénynyalábok az elsdleges nyalábok szomszéd-

ságában és csak azután a bels bélbeli edény-

nyalábok.

A küls és bels bélbeli edénynyaláboknak

bélben való lefutása Jochmann szerint pár-

vonalasan történik, a mit vizsgálataimmal is meg-

ersítek (9. rajz). Keletkezésükre nézve azonban

vizsgálataim már eltérnek Joch m a n n vizsgá-

lataitól. J o c h m a n n*** ugyanis azt mondja, hogy

a bélbeli edénynyalábok a kerületi nyalábrend-

szerbl ágaznak ki a szárnak legalsó csomóján.

Vizsgálataim szerint azonban ezek a szárnak legalsó

csomójában, illetleg a szárnak gyökérfeletti els

csomójában lév bélszövetnek utómeristem-szöveté-

bl keletkeznek, nem pedig a mint Jochmann
mondja, a bélbeli edénynyalábok a kerületi

nyalábrendszerbl ágaznak ki a szárnak legalsó

csomóján ; a szár csomóiban azután a bélbeli

edénynyalábok anasztomizálnak a kerületi edény-

nyalábok ágaival (9. rajz cl.). A bels bélbeli edény-

nyalábok száma az egyes szártagokban változik

;

a legfels csomókban, valamint a tenyész-

kúpalatti meristem-szövetben egyáltalában nincse-

nek meg a bélbeli edénynyalábok, legföljebb a legfels csomókban csak a

kerületi nyaláboknak egymással való anasztomizálása észlelhet (10. rajz).

!•. rajz. Magydaris pana-

cifolia (Valii.) Lge. edény-

nyalábjai helyzetének vázla-

tos képe hosszmetszetben, a

szár alsó részébl. {a= kerü-

leti edénynyaláb, b = küls,

c= bels bélbeli edénynya-

lábok, d a kerületi és

bélbeli edénynyalábok anasz-

tomizálása.)

* Id. h. 226—227. old.

1

Dr. J. E. Weiss: Das markstándige Gefássbündelsyslem einiger Dikotyle-

donen in seiner Bezichung zu den Blattspuren. Bot. Ccntralblatt. 1883., vol. XV.,

pag. 291.

•*•
hl. h. 10. old.
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Vizsgálataimnak eredményeit a fenti tárgyalások közül mint lényegese-

ket a következkben foglalhatom röviden össze :

1. a karószer mellékgyökerekben az edénynyaláboknak eloszlása a

Magydaris panacifolia fVahl.) Lg. -ra vonatkozva a rendestl eltér, az egyes

nyalábok azonban a középponti fekvés edénynyalá-

boknak a xylem-archaiból alakulnak
;

2. a szár belében concentrikus küls és invers

collateralis bels edénynyalábok vannak

;

3. ezek az edénynyalábok a szárnak gyökér-

feletti els csomójában erednek a bél utómeristem-

szövetébl, de már a szárnak fels csomóiban és

a tenyészcsúcsalatti meristem-szövetben nincsenek

jelen
;

4. a kerületi nyalábrendszer — fejldését te-

kintve — elsdleges és másodlagos nyalábokból áll,

melyeknek kialakulása után a bél utómeristem-szöveté-

bl a bélbeli edénynyalábok alakulnak.

Értekezésem befejezése eltt ez úton is kedves

kötelességemnek tartom, hogy szeretve tisztelt volt

fnökömnek, Dr. M á g ó c s y-D ietz Sándor egye-

temi ny. r. tanár és növénykerti igazgató úrnak

hálás köszönetemet és elismerésemet fejezzem ki, a

miért a vizsgálataimhoz szükséges növényeket a

tud.-egyetemi növénykertbl és a növénytani inté-

zetnek vizsgálataimhoz szükségelt eszközeit rendelkezésemre bocsátotta, és

a miért engem munkámban tanácsaival és útbaigazításaival mindenkor támo-

gatni szíves volt.

10. rajz. Magydaris pana-

cifolia (Valii.) Lge. szára

fels részének vázlatos

képe hosszmetszetben.

(d ='kerületi edénynyalá-

bok anasztomizálása.)

Készült a Kir. M. Tudomány-Egyetem növénytani intezetében.



Bernátsky Jen: A futóhomok növényzete a Keleti-

Tenger partvidékén.*

(Egy rajzzal.)

A nm. vallás- és közoktatásügyi ministerium támogatásával 1901. nyarán

Észak-Németországba utaztam, hogy olyan vidék növényzetét tanulmányoz-

hassam, mely a magyar Alfölddel domborzati és talajbeli viszonyok tekinte-

tében többé-kevésbé megegyezik, de melynek a klímája más. Egyúttal dán

alföldi növényeket is tanulmányoztam. Legnagyobb figyelmet a homoktalaj

növényzetének ökplogiai megfigyelésére fordítottam. E közleményemben a

futóhomok növényzetérl szólok, különös tekintettel arra, hogy miben tér el

a Keleti-Tenger homokos partvidékeinek növényzete
1

a mi Alföldünk futóhomoki

növényzetétl.

Futóhomokot Eszak-Németországban legjellemzbben kifejldve a tenger-

parton találunk. Nagyon jó megfigyel helyekl Usedom és Wollin szigetek

ajánlhatók. A tenger folyton vet ki homokot, mely fölületén a mint meg-

szárad, meg is mozdul, a tenger fell jöv széllel egy irányban, befelé a part

felé ; rajta különböz növények telepednek meg. A homokos tengerparton

a megtelepedett növények szerint három övet szokás megkülönböztetni. A
tenger hullámaihoz legközelebb es és a hullámoktól sokszor elöntött part-

részen, a még ersen sós-nedves talajon a partszéli növények öve van. Itt csak

típusos halophyt növények tenyésznek. A partszéli növények öve után, a hol a

száradó homok a szél hatása következtében buezkákká tömörül, hatalmas pázsit-

fvek nnek, melyek a széltl folyton háborgatott laza és fehér homokbuezkákat

csak gyéren növik be ; ez a fehér buezkák öve.** Mögöttük a növényzet

mindjobban uralkodóvá lesz és a homokot mindjobban megköti ; itt a szürke

buezkák növényzete tenyészik.

1. A partszéli övben nagyon kevés faj él meg. Swinemünde környékén július

hónapban nem találtam többet, mint hármat : Cakile mariiima Scop., Salsola

Káli L. és Atriplex iitoraie L. Mennél tisztább a homok, annál feltnbb

Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1002. évi márczius 12-iki

ülésén.

* Geológiai szempontból különbséget kell tennünk »düne« meg buezka között.

A »düne«. szót nehéz magyarosítani ; azt hiszem, nem hiba, ha ez esetben a magyar
buezka szót használom helyette, botanikai szempontból nem is szükséges a kettt

élesen megkülönböztetni

.
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rajta a lilaszín virágú Ccikile mariiima, míg a molo-k közelében, a hol szerves

anyagok keverednek a homokhoz, Alriplex litorale és Salsola Káli szaporod-

nak el. Egész tiszta homokon csak Cakile maritima n, még pedig száz

számra. Az összes egyedek a tenger szélével párvonalas szalagban vannak elhe-

lyezkedve, de úgy, hogy az egyik a másikat be nem árnyékolja és egyáltalán

nem akadályozza. E szabályszer elfordulás és a nagy tömegben, de azért

nem srn egymás mellett való növésen kívül nagyon jellemz e növényre

még az, hogy szára sok felé ágazik, az ágak szétterülnek, de utóbb fölemel-

kednek, a szárrészek valamint a kevés sallangra osztott levelek igen húsosak,

nedvben bvelkedk, fás szöveti elemekben pedig szegények. Egyenesen sós,

nedves és laza talajra van utalva e növény, a mellett pedig bséges nap-

sugárt kíván. A barlangkóróra emlékeztet széles termetével, ers gyökérze-

tével, sok szétkúszó és fölemelked ágával els tényezje a szélhordta homok

összegyülemlésének, azonban nagyobb buczka képzdésekor elpusztul. Gyak-

ran látni egy helyen sok, a homokból alig kiemelked, csupán virágokat

visel növénykét. Els pillanatra mindegyikét külön-külön egyednek néznk,

de csakhamar észreveszszük, hogy az a látszólagos sok növényke tulajdonképpen

egy nagyobb és sokágú, de félig eltemetett növénynek felel meg.

2. A fehér bnczkák növényzete. A partszéli halophil növények övétl

néhány lépésnyire következnek a fehér buczkák. A lankásan emelked homo-

kos tengerparton a fehér buczkák növényei nagyon sajátságos képet alkotnak.

E növények többnyire magas, ers és nagyvirágzatú pázsitfvek. A fnövé

-

nyék ezek : Elymus (Hordeum) arenarius L., Psamma (Calamagrostis, Ammo-
phila) arenaria R. el Schult. és Calamagrostis baltica (FI.) ; közöttük tenyé-

szik még a Triticum vagy Agropyrum junceum Pál. Mind a négy növény vagy

egy méter magasságot ér el, ers alkatú, sok hosszú levele van, virágzata

pedig hosszúdad, tömör kalász.* Különös figyelmet érdemel száruk megúju-

lási tehetsége és gyökérzetök, melynek alapján az ingatag talajjal nagyon

könnyen megtudnak küzdeni és a homokkal való befúvást nem csak hogy elt-

rik, hanem a befúvás hatására még meg is ersbödnek. Az a körülmény,

hogy a befúvás nem válik ártalmukra, hanem ellenkezleg hasznukra van,

st hogy a homokkal való folyvást tartó befúvás szinte küls életföltételükhöz

tartozik, arra enged következtetni, hogy ezek a fajok tengerparti eredetek.

Sok méternyire elkalandozó, vízszintesen terjed gyökértörzsükön kívül leg-

jellemzbb ökológiai bélyegük az, hogy száruk látszólag villaszerén ágazik

el, az ágak egyenesen fölfelé nnek és a hosszú szártagokkal váltakozó szár-

csomókból menten új gyökereket tudnak hajtani, mihelyest a szár alsó részeit

a szél eltemeti. Ha tehát a homok a szár alsó részeit el is temeti, az nem

A Psamma arenaria szára 6—9 dm hosszú, kalásza több mint 15 cm
hosszú és l

-5— 1*8 cm vastag
;
gyökértörzsc pedig nem ritkán vagy 4—5 méter hosszú.

Az Elymus arenarius földfelettiszára 1— 1-30 méter hosszú és vagy 7 mm vastag, levele

több mint 30 cm hosszú és 12 mm széles, a mihez még a 20 cm hosszú levél-

hüvely járul; kalásza 20 cm hosszú és 1—

1

-5 cm vastag. Megemlítend még, hogy

athasonitó szerveiket ers viaszréteg borítja ; a Psamma arenaria világos deres szín,

az Elymus arenarius pedig szép kékes-zöld.
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okoz bajt, mert az eltemetett részek szárcsomóiból gyökerek erednek, a szár

magasabbra n, tovább zöldéi és új ágakat hajt. Ezek a pázsitfüvek, kivált-

képpen pedig a Psamm.i arenaria, annál jobban növekednek, mennél tovább

rakódnak le körülöttük szüntelenül új homokszemek. Ha a homokfúvás

elcsöndesedik, akkor ezek a fajok pusztulásnak indulnak ; vagy a talaj vál-

tozik meg akkor, vagy más növények burjánzanak föl, sem a megváltozott

talaj nincsen ínyükre, sem a más növényekkel való harezot nem állják ki.

Mindezek alapján e növények a buezkaképzdés f okozói és a buezka-

képzdés els szakában kiváló jelentségük van. Utóbb azonban elcsene-

vészednek, pusztulásnak indulnak, vagy jobban mondva visszaszorulnak oda,

a hol megint szz homoktalaj kínálkozik, míg a jobban benépesült talajon

más növények szaporodnak el.

A fehér buezkáknak a nevezetteken kívül még néhány más állandó

lakója is van. Némely vidéken, pl. a »Kuhrische Nehrung« homokbuezkáin,

melyek különben Európában a legnagyobbszerüek, a Festuca rubra L. var.

arenaria Osbeck (= F. villosa Schw.) szaporodik el. Észak-Németországban

nincsen általánosan elterjedve, de Jütland legészakibb pontjain nagy számban

található az Eryngium maritimum, mely egészen a part széléig szokott nyo-

mulni.* Sokkal általánosabban elterjedt, gyakori és a Keleti-Tenger fehér

buezkáira nézve szintén nagyon jellemz növény a Honckenya (Ammadenia)

peploides Ehrh., nfely a fönt említett magas pázsitfüvekkel szemben alacsony,

talajhoz simuló, apró húsos level növény. A partszéli sós növények övéhez

legközelebb es buezkák még alacsonyak és gyéren, fként Psamma arenaria-

val vannak benve. Ezeket külön néven elbuezkáknak nevezik. Az elbucz-

kák mögött sokszor kis lapos hely következik. Megfigyeléseim szerint Usedom-

Szigeten ezeken a kis laposokon — elbuezka és magasabb fehér buezka

között — terem a legtöbb Honckenya peploides és itt elszórtan Cakile mari-

Urna is akad. Az ezután következ tulajdonképi fehér buezkák között ismét

akadnak kisebb-nagyobb laposok ; ezek olyan növény termhelyéül szol-

gálnak, mely roppant széles, fonákán fehér-molyhos levelével ismét élesen

elüt a többi itt elforduló növénytl, ez a Petasiles tomentosus DC. (= P.

spurius Rchb.**). Minél messzebb vagyunk a tenger szélétl, annál magasab-

bak a buezkák és annál több rajtuk a növény. A magasabb fehér buez-

kákon a Psamma arenaria helyett az Elymus arenarius uralkodó és itt

helyivel közzel kisebb termet pázsitfvek is találhatók.

Ugyanazok a növények, melyek a fehér buezkákon közönségesek, a.

tenger partjától távolabb es helyeken is megjelennek, ha futóhomok kínál-

kozik. Ilyen helyeken különösen a kékes-zöld szín Elymus arenarius mái-

messzirl feltnik. Ha közelebb megyünk, kisebb termet növényeket is

Figyelmet érdemel erre vonatkozólag Warming: »Exluirsionen til Skagcn«
czím értekezése a Botanisk Tidsskrift XXI. (1897/8.) kötetében ; c helyt kitn
képen van bemutatva az Eryngium maritimum természetben való elfordulása.

* A Petasites spurius egyjelentés név (synonym) az elbbivel; a dán iroda-

lomban ez a név van használatban, ellenben a német irodalomban az elbbi név
van inkább elterjedve.
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veszünk észre, milyen pl. a Festuca ovina /.., mely szintén függleges irány-

ban való megújulással fog ki a szélfútta homokon, azonban alacsonyabb

termeténél fogva és rövidebb szártagjaival mégis nyugodtabb helyet kíván. Ilyen

helyen találtam egy sásfélét is, melynek földfeletti szára szintén jóval alacso-

nyabb, mint a méternyi magasságú Elyuius- és Psamma- fajok, de ezekhez

hasonlóan óriási hosszú gyökértörzsénél van megáldva ; ez a homoki sás (Carex

arenaria L.).

3. A szürke buezkák növényzete. A fehér buezkák után következnek a

szürke buezkák. Az átmenet az egyikbl a másikba folytonos, éles határ

közöttük nincsen. Minél jobban nyugszik meg a homok és minél több növény

telepedik meg rajta, annál több növényhulladék takarja a homok fólületét és

annál jobban változik fehér színe szürkévé. A tengerszéli növényzetet az

alacsony, egynyári, húsos, a talajt gyéren takaró növények jellemzik ; a

fehér buezkákon a magas, ers termet és roppant hosszú gyökértörzsekkel

terjed pázsitfvek otthonosak, ellenben a szürke buezkák növényzete nem

egyöntet, az alakok rajtuk nagyon különbözk, a színek pedig változók. A
szürke buezkákon van moha, zuzmó, pázsitf, alacsony dudvanem növény,

magasabb kóró, st fás növény is. A mohapárnák azonnal elárulják, hogy a

talaj megnyugodott ; elhalt részeinek feketés színével nagyban járulnak a

fehér buezkáknak »szürke« buezkákká való átváltozásához. A gyakoribb

fajokúi Tortula rurális (Z.) Ehrh. és Racomilrium canescens Brid. említ-

hetk. A pázsitfvek közül már nem találunk olyan magas termet növé-

nyeket, mint a fehér buezkákon, hanem alacsonyabbakat, többnyire gyökér-

törzs nélkülieket és gyengébb szervezeteket. Különösen sok a Weingaert-

nefia (Corynephorus) canescens (L.) Bernh. meg az Aera flexnosa L. : Fes-

tuca ovina L. is található itt. Rajtuk kívül feltnt a sok Helichrysum arena-

rium (L.) DC, Galium Mollugo L., Hieracium umbellatum L. , Artemisia

campestris L. b) sericea Fr. stb. (Részletesebb növényelsorolást az iroda-

lomban találunk. Az idevágó irodalom eredményeinek jó összefoglalását e

mben találjuk: A b r o m e i t, Dünenflora ; in »Handbuch des deutschen

Dünenbaues, herausgegeben von Gerhardt« Berlin, 1900.) A mint még több

növény is szegdik hozzájuk, különösen Calluna vulgáris is terem köztük,

vége a szél hatalmának, a homok vándorlása meg van akasztva és csak akkor

lesz belle esetleg újból futóhomok, ha valami küls erszak, pl. az eke

fölszakgatja a takaró és véd növénysznyeget. A Calluna vulgáris megjelené-

sével a szürke buezkákon új formáczió keletkezik, a »Haide«.

Az említetteken kívül a tengerparti futóhomok növényzetéhez még több

faj járul. J. Lange dán botanikus szívességének köszönve, alkalmam volt a

kisebb dán szigetek homoki növényzetének néhány közönségesebb faját meg-

ismernem. Dániában az Elymus arenarius ritkább és inkább a Psamma
arenaria válik uralkodóvá. Ez a növény áthasonító szerveinek szöveti szer-

kezeténél fogva a széllel jobban meg tud küzdeni. Az illet dán növények

között volt még Viola tricolor L., Erophila verna (L.) E. 71/., egy apró

Cerastium-fa.}, Luzula campestris L., Salix repens L., Empetrum nigrum L.

és Weingaertneria canescens (L.) Bernh.
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Ha ezek után a háromféle formáczió növényzetét összehasonlítjuk a

magyar alföldi futóhomok növényzetével, feltnik, hogy a tengerszéli meg

a fehér buezkák növényzetével megegyez növényzet nálunk nem található
;

azonban a szürke buezkák növényzete nagyon emlékeztet a magyar alföldi

» félig kötött futóhomok« növényzetére. Igaz ugyan, hogy a tengerszéli halo-

phit formáczió egyik említett tagja nálunk is tenyészik, még pedig bven
(a Salsola Káli). De sem az Atriplex lilorale, sem annak a formácziónak leg-

lényegesebb tagja, a Cakile marilima nálunk nem fordulnak el ; Honckenya

peploides sem ismeretes Magyarországból. Hozzájuk hasonlóan sós növény

Ugyan van nálunk is. A Cakile maritima-ru pl. a Lepidium crassifolium

IV. K. emlékeztet némiképpen, mert szintén nagyon húsos level és éppen

>A

3t

1

11. rajz. A partszéli halophyt növények és a fehér buezkák öve a jellemz növény-
zettel a Keleti-Tenger partján. (Swinemündeben természet után készített vázlatos rajz.)

A partszéli övben (C. ín.) Cakile maritima n a tengerbl alig kiemelkedett talajon.

Az utána következ kisebb és nagyobb fehér buezkákon (f. b.) fleg nagy pázsitfvek

nnek ; lapos helyeken Honckenya peploides (H.) vagy Petasites tomentostis (P.) terem.

A hol végül a fehér buezkák szürke buezkákká változnak (sz. b.), különböz termet
növények keverednek a magas homokköt pázsitfüvek közé.

homokos sós talajban fordul el, de ez a növény sem a homoktól való

eltemettetést, sem a túlságos sok vizet nem trné meg, a Cakile marilima

pedig a Lepidium crassifolium termhelyén nyaranta kiszáradna és elpusz-

tulna. Úgyszintén olyan magas termet, vastag szárú, hosszú level és nagy

tömör kalászú pázsitfvek sem igen tenyésznek Magyarország futóhomokjain,

mint a tengermellék fehér buezkáin. Homoki pázsitfvek nálunk is vannak,

de azok jóval alacsonyabb termetek és szikárabbak, keskeny, rövid levelek-

kel és virágzatuk többnyire nagyon finomra eloszlik. A Psamma arenaria

és Calamagroslis baltica nálunk egészen ismeretlenek ; az Elymus arenarius

csak rendkívül ritka helyen fordul el és a hol terem, ott rendesen ültetés-

nek a maradványa. Mindezekkel még leginkább hasonlítható össze a nálunk
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nagyon közönséges csillagpázsit, a Cynodon Dactylon (L.) Rich. Azonban

ez a növény nemannyira a kötetlen, sivár futóhomok, mint inkább a félig és

egészen kötött homoknak a rendes lakója. Ha sivár futóhomokon találjuk, akkor

azt veszszük észre, hogy ennek is jó hosszú gyökértörzse van, mely azonban

nem jár a talaj mélyében, hanem egészen fönt, sokszor éppenséggel a homok

fölületén kúszik és azt mintegy behálózza. A sivár futóhomokunk legközön-

ségesebb pázsitfüve meg éppen olyan növény, melynek nincsen is igazi

gyökértörzse, hanem csak indája. Ez a Tragus racemosus Desf. (Lappago

racemosa Schreb.) E növény a futóhomok fölületén ágazik el és minden

irányban bocsátja rövid indáit, minek folytán a homok fölszínén valóságos

hálózatot alkot ; függleges irányban való megújulási tehetsége pedig nagyon

csekély és ha annyi homok rakódik rá, mint a tengermelléki pázsitfüvekre,

nehezen tud védekezni, de a roppant bségben term magvaiból jövre a

friss homokon újból megjelenik. Figyelembe veend, hogy a Tragus racemosus

egynyári növény, hol itt jelenhetik meg, hol ott, egész hasonlóan többi

társaihoz, a milyen pl. a Tribuhis terrestris L. vagy a Polygonum arenariitm

W. K. Ezekkel szemben a tengermelléki pázsitfüvek gyökértörzse, mint már

említettem, a talaj mélyén jár, függleges irányban is kitnen továbbfejldik

;

ezért sok évig, évtizedekig is egy helyt maradhat. Ha a homok eltemeti,

az új homokfölületen még mindig a régi növény tenyészik tovább. Végül

megjegyzend, hogy a mi növényeink egész szervezetökben szikárabbak,

szárazabbak, szerveikben szinte redukáltabbak, de egyúttal edzettebbek is,

mint a tengermellékiek. Alacsonyabb termetükkel, rövidebb és keskenyebb,

inkább serteszrü, veresl szerveikkel a forró száraz nyári meleget és a

szárazabb talajt sokkal jobban elbírják, mint a tergermelléki növények.

A fehér buczkák némely másodrend és egyúttal a szürke buczkák

többi növényeihez hasonlók nálunk bven vannak. A sovány, de megnyugodó

talajt nálunk is alacsony, száradást tr mohok és zuzmók jellemzik.

Weingaertneria canescens nálunk is fordul el homokon, bár ritkábban és

rendesen ersebbre, nagyobbran meg, mint ott északon. Festuca-félék pedig sürün

teremnek homokvidékeinken. A Helichrysum arenariitm, Galium, Artemisia,

Hieracium említett fajai közösek, bár e génuszok nálunk gazdagabban van-

nak képviselve ; úgyszintén az említett apró tavaszi növények — Erophila,

Cerastium — is közösek. Megemlítend különben, hogy ha a fajok ugyan-

azok is, némi különbség mégis észlelhet magyar alföldi és tengermelléki

növények között. Azok az északibb vidéken, tengermelléken term fajok

ugyanis sokszor apróbbak, gyengébbek és azért más alfajoknak vagy más

formáknak tekintik. A magyar alföldi Luzula campestris, Viola tricolor vagy

Weingaertneria canescens és a megfelel észak-német vagy még inkább dán

faj között sok esetben nagyon szembetn termetbeli különbség van. A magyar

alföldi Weingaertneria canescens rendesen 35—40 cm magas (bár akad törpe

termet is), a Swinemünde vidékén termett növényegyedek pedig alig fél-

akkora magasak és a dán példányokon meggyzdtem, hogy azok nem éppen

kivételesen 8—10 cm-nél magasabbra nem igen nnek meg. Ilyen alacsony

növényke a dán tengermelléki Luzula campestris is.
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A mint az említett növények közé ott északon Ericaceae, nálunk pedig

Andropogon-, Centanrea-íajok és Umbelliferae-id^dk telepednek, megint egészen

különböz formácziók támadnak a homokon ; ott a tengeri klíma hatása alatt

az örökzöld »Haide«, nálunk a füves mez.

Ha a kétféle vidék — t. i. észak-német tengervidék és a magyar

Alföld — homoki növényzete között való különbséget magyarázzuk, termé-

szetesen a klímának kell nagy jelentséget tulajdonítani, de más tényezket

is kell tekintetbe venni, még pedig els sorban a tengert. A tenger szolgál-

tatja a tengerszéli sós növényeknek a laza, mindig nedves és mindig sós

talajt. A tenger szüntelenül veti ki a homokot, ügy hogy ott évezredek óla

mindig szíiz, bánlattan, friss homoktalaj kínálkozik a növényeknek és évezredek

óta mindig újból-üjból eltemetéssel fenyegeti a növényeket. A szakadatlanul egy

irányban megújuló futóhomok okozta, hogy ott olyan növények fejldtek ki, tele-

pedhettek meg és szaporodhattak el, melyek a lütóhomokot éppenséggel megkíván-

ják. Hazánkban nincsen ahhoz hasonló terület, nincs itt egy helyben évezredek óla

folyton megújuló futóhomok. A legnagyobb futóhomok-területeink is valaha

többé-kevésbé be voltak nve és a mi futóhomok van is, az többnyire csak

foltokként jelenkezik és sokszor változik. A mi futóhomokaink hol megállapodnak

és megkötdnek, hol újból keletkeznek, és a szakadatlanul és szüntelenül futó-

homokkal borított területeink (még a temesmegyeik is) aránylag igen csekélyek a

tengermellékiekhez képest. Ez az ökológiai magyarázata annak, hogy a magyar

Alföld futóhomoki növényei nagyrészt vándornövények, a hogy azt S t a u b

Móricz megjegyezte. Míg a tengermelléki ével fajok szüntelenül tartó befú-

vatást kívánnak és a megnyugvó homokban a más fajokkal való versenyt

nem állják ki, addig a mi egynyári növényeink a meg-megnyugvó homok

lakói és az állandóan nagy arányokban mozgó homokban nem tudnak tért

hódítani. Az említettekhez járul még a tengermelléki hvös, nedves leveg,

melyben a növény szervei tekintélyes nagyságra nnek meg, míg nálunk a

száraz és forró leveg a szervek megedzdését és egyúttal csökkentését ered-

ményezi. Hozzájárul még a tenger melletti talaj nedvessége, mely sohasem

szárad ki olyan nagy mértékben, mint nálunk. Végül pedig a talaj össze-

tételére vonatkozó különbségekrl sem szabad megfeledkeznünk, mert a milyen

sovány és aránylag durvaszemü a tengermelléki homok, olyan híres a

magyarországi homok különféle sókban való gazdagságáról, tápláló értékérl

és finom szerkezetérl. Érdekes, hogy valamikor azt a hibát követték el, hogy

a Keleti-Tenger mellékeirl származó homokköt növényekkel a deliblati és

más szárazföldi homokterületek megkötését kísérlettek meg, természetesen

eredmény nélkül. Magyarországban csak a magyarországi viszonyoknak meg-

felel, magyar talajhoz és magyar klímához szokott növények hódíthatnak tért.

Mágócsy-Dietz Sándor figyelmeztetése álapján nem mulaszt-

hatom el, hogy a Keleti-Tenger partvidékein zött mesterséges homokkötésre

vonatkozó leglényegesebb adatokról is meg ne emlékezzem. A mesterséges

homokkötésnek Magyarországban is megvan a maga értelme és haszna. Azon-

ban sokkal lényegesebb kérdés a homokkötés a Keleti-Tenger mellékein, mert

ott nem csak termföld hasznosításáról, telkesítésrl van szó, hanem nagy

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 4. füzet. 10
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vidékeknek a homokkal való betemetés ellen irányuló védelmérl, egész köz-

ségek megmentésérl. Az embernek és a kultúrának a homokfúvás ellen való

küzdelmérl évszázadokra visszaterjed történeti adataink vannak. E küzde-

lemben mindaddig a homok, illetleg a szél maradt a gyztes, míg az ember

a homokfúvás lényegét és a homokkötés helyes módját sok évi tapasztalatok

és intenzív, fáradságos, költséges tanulmányok árán kellen meg nem ismerte

és okszer homokkötésre nem adta magát. A homokkötés két sarkalatos

tétele a következ: 1. A természetes »düne« képzdését elsegíteni és azt

megersíteni ott, a hol helyén való ; 2. a veszedelmes területeken olyan

növényegyesületeket létesíteni, melyek a homokon szívós növénysznyeget

alkotnak úgy, hogy az hézagtalanul be legyen födve és a szél ereje meg

legyen törve, ugyanitt a növénysznyeg legcsekélyebb fölszakításának meg-

akadályozása. Az els tétel értelme az, hogy a tengerparton képzd el-

buczkákból és fehér buczkákból indul meg a veszedelmes homok. Az utána

következ mezket, akár milyen jól legyenek azok megkötve, folyton veszedelem

fenyegeti, mert a homok a tenger fell mindig megindulhat és befúvást okoz-

hat. Tehát az el- és fehér-buezkák homokját mindig meg kell kötni, hogy

az meg ne indulhasson. Azonkívül minél magasabbak ezek a buezkák, annál

jobban törik meg rajtuk a tenger felli szél ereje is. A második tétel azért

lényeges, mert a hol nagy, tiszta homokból való területek vannak, ott min-

den pillanatban állhat el veszedelmes homokfúvás, ha a talaj nincsen állan-

dóan megfékezve. A homok legjobb megfékezje pedig a sr növényegyesület.

A tengerbl szüntelenül elkerül homoknak partmenti »dünékké« való össze-

gyülemlése és azoknak épségben tartása évszázados tapasztalat szerint akkor

sikerül leginkább, ha az ember olyan növényeket telepít és olyan növény-

formácziókat létesít mesterségesen, a milyenek a természetben maguktól is meg-

telepednek vagy keletkeznek. Az illet formácziók a természetben lassabban

és szabálytalanabbik fejldnek ki, míg az ember az illet növényeket elülteti,

megszaporítja, a formácziókat úgyszólván hirtelenül megteremti és így a

növényformácziók természetes kialakulását esetleg akadályozó vagy meglassító

küls káros hatásoknak elejét veszi ; a hol pedig sorbontás mégis bekövet-

kezik, menten javításokhoz fog. A homokkötés legnevezetesebb növényei a

Keleti-Tenger mellékein, más egyebütt is, pl. Hollandiában, Islandban is, a

Psamma arenaria, Elymtis arenarius, Calamagrostis baltica, ritkábban Triticum

juuceiim és mások. Sokszor csak az elst használják homokkötésre. A mes-

terséges homokkötés technikai kivitelével e helyt nem foglalkozhatom, azon-

ban annyit megemlíthetek, hogy a leglényegesebb mozzanat a növényeknek

2—0-5 méternyi közökben, vagy pedig egymástól távolabb es párvonalas

sorokban — különösen veszélyes helyeken egymást keresztez sorokban —
való elültetése. Magvetéssel is kísérleteztek, de sok esetben eredmény nélkül.

A tengerparti »dünék« épen- és fékentartásán kívül a többi homokterületen

is a futóhomok veszélyének elhárításáról kell gondoskodni. Az e czélból

létesített legalkalmasabb növényegyesület az erd. A homokkötés czéljaira

szolgáló erd kezelésekor a felv az, hogy az erdt nem haszonerdnek,

hanem véderdnek kell tekinteni. Ennek értelmében az ültetend és szapo-
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rítandó fajok kitn homokvéd növények legyenek, ha gazdasági hasznuk

egyébiránt csekély is. A Keleti-Tenger vidékén legjobban beválik az "erdei

feny — Piiuis silvestris — és különösen veszedelmes helyeken a Piuits

montana MM. faj változatai, kiváltképpen a var. uncinala Rchb. Ez a törpe

feny alacsony termeténél fogva kitn homokvéd, talajtakaró növény ; a

szél hatalmának nagyon kitett oldalakon a homokot jobban tartja féken a

talajra szinte ránehezed, széles, sr koronájú és egészen rövid törzs növény,

mint a hosszúsudarú fa. A különböz körülményeknek megfelelen más

fenyfajok, de kétszik fák — pl. nyírfa, égerfa — is beválnak.

Hollós László: Adatok a Kaukázus gombáinak

ismeretéhez.*

D é c h y Mór hatodik kaukázusi expedícziója alkalmával, 1898. július

és augusztus hónapokban növényeket gyjtöttem, azonban ezen id alatt a

Kaukázusban szokatlan hség és szárazság uralkodott és így ftörckvésem,

a gombagyjtés csekély eredménynyel járt. Ennek daczára, mivel e nehezen

hozzáférhet területrl aránylag kevés gomba ismeretes, érdemesnek tartom a

szerzett adatok közlését, megjegyezvén, hogy az anyagot egy terjedelmesebb

munkálat miatt egyelre kénytelen voltam félretenni és csak most juthattam

kutatásaim eredményéhez.

A bejárt területek között legjobb gombagyjt hely Kljucs vidéke. A
ki alkalmas és kedvez idben a kljucsi erd rházában letelepedve, pár

hétig a vidéken gyjthet, szép eredményeket érhet el. Valóságos serd van

itt és a tömérdek kidlt fatuskón bven terem a gomba. Nemkülönben

alkalmas gombagyjt hely Kamenamost vidéke, a Chodorszky-Basni és Szabi

között fekv erdség, valamint az Achmed és Tyonetti között elterül erdk.

Az alant közölt névsorban 10 fajt (többnyire Sphaeriaceae) B á u m 1 e r

J. A. (Pozsony) és a virágos gazdanövények java részét Borbás V. (Buda-

pest) határozták meg.

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

1. Ustilago segetum (Bull.) Pers. Wintcr,

Pilze I, P . 90.

Triticum vulgare Vili. bugájában.

Esen-Am.

Uredineae.

2. Uromyccs Alchemillae (Pers.) Winter,

Pilze I, p. 146.

Alchemilla sp. levelein. Kljucs.

3. Uroinyces verniciilosus Schroet. Win-

ter, Pilze I, p. 148.

Lychnis vespertina Sibth. levelein.

Nevinnomynszkaja.

4. Uromyces falcatae (DC.) Winter, Pilze

I, p. 159.

Medicago glutinosa M. Bieb. levelein.

Esen-Am.

ö. Puccinid Polygoni Alb. et Schwein.

Winter, Pilze I, p. 185.

Polygonum sp. levelein. Cserunkol.

* A növénytani szakosztálynak 1902. április 9-iki ülésén elterjesztette Mágócsy-
D i e t z S án d or.

Növénytani Közlemények. 1002. I. kötet, 4. füzet.
10*
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6. Puccinia Gentianae (Strauss) Winter,

Pilze I, p. 205.

Gentiana scptemfida levelein. Kvarsi,

Csetovat.

7. Puccinia Jlosculosorum (Alb. et

Schwein.) Winter, Pilze I, p. 200.

Senecio sp. levelein. Kluchor.

8. Accidium berberidis Gmel. Winter,

Pilze 1, p. 217.

Berberis vulgáris L. levelein. Ucskulan.

9. Accidium Aliit ursiui Pers. Winter,

Pilze I, P . 222.

Allium victoriale L. levelein. Kljucs.

10. Accidium Ranunculacearum DC. Win-

ter, Pilze I, p. 268.

Ranunculus oreophilus M. Bieb. leve-

lein. Kljucs.

11. Phragmidium subcoriicum (Schrank.)

Winter, Pilze I, p. 228.

Kosa centifolia L. levelein, kertben.

Szabi.

12. Phragmidium Puientillac (Pers.) Win-

ter, Pilze I, p. 229.

Potentilla argentca L. levelein. Xe-

vinnomynszkaja.

13. Phragmidium Rubi Idaci (Pers.) Win-

ter, Pilze I, p. 231.

Rubus Idaeus L. levelein. Kljucs.

14. Gymnosporaugium juuipcrinum (L.)

Winter, Pilze I, p. 234.

Aecidium (Roestelia) a Sorbus aucu-

paria L. levelein, Chodorszky-Basni.

Aronia rotundifolia Pers. levelein,

Ecsedi. Cotoneaster nummulariae-

folia levelein, Ecsedi.

15. Melampsora Salicis caprae (Pers.)

Winter, I, p. 239.

Salix caprea L. levelein, Chodorszky-

Basni.

Tremellineae.

16. Calocera viscosa (Pers.) Fries. Hymen.

curop. p. 680. Schael'fer, Icon.

Tab. 174.

Redves tuskón. Kljucs.

17. Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr.

Hymen. europ. p. 646.

Tuskón. Achmcd és Tyonctti közt,

Nevinnomyszkaja.

18. Hirncola auriada Judac (L.) Fr.

Hymen. europ. p. 695.

Sambucus nigra L.-n és tölgyfán.

Kamenamost , Chodorszky - Basni

hágó alján.

19. Exidia glandulosa (Bull.) Fr. Hymen.

europ. p. 694.

Tölgyön és bükkfán. Kjucs, Kame-
namost, Achmed és Tyonetti között.

Hymenomycetes.

Thelephorei.

20. Stercum hirsulum Fr. Hymen. europ.

p. 639.

Különféle fák elhalt ágain közönséges.

Kljucs, Achmed és Tyonetti közt,

Wedenov, Kamenamost, Grosznaja.

2\.Siereum ferrugineum Fr. Hymen.

europ. p. 640.

Redves gályákon. Dombay-Ulgen.

22. Stereutn pini Fr. Hymen. europ. p.643.

Pinus silvestris-en. Achmed és Tyo-

netti között.

23. Síereiim Iwteo badium Fr. Kalchbren-

ner, Icon. p. 60, Tab. XXXIII, fig. 2.

Tuskón. Kamenamost, Achmed és

Tyonetti között.

Az idézett munka szerint : »E faj

ugyan gyakori a forró övi tájak-

ban ; hanem nagyon érdekes, hogy

ezen Chili és Surinam lakója nálunk

is terem : ha t. i. az itt lefestett

gomba valóban Horvátországban

terem.

«

Itt megjegyzem, hogy e gombát ha-

zánkban Szegzárd mellett (Tolna m.)

a Bükk-erdben gyakran és bven
találtam, továbbá szedtem Aninán

(Krassó-Szörény)és egy tanítványom

hozta Székasról (Krassó-Szörény).

Ez a könnyen fölismerhet gomba te-

hát valóban hazánkban is tenyészik.

Hydnei.

24. Hvduum ochraceum Fr. Hymen. europ.

p. 612.

Tuskón. Wedenov.

25. Irpex lacteus Fr. Hymen. europ. p.

621. Patouillard, Tab. an Nr. 455.

Bükkfatuskón. Kamenamost. Zrszcnoj.

26. Radulum orbiadare Fr. Hymen. europ.

P . 623.

Tuskón. Wedenov.

Polyporei.

27. Boletus luteus Linn. Fries. Hymen.

europ. p. 497. Fries. Sverig. Svamp.

Tab. 22.

Erdei földön. Kamenamost.
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'28. Boletus cdulis Bull. Fries, Hymen.

europ. p. 508. Fries, Sverig. Svamp.

Tab. 13.

Erdei földön. Kamenamost.

29. Boletus scaber Fr. Hymen. europ. p.

515. Fries, Sverig. Svamp. Tab. 14.

Erdei földön. Kljucs.

30. Boletus eriophorus Rostk. in Sturm

Deutschl. FI. III. Abth. p. 75, Tab. 20.

Erdei földön. Kljucs.

31. Fistulina hepatica (Huds.) Fr. Hymen.

europ. p. 522. Fries, Sverig. Svamp

Tab. 25.

Tölgyeken. Kljucs, Kamenamost.

32. Polyporus brumalis (Pers.) Fr. Hy-

men. europ. p, 52(5. Patouillard,

Tab. an. No. 135.

Redves gályákon. Kljucs, Nachar völgy.

33. Polyporus perenuis (L.) Fr, Hymen.

europ. p. 531.

Erdei földön. Kvarsi, Kljucs.

34. Polyporus sqüamosus (Huds.) Fr. Hy-

men. europ. p. 532. Rostkovius, in

Sturm Deutschl. FI. III. Abt. 5. Hft.

p. 7, Tab. 2.

Bükkfán. Kljucs, Achmed és Tyonetti

között.

35. Polyporus picipes Fr. Hymen. europ.

p. 534.

Redves fán. Dombay-Ulgen.

36. Polyporus leprodes Rostk. Tab. 15.

Fries, Hymen. europ. p. 535.

Tuskón. Kljucs.

37. Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. Hy-

men. europ. p. 542. Fries, Sverig,

Svamp. Tab. 88.

1 .ombos fán. Achmed és Tyonetti között.

38. Polyporus fragilis Fr. Hymen. europ.

p. 546.

Tuskón. Kljucs, Dombay-Ulgen.

39. Polyporus adustus (Willd.) Fr. Hymen.

europ. p. 549. Rostkovius, in Sturm

Deutschl. FI. III. Abt. 16 Hft. p. 79,

Tab. 38.

Tuskón. Achmed és Tyonetti között.

40. Polyporus dichrous Fr. Hymen. europ.

p. 550. Rostkovius Tab. 39.

Tuskón. Kljucs.

41. Polyporus cuticularis (Bull.) Fr. Hy-

men. europ. p. 551.

Tuskón. Achmed és Tyonetti között.

42. Polyporus pubescens (Schum.) Fr. Hy-

men. europ. p. 553. Rostkovius

Tab. 21.

Tuskón. Achmed és Tyonetti között.

43.

44.

45.

46.

47

48,

41).

50.

51,

52,

53.

54.

bb.

56.

a/

58,

Polyporus betulinus (Bull.) Fr. Hymen.

europ. p. 555. Rostkovius Tab. 22.

Nyirfatörzseken. Sauri, Dombay-Ulgen.

Polyporus iipplanatus (Pers.) Fr. Hy-

men. europ. p. 557. Batsch, Elench.

II, rig. 130.

Tuskón. Kljucs, Achmed és Tyonetti

között.

Polyporus fomentarius (L.) Fr. Hymen.

europ. p, 55S. Fries, Sverig, Svamp.

Tab. 62.

Tuskón. Kljucs, Achmed és Tyonetti

között.

Polyporus nigricans Fr. Hymen. europ.

p. 558. Fries, Icon. Tab. 184.

Tuskón. Kljucs.

Polyporus igniarius (L.) Fr. Hymen.

europ. p. 559.

Gyümölcsfán. Zrszenoj.

Polyporus cinnamomeus Trog. Fries,

Hymen. europ. p. 561.

Elhalt fákon. Kljucs, Dombay-Ulgen.

Polyporus marginalus Fr. Hymen.

europ. p. 561.

Bükkfatuskón. Dombay-Ulgen.

Polyporus piuicola (S\v.) Fr. Hymen.

europ. p. 561.

Bven fenytuskókon. Kljucs, Achmed

és Tyonetti között.

Polyporus vulpinus Fr. Hymen. europ.

p. 565.

Tuskókon. Achmed és Tyonetti között.

Polyporus hirsutus (Schrad.) Fr. Hy-

men. europ. p. 567.

Tuskókon közönséges. Kljucs, Achmed

és Tyonetti között, Nachar-Völgy,

Kamenamost.

Polyporus versicolor (L.) Fr. Hymen.

europ. p. 568. Bolton, Tab. 81.

Tuskókon. Kljucs, Achmed és Tyonetti

között, Kamenamost.

Polyporus abietinus (Dicks.) Fr. Hy-

men europ. p. 569.

Fenytuskón. Kljucs, Dombay-Ulgen.

Polyporus vaporarius Fr. Hymen.

europ. p. 579.

Tuskón. Wedenov.

Trametes protracta Fr. Hymen. europ.

p. 583. Fries, Icon, Tab. 191, lig. 3.

Deszkán. Zrszenoj.

Trametes Trogii Berk. Fries, Hymen.

europ. p. 583.

Tuskón. Nevinnomyszkaja.

Trametes ciunabarina Jacqu. Fries,

Hymen. europ. p. 583.
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Redves tuskon. Kljucs, Nachar-Vöígy,

Dombay-Ulgen.

üd. Trametes giVÖOSa (l'ers.) Ff', Hymcn.

europí p. 583.

Tuskókon. Domhay-Ulgen, Kljucs.

60. Trametes suaveoleus (L.) Fr. Hymcn.

curop. 1 p. 584. Krombh. Schwámme,
Tab. 4, fig. 25.

Tuskón. Kljucs.

61. Trametes serialis Fr. Hymen. europ.

p. 585.

Tuskón. Achmed és Tyonetti között,

Nevinnomyszkaja.

(52. Daedalea quercina Fr. Hymen. europ.

p, 586. Berkeley, Outlin. p. 254,

Tab. 19, fig. 5.

Tölgyfán. Kljucs, Achmed és Tyonetti

között.

63. Solenia fascicnlata Pers. Myc. europ.

I, p. '335, Tab. 12, fig. 8, 9. Fries,

Hymen. europ. p. 596,

Syringa vulgáris L. száraz ágain.

Grosznaja.

Agaricini.

64. Aniauiia vaginatus Bull. Champ. Tab.

98, 512. Fries, Hymen. europ. p.

27, Cooke, Handb. p. 10. Cooke
Illustr. Pl. 12.

Lombos erdben. Kljucs.

65. Armillaria melleus Yahl. Fries. Hy-
men. europ. p. 44. Cooke, Handb.

p. 23. Cooke, Illustr. Pl. 32.

Tuskón, Kljucs.

66. Tricholoma panaeohts Fr. Hymen.
europ. p. 73. Cooke, Handb. p. 42.

Cooke. Illustr. Pl. 97.

Hegyi legeln. Ucskulan.

67. Tricholoma putidus Fr. Hymen. europ.

p. 77. Cooke, Handb. p. 44. Cooke,

Illustr. Pl. 172.

Erdei földön. Kljucs.

68. Collybia radicatus Pelh. Fries, Hymen.
europ. p. 109. Cooke, Handb. p.

62. Cooke, Illustr. Pl. 140.

Erdei földön. Kamenamost, Kljucs.

69. Mycena alcalinus Fr. Hymen. europ.

p. 141. Cooke, Handb. p. 83. Cooke,

Illustr. Pl. 225.

Tuskón. Dombay-Ulgen.

70. Plearotus craspedius Fr. Hymen. curop.

p. 169 Fries, Icon. Tab. 86, fig. 2.

Cooke, Handb. p. 103, Cooke,

Illustr. Pl. 256.

Tuskón. Kljucs.

71. Flairniiis Oslrcalus Jacqu. Fries, Hy-

men. curop. p. 173. Fries, Sverig.

Svamp. Tab. 46. Cooke, Handb.

p. 105. Cooke, Illustr. Pl. 195.

Lombos fán. Kljucs.

72. Plénroins sapidus Schulz. Kalchbrcn-

ner, Icon. Tab. VIII, fig. 1. Cooke,

Handb. p. 371, Cooke, Illustr.

Pl. 954.

Tuskón, Kljucs.

73. Pluteus cerviiuts Schaefí. Icon. Tab. 10.

Fries, Hymen. eürop. p. 185. Cooke,

Handb. p. 115. Cooke, Illustr.

Pl. 301.

Redves tuskón. Kljucs.

74. Clitopiliis pritnulus Scop. Fries. Hy-

men. europ. p. 197, Cooke, Handb.

P . 126. Cooke, Illustr. Pl. 322.

Fenyvesben a földön. Dombay-Ulgen.

75. Hypholoimi ftisciciilaris Huds. Fries,

Hymen. europ. p. 222. Cooke,

Handb. p. 203. Cooke, Illustr.

Pl. 561.

Tuskón. Kljucs, Kamenamost.

76. Naucoria cidaris Fr. Hymen. europ.

p. 253. Cooke, Handb. p. 174.

Cooke, Illustr. Pl. 451.

Tuskón. Dombay-Ulgen.

77. Naucoria cerodcs Fr. Hymen. europ.

p. 257. Cooke, Handb. p. 176.

Cooke, Illustr. Pl. 489, fig. B.

Legelkön. Ucskulan. Kljucs. Nevin-

nomyszkaja.

78. Galcra teuer Schaeff. Icon. Tab. 70.

fig. 6— 8. Fries, Hymen. europ.

p. 267. Cooke, Handb. p. 183.

Cooke, Illustr. Pl. 461.

Földön. Nevinnomyszkaja.

79. Psallioia campestris Linn. Fries, Hy-

men. europ. p. 279. Cooke, Handb.

p. 194. Cooke. Illustr. Pl. 526.

Legeln. Kljucs, Mekali.

80. SlráphaHa slcrcnrarius Fr. Hymcn.

europ. p. 287, Cooke. Handb. p.

200, Cooke, Illustr. Pl. 538.

Ganajon. Kljucs.

81. Panacolus phalenar/iin Bull. Fries,

Hymen. europ. p. 310, Cooke.

Handb. p. 219. Cooke, Illustr.

Pl. 626.

Ganajon. Nachar-Völgy.

82. Panaeoltis sphinctrinus Fr. Hymen.

curop. p. 311. Cooke, Handb. p.

219. Cooke, Illustr. Pl. 628.

Ganajon. Nevinnomyszkaja.
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N3. Psathyrdla hy,dsvens Fr. Hymen.curop.

p. 314, Cooke, Handb. p. 222.

Cooke, Illustr. Pl. 685.

Erdei földön. Nevinnomyszkaja.

8 I. Coprinus domcsticus Fr. Hymen. europ.

p. 330. Cooke, Handb. p. 232.

Cookc, Illustr. Pl. 684
Udvarban, trágyája. Bjelomecsetszkaja.

85. Coprüms stercorarius Fr. Hymen.

europ. p. 330. Cooke, Handb. p.

232, Cooke, Illustr. Pl. 085 A.

Ganajon. Nevinnomyszkaja.

80. Cortinarius (Telamonia) tttifottnis

Fr. Hymen. europ. p. 382. Cooke,

Handb. p.270. Cooke, Illustr. Pl. 790.

var: Sahaefferi, Fries, Mon. Hymen.

II, 73. Cooke (1. c).

Krdci földön. Kamenamost.

87. Lactariits (Piperitcs) pubescens Schrad.

Fries, Hymen. europ. p. 424. Cooke,

Handb. p. 30(5. Cooke, Illustr.

Pl. 974.

Erdei földön. Kljucs.

88. Lctarius (Russularia) serifluus DC.

Fries, Hymen. europ. p*. 436, Cooke,

Handb. p. 317. Cooke, Illustr.

Pl. 1012.

Erdei földön. Dombay-Ulgen.

Rnssiila (Heterophyllae) vcsca Fr. Hy-

men. europ. p. 44(5. Cooke, Handb.

p. 327. Cooke, Illustr. Pl. 1075.

Erdei földön. Kljucs.

Kussula (Heterophyllae) consobrina

Fr. Hymen. europ. p. 447. Cooke,

Handb. p. 329. Cookc. Illustr.

Pl. 1055.

Erdei földön. Kljucs.

91!_. Rttssulá (Frugiles) alutaoea Fr. Hy-

men. europ. p. 453. Cooke, Handb.

P . 336. Cooke, Illustr. Pl. 1096.

Erdei földön. Kljucs.

92. Russula (Frugiles) luiea Huds. Fries,

Hymen. europ. p. 454. Cooke,

Handb. p. 338. Cookc Illustr.

Pl. 1082.

Erdei földön. Kljucs.

93. (MiiiharelUts aiiruiitiacus Fr. Hymen.
europ. p. 455. Cooke, Handb.

P . 339. Cooke, Illustr. Pl. 1104.

Erdei földön. Kljucs.

94. Marasmins (Collybia)- üreades Fr.

I lymen. europ. p. 467. Cooke,

Handb. p. 345. Cookc, Illustr.

Pl. 1118.

Köves hegyi legeln, LIcskulan meHett.

89

90.

95

9(1

97

98:

99

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106

107.

Marasmins (Tefgwi) qrohyropus Fr.

I lymen. europ. p. 471 . Cookc, Handb.

p. 347. Cookc, Illustr. Pl. 1122. B.

Földön. Sáuri.

Marusmius (Catiópódes) ramealis Bull.

Champ. Tab. 320. fries, Hymen.

europ. p. 474. Cooke, Handb.

p. 350. Cooke. Illustr. Pl. 1127. B.

Gályákon. Kljucs, Dombay-Ulgen.

Miirtismiiis (Apus) spodolencus B. et

Br. Fries, Hymen. europ. p. 480.

Cookc, Handb. p. 354. Cooke,

Illustr. Pl. 1137.

Ilaz udvarán, deszkán. Grosznaja.

Lciitiiins lepidcus Fr. Hymen. europ.

p. 481. Cooke, Handb. p. 355.

Cooke, Illustr. Pl. 1140.

P'enyó'fatuskón. Nachar-Yölgy, Kljucs,

Sauri.

Leiitinus degener Kalchbr. Icones p.

46, Tab. XXIX, fig. 1. Fries,

Hymen. europ. p. 482. (Cantharellus

variábilis Schulz.)

Nyárfatuskón. Nevinnomyszkaja.

Leiitinus sitnneus Fr. Hymcn. europ.

P . 482.

Tüskön. Kljucs.

l.cntinus cochleatus Pers. Fries. Hymcn.
europ. p. 484. Cooke, Handb.

p. 356. Cooke, Illustr. Pl. 1142 A.

Redves tüskön. Kamenamost.

Ptiiius stipticus Fr. Hymen. europ.

p. 489. Cooke, Handb. p. 358.

Cooke, Illustr. Pl. 1144.

Redves tuskn. Nachar-Völgy.

Phus rudis Fr. Hymen. europ. p. 489.

Tuskón. Kamenamost, Kljucs, Kvarsi.

Sclii-opliyllum communc Fr. Hymen.
europ. p. 492. Cooke, Hanb. p. 359.

Cooke, Illustr. Pl. 1114.

Tuskn. Nevinnomyszkaja, Achmed
és Tyonetti között, Wedenov, Zrsze-

noj, Kamenamoszt.

Lcnzites trabea Fv. Hymen. europ.

P . 494.

4'uskn. Achmed és Tyonetti között.

Lcnzites sepiaria Fr. Hymen. europ.

p. 494. Cookc, Handb. p. 360.

Cooke, Illustr. Pl. 1146 A.

Tuskn. Kljucs.

Lcnzites abictina Fr, Hymen. europ.

p. 495. Cooke, Handb. P . 300.

Cooke, Illust. Pl. 1146 B.

Deszkán és fenytuskón. Kljucs, Wede-
nov, Dombay-Ulgen.
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Gasteromycetes.

108. Tylostoma granulosum Lév. in Demi-

doff Voy. p. 120, Tab. IV, fig. 1.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 65,

no 193.

Ucskulan vidékén, sivár, kövecses

legeln.

109. Geaster nanus Pers. Mémoir. in Journ.

Bot. II (1809). G. Schmideli Vitt.

Monogr. Lycoperd. p. 157, Tab. I,

fig. 7. Saccardo, Syll. Fung. VII,

p. 76, no 220.

Ucskulan környékén, több helyen.

109 bis. Geaster umbilicatus Fries, Syst.

Myc. III, p. 14. Saccardo, Syll,

Fung. VII, p. 77, no 221.

Kövecses hegyi legeln. Ucskulan.

110. Geaster Drummondii Berk. Decades

of Fungi. n. 58, Tab. I, fig. 4.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 79,

no 226.

Ucskulan mellett, hegyi legeln.

1 10 bis. Geaster asper Mich. Hollós, Gaste-

rom. vonatk. helyesb. Természet-

rajzi Füz. XXV, 1902. p. 120.

G. striatus Fr. Syst. Myc. III, p.

13 (PP .).

Ucskulan mellett, köves, homokos

hegyi legeln.

111. Geaster fimbriatus Fr. Syst. Myc. III,

p. 16, Saccardo, Syll. Fung. VII,

p. 82, no 238.

Fenyvesben, levéltörmelék között, Dom-

bay-Ulgen vidékén.

112. Geaster floriformis Vitt. Monogr.

Lycoperd. p. 167. Tab. I, fig. V.

Saccardo, Syll. Fung. VII. p. 87,

no 248.

Ucskulan mellett, köves hegyi legeln.

113. Geaster hungaricus Holl. Mathem.

Természettud. Frtes. XIX, p. 506.

Ucskulan mellett, köves hegyi legeln.

114. Astraeus stellatus (Scop.) Fisch. in

Engler, Natürl. Pflanzenfam. I, p.

341, fig. 178. Geaster hygrometri-

cus Pers. in Saccardo, Syll. Fung.

VII, p. 90, no 257.

Kövecseshegyi utakon, lombos erdben,

több helyütt Kljucs vidékén.

115. Bovista plumbca Pers. Synops. p. 137.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 96,

no 280. Sackea plumbea Rostk. in

Sturm Deutschl. FI. III, Tab. 10.

Sajátságos, hogy a legmagasabb he-

lyeken ezt találjuk és nem a B.

nigrescens Pers.-t. így a Tindi és

Kvarsi közt fekv 3000 méter ma-

gas hágó tetején és az Ázsiába

vezet Chodorszky-Basni-n, mely

7830 láb magas, mindig csak ezt

a fajt szedtem. Gyjtöttem még

a Nachar-Völgyben, Kljucs vidékén

és a következ helyeken : Aguali,

Angida, Aknada, Csetovat, Czaba-

gadar, Kvarsi, Dombay-Ulgen. Friss

példányokat bven találtam augusz-

tus közepén.

116. Bovista nigrescens Pers. Disp. p. 6.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 99,

no 289. Sackea nigrescens Rostk.

in Sturm Deutschl. FI. III, Tab. 15.

Hegyi legelkön és a völgyekben is

sok felé fordul el szórványosan.

Szedtem a következ helyek vidé-

kein : Xachar, Kljucs, Kamenamost,

Czabagadar, Csetovat, Angida, Ak-

nada, Dombay-Ulgen.

1 17. Disciseda debreceniensis (Hazsl.) Holl.

Gasterom. vonatk. helyesbít. Ter-

mészeti-. Füz. XXV, p. 102. Bovista

Debreceniensis (Hazsl.) De Tóni,

in Saccardo, Syll. Fung. VII, no 1606.

Kövecses legeln, több helyen Ucsku-

lan vidékén körülbelül 1200 méter

magasban.

118. Calvatia caclata (Bull.) Morg. N. Ame-

ric. Fungi in Journ. Cincinnati

Soc. Nat. Hist. XII, p. 169. Lyco-

perdon caelatum Bull. in Saccardo,

Syll. Fung. VII, p. 115, no 352.

Friss példányokban találtam a Xachar-

Völgyben és Sauri körül (júl. 24,

aug. 17).

119. Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg.

X. Americ. Fung. in Journ. Cincin-

nati Soc. Nat. Hist. XII, p. 168.

Lycoperdon cyathiforme Bosc. in

Kerlin. Mag. V, p. 87, Tab.VI, fig. 1 1.

Friss, hófehér éretlen, de érett példá-

nyokban is, út menten Csetovat

vidékén (aug. 13), Ucskulan mellett

hegyi legeln (már július 18-án).

119 bis. Calvatia candida (Rostk.) Holl.

Gasterom. von. helyesb. Természctr.

füz. 1902, XXV, P . 112.

Mezn. Kvarsi.

120. Lycoperdon hyemale Bull. Champ.

p. 148, Pl. 72 et 475 F. Saccardo.

Syll. Fung. VII, p. 115, no 351.
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Kvarsi mellett mezn, Angida és

Aknada vidékén, a Kljucs völgyben.

121. Lycoperdon pyriforme Schaeff. Icon.

Tab. 189. Saccardo. Syll. Fung. VII,

p. 117, no 359.

Redves fenytuskókon. Kamenamost,

Cserukol völgy, Kljucs vidéke.

122. Lycoperdon piisilhtm Pers. (non

Batsch.) Persoon, Mém. in Journ.

Botan. II. (1809).

Friss példányokban aug. 9-ikén Agu-

aliban.

123. Mycenasfrum Coriwm Desv. in Ann.

Sci. Nat. 1842, p. 147. Scleroderma

( orium (Guers.) Grav. in Saccardo,

Syll. Fung. VII, p. 142, no 30.

Ucskulán mellett, köves hegyi legeln.

Ascomycetes.

1 24. Exoascus flavus Sadebeck. Winter,

Pilze II, "p. 8.

Alnus sp. levélen. Kljucs.

125. Sphaerofheca pannosa (Wallr.) Lév.

Winter, Pilze II, p. 26.

Oidium-stadium a Rosa centifolia L.

levelein. Grosznaja.

12(5. Ervsiphc Mártii Lév. Winter, Pilze

ÍI. P . 31.

Calystegia sp. levelein. Szabi.

1 27. Erysiphe conimnnis (Wallr.) Fr. Win-

ter, Pilze II, p. 32.

Cucurbita Pepo L. levelein. Szabi.

128. Erysiphe Galeopsirfis DC. Winter,

Pilze, II, p. 33.

Phlomis tuberosa L. levelein. Kame-
namost.

129. Erysiphe Hyosciami Schulz. Hazs-

linszky, Magyarhon üszökgombái

és ragyái, p. 187.

Hyoscyamus niger L. levelein. Kame-
namost, Ecsedi. Nevinnomynszkaja.

130. Microsphaera Loniccrac (DC.) Winter,

Pilze, II, p. 36.

Lonicera sp. levelein. Ecsedi.

131. Phyllactina suffulta (Rebent.) Winter,

Pilze, II, p. 42.

Corylus colurna L. levelein. Szabi.

132. Nectria Peziza (Tode) Fries. Winter,

Pilze, II, P . 124.

Redves tuskón. Nevinnomynszkaja.

133. Leptosphaeria Doliolum (Pers.) de

Not. Winter, Pilze, II, p. 460.

Saccardo, Syll. II, p. 14. Bérlése.

Icones I, p. 62, Tab. 48, lig. 1, 2,

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

140.

Tab. 47, fig. 6. Schroeter, Pilze

Schles. II, p. 35(5.

Redves ágon. Mitrada.

Ophiblus acuminatns (Sow.) Duby.

Winter, Pilze, II, p. 527.

Redves galyon. Mitrada.

Anthostoma gastrinum (Fr.) Saccardo,

Syll. Fung. I, p. 396. Winter, Pilze,

II, P . 758.

Száraz galyon.Achmed és Tyonetti közt.

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. Win-
ter, Pilze, II, p. 777.

Spermogonium alakja, a Libertella

faginea Desm. fakérgen. Zrszenoj.

Melogramma Bulliardi Tul. Sel. Fung.

Carp. II, p. 81, Tab. XI, fig. 1—9.

Winter, Pilze, II, p. 807, p. 799,

fig. 1-4.

Tuskón, Wedenov.

Diatrype Stigma (Hoffm.) de Not.

Winter, Pilze, II, p. 838.

Redves galyon. Ecsedi.

Nummularia nummularia (Bull.)

Schroeter, Pilze Schles. II, p. 458.

Száraz galyon. Achmed és Tyonetti

között.

Hypoxylon coccineum Bull. Winter,

'Pilze. II, P . 865.

Bükkfa-törzsön. Achmed és Tyonetti

között, Wedenov, Zrszenoj.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et

de Not. Winter, Pilze, II, p. 866.

Gályákon és tuskón. Wedenov, Zrsze-

noj.

Poronia punctata Fr. Syst. Myc. II,

P . 330. Winter, Pilze," II, p. 870,

p. 845, fig. 1—4.

Hegyi legeln, lóganajon. Ucskulán.

Lachnum bicolor (Bull.) Karst. Winter,

Pilze, III, p. 870.

Rhododendron caucasicum Pali. ágain.

Cserunkol.

Peziza (Ciipulares) cupularis L. Pa-

touillard, Tab. an. No. 165. Winter,

Pilze, III, p. 972.

Erdei földön. Kamenamost.

Peziza (Sarcoscypha) mnbrorum Fckl.

Cooke, Mycogr. Pl. 35, fig. 138.

Winter, Pilze, III, p. 1060.

Aradmányos helyen, homokon. Te-

berda-Völgy. Kluchor.

Peziza (Sarcoscypha) sculellata L.

Cooke, Mycogr. Pl. 34, fig. 131.

Winter, Pilze, III, p. 1063.

Redves fán. Dombay-Ulgen, Kljucs.
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147. Onygena cquina (Willd.) Pers. Obs.

Myc. II, p. 71, Tab. 0, fig. 3,

Fuckel, Symb. Myc. Tab. 0, íig. 19.

Winter, Pilze, V, p, 103. p. 102,

fig. 2-5.
Redves kos-szarvakon, Kljucs mellett

a Chodor folyó vízterületén, pásztor-

kunyhó körül.

E gomba az 0. equina Pers.-al egé-

szen egyezik, és nem O. arietina, sem

O. caprina, mint termhelye után

várni lehetne.

Phycomyeetes.

148. Cystopus candidits (Pers.) Lév. Winter,

Pilze, IV, p. 418.

Capsella bursa pastoris L. levelein.

Dombay-Ulgen, Chumara.

149. Cystopus BJiti Lév. Winter, Pilze,
'

IV. p. 422.

Amarantus viridis L. levelein. Grosz-

naja, Batalpacsinszk, Szabi, Nevin-

nomynszkaja, Sewastopol (Cher-

sones).

150. Peronospora viticóla de Bary. Ann.

sci. nat. ser. IV, t. XX, p. 125.

Winter, Pilze, IV, p. 435.

Vitis vinifera L. levelein. Szabi.

Fungi imperfecti.

151. Torula fructigena Pers. Obs. I, p. 25,

Fuckel, Symb. Myc. p. 348.

Lehullott vad almán. Achmed és Tyo-

netti között. Polyporus betulinus

(Bull.) csövecskéin. Dombay-Ulgen.

152. Marsonia Veratri Eli. et Ev. Proc.

Ac. Phil. 1894. p. 373. Saccardo

Syll. XI, p. 575.

Forma Veratri albii Baumlcr.

Fruchtháufchen zahlreich in ausge-

bleichtcn braungcsáumten Flecken.

Sporen 18— 24//, 3—35 /u hyalin,

in dcr Mitte einmal gctheilt, schön

gekrümmt, sichelförmig, am oberen

Ende abgerundet, gegen das untere

Ende in einefeineSpitze ausgezogen.

Die Sporen entwickeln sich aus dem pa-

renchymatischen Grundgewebe der

Fruchtháufcn, sincl erst keulenför-

mig und nehmen erst bei voller

Entwickelung die sichelförmige Ge-

stalt an ; immer bildet die feine

Spitze die Basis.

153.

154.

155.

156.

157

158.

159.

160.

Termcscsoportkái számosak, halavány,

kifakult, barnaszegély foltokban.

Spórái 18—24 fi hosszúak, 3— 3"5 fi

átmérvel, színtelenek, közepükön

egyszer osztottak, szépen meggör-

bültek, sarló-alakúak, tetejükön le-

kerekítvék, és alsó részükön finom

hegyben végzdnek.

A spórák a termcscsoportok paren-

ehymatikus alapszövetébl fejld-

nek, eleinte bunkóalakúak és csak

egészen kifejldve öltenek sarló-

alakot ; mindig finom hegyök képezi

az alapot.

Veratrum album L. levelein. Cserun-

kol (jul 21).

Myxomycetes.

Stemonitis fusca Rostaf. Mon. p. 193,

fig. 40. Massee, Monogr. p. 73,

fig. 155—157 et 162—164.

Redves tuskón. Kljucs, Kamenamost,

Nevinnomyszkaja.

Stemonitis ferruginca Rostaf. Mon.

P. 196, fig. 31—39, 41-44 et 50.

Massee, Mon. p. 85, fig. 160— 101.

Redves gerendán és tuskón. Grosznaja,

Wcdcnov, Dombay-Ulgen.

ReticuJaria lycoperdnn Rostaf. Mon.

p. 240, fig. 3, 4, 6, 13, Massee,

Mon. p. 93, fig. 311, 312.

Redves tuskón. Xevinnomyszkaja.

Lycogála epidendrmn Rostaf. Mon.

p. 85, fig. 1, 7— 12. Massee. Mon.

P . 121. íig. 121, 122.

Redves tuskón. Achmed és Tyonetti

között, Kamenamost, Xachar-Völgy.

Arcyria nutans Rostaf. Mon. p. 277.

Massee, Mon. p. 159, fig. 140—141.

Redves tuskon. Xachar-Völgy, Mekali.

Trichia varia Rostaf. Mon. p. 251,

fig. 191, 202, 208, 212, 218, 237.

Massee, Mon. p. 178, fig. 169— 172.

Redves fán. Dombay-Ulgen.

Trichia faüax Pers. Obs. III, Tab. 4, 5.

Massee. Mon. p. 1!»2. Patouillard,

Tab. an. Xo 190.

Redves tuskón. Kljucs.

Trichia ovalispora nov. spec.

Rcridio gregariis, astipitatis, sessilibus.

globosis, flavo-fuscis, laevibus. Kla-

teribus simplicibus, flavis, taeniolis

spiralibus leviter prominentibus,

aequaliter attenuatis, 4 fi crassis.
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Sporis flavidulis, laevibus, ovális,

apice attenuatis, S— 10 fi diametr.

P> u lons;is.

At sporis ovatis omnibus speciebus cog-

natis distincta est. In ligno putrido.

Sporangiuma csoportos, ül, gömböly-

ded, sárgás-barnás, sima Capilliti-

uma egyszer, sárga, bordázott,

egyenletesen elvékonyodó, 4 u át-

mérvel. Spórái sárgásak, simák,

oválisok, mindkét végokon elvéko-

nyodók, 8— 10 fi átmérvel, 16 fi

hosszúak.

Ovális spóráival az összes ismeretes

fajoktól különbözik.

Redves fán. Dombay-Ulgen.

161. Didymium farinacewm Schrad. Rostaf.

Mon. p. 154, fig. 128, 171, 174.

Massee, Mon. p. 21!), fig. 29-35.

Redves gerendán. Grosznaja.

162. Fuligo variáns Rostaf. Mon. p. 134.

Massee, Mon. p. 340, fig. 100-192.

Redves tuskón közönséges. Xevinno-

myszkaja, Kljucs, Aehmed és Tyo-

netti közt, Dombay-Ulgen.

Hollós László: Potoromyces loculatus Mull. in herb.*

(Egy eredeti rajzzal.)

Diploderma glaucum Cooke cl Mass. in Grevillea, vol. XV. 1887. p.

99. — Cooke, Handb. of Australian Fungi, 1892. p. 232. Pl. 15., fig. 117. -

Saccardo, Syll. Fung. VII., p. 93., no. 269.

Dr. Saccardo P. A. paduai tanár egyik csereküldeményében nagyon

sajátságos gombát kaptam két példában a következ felirattal : »Diplo-

derma glaucum Cooke et Masse (Potoromyces loculatus Mull. herb.) Australia,

leér. Muir.«

m

\

^mm/k-
«*>

A
12. rajz. Potoromyces loculatus Mull. in herb. A a gomba középen átvágva, természetes

nagyságban ; B spórák és capillitium-részlet, 750-szer nagyítva.

Mivel a Diploderma Link génusz a Diploderma iuberosum Link fajra

van alapítva és mivel e fajnak Portugáliából ered, a berlini kir. múzeumban

lev eredetije vizsgálatom szerint fejldetlen, zárt Astracus stellatus (Scop.)

Fisch. (Geaster hygrometricus Pers.) és így az összes Diplodcrma-ía.]ok. tör-

lendk, a L)iploderma glaucum Ckc. cl Mass. sem maradhat meg mint ilyen,

annál kevésbé nem, mert egy le nem írt, minden eddig ismert génusztól eltér

új génusznak a képviselje. Mivel e gomba-génusz éretlen és zárt deaster. nem

* A növénytani szakosztálynak 1902. október 8-iki ülésén elterjesztette M ágócsy-
D i c t z S á n d o r.
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törülhet a többi Diploderma módjára és mivel a Potoromyces az irodalomba

nincsen bevezetve, a következkben adom a P. loculatus Mull. jellegzését.

Exoperidium-a halavány brszín, piszkos fehér, szívós, pergament-

szer. A borsó-diónagyságú, egészen zárt, gömböly gomba belsejének

nagyobb részét tömött, egynem, szívós, félig fás, hoporjas felszín,

középponti gömb foglalja el, mely számtalan, tvékonyságú. szívós, küllszer,

nyjtány által van összekötve a küls peridium bels színével. A zöldes-

szürke pornem gleba-tömeg, a nyújtányok alkotta üregekben foglal helyet.

Spórái oválisok, hyalinok, 5—6 (.t átmérvel, 8— 10 f.l hosszúak ; a capillitium

szálai nagyon vékonyak, hyalinok, simák és el nem ágazók.

A gomba mellett szövetszer lemez feküdt, mely vastag szálak fonadé-

kából való és egyik lapján földes-kövecses. Valószínleg a gombához tartozik,

az azt burkoló mycelium szövedékét képezi és így e gomba a föld alatt fejl-

dik, a mi annál is inkább hihet, mert a tökéletesen zárt, gömbölyded gombán

tönknek nyoma sincsen.

A kapott példák nagyjában egyeznek azzal a leírással és rajzzal, mely

Cooke fönt idézett munkájában a Diploderma glaucum-ról található, de e

mben nincsen megemlítve az a feltn különlegesség, a fás középponti gömb,

mely számtalan sugaras, küllszer nyújtványt bocsát az exoperidium bels

színéhez és e gombát minden eddig ismert génusztól megkülönbözteti.

A gomba átvágásakor e küllket a kiomló pornem gleba-tömeg elfödi

és így nem vehetjük észre, csak akkor tnnek szembe, ha a takaró por-

tömeget lefújjuk.

Staub Móricz: Megjegyzések a Magyar Botanikai

Lapok í. évfolyamának 285-ik oldalán közölt bírálatra.*

Szakosztályunk »Növénytani Közlemények« folyóirata 2-ik füzetének

melléklete gyanánt megjelent a F. P a x : »Grundzüge der Pflanzenverbreitung

in den Karpafhen, I. Band« czím mrl szóló ismertetés, melynek írója e

sorok írója volt.

A bírálat, mely az egyszer »D« betvel van aláírva, részint az ismer-

tet, részint az ismertetett munka érdemes írója néhány tévedését akarja föl-

tárni ; ez okból az ismertetés olvasóival szemben kötelességemmé vált, hogy

a »D« nev úr bírálatára észrevételeimet megtegyem.

1. Az ismertet azt állítja Paxról, hogy »kíváló lelkiismeretességet

tanúsít a hazai (magyar) irodalom iránt és az erre vonatkozó hosszú jegy-

zékben alig fedezünk föl hézagokat«. Ennek ellenében a »D« bíráló azt jegyzi

meg. hogy a P a x-nak e miatt adott dicséretet kissé leszállítja az, hogy

»a magyar florisztikus szerzkrl nem emlékezik meg méltóan, különösen ami a

magyar nyelven írt és németül nem referált dolgozatokat illeti «. E vád támo-

( Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki

ülésén.
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gátasára a bíráló egyetlen egy példát említ föl. Pax ugyanis nem ismerte

volna Simonka i-nak az Astragalus Roemeri-ról írt czikkét. (Természettud.

Közi. 18í)2. Pótfüzet 138.) Sajnálom, hogy a bírálót 1' a x könyvének 56-ik

oldalára kell figyelmeztetnem, melynek els sorú Simonkai megnevezett

értekezését idézi.

2. A bíráló sem az ismertetnek, sem P a x-nak nem akarja elhinni,

hogy »a Clematis recta bokrok fölé kúsznék, st a fák koronájába is tola-

kodnék« (az ismertetésnek <Sik és nem 6-ik oldalán). Pax eredeti szövege

(117. old.) így szól: »Über dem Buschwerk (a vegyes lombos erdben) ranken

Rubus-Arten und Humulus, und die kletternde Clematis recta überdeckt allent-

halben laubenartig einzclne Stráucher oder zieht von Busch zu Busch, selbst

bis in die Zircige von Baumcii, zierliche Guirlanden«. Pax e szerint ismer

egy nem kúszó és egy kúszó Clematis recta-t és ezzel egyetértésben van

K. Prantl-lal, a ki »Beitráge zur Morphologie und Systematik der Ranun-

culaceen« (A. Engler's Bot. Jahresb. IX. köt. 251. old.) czímü értekezésében

a következt mondja : »Auch da, wo die Blátter deutlich gestielt und schon

verzweigt sind, ist das Ranken nicht nothwendig damit verbunden, wie

C. stans, C. tubnlosa, C. angnstifoiia zeigen ; auch C. recta rankt nicht

immer.« Tehát Prantl szerint a ('. recta kúszónövény, mely azonban nem

mindig kúszik !

3. A bíráló kívánatosnak tartja, ha P a x a subalpin alpesi rét növé-

nyei között elsorolt Rannnculus carpalhicus mellé a szerz nevét kitette volna.

Erre nézve a bíráló nagyon könnyen eligazodhatott volna, mert P a x, a ki

egész könyvében könnyen érthet okból egy növényszerz (auctor) nevét

sem idézi, ennek pótlása gyanánt külön növényjegyzéket készített (251. old.)

és ebbl a bíráló megtudhatta volna, hogy Pax könyvében csak a Herbic li-

léié Ranitncitlns carpathicus-ról ír.

4. A bíráló még egyéb tlorisztikai helyesbítéseket is tesz, de ezekre

magának a szerznek kell felelnie, azért végül azon tévedésekrl kell szóla-

nom, melyek egyedül az ismertett terhelik.

5. A Linnaea borealis termhelyeit illetleg a szerz csak kettt

ismer, az ismertet pedig hármat mond. Pax eredeti szövege így szól (140.

old.) : »Solche Standorte sind im Poduplaskithal, (vessz !) am Fusse des
'

Mlynarz, und im Nefzer-Thal der Centralkarpathen die einzigen Fundorte für

Linnaea borealis im Gebiete. . .«

Mindenki, a ki németül tud, azt fogja mondani, hogy a szerz három

termhelyet említ, minthogy azonban a Mlynarz (Mlynar is I) töve a Podu-

plaski-völgyben a Rovinka völgy betorkolása fölött fekszik, nem lehetetlen,

hogy Pax eredeti szövegében a használt vessz (,) talán tollhiba és ha ez

így volna, akkor valóban csak a két megnevezett völgy volnának a Linnaea

hurealis-nak egyedüli ismeretes termhelyei a Tátrában.

6. Csakugyan tévedett az ismertet, midn a 11-ik oldalon a nyugoti

föllapok némely növényérl azt mondja, hogy » kelet felé már nem is talál-

hatóid a helyett, hogy » tniéiben « vannak.

7. Igaz, hogy az ismertet czikkében a növénynevek írásakor hibákat
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követett el. A bíráló ezeknek a számát sok-nak mondja ; az ismertetés számtalan

növényneve között valóban 13 van hibásan írva ; ezek közül azonban 10 esetben a

hiba nem zavarhatja meg a szakért olvasót, de van három, melynek helyre-

igazítását e helyen közlöm, ú. m. :

a 17-ik oldalon felülrl a 24-ik sorban Melampyrum Zawadzkyi helyett

olv. Melandryum

;

a 22-ik oldalon alulról a 12-ik sorban Andromeda arachnoides helyett

olv. Androsace és

a 23-ik oldalon felülrl a 6-ik sorban Pinus meridionalis helyett

olv. Pirus.

8. Hogy az ismertet a román »stina«-t, a fels-vidéki tótok »kolibáját«

összetévesztette a hevenyében összetákolt »galiba«, illetleg »kaliba«-val

(Lásd Nagy Magy. Szótár II. 1018. és III. 343.), mint a milyenben az ismer-

tet is Szatmármegyében a Kisbánya melletti erdben majdnem három hétig

tanyázott, az is hiba. A stina, koliba, osztena, isztina, sztana (Lásd Nagy

Magy. Szótár II. 421.) állandó alkotmányok.

IRODALMI ISMERTET.
Páter Béla : Gazdasági növénytan. I. rész. A virágtalan növények

ismertetése, különös tekintettel termesztett növényeink betegségeire. Kolozsvár, 1902.

Szegényes gazdasági szakirodalmunk lapozgatása közben már gyak-

rabban találkoztunk P á t e r Bélának, a kolozsvári gazdasági tanintézet

jeles tanárának nevével, a ki újabban is olyan mvel ajándékozta meg a

magyar gazdaközönséget, a minnek eddig valóban nagy hiányát éreztük.

Páter mvét nemcsak tankönyvnek szánta a mezgazdasági tanulók

részére, hanem kézikönyvnek is a gazdák számára. Meg is felel mindkét

czélnak. Úgy van megírva, hogy abban nem annyira a tudományos, mint

inkább a gyakorlati szempontok domborodnak ki. Azon növényosztályokon,

rendeken és családokon, melyek a gazdát közelebbrl nem érdeklik, csak

rövidesen siklik át, ellenben azokat a növényeket, melyeknek akár hasznos,

akár káros jelentségük van a mezgazdaságra nézve, azokat szükség szerint

való bséggel tárgyalja és pedig alaposan, értheten és népszeren.

A 183 oldalra terjed és 100 rajzzal kísért m bolti ára 2 korona

80 fillér, gazdasági akadémiai és tanintézeti hallgatók a szerznél 2 koronáért

is megszerezhetik. Melegen ajánljuk e könyvet az érdekld gazdaközönség

figyelmébe. Thaisz (Budapest).

Adamovic, Lujo : Zimzeleni pojas jádranskog primorja. (Az adriai

partvidék örökzöld növényzeti öve.) Glas, LXI. Kir. szerb tudom. akad.

Belgrád, 1901.

Adamovic a mediterrán-vidéket Engler és Drude értelmében

fogja föl, mely alatt nemcsak a Földközi-Tenger melléki országoknak keskeny

partvidéki csíkjai értendk, hanem az ezekhez csatlakozó és velük florisztikai-

lag bensleg összhangzó belsbb földterületek is sorozandók.
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E közlemény a keleti adriai tengerpart örökzöld növényformáczióinak

ismertetésével foglalkozik, Isztriától kezdve a joni tengerig. A következ f
formácziókat ismerteti és jellemzi : fenyerdk, örökzöld lombos erd, lomb-

hullató erd, örökzöld cserjék (macchia), sövények, legel, sziklagerinczek,

sziklák, tengerpart, mocsarak, lápok, romnövények és tenyésztett növények.

A mellékelt térképen a nevezetesebb mediterran-vidékbeli örökzöld növé-

nyek tenyészeti vonalai világosan vannak megjelölve (Juniperus Oxycedrus,

Quercus Ilex, Pinus Pinca, P. halcpensis, Laurus Phillyrca, Juniperus maero-

carpa) ; meg vannak rajta jelölve továbbá az Adria partján tenyész Erica-

fajok elterjedési területei. Schilberszky (Budapest).

Növénytani Repertórium.*

a) Hazai irodalom:

Borbás Vincze dr. : A Balaton növényzetének és partmcllékének

növenyföldrajza. — Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1902. évf.

(LXVIII. füz.), 81—90. old.

— A Tátra flórájáról. — Természettudományi Közlöny, 1902. évf.

(XXXIV. köt.), 369—390. old.

Francé Rezs : A rozsdakérdés (6 ábrával). — Pótfüzetek a Természet-

tudományi Közlönyhöz, 1902. évf. (LXVIII. füz.), 49—67. old.

Gabnay Ferencz : A növény- és állatvilág határterületérl. — Uránia,

1902. évf. (III. köt.). 361—366. old.

Hirc, D. : íz hrvatske flore. (A horvátországi flórából.) — Sumarski list,

1902. p. 58.

Hollós László dr. : A föld alatt term gombák keresése. — Természet-

tudományi Közlöny. 1902. évf. (XXXIV. köt.), 519—522. old.

Istvánffi Gyula dr. : A szl fakórothadása. — Borászati Lapok,

1902. évf. (XXXIV. köt.), 839-840., 855—857. old.

— — A növények ketts termékenyítésérl (ábrával). — Pótfüzetek a

Természettudományi Közlönyhöz, 1902. évf. (LXVIII. köt.), 23-31. old.

Jablonowski József: A szl lisztharmatjának telelése. — Természet-

tudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 496—502. old.

Jukeli, Dr. Carl, F. : Die Unvollkommenheit des Stoff'wechsels.

Hermannstadt, 1902. Vérein für Naturwissenschaft.

Mágócsy-Dietz Sándor dr. : A honi botanika múltja, jelene és jövje.

- Természettudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 313—321. old.

Mezey Gyula : Rendellenességek a repezén. — Természettudományi

Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 402—409. old.

Páter Béla : A körtelevelek fehérfoltúsága. — Köztelek, 1902. évf.

(XII. köt.), 1890. old.

— — A gyümölcsfa-tenyésztés történetébl. — Természettudományi

Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 201-213. old.
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Sajó Károly : Sivár futóhomokra való díszfák és díszbokrok. — Gyümölcs-

kertész, 1902. évf. (XII. köt.), 67—68., 77—80., 91—93. old.

Saric, Iván : Fitogeografski odnosi zagrebacke okoline. (A zágrábi

növényzet geográfiai viszonyai.) — Glasnik horvatskoga naravoslovnoga drustra,

XIII. 4-6., p. 1-21.

Schilberszky Károly dr. : A Hedychium Gardnerianum Wall. virágá-

nak szerkezete és biológiája (5 ábrával). -- Mathematikai és Természettudo-

mányi Értesít, 1902. évf. (XX. köt.), 385-399. old.

— — A meggyfák Fusarium-betegsége. — Gyümölcskertész, 1902. évf.

(XII. köt), 112—113. old.

— — A csonthéjas termés fák levél-lyukadásáról. - Gyümölcskertész,

1902. évf. (XII. köt.), 169—170. old.

— — A világító gombákról. — Természettudományi Közlöny, 1902. évf.

(XXXIV. köt.), 757—759. old.

Schuchné Zán}M Janka : A virágképzdésre ható tényezk és a virág-

zás. — Természettudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 269—288. old.

Szigeti-Gyula Andor : A bábaszilva és az szibaraczkfa levélfodro-

sodása (24 ábrával). — Természettudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.).

736—749. old.

Tuzson János dr. : Növénykórtani megfigyelések (6 ábrával). —
Természettudományi Közlöny. 1902. évf. (XXXIV. köt.), 142—151. old.

b) Külföldi irodalom:

Pantocsek, Dr. J. : Die Bacillarien dcs Klebschiefers von Kertsch. —
Verhandl. der kais. russ. mineralog. Gesellsch. St. Pétersburg, 1902.

Tompa, Arthur, Dr. von : Beitráge zur pflanzlichen Elektrizitát (mit

3 Abbildungen). — Beihefte zum Botanischen Centralblatt, 1902, Bánd XII,

Seite 99—136.

GYJTEMÉNYEK.
Thaisz Lajos : .4 leglényegesebb gazdasági gyommagvak gyjteménye*

T h a i s z bemutatja gazdasági gyommag-gyjteményét, melyet a föld-

mívelésügyi m. kir. minisztérium támogatásával a budapesti m. kir. állami

vetmagvizsgáló állomáson készít és kibocsát.

A magvak és termések S 1
/^ cm hosszú, 11 mm széles üvegecskékben

vannak elhelyezve, melyeken a mag tudományos és magyar neve olvasható.

Az egyes üvegecskék egyenl rekeszekre osztott kemény papirosdobozokba,

egyelre betrend szerint vannak elhelyezve. A maggyjtés olyan arányok-

ban folyik, hogy egy-egy fajbeli magból 7—800 cm2 anyag van meg-

gyjtve, tehát olyan bségesen, hogy e gyjtemények nemcsak a mag-

vizsgáló állomásoknak és egyéb szakintézeteknek, hanem a gazdáknak, keres-

kedknek, malomtulajdonosoknak és egyéb érdekelteknek is kiadhatók.

* Bemutatta a növénytani szakosztálynak 1902. évi deczember 10-iki ülésen.



GYJTEMÉNYEK. 161

A kibocsátott els dobozban az alább elsorolandó 50-féle gyommag található :

Abutüon Aviceunae dirin
,

Adonis aestivalis L.,

Agrosfemma Githago L.,

Amarantus retroflexus,

Anagallis arvensis L.,

Anthemis Cotula L.,

Anidrum radians (M. B.),

Avena fatua L.,

Bromus arvensis Z..,

10. Canndbis saíiva L. (elvadult),

Caucalis daucoides L.,

Caiicdlis muricata Bisch.,

Ceníaurea solstitialis L.,

Ccnlaurea Cyanus L.,

Chenopodium album L.,

Conium maculatum L.,

Convolvuhis arvensis L.,

Convolvuhis sepium L.,

Crepis rhocadifólia M. />'..

20. Cuscuta lupuliformis Crock.,

Datura slranioniiiin L..

Daiicus Carota L„

Delphiniunt Consolida L.,

Erigcrou aere L.,

Galega officinalis L.,

Hibisciis ternatus Cav.,

Lathyrus Aphaca L.,

Lathyrus hirsittus L..

Linaria vulgáris Mill.,

30. Malva silvestris L.,

Malricaria inodora L.,

Mt'lampvrnm arvense L.,

Myagrum perföliattim L.,

Nigclla arvensis L.,

Ornithogalum brevislylum Wolfn.,

Panicum Crusgalli L.,

Papaver Rhoeas L.,

Picris hieracioides L.,

Polygouuni Convolvuhis L.,

40. Ranunculus arvensis L.,

Ranunculus tuberculatus Dl.,

Salsola Káli L.,

Setaria glanca (L.J,

Sinapis arvensis L.,

Souchus arvensis L.,

Sonckus lacvis (L.J,

Stachys annua L.,

Turgenia lati fólia (L.J,

Vicia hirsuta (L.J,

50. Vulpia Mynrus (L.J.

Ugyanez alkalommal a magtisztítás különböz módjairól is szólott és

bemutatta saját találmányú magtisztító gépét, melynek mködése bizonyos

magvak gurulékonyságán alapszik. Thaisz (Budapest).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1902.

november 12-iki ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz

b c r s z k y Károly.

S c h i 1-

1

.

G a b n a y Ferencz »A gyalog-

fenyboróka életkora és törzsvastagsága

«

czímen tartott felolvasásában fotográfiai

képek bemutatása kíséretében egyes hazai

öreg gyalogfenyboróka -példányokat is-

mertet, melyeknek magassági és törzsvas-

tagsági méreteit közli. Érdekes egybeveté-

seiben a hazai és külföldi idevágó iroda-

lom jellemzbb adatait is fölemlíti.

2. H o 1 1 ó s Lászlónak ;>A Dis-

ciseda Czern. génusz fajai« czím dolgo-

zatát Mágócsy-Dietz Sándor ter-

jesztette el, melyben a következ fajokat

sorozza e génuszba : Disciseda circuin-

scissa (B. et C.J Hall., D. Debreceniensis

(Hazsl.) Holl., D. juglandiformis (Berk )

Növénytani Közlemények. 1
(.hi2. I. kötet, I. füzet

Holl, D. Zeyheri (Berk.) Holl., D. liya-

lothrix (Cke. el Maas.J Holl., D. vclulina

(B. et Br.J Holl, D. cervina (Berk.) Holl,

D. Uruguayensis (Speg) Holl, D. peJi-

cellata (Morg.J Holl, D. Hollósiana Henn.

3. Kümmerle Jen »A Dracoce-

phalum Ruyschianum L. hazánkban« czím
eladásában bemutatta és ismertette ezen

új növénypolgárt, melyet 1902. évi július

6-ikán Csík-vármegyében, Csík-Gyímesen

gyjtött. Egyúttal térképen ismertette a

Dracocepliahiin austriacum L. hazai term-
helycinek az eloszlását ; végül pedig a

Dracocephalum moldavicum L. faj ha-

zánkban való elfordulásának téves iro-

dalmi adatáról szólott.

4. 1' a a 1 (iyula » Marosvásárhelyi

és szomszédvidéki magyar növénynevek«

czím dolgozatát F i a 1 o \v s k i Lajos
terjesztette el. Fialowski növényneveknek

tavaly kérdezett jegyzékére újabban P a a 1

11
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Gyula, marosvásárhelyi nyg. fgimná-

ziumi tanár 27 növényfajnak szárított pél-

dájával támogatott vagy 40 növénynevet

küldött feleletképpen. F i a 1 o w s k i a be-

küldött növénypéldákból az illet név jelen-

tését meghatározta, melyekkel a januárius

8-ikán közölt megfejtéseket beleszámítva,

a jegyzék 100 nevébl már csak 30 marad

kérdéses. P a a 1 Gyula fáradozása annál

becsesebb, mert elször olyan vidékrl

szól, melyen a magyarság hegyek között

is lakik, tehát sok olyan növényt ismer-

het, melynek eddig csak faragott neve

van ;
— másodszor pedig, mert gyjtje

éppen úgy, mint az október 8-ikán bemu-

tatotténak összeszedje egészen hitelt ér-

deml, tsgyökeres magyar ember. P a a 1

Gyulának és az eddigi többi tudósítónak

növénynévjegyzéke a Természettudományi

Közlönyben is meg fog jelenni, mely a kér-

dezett nevek lajstromát közölte.

5. Páter Béla »Gazdasági Növény-

tan, I. rész« czím könyvét T h a i s z

Lajos mutatta be és ismertette, kiemel-

vén annak gyakorlati irányát.

6. PéterfiMárto n-nak » A magyar-

országi Weisia-fajokrók szóló dolgozatát

Schilberszky Károly terjesztette el.

7. Simonkai Lajos a) » A Nonnea

génusz fajai, fajváltozatai és fajtái hazánk-

ban « czím eladásában fleg azt fejte-

geti, hogy a Nonnea atra Grisb. fajt

Budapest vidékén megtalálta és hogy a

Nonnea pulla, meg a Ar
. aira között köze-

pes alakot is talált a Csíkihegyen, melyet

Nonnea atro-pulla Simli, névvel jelöl.

b) »Újabb adatok Budapest növényzeté-

nek ismeretéhez« czím elterjesztésében

a székes-fváros környékére vonatkozólag

9 új növényfajt említ.

8. Staub Móricz aj Új bizonyí-

ték a Nymphaea thermalis D. C. magyar

honosságához« czímen tartott eladásában

ismerteti a honosság mellett és ellene föl-

merült nézeteket és véleményeket, végül

hivatkozással Brusina újabb mvére, a

nagyváradi Püspökfürd vizében él Mela-

nopsis nev csigáról említi, hogy ahhoz,

hogy e csiga az alakoknak a megvizsgált

rendkívüli bségét létrehozhatta, olyan

hosszú idnek kellett eltelni, a mint csak

geológiai idszakok folyamán lehet kimu-

tatni b) »Megjegyzések a Magyar Bota-

nikai Lapok 9-ik számában foglalt bírá-

latra« czím válaszában Staub a Pax

mvének (Grundzüge der Pflanzenvcrbrci-

tung in den Karpathen) ismertetésére vo-

natkozó észrevételeket megezáfolja és

helyreigazítja.

A növénytani szakosztálynak 1902.

deczember 10-iki ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Schil-
berszky Károly.

1. Kontúr Béla »A szentírás és

az almafa« czímen tartott felolvasásában

az almafának és gyümölcsének vallási

vonatkozásait ismerteti vallásirodalmi hivat-

kozások alapján.

2. Hollós Lászl ó-nak állomok-

pusztáink jellemz gombáiról« czím dol-

gozatát Mágócsy-Dietz Sándor
terjesztette el ; ismerteti azon gomba-

fajokat, melyek Hollós szerint hazánk

homokos vidékein jellemzk. E gombák

többnyire a Gasteromycetes-csoportba tar-

toznak, sajátságos szerkezetük mind arra

czéloz, hogy a spórák ne eg}'
,

szcrre, ha-

nem apránként és idközönként szóródja-

nak ki és így a fajfentartást inkább biz-

tosítsák. A homoki Gasteromycetes nemcsak

nálunk, hanem a Föld egyéb részeinek

homokpusztáin is tenyésznek, gyakran ubi-

kvista növények, mind az öt Földrészen

találhatok, a mi a mellett bizonyít, hogy

megélhetésüknek f feltétele a talaj, nem

pedig az éghajlat.

Fialó wski Lajos az elterjesz-

tésben hallott magyar népies gombanevek

kapcsán indítványozza, kéressék föl Hol-
lós László, hogy a tsgyökeres magyar

kecskeméti vidék gombáinak népies neveit

gyjtse össze rendszeresen.

A szakosztály az indítványhoz öröm-

mel és készséggel járul.

3. L e f f 1 e r András »Polygonum

arenarium W. Kit. vegetatív szerveinek

anatómiája (1 táblával)« czím doctori

dissertatio-ját Beluleszko Sándor
ismerteti.

4. »T h a i s z Lajos »A leglényege-

sebb gyommagvak gyjteménye« czím
vállalatot bemutalja és magyarázatokkal

kíséri.

Klein G y u 1 a elnök a tárgysorozat

befejeztével az ez évi utolsó szakosztályi

rendes ülés alkalmából köszöni a szak-

osztályi tagoknak ez évben kifejtett

buzgó közremködését, boldog ünnepeket

és újesztendt kívánván.


