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145.

146.

147.

149.

|B. (Schn. p. 472), L. A. (Schn. p.

472, W. p. 287, Mih. p. 41.) Popova

(Wetschky)].

0. iridcntata Scop. Csak a Kis-Baba

északi lejtjén, bokros helyeken.

Schn. et. Sag. nem említi, tehát új

a vidékre.

0. inascta L. A kavicsbánya alatti

réten.

0. lafifoUa L. Nedves hclj-eken köz.

148. Gymnadcnia albida L. .Stokova füves

helyein. [B. L. (Schn. p. 474.)]

G. odoratissiiiia Ricli. A Zdjar-hegy

északi lejtjén, füves helyeken, Kis-

Babán a kavicsbán3^a mellett. (Említi

innen : Mauksch (W. p. 288), Sf.) [B.

L. (Schn. p. 475), Popova (Wetschky)

Djömbér, Chocs (Krzisch )]

G. coliopsea R. Br. A Lopiisna mel-

letti réten, Stokován, Bor-on füves

helyeken.

151. Coeloglossum viride Harlvi. A Kis-

Babán a kavicsbányától K.-re ritka.

[B (Schn. p. 478, Asch. Engl. p. 154),

Új-Leszna (Czakó p. 155). L. Mih.

p. 41), Popován (Wetschky), Öt-tó

(Richter p. 203), Tarpataki-Völgy

(Pantocsek.)]

PlatanÜicra bifolia L. Kis-Babán, f-
leg D.-K. nyúlványán (Medzi-Horoni-

völgyben) füves helyeken.

Cephahinthera rithra L. A Kis-Babán

a Szakmárj'-féle kavicsbányától K.-re

lev völgyben, itt gyakori. (Innen

emliti Mauksch is (\V. p. 291); (Herb.

150.

152.

153.

Fii.) [B. (Schn. p. 476), L. (Mih. p.

41), Popova (Wetschky.)]

154. Epipadis rubigiuosa (Crantz). A
pásztortanya fölötti lejtn és a Kis-

Babán sziklás helyeken. [B. [.. (Schn.

p. 477), Popova (Wetschky), Rox
(Asch. Eng.), Kálvária Káposztafalu

mellett. (Herb. Fii.)]

155. E. viridaiis Craidz. Baba, Szmolnik,

Stokova E. lejtin, az erdben
nem ritka. (Sf. is említi.) [B. (Schn.

p. 477), L. (Mih. p. 41), Sz. É. (Kb.)]

156. E. palustris Craidz. Csak a tepliczi

lápban, a források körül (Humber-

gen Batizfalu mellett). [L. (Schn.

p. 476, Pantocsek), Sz. É. (Kb.)]

157. Listcra ovata R. Br. Csak a Kis-

Babán a Szakmáry-féle kavicsbánya

mellett. (Batizfalvi vasúti ;illomás

eltti mocsárban bven.)

158. Neottia nidus avis L. A Kis-Baba

és a Szmolnik E. lejtjén, Picea ex-

celsa gyökerein.

159. Goodyera rcpens B. Br. Csak a

Szmolnik Ny. lejtjén a Szova-Szkalá-

val szemközt és a Stokován, ritka.

[L. (Schn. p. 479, W. p. 290, Mih.

p. 41, Wetschky), B. (Schn. p. 279)

Tátrafüred (Czakó p. 155), Hernád

áttörésében. (Herb. Fii.) Sz. É. (Kb.)]

160. Corallorrhiza innata R. Br. A
V^apena-Dolka fölötti völgyben feny-
fák alján. [L. (Schn. p. 479, Szont.

W. p. 290, Mih. p. 42, Krzisch), B.

(Schn. p. 479), Új -Tátrafüred (Czakó

p. 155.)]

(Vége következik.)

Tuzson János: A bélsugarak sejtfalának csavaros

szerkezetérl.*

(Két eredeti rajzzal.)

Ha bükkfadarabot tangentialis irányban elhasítunk és a szakadási fölü-

leten a bélsugarak keresztmetszetét megvizsgáljuk, akkor ersebb kézi nagyítóval

finom szálakat veszünk azon észre, melyek olyanok, mintha a bélsugarakból

gombafonalak nnének ki.

Ha ilyen bélsugár-fölületet mikroszkóppal vizsgálunk meg, azt találjuk,

* A növénytani szakosztálynak 1903. évi június 10-iki ülésén elterjesztette

Klein Gyula.

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 3. füzet. 9
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hogy ezek a szálak csavarosán haladó szalagok, melyek a bélsugár-sejtek

belsejébl a szakítás következtében húzódtak ki.

A mellékelt rajzok (1. és 2.) ilyen bélsugárfölületeket tüntetnek el kereszt-

es hosszmetszetben. A mint ezeken látható, a különféle szélesség csavaros

szalagok a bélsugár sejtek falának harmadlagos és másodlagos lemezeibl

erednek.

Az épen maradt bélsugár-sejtek keresztmetszetén a sejtfalnak szakítás

által lefejthet bels rétege gyür-alakban veszi körül a sejtüreget, a mely

gyr majd vastagabb, majd pedig vékonyabb, éppen úgy mint az a réteg

is, mely a csavaros szalag kihúzódása után a finom elsdleges lemezzel

a készítményekben visszamarad. Az 1. rajzon egyes bélsugár-sejtekben eme

gyrket még lefejtetlenl láthatjuk, egyes sejtekbl már hiányzanak és néme-

lyekbl végül a szakítás által kihúzott csavaros-szalagok emelkednek ki.

1. rajz. rajz.

405
1. rajz. A bclsugar szakított felülete keresztmetszetben. ——

.

2. rajz. A bélsugár szakított felülete sugárirányú hosszmetszetben.
450

A sugárirányú hosszmetszet rajzán (2.) látható, hogy a sejtfal bels

lemezeinek csavaros szerkezete, csak közetlenl a szakítási fölület közelében

tnik el, a bélsugár-sejtek eltávolított részleteibl kihúzódott, szabadon álló

csavaros szalagok folytatása gyanánt. A bélsugár sejtek egyszer gödörkéi

természetcsen a kihúzódott szalagokon is láthatók.

A szalagoknak szabályos csavarvonalban történ lefejtödése kétségen kívül

arra mutat, hogy a csavaros szerkezetnek az érintetlen sejtfalban is meg

kell lennie.

Tudtommal a parenchymás bélsugár-sejtek eme csavaros szerkezetét sehol-

sem találjuk az irodalomban ismertetve és hogy e szerkezet mindeddig észre-

vétlenül maradt, ezt annak a körülménynek kell betudnunk, hog^^ az a sejt-

falakon csakis szakítás következtében tnik fel.
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Ha ugyanis a bélsugarak ama bels részeit vizsgáljuk meg, a hová a

szakítás nem hatott, vagy olyan készítményeket, a melyekben a bélsugár-

végzdések borotvával vagy mikrotommal metszettek el, úgy a sejtfal csavaros

szerkezetének nyomát sem látjuk. E szerkezet létezését sem színezéssel,

sem a sejtfal fénytörési sajátságainak vizsgálásával nem sikerült ép sejtekben

fölismernem. Gombák által felbontott, fehérre és vörösre korhadt bükkfát is

vizsgáltam ez irányban, a bélsugarak csavaros falszerkezete azonban az ilyen

fában is rejtve maradt.

A bélsugár-sejtek eme falszerkezetére nézve, a bükkfán kívül — melyen

a jelenséget elször ismertem föl — más fafajokat is megvizsgáltam és a

vizsgálat eredménye az volt, hogy habár a szakítás által olyan feltnen

hosszú csavaros szalagok, mint a bükkfán, az alábbi fafajok egyikén sem

voltak tapasztalhatók, a szakítási fölület közetlen közelében a fák nagy részén

többé-kevésbé mégis feltnt a csavaros szerkezet.

A megvizsgált fafajok közül a leírt csavaros szerkezet jól volt látható

a Plataniis orientális, Qiiercus scssiliflora és Qii. Cerris, Ulmiis campestris,

Oslrya carpinifolia, Robinia Psetidacacia, Ailanthiis glaiuliilosa, Carpintts

Betultis és az Acer Pseudoplataniis fajok bélsugarain ; kevésbé volt észlelhet

a Tilia platyphylla, Pntnus aviitm és Fraxinus excehior fajokon és egyáltalá-

ban nem volt észlelhet a Sorbtts Attcuparia, Beiula verrncosa, Alnus incana,

Picea excelsa és a Piiiiis siJvesiris finom bélsugarain.

Az els csoportban említett fák bélsugarainak szakítási fölületén a

csavaros szerkezet körülbelül úgy tnt fel, mint a hogy az a bükkfa bél-

sugarainak sugárirányú metszetén (2. rajz) látható, azzal a különbséggel, hogy a

szabadon álló, kihúzódott csavaros-szalagok hiányoztak ; egyeseknél így külö-

nösen a fönt nevezett Platantis, Oslrya és Qiiercus fajok bélsugarain azonban

ilyen kinyúló csavaros szalagok is voltak észlelhetk, különösen a kereszt-

metszeteken, melyeken ugyanis a mikroszkop-mikrometercsavarának ki- és

visszaforgatása közben jól lehetett a csavarodó szalagokat látni.*

A leírlak szeriül a bélsiigársejlek csavaros falszerkezele, különösen a

vaslag bélsugara fafajoknál nieglehelösen elterjedi sajátság, a micly e sejtek-

nek, valamint általában a farésznek bizonyos rugalmasságot, szilárdságot köl-

csönöz. Az ilyen bélsugarak a törzsben tehát nemcsak a tápláló anyagok

átal.ikílási, raktározási és közlekedési helyei gyanánt szolgálnak, hanem lénye-

gesen hozzájárulnak a fi szilárdításához is.

A bélsugarak eme csavaros falszerkezete egyrészrl megvédi magukat a

bélsugár-sejteket attól^ hogy a fának hosszirányban haladó elemi alkotó részei

által összenyomassanak és másrészrl rugalmas ellenálló tehetséget kölcsönöz

a törzsnek, különösen a csavaró hatásokkal szemben.

A Trametes stereoides (Fr.) nev gombától vörösre korhadt bükkfán**

* .Megemlítem itt, hogy a vizsgálathoz a szakítási fölülctet lehetleg változat-

lanul kell preparálni és mikroszkóp alá juttatni ; ez okból a metszeteket a kell

óvatossággal kell készíteni.

** Math. és természettud. Értesít. 1903. XXI. kötet. 132. old.

9*
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gyakran megfigyelhettem, hogy a bélsugarak a fa elporladása után is, mint

szilárd szalagok sokáig megmaradnak. Ez nyilván annak tulajdonítandó, hogy

a bélsugarak, mint a véd váladékok keletkezési helyei, a legjobban konzer-

vált részei a fának. Az ilyen módon szabaddá vált bélsugarakon azt tapasz-

taltam, hogy ezek hosszirányban tetemes rugalmasságot fejtenek ki. Ez, azt

hiszem, a sejtfalak csavaros szerkezetével kapcsolatos és bizonyára észlelhet

lesz egyéb vastag bélsugarú fafajoknak ilyen módon elkülönített bélsugarain is.

Hollós László: Nógrád-megye földalatti gombái.*

Kondor Vilmos m. kir. erdmester Nógrád vármegyébl több ízben

küldött érdekes földalatti gombákat és ezért magam is megnéztem Litke erdejét,

honnan a küldemények java része származott. Csak öt napot tölthettem e

helyen, de mivel nemcsak az erdmester úr volt szíves kalauzolni, hanem

egy ügyes erdrt is rendelt mellém : e néhány nap alatt annyira bven
került földalatti gomba, mint ez ideig hazánk egyik helyérl sem. Daczára a

nagy szárazságnak, daczára annak, hogy es rég nem volt és így a föld

csaknem kkemény ln, 15 fajból mintegy 500 példát gyjtöttünk.

Még egjr kirándulást tettem a megyében Verczére, ebben F i 1 a r s z k y
Nándor múzeumi rrel.

Magyarországból ez id szerint mintegj^ 60 faj földalatti gombát isme-

rünk és így az alábbiakban, Nógrád-vármegye néhány pontjáról elsorolt

20 faj egy harmadrészét teszi a nálunk ismeretes fajoknak. Ha csak néhány

olyan ügyszeret erdész találkoznék, mint Kondor Vilmos erdmester, úgy

hazánk földalatti gombáinak világos képét csakhamar megismerhetnk. Az

európai mvelt államok földalatti gombái rég ismertetve vannak tekintélyes

monográfiákban, míg mi itt is a kezdetnek a kezdetén vagyunk.

Megjegyzem, hogy a földalatti gombákra vonatkozó összes irodalom

megvan nálam, de nem idézem, nehogy a dolgozat terjedelmét növeljem.

E kis közlemény úgyis csak elmunkálat hazánk föld alatt term gombáinak

monográfiájához. A dolog természetébl folyik, hogy minden fajt mikrosz-

kóppal vizsgáltam.

I. Hymenogastraceae Vitt.

1. Melanogaster ambigitus Tttl. Fiatal tölgyek alatt, a levéltörmelék

között, augusztus végén. Litke (Makcsa és Pólya erdrész).

2. Melanogaster variegatiis Tttl. Gyertyánfa alatt, augusztus elején.

Litke (Kkapu erdrész).

3. Hymenogaster decorits Tttl. Bükkfa mellett, augusztus elején. Piliny.

4. Hysterangium nephriticttm Berk. Vén bükkfák gyökerei között,

* A növénytani szakosztálynak 1903. évi januárius 14-iki lcsén elterjesz-

tette Mágócsy-DietzSándor.


