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állabakkal fölveszi a Nostoc-fonalrészeket a test belsejébe, és megemészti

azokat. E táplálék megemészthetetlen maradékai, vörösbarna szabálytalan rögök,

a plazmából kilöketnek, és a többé-kevésbé sárgás-barna, hártyás, tág burok

meg a plazmatest közötti térben felhalmozódnak. Különösen az osztódás eltt

történik e táplalékmaradékoknak a kiürítése, úgy hogy nevezetesen az a leány-

sejt, mely mint amoeba hagyja el a tokot, egészen színtelen, és minden

tápláléktól vagy ennek maradékától mentes. Ha azután idvel a másik leánysejt

is elhagyja a tokot, akkor az üres tok a vörösbarna rögökkel, a benne

visszamaradt táplalékmaradékkal feltnen hasonh't üres Vampyrella-nak a

zoocysta jára, pl. a Vampyrella Spirogyrae zoocysta-ére.

A cysta képzdésekor a plazmatest összehúzódik, legömbölyödik, a

barna emészthetetlen táplalékmaradékok pedig egészen kilöketnek. A kelet-

kezett cysta színtelen, finoman szemecskés plazmagömb, mely a vörösbarna,

kiküszöbölt táplalékmaradékoktól körülvéve, a tokban fekszik.

Jávorka Sándor: Adatok a Pilis-hegység növény-

zetének ismeretéhez. *

A múlt év nyarán alkalmam nyílt a Pilis hegynek és környékének eléggé

gazdag és érdekes növényvilágát tanulmányozni ; ennek némely
^
eredményét

érdemesnek tartom a közlésre. A terület, a melyet figyelembe vettem, magába

foglalja a Pilis hegyet, ennek északi folytatását, a Velka-Szkalát és a Pilis-

hegyhez tartozó 457 méter magas (iete-hegyet.

Ennek a területnek a növényzetét fképpen Feichtinger Sándor
esztergom-vármegyei forvos ismertette » Esztergom-vármegye nórája« czímü

munkájában, mely monografikus m a szerznek félszázadot meghaladó

kutatásainak az eredménye, és a termhelyek pontos elsorolásán kívül az el-

forduló növények leírását is adja ; ezért ez a munka f segédeszközöm volt

a vidék átkutatásában. Egyéb adatok vannak Borbás Vincze »Budapest

növényzete « czím munkájában, mely a Pilis-hegység növényzetét is magában

foglalja, K e r n e r-nek a Pilis \"értes-hegység növényzetérl szóló ismertetésé-

nek nyomán is.

Találtam azonban itt néhány gyérebben elforduló növényt is, melyeket

e területrl sem Borbás, sem Feichtinger nem említenek, és a melyeket

ezért itt elsorolok. Ezek a következk :

Equisetinii altissimum A. Br. var. ramosissimnm DesV. és var, gracilis

A. Br. a Gete-hcgy és Henrik-hegy alján.

Equiseluin Jiiemale L. var. ramigeriim A. Br. a Gete-hegy délkeleti

lejtjén.

Alisnia gramiiiifoJmm Ehrh. a Velka-Szkala alatt Kesztölcz község mellett.

Molini ariindinacea Schrk. a Pilis-hegyen, Huta-Szent-Lélck község fölött.

* Eladta a szerz a iKivénytani szakoszt:ilynak 1903. cvi dcczcmbcr 9-ikén

tartott lcsén.



120 JÁVORRA SÁNDOR

Himantoglossuni hircinum (L.) Spr., melybl 3 növényt találtam a Pilis-

hegy északnyugoti oldalán.

Silene viridiflora L. a Pilis-hegyen nagyon szórványosan. R o r h á s

szerint csak Heuffel találta itt.

Aconititm Vulparia RcHB. a Pilis-hegyen mindenütt bven.

Anemone nigricans (StöRK.) Fritsch. szi virágzásban találtam a \'elká-

Szkala alatt.

Conringia orientális (L.) Andrz. mívelt helyeken a Gete- és Henrik-

hegy körül.

Aslragaliis vesicarins L. a Gete hegy lejtjén.

Liniim nudifoliiini Wierzb. a Velká-vSzkala alatt Kesztölcz község mellett.

Ailanthus glandiilosa DesF. a Gete-hegy körül bségesen elvadulva.

PepJis Portála L. Dobogók és Kesers-hegy között.

Trinia Kitaihelii M. B. a Pilis-hegy északnyugoti oldalán.

Laserpiiium Priithenictiiii L. a Pilis-hegyen a Velká-Szkala mögött.

Peitcedantim arenariiim \V. K. a Gete hegy körül.

Pharbitis piirpurea AscHERS. kerti szökevény Dorogh és Kesztölcz köz-

ségek körül.

Nicandra physaloides Gártn. Dorogh községben, a Henrik-hegy alján

burgonyavetések között.

Orobanche major L. a doroghi Kálvária-hegyen.

Orobdnche gracilis Sjvi. (c r u e n t a Berth.) bven a Pilis hegyen és

alján a Genista tinctoria-n élsködve.

Végül Erechthites liieracifolia (L.) Raf., az új amerikai jövevény, mely

a Velka-Szkala mögötti vágásban bven ten3'észik.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Kovatvezet : Kü.-mmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom:

Adamovic, Dr. Lujo : Revisio Glumacearum serbicarum. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 133—102. old.

Adámszky József: A veteményezésrl. — A Kert. X. évf. 1904., 210—

211. old.

Angyal Dezs : Charneui Ízletes körte. — Gyümölcskertész. WW évf.

1904., 91-93. old.

Fák átoltása. — A Kert. X. évf. 1904., 140—141. old.

— — Nagyherczegn cseresznye. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904.,

81. old.

* E rov;it alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomt;it;isban megjelent hazai eredet,

vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak minden egyes

ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a szerkesztségnek bekül-

deni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. iS-crl;.)


