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Elnöki megnyitó.*

TiszlcU Szakosztály !

Az j évben els ülésünket tartván, üdvözlöm a szakosztály tisztelt tagjait,

és kérem fogadják ez alkalomból legjobb kívánságaimnak szinte kifejezését.

Egyúttal azonban amaz óhajomnak is adok kifejezést, legyen szakosztályunk

mködése ez évben is sikeres és eredményekben gazdag. De hogy ez betel-

jesedjék, ahhoz mir^denek eltt kívánatos, hogy a szakosztály tisztelt tagjai,

mint eddig, szakosztályunk munkálkodását továbbra is becses támogatcisuk-

ban részesíteni, és annak minden törekvését elmozdítani szíveskedjenek. A
midn ezt kérem, biztosan hiszem, hogy reményemben nem fogok csalat-

kozni, mert a múlt tapasztalataiból következtetve tudom, hogy ügyünk az önök

szívéhez éppen úgy ntt, mint az enyémhez, és hogy így mindnyájan vállvetve

azon leszünk, hogy a »scientia amabilis«-t kedves hazánkban legjobb tehet-

ségünkhöz képest felvirágoztassuk.

Most pedig engedjék meg, hogy ez alkalommal rövid visszapillantást

tegyek a lefolyt évnek szakosztályunk ténykedésére kiható némely eseményére.

Értem els sorban a bécsi nemzetközi botanikai kongresszus tagjainak Buda-

pestre való rándulását.

Örömmel tölt el, hogj' nemcsak tekintélj'es számban rándultak hozzánk,

hanem hogy közöttük neves tudósokat is üdvözölhettünk körünkben. Nagy

hálával tartozunk nekik, hogj^ ide fáradtak ; mert ezzel kimutatták, hogy

bennünket is befogadnak ama közösségbe, mely a tudomány tekintetében a

mívelt nemzeteket egyesíti. Megismerve intézményeinket, tudomást szereztek

munkálkodásunkról, és hogy azt figyelemmel kísérhessék, csereviszony létesí-

tésével szorosabb kapcsolatba léptek mivelünk. így belejutunk ama nemes

versenybe, mely a tudományos termékek kölcsönös megismerése folytán

kifejldik, és mely majdan a mi szakosztályi életünkre is serkentleg, irányí-

tólag fog hatni.

Egy másik körülmény, amelyre itt rátérni akarok az, hogy »Növénytani

Közlemény «-einket most már másodízben keresik föl neves külföldi szak-

tudósok, becses dolgozataik közlése czéljából.

Elször R e h m szolgáltatott adatokat a magyarországi gomba-flóra isme-

retéhez ; és most Pax, a breslaui egyetem ismert tanára, aki a Kárpátok növény-

* Felolvasta Klein Gyula ;i növénytani szakosztálynak lOOB. évi janiuírius

10-ikcn tartott ülésén.

Növénytani Közlemények. I'JOík V. kötet, 1. füzet. 1
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zetérl írt nagyszabású munkájával Magyarország növényföldrajzi megismerése

körül örökbecs emléket állított magának, nagj'on érdekes és jelents, »a gánóczi

kövült növényzet* -rl szóló nagyobb dolgozattal gazdagította »Közlemény«-einket.

És bár erre nézve sajnálhatjuk, hogy a sors nem engedte meg Staub
volt másod-elngkünknek, hogy az e tárgyra vonatkozó és P a x által is méltatott

vizsgálatait befejezhesse, mégis örülhetünk, hogy hazánknak e nevezetes

svilági maradványa Pax-ban olyan szakavatott kutatóra talált; aki az által,

hogy figyelmünket e tárgyra felhívta, egyúttal útmutatást is nyújtott a további

vizsgálatok milyen irányban való folytatására. Szakosztályunk ez irányban már

meg is indította a szükséges lépéseket, és reméljük, hogy majdan honi kutatótól

kapjuk e nevezetes és érdekes tárgy további kiderítését.

Míg az említett külföldi tudósok dolgozatai egyrészt »Közleményeink«-

nek díszére válnak, és a külföldi szakkörök figyelmét még inkább folyó-

iratunkra irányítandják, másrészt a magunk dolgozataira is hatással lesznek,

amennyiben bennünket arra fognak ösztönözni, hogy munkáinkban azokéval

hasonló színvonalra emelkedjünk, és hogy így velük a külföldi szakkörök eltt

is versenyre kelhessünk.

Végre még egy körülményre hívom fel becses figyelmüket, és ez a »Növ.

Közl.« aláíróinak a száma, mely jelenleg 500 at teszen. Felette örvendetes tény

ez, mert »Közleménveink« megindításakor ki álmodta volna azt, hogy vala-

mikor ennyi aláírónk lesz ? Azért köszönettel tartozunk az érdekld szak-

körök ebbeli támogatásáért és kérjük, ne vonják meg ezt ezentúl sem szak-

osztályunktól. Viszont pedig ígérjük, hogy minden igyekezetünk oda fog

irányulni, hogy a belénk helyezett bizalomnak minél teljesebben megfelel-

jünk. Ha eddig e tekintetben talán nem feleltünk meg teljes mértékben, úgy

kérem szíves elnézésüket és annak a megfontolását, hogy emberek vagyunk,

és mint ilyenek gyarlók és fogyatékosak is vagyunk. Innen van, hogy nélia

a legjobb igyekezet sem vezet mindig a kívánt eredményhez, mert véletlen

körülmények zavarólag lépnek közbe. De figyelembe véve azt, hogy az itt

vázolt körülmények szakosztályunk örvendetes fejldésérl és szakadatlan

haladásáról tanúskodnak, valamint tekintve szakosztályunk magasztos czélját,

kérem : ne zavartassuk meg magunkat nemes törekvéseinkben esetleges

kifogások és elégedetlenségek által, hanem félretéve minden személyi érzékeny-

séget, hassunk oda, hogy a munkálkodásunk elé netalán gördül akadályokat

elhárítsuk. Maradjon közöttünk továbbra is ama kartársi összetartás és egyet-

értés, mely eddigi mködésünket olyan sikeressé tette, és a melynek még sikere-

sebbé való tétele csak úgy lesz elérhet, ha mindenkor arra fogunk gondolni,

hogy: »concordia parvae res crescunt, discordia et magnae dilabuntur.«

Klein Gyula.
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B e r n á t s k y J e n : Az Asparagus másodlagos ivari

különbségérl.*

(7 eredeti rajzzal.)

Három évvel ezeltt Budapest közelében a Rákos-mezn, a rákospalotai

határon túl elterjed kaszálókon botanizálván, egyebek között két Asparagus-

(nyúlárnyék. spárga) ágat hoztam haza, amelyeken két sajátságos eltérést

vettem észre. De mivel példányaim meddk voltak, ügy azt határoztam,

hogy a vélt rendszertani eltérések alaposabb vizsgálatába majd csak akkor

bocsátkozom, ha a következ esztendben virágos és terms példányokat

gyjthetek. Idközben a M. N. Múzeum herbáriumában rizett Asparagus-

fajokat tekintettem meg, és ez alkalommal azt találtam, hogy az Asparagus

officina!is-nak a Rákos-mezn lelt két eltérése egyebütt is elfordul, st
hogy azokhoz hasonló eltérések más európai és hazai fajokon is találhatók.

A legnevezetesebb azonban az, hogy azok az eltérések ivari különbséghez

vannak kötve.

A honi Asparagus-fa.iok virágai nem mindig hím-nsök, hanem az

ivarszervek közül az egyik vagy a másik gyakran elsatnyul, amikor is egy-

ivarú (diklin) virággal van dolgunk. Az Asparagus-fajok közül pl. a Myrsi-

phyllum algénuszba tartozók még rendesen kifejldött virággal tnnek ki. Sok

más külföldi, ázsiai és afrikai fajról ugyanazt kell mondanunk. Azonban

már a mediterrán .4. aciitifolius, amely Fiume vidékén is elfordul, úgy-

szintén az ^4. offtcinalis, A. tentiifoliiis és A. scaber virágai sok esetben

egyivarúak.

Hogy az A. officinalis virága egyivarú és maga a növény kétlaki,

azaz hogy a o^ és a $ virágok külön-külön egyedeken oszlanak el, már

régóta ismeretes. Breitenbach (Bot. Ztg. 1878, 163. old.) fölfedezte, hogy

cf' és 9 virágokon kívül hímns virágok is találhatók, és hogy az A. offi-

cinalis ennek értelmében háromlaki (trioikus). Magam típusos hímns virágot

még nem találtam.

Megemlíthet még az is, hogy a német irodalom, mely még a leg-

lényegtelenebb jelenségeket is gondosan osztályozza, és azokat tudományos

elnevezésekkel illeti, az Asparagus officinalis ama sajátságát, hogy nem

mindig szigorúan kétlaki, vagy háromlaki, hanem hogy egy növényen hím-

ns és porzós (andromonöcia), vagy hímns és terms virág (gynomonöcia)

lehet, pleogamia-nak nevezi.**

Az .4. tenuifolius virága a M. N. Múzeum herbáriumi anyaga alapján

szinten egyivarú, a növény szintén kétlaki. Nem lehetetlen, hogy az .4. offi-

cinalishoz hasonlóan kétivarú virágok is találhatók, amely esetben a faj

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartott ülésén.

** P. Knuth: Handbuch der Blütenbiologie, II. 2. p. : 505., valamint I. p. :

36. és 39.

1*
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háromlaki. Lamarck az »Encyclop. méthod.« 294-ik oldalán egyenesen

hímnsnek mondja a virágát. Vele szemben Kitaibel a »Descript. et

Icones Plánt. Rariorum Hungáriáé « III. köt. 223-ik oldalán határozottan kétlakinak

mondja. Nem lehetetlen, hogy L a m a r c k-nak valóban kétivarú virágok állottak

rendelkezésére.

Az A. aciitifoliiis a M. N. Múzeum herbáriumi anyaga alapján határo-

zattan háromlaki faj. Legtöbbnyire kétivarú virággal találkozunk, ritkábban

egyivarúval. Megemlítem, hogy a típusos cf -virágok mellett mindig fiatal

virágbimbókat is találtam ; itt a cT-virágok azt a hatást teszik, mintha ideje-

korán fejldtek volna ki. S i bth orp a »Flora Graeca« IV. köt. 337-ik tábláján

§ -virágú példát rajzol le és nyilván nincsen tudomása arról, hogy a növény

háromlaki, és hogy éppen $ példány volt kezében. Pa r latoré a Flóra Ita-

liana III. köt. 21-ik oldalán kétlakinak mondja a fajt.

A szaporodó szervek emez eloszlásának ismerete rendszertani szem-

pontból nagyon figyelemreméltó, mert segítségével máskülönben homályos

rendszertani kérdéseket jól oldhatunk meg. Az ivarszervek eloszlásával ugyanis,

illetleg az egyik vagy a másik ivarszerv elsatnyulásával egyéb morfológiai

változások is járnak, úgy hogy másodlagos ivari különbségek is mutatkoznak,

amint azt beható herbáriumi tanulmányok, valamint a természetben való

ismételt megfigyelések alapján állíthatom.

A 9 -virágon a lepellevelek rövidebbek mint a c^-virágon, az egész

lepel pedig a 9 -virágon inkább széles harangalakú, holott a cf' -virág

hosszabbra nyúlt, alsó felén csöves. Azon kívül a $ -virágnak hosszabb a

kocsánykája is. Minderrl az A. officinalis és A. tenuifoUiis virágának

ivari jellegét már kívülrl, az ivarszervek vizsgálata nélkül is meg lehet

ismerni. A Q -virág széles harangalakja a karcsúbb o^ -virággal szem-

ben érthet, mert az az ersebb magháznak felel meg. Az A. acuti-

foliiis-ra. vonatkozólag az találtam, hogy az itt nagyon gyakori $ -virág

aránylag legnagyobb, hosszanti mérete 4—5 mm ; mind a o^- mind pedig a

9-virág lepellevelei rövidebbek; utóbbinak kocsánykái különösen rövidek.

Különösen figyelemre méltó azonban az, hogy 9 -virágú növény nyalánkabb

termet, gyérebb elágazású ; ágai és cladodium-ai hosszabbra nyúltak, vékonyabbak,

gyengébbek és zsengébbek, ennélfogva sokszor Ichajlók, kékesebb-zöldek, számuk

kevesebb, nevezetesen a cladodiuni-ok csak hármasával^ Ötösével (A. officinalis)

erednek egy pontból (1. rajz). A c5^-virágú növény pedig tömörebb, srbb elága-

zású; ágai és cladodium-ai rövidebbek, ersebbek és keményebbek, ennélfogva leg-

végs csúcsukkal is egyenesen égnek állanak (A. officinalis), inkább sárgás-

zöldek, számuk nagyobb, nevezetesen a cladodium-ok sokszor hetesével erednek

egy pontból (2. rajz). Amint a természetben való megfigyelés közben jól meg-

állapíthattam, a 9 -növények valamivel korábban nyilának, mint a szomszéd-

ságukban elforduló c/ példányok (1904. június 14 ikén a deliblati homokon,

A. officinalis). Az A. officinalis 9 -növényén a leghosszabb cladodium-ok

20 mm, a c?-növényen sokszor csak 10 mm hosszúak.

Az A. acittifoliits 9 -virágú egyedein az ágak gyengébbek, a clado-

dium-ok száma többnyire 12 alatt van, rendesen 5 és 11 között változik,
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hosszuk a 4, st az 5 mm-t is meghaladja, az egyes cladodium-csomók pedig

3—8 mm-nyi távolságra esnek egymástól (5. rajz). A cf -virágú növényeken pedig az

ágak vastagabbak, a cladodium-ok hossza rendesen a 3 mm-t alig hogy eléri,

többnyire 8— 12 ered egy-egy csomóból, amelyeknek egymásközötti távolsága átlag

kevesebb mint 4—5 mm (4. rajz). Gyakran találjuk azt, hogy a bogyó kocsánykája

kisebb mint a cladodium, holott a cT -virág kocsánykája mindig hosszabb mint a cla-

dodium-a. Valóban nem csodálkozhatunk rajta, ha az Asparagiis-f&iok eme

sajátságos jelensége a rendszertanban zavart okozott, mert az imént említet-

teknél fogva az A. acittifoliiis különböz példái nagyon feltn eltérést

mutatnak. Parlatore (id. h.) megemlíti, hogy ez a faj a cladodium-ok révén

nagyon változik, és ennek alapján több alakját is különböztetik meg. Arról

azonban, hogy az a nagy változatosság fleg másodlagos ivari különbséggel

függ össze, nyilván nincsen tudomása.

Az A. scaber ? -virág kocsánykájának alsó része 12— 13 mm hosszú, a

cf-virágé pedig csak 4—5 mm.

Az A. tenuifolitts $ -virágú növényein a leghosszabb cladodium-ok 18 mm
hosszúak, holott a cT-virágú egyedeken — ugyanarról a termhelyrl —
csak 12—16 mm hosszúak, a cladodium-csomók pedig elbbin 10, 20 st 30,

utóbbin csak 5—10, legfölebb 15 mm-nyi távolságra esnek egymástól (6. és 7. rajz).

Hogy a növény tenyészeti szervein feltn másodlagos ivari különbség

ismételten adott alkalmat olyan rendszertani alakok, fajok vagy változatok

megkülönböztetésére, amelyeknek valódi rendszertani alapjuk nincsen, könnj'en

érthet. Magam is legelször (a Rákos-mezn gyjtött) medd és virágja hullott

példákon vettem észre azt, hogy ugyanazon a termhelyen egy idben az

A. officinalis-mk kétféle alakja fordul el. Akkor nagyon hajlandó voltam új

változat (varietas) felállításával a másként megmagyarázhatatlannak tetsz jelen-

séget rendszertanilag megoldani, csak arra vártam, hogy a következ esztend-

ben az illet helyrl term példákat is gyjthessek, és új rendszertani eltéré-

semet alaposan megvizsgálhassam. Azonban mihelyest behatóbb vizsgálatokba

bocsátkoztam, csakhamar beláttam, hogy vélt rendszertani eltérésem egyszeren

másodlagos ivari különbségen alapul. Nagyon valószínnek tartom hogy

elttem mások is így jártak, de kedvez anyag hiányában behatóbb vizs-

gálatokba nem bocsátkozhatván, az els észlelések hatása alatt új rendszertani

alakokat különböztettek meg. Miután egy alkalommal a másodlagos ivari különb-

ségre vonatkozó megfigyeléseimrl röviden G r a e b n e r Pál, berlini botanikai kerti

rt is tudósítottam, azt válaszolta, hogy ez a jelenség világot vet különböz

.4spara^»s-alakokra, amelyeket eddig a berlini botanikai kertben nem sikerült

biztosan meghatározni. Fekete József budapesti egyetemi botanikai intéz

pedig az .í4sj7ar^//s-fajok ivari eloszlására vonatkozó alkalmi értesítéseimre

megjegyezte, hogy ez teszi érthetvé azt, hogy a budapesti egyetemi botanikai

kertben egyik-másik Asparagiis-í&\ nem létesít termést, mert az illet fajok —
amint azt magam is megállapíthattam — csak cT-egyedekben vannak a kert-

ben képviselve.

Kiemelem, hogy ^s/^ara^z/s-fajaink nemcsak a másodlagos ivari különb-

ségnek megfelelen változnak, hanem a termhely, a földrajzi elfordulás és
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a kifejldés ideje is némileg módosító hatással vannak az ágak és cladodium-ok

alakulására. Az .4. aciilifolius pl. Fiume körül sokszor aránylag zsenge és

hosszúágú, délibb vidéken fásabb és rövidebb ágú. Általában mennél árnyé-

kosabb, nedvesebb és hvösebb helyen tenyészik a növény, annál zsengébb

és hosszabbágú; mennél szárazabb, naposabb és melegebb helyen terem, annál

fásabb és rövidebb ágú. Azért természetesen lehetleg egy termhelyrl és egy

idben gyjtött példákat kell megvizsgálnunk, ha a másodlagos ivari különbség

jelenségét tisztán akarjuk látni. Hiszen minden növény tenyészeti szervei vál-

toznak a különböz küls élettani hatások alatt, így az Asparagus-í&]6k is.

Ehhez járul még az is, hogy legtöbb hazai ,4s^r^//s-fajunk, kiváltképpen

pedig az A. officinalis áprilistól fogva szig egymásután több földfeletti ágat

hajt, és nemcsak április végén — májusban és júniusban, hanem szszel is

jelenkeznek új hajtások új virágokkal. Az szi hajtások sokszor tökéletlenül

fejldnek ki ; a virágok nyilának, de a cladodium-ok a rendeseknél rövidebbek,

így tehát még idszerint való eltérést is kell megállapítanunk, amely szintén

rendszertani tévedésekre adott okot.

Az ivarszervek eloszlásának jelensége phylogenetikai következtetésekre

használható fel. Az Asparagits-génusz természetes elterjedési köre egész Ázsia

déli részére, egész Afrikára és Európa déli részére terjed. Közép-Európa hegy-

ségein és északi Európában, úgyszintén északi Amerikában az A. officinalis el-

fordul ugyan, de eredetileg csak mint elvadult növény, azaz mint kerti szökevény.

A délázsiai és afrikai fajok túlnyomó része kétivarú virágú. A mediterrán A.

acutifolius virágáról megállapíthattam, hogy többnyire kétivarú, de egyivarú is

fordul el. Hogy a vele közel rokon fajok, mint pl. A. horridiis, A. aphylhis,

stb. milyenek, kell anyag hiányában még nem állapíthattam meg ; a ren-

delkezésre álló irodalmi adatok pedig erre vonatkozólag nem egészen megbíz-

hatók, mert a kérdés csak kiválóan figyelmes és hosszas külön vizsgálat

útján dönthet el. Az .4. off'icinalis és a vele közel rokon fajok, az A. scaber

és .4. tenuifolins — budapesti botanikai kerti példány szerint az A. glyct-

carpiis is — többnyire egyivarú és itt a hímns virág valósággal visszaesés-

nek minsíthet. Az A. tenuifolins virága a típustól még abban is eltér,

hogy a hat porzó közül 3—3 felváltva kisebb es nagyobb, úgy hogy itt

tridynamia esetérl lehet szó. Ha tekintetbe veszszük azt, hogy az egyivarú

virág és a tridynamia-jelensége a földrajzi elterjedési kör északi határán el-

forduló fajokat jellemzi, valószínnek kell tartanunk, hogy az illet fajok a

génusz többi fajaival szemben phylogenetikai tekintetben fiatalok. Ennek alapján

az ivari eloszlás phylogenetikai vívmánynak tekinthet, amely nem az egész

génuszt, hanem csak a phylogenetikai tekintetben elbbrehaladott és földrajzi

elterjedésükben egyúttal északra felhatolt fajokat jellemzi. Figyelembe vehet még

az is, hogy a porzó általában szabad, de az Asparagns officinalis porzószála vagy

1 mm.-ig a lepellevéllel összentt ; az A. íettnifolins virágában még nagyobb

mértékben ntt össze a porzó a lepellevéllel, a mi a déli fajok virágain nem

állapítható meg.

Az ivarszervek eloszlásának virágbiológiai jelentsége ismeretes
;
a maga-

termékenyítés elkerülésére szolgál. De ez czél, nem pedig indító ok. A czél
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felismerése a természettudományi jelenségek magyarázatában nagyon értékes és

lényeges, de végleg ki nem elégít; hanem indító okokat is keresünk. Az indító

okok rendesen sokkal mélyebben vannak szemünk ell rejtve, semhogy azokat

messzemen, st a végtelenig men különleges kutatások nélkül meg lehetne álla-

pítani. De a jelen esetben' mégis rá lehet utalni legalább arra az összefüggésre,

amely az ivarszervek eloszlása és az illet növény tenyészeti kifejldése

között mutatkozik. Figyelmünket ugyanis egész mértékben leköti az, hogy

a porzós virágú példák, általános kifejezéssel élve, inkább xerophil ter-

mészetek, mint a terms virágúak ; ágaik tömöttebbek, vastagabbak, jobban

elfásodottak, srbben elágazottak, holott a terms virágú példák még a medd
állapotra emlékeztetnek, ahol hosszabbak, nyúlánkabbak, kevésbé fásak.

A zsengébb tenj'észeti szervek és a term kifejldése és megduzzadása

a porzók rovására egyazon példányban végbemen élettani mködések ered-

ménye ; az inkább xerophil, fásabb tenyészeti szervek, a porzók ers

kifejldése és a term elsatnyulása ismét egyazon egyeden végbemen

élettani mködések eredményei. Ez az összefüggés, ha az ivarszervek elosz-

lásának indító okait még nem is magyarázza meg véglegesen, de legalább a

kérdést egy másik, talán élettanilag könnyebben megfejthet kérdésre

vezetteti vissza, még pedig arra, hogy mi okozza azt, hogy az egyik növénye

nagyobb, a másik kisebb mértékben fásodik m.eg. Mivelhogy az illet növények

ugyanazon küls élettani behatások alatt vannak, utóbbiakat nem lehet

okolni, hanem el kell fogadnunk azt, hogy a növény már csírázásától fogva,

jobban mondva mint csírázásnak induló mag hordta magában ama tulajdon-

ságokat, melyeknél fogva jobban vagy kevésbé fásodik meg, és ennek meg-

felelen porzós vagy terms virágokat létesít. Más szóval, már magában a

magban kell a késbben olyan feltnvé váló különbség ered okát keresni.

A legelször föltett kérdés megoldása érdekében a visszafelé következ-

tetések egész lánczolatát szhetjük, és mindinkább újabb kérdések merülnek

föl. Ama kérdésre vonatkozólag, hogy mi okozza az ivarszevrek eloszlását,

bizonyos mértékben kielégít választ adhatunk azzal, hogy a magvak külön-

bözk, bennök megvannak azok a tényezk, melyek a növénynek kisebb

vagy nagyobb mértékben való xerophil kifejldését okozzák, és ezekkel

kapcsolatban van az ivarszervek kifejldése. A kérdések lánczolatát tovább

fzhetjük ; legalább azt az egyet kérdezhetjük, hogy mi okozza a mag eme

különböz kifejldését. Hiszen egy és ugj^anazon egyedrl származik a

kétféle mag. Erre vonatkozólag csak röviden akarok utalni arra, hogy egy-

részt a magvak száma egy bogj^óban nem állandó, hanem bizonyos határok

között ingadozik és a magvak számának megfelelen az alakjuk is módosul

;

másrészt a virágok és a magvak kifejldése különböz küls élettani hatások

alatt megyén végbe, éppen a mi sokhajtású .4s/7rí3^;/s-fajainkon, amelyek nyár

elején is, szszel is virítanak. Mindazonáltal, következtetésekkel ezt a kérdést

nem lehet megoldani, hanem csak alaposan végzett tenyésztési kísérletekkel

— amelyekben az egy bogyóban kifejldött magvak számát, alakját, súlyát

és különböz küls viszonyok között való kifejldését kellene számba

venni — kaphatnánk olyan megbízható adatokat, amelyek segítségével végs
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czélzatúl az ivarszervek eloszlásának kérdésébe mélyen bevilágíthatnánk. Egy-

elre pedig elégedjünk meg a megállapított jelenségek ismeretével.

Rajziiiagyaruzat.

1. .'\sparagus officinalis $ ; 2. A. officinalis ^ ; 3. A. ucutifolius p ; 4. A.

acutifolius (^ ; ö. A. acutifolius 9 ; 6. .\. tenuifolius q^ ; 7. A. tenuifolius 9

.

Lengyel Géza: Florisztikai adatok Heves -váraiegye
északi részébl. *

1. Bevezetés.

Heves-vármegye növényzeti viszonyai tekintetében nem tartozik éppen

hazánk ismeretlen vidékei közé. K i t a i b e 1-tl** kezdve sokan keresték fel

és ismertették növényzetét; így többek között: Vrabélyi, Janka,
K e r n c r, B o r b á s. Kutatásaik és közleményeik azonban, úgyszólván kizáró-

lag, a Heves-vármegyét északi hegyes és déli sík vidékre osztó Mátrára

esnek. Vrabélyi több helyütt*** tett közzé növényzeti elsorolást, adatokat

és növényföldrajzi ismertetést, melyek alapján K e r n e r elég részletesen

ismertette : »Die \'egetationsverháltnisse von mittleren und östlichen Ungarn«

czím munkájában a Mátra növényzetét. Gyarapították még idevágó ismere-

teinket Janka kisebb czikkei az »Österr. Bot. Zeitschr.«-ban, továbbá

Borbás: »Florisztikai közleményei*. Mindezekben a munkákban, mellzve

K e r n e r idézett mvében a vármegye alföldi részérl közölt néhány elszórt

adatát, továbbá az Orvosok és Természetvizsgálók monográfiájában közzétett

jelentéktelen, minden botanikai alap híjával lev ismertetést,"^ kevés szó esik

e vármegyének a Mátrától délre fekv sík részérl. Még inkább mondható

ez a megyének arról a részérl, mely a Mátra vonalától északra fekszik és

ahonnan Vrabélyi és K c r n e r munkáiban csak egy-két elszórt adat —
néhány közönséges növény elfordulása — van említve. E vidéken már

többször megfordultam, így az elmúlt nyáron is, amikor szorgalmasan gyj-

töttem és jegyeztem föl a nyári növényzetet, és talán nem lesz fölös-

leges, ha az ott gyjtötteket és megfigyelteket. Heves-vármegye többi részérl

való — kiváló botanikusainktól ered — ismereteink kiegészítésére, ez alka-

lommal közrebocsátom.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi februurius 8-án tar-

tott ülésén.

** Kanitz: Reliquiae Kitaibelianae.

*** »A Mátra növényföldrajzi vázlata, Vrabélyi Márton-tol.« (A Magy.

Orvosok és Természetvizsgalók Egerben tartott XIII. nagygylésének történeti vázlata és

munkálatai.) — Ugyanilyen czímen az egri cziszterczita fgimnázium 1890. évi Értesít-

jében. — Továbbá: »Adatok Heves-megye virány-isméjéhez, Vrabélyi Márton-tól.«

(Heves és Küls-Szolnok törv. egyesült vármegyék leirása. Eger 1868.)

t Jegyzéke néhány növényfajnak, melyek Heves- és K.-Szolnok-vármegyék

tiszai, járásában találtatnak.
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Vidékünk földrajzi képének és geológiai szerkezetének nagy egyöntet-

sége növényzetének csekély változatosságában is tükrözdik. A Mátra vonala

sokkal érdekesebb, már azért is, mert itt érintkeznek a keleti és a nyugoti

flóraterületek
; sok nyugoti növény erre vonul kelet felé (DianÜius coUituts),

viszont keletiek itt érik el legnyugotibb pontjukat (Symphytum cordatiim).

Növeli a Mátra érdekességét sok alhavasi növény megjelenése is (Rosa alpina,

Atragene alphia, Vacciniuin myrtiUus, Convallaria vertigillata). A tlem

ismertetend vidék ennél sokkal egyhangúbb. A Mátra andezit-trachytjaitól

északra fekszik ez a hegyes-dombos terület — az igazi palóczföld — , melyet

a Mátra, Medves és Bükk nyúlványai és elhegyei borítanak. Fölépítése

úgyszólván kizárólag neogén-homokk, völgyeiben ennek törmelékével ; csak

északi zugában, Istenmeznél van megszakítva egy mésztufa-folttal.

Szabó József is olyan jellemznek találta a homokkövet az

egész vidékre, hogy népies palócz nevén egyenesen »apoka-formáczió-

nak« nevezi. A nagymérv erdpusztítás szomorú következményeit most

kezdik csak érezni. Különösen szomorú a táj a megye legészakibb zugában,

ahol a letarolt, kopár homokkhegyek nyári Naptól leaszott növényzete

vajmi sivár képet nyújt. A legkisebb zivatar is nagy pusztításokat tesz hegy-

oldalain, melynek óriás szakadékai mint megannjd nyílt seb tátonganak.

Újabban nagymérv ákáczülteléssel óhajtanak — több-kevesebb sikerrel —
a bajon segíteni.

Magasságai nem nfigyon haladjak meg a 4—500 métert, és így a magas-

ságok szerint való növényzeti övekbl csak az alsó erdtáj van kifejldve.

Csak a vidékünket környékez hegységjek emelkednek ki jobban (Bükk

957, Mátra 1010, Nagy-Salgó 623, Karancs 727).

Erdeinek túlnyomó részét a bükkösök teszik, még pedig gyakran keverve

Carpimis betuhts-sz&\ ; társaságában sokszor elfordulnak még : SaJix caprea,

Popuhis trcmuJa, P. álba, Sorbiis torniinalis, TiJia platyphylla, T. cordata,

Acer Pseudoplatanus. A tölgy- és bükkerdk ezekben a kisebb magas-

ságokban nem válnak el éles magassági övekben, hanem ugyanazon magas-

ságokban keverten bükk- és tölgj'^erdk láthatók. Tiszta tölgyerdk {Qticrctis

aiirea) ritkábbak, többnyire keveredik a csertölgygyei (Oiierciis cerris) az utóbbinak

elnyére. A mocsártölgy (Qu. borealis) erdt nem alkot, csak elszigetelten,

alacsonyabb fekvés helyeken, völgyekben, az erdk alsó szélein fordul el.

Fajvegyülékeit bár eléggé kerestem, nem tudtam megtalálni.

Az erdk szélén, tisztásain változatos bokros növényzet díszlik ; Corylus

aveUana, Crataegits oxyacantha, Rosa caniiia, R. dtimetorum, Pninus spinosa,

Ríibíts caesins, R. Idaeiis, R. discolor, Evonymns curopaetis, Staphylea pinnala,

Acer campestre, Rhamnns catharlica, Cornus sangiiiuea, Sambitcus racemosa

alkotnak ilyen bozótokat, gyakran keresztül-kasul futva iszalaggal ; itt-ott

egy-egy magányos Sambuciis racemosa magaslik ki közülök. Erdk tisztásain

a nyírfa alkot olykor szép csoportozatokat.

Erdeinek, kivált bükköseinek alja-növényzete nem mutat nagy válto-

zatosságot ; legszebb még a nedves szakadékokban, források mentén. Itt

díszlenek a harasztok : Aspiditim filix nias, Athyrium filix femina, Poly-
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pódium viilgare, Cystopteris fragilis, Equisitum maximum és f. scrotinum,

szárazabb helyeken pedig : Pteridium aqitilinum. A virágosak közül feltnb-

bek : Brachypodiitm silvaticnm, Luzula angustifolia, Majanthemtitn bifoHum,

Melica imiflora, Raniinculiis polyanthemos f. latifissits, Trifolium aureiim,

T. alpesire, Vicia dumetorum, Oxalis Acetosella, Campanula patula, C. per-

sicifoli-a és f. hispida, Chamaenerium angustifolium, Geránium phaeum,

Tcraxacum corniculalitm, Ajiigj pyramidaJis, Digitális ambigua, Senecio

nemorensis, Salvia gluliiiosa, Slachys silvatica, Verbascum ytigrttm, Circaea

liitetiana.

Az erdk szélén, a tölgyesek tisztásain és füves térségein : Trifolium

rubeiis, Iris graminea, Carex silvatica. C. pallescens, Calamagrostis arun-

dinacea, Phleum pratense, Aegopodium Podagraria, Chaerophyllum aromaticum,

Lysimachia vulgáris, Melampyrtim nemorosum (fehér murvákkal is), M. arvense,

Brunella laciniata, Campanula Trachelium, C. rapitnculoides, Hieracium

silvaiicum, H. viilgatum, H. tenuifolium, H. umbellatum, Iiiida vulgáris,

Carduus crispus, Centaurea stenolepis, C. spuria, Verbascum phlomoides.

Sajátos növénytenyészet mutatkozik a száraz homokkhegyeken ; növény-

zete, különösen nyár közepén szegényes, mert a forró júliusi Nap a száraz,

víztelen hegyoldal növényzetét csakhamar fölperzseli. Említsük meg a követ-

kezket : Andropogon Ischaemum, Festuca glanca, Koeleria eristata, Melica

iranssilvanica. Calamagrostis Epigeios, Medicago prostrata, Dorycnium ger-

manicum. Trifolium ochroleucum, Nigella arvensis, Campanula rotundifolia,

Jasione montana, Thymiis ovatus, Th. collinus, Tencriuni montanum,

T. Chamaedrys^ Hieracium Pilosella, H. Bauhini, Achillea Neilreichii, Cen-

taurea Biebersteinii, továbbá a Centaurea stenolepis-nek egészen fehérszín

selymes- szr és sok aprófészkü alakja Cserjéi közül: Rosa canina, R.

caryophyllacea f. Zalana, R. rubiginosa ; de legjellemzbb uralkodó cserjéje

a Jnniperns commiiiiis, mely egyszersmind egymaga képviseli vidékünkön a

tleveleket.

A zivatarok tetemesen rombolják e hegyek oldalait, és lehordott törme-

lékeibl a völgyekben — homokpadok keletkeznek, melyek növényzete

egyben-másban áz alföldi homokéra is emlékeztet: Apera Spica Venti, Cheno-

podium Botrys, Salsola" Káli, Erysimum canescens, Hibiscus ternatus, Arte-

misia campestris, Filago arvensis, Plantago arenaria adják e szegényes növény-

zet tagjait.

A rétek és nedves helyek növényzetében : Agrosiis álba, Glyceria

aquatica, Setaria viridis, Carex-ek, Lythrnm Salicaria, Epilobium-dk, Trifolium,

Cirsium oleracenm, C. palustre, Cirsium rákosdense, Lapsana communis,

Centaurea pannonica, Brunella vulgáris, Mentha-k, Lycopus europaeus, Slachys

palnstris, Tanacetuuv vtilgare a feltnbbek. A patakok mentén : Salix-ok,

Alnus glulinosa, Viburnum opulus, Iris pseudacorus, Scirpus silvaticus,

Juncus Leersii, Lysimachia vulgáris, Veronica Anagallis és V. Beccabunga,

Petasites officinalis, Bidens cernua, B. tripartita, Althaea officinalis, Berula

angttstifolia, Angelica silvestris stb. teszik változatossá a nyári növényzet képét.

Megemlítendnek tartom végre a mívelt helyek, vetések, ugarok növény-
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zetét, melyek a legkevésbé állandóak ; a vetések között mindenütt közönséges

növényeken kívül feltnbbek ezek : Eragrostis imiJtiflora, Agropyriini tricho-

phortim, Chenopodium Itybridum, Polycnemum arvense, Stachys germanica,

Euphorbia helioscopia, Nicaiidra physaloides, Ajuga Chamaepitys, Cephalaria

transsilvanica, Ceutatirca Sadleriana, Hicraciiiin floributidum.

Szóljunk röviden talán még e vidék növényföldrajzi helyzetérl,

amennyiben azt a rendelkezésünkre álló adatok engedik. Ha S i m o n k a i

Lajos növény földrajzi felosztását tekintjük, azonnal feltnik, hogy mintegy

középhelyet foglal el a tátrai, közép-dunai, alföldi és pannóniai flórajárások

között. Mindamellett hovatartozandósága kétségtelen. Az Alföld felé hatalmas

gátat alkot a Mátra ; a tátrai flóravidéktl pedig gyökeresen elüt tenyészeti

viszonyai választják el. vSok egyez növényzeti viszonyai (Helleboriis pur-

purascens, Centaurea Sadleriana, C. pannonica, Thlaspi Jankae) oda látszanak

utalni, hogy vidékünket, a Mátrával együtt a középdunai flórajárásba sorozzuk
;

bár összefüggése a pannóniai flórajárással szembetn (Centaurea pannonica).

Ebben az általános ecsetelésben igyekeztem az ismertetend vidék

nyári növényzetének a képét nyújtani. Az alább következ részletes elsoro-

lásban közlöm ama növényeket, melyeket vidékünkön nyáron gyjtöttem és

följegyeztem. Adataim majdnem kivétel nélkül Heves-vármegyének erre a

részére újak, csak egyet-kettt közölt már K e r n e r vagy V r a b é 1 y i, amit

azonban zárójelben megjegyezek.

2. Részletes elösorolás.

Ptcridophyla.

F i 1 i c i n a c.

1. Polypodium vnlgarc L. Árnyékos erdkben : Istenmez.

2. Aspidium filix-nias L. Árnyékos erdkben : Váraszó, Istenmez.

3. Alhyriitni fllix-femina (L.) RoTH. Az elbbivel.

4. Pteridiinn aqniliniim (L.) KuHN. Árnyékos erdkben : Istenmez.

5. Asplenium Trichomanes L. Árnyékos erdkben, kutak falán : Erd-

Kövesd, Istenmez.

6. Cyslopteris fragilis (L.) Bernh. Erdkben, sziklákon, kutak falán,

különösen a denlata HoOK. és cynapiifolia KoCH alakjai : Erd-Kövesd,

Váraszó, Istenmez.

Equisetinae.
7. Equisetimi arvense L. Réteken : Ballá, Pétervásár, E.-Kövesd, Csehi,

Váraszó, Lelesz, Istenmez.

8. E. paltisLre L. Réteken elterjedt az egész vidéken
;

gyakran az

elbbivel együtt.

9. E. ramosissimum Desf. Homokos tereken : Szt-Domonkos.

10. E. hiemale L. Erdk nedves szakadékaiban : Váraszó, Istenmez.

11. E. maximum Lam. Hasonló helyeken: Váraszó, Istenmez; var.

serotinum (A. Br.) : Istenmez.
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Coniferinae

.

12. Jiiniperits communis L. E vidék homokk-hegyeinek nagyon közön-

séges és jellemz cserjéje: Ballá, Ivád, E.-Kövesd, Lelesz, Szcs, Csehi, Isten-

mez.
Monocotyledoneae.

Typhaceae.

13. Typha latifolia L. Mocsarakban közönséges : Ballá, Ivád, Péter-

vásár, Lelesz, Szcs, E.-Kövesd, Istenmez.

Sparganiaceae.

14. Sparganiv.m erec/iim (L.) HUDS. Patakparton : Istenmez. *

A 1 i s m a c e a e.

15. Alisma Plantago L. Patakpartokon közönséges : Ballá, Ivád, Péter-

vásár, E.-Kövesd, Szcs, Istenmez.

Gramineae.

16. Andropogon Ischaemum L. Száraz homokhegyeit jellemzi : Ivád,

Szt.-Domonkos, Váraszó, Istenmez, Csehi.

17. Digitaria ciUaris (Retz.) Koel. Istenmez.

18. Echinochloa Crtis galli (L.) Beauv. Mívelt helyeken. : Váraszó,

Istenmez Lelesz.

19. Setaria viridis (L.) Beauv. Réteken, erdkben : Pétervásár, Lelesz,

Szcs, Csehi, Váraszó, Istenmez.

20. Setaria glanca (L.) Beauv. Erdk szakadékaiban : Istenmez.

21. Anihoxanthum odoratiim L. Hegyi réteken : Istenmez, Csehi.

22. Phh'iim pratense L. Erdei és hegyi réteken : Ivád, Szt.-Domonkos,

Csehi.

23. Alopecnrus pratcnsis L. Réteken mindenütt közönséges.

24. Agrostis álba L. Nedves helyeken : Istenmez, Szederkény.

25. Calamagrostis Epigcios (L.) RoTH. Száraz helyeken : Váraszó, Erd-

Kövesd, Istenmez.

26. C. artindinacea (L.) ROTH. Erdkben : Istenmez.

27. Apera Spica Venti L. Beaüv. Homokos helyeken : Istenmez,

Szederkény (V r a b é 1 y i is közli).

28. Cynodon Dactylon (L.) Pers. Utak mentén közönséges :
Erd-

Kövesd, Váraszó, Istenmez, Ivád, Szcs.

29. Phragmites coinnmnis Thin. Patakok mellett, mocsarakban mindenütt

közönséges.

30. Eragrostis multiflora (FORSK.) Aschers. Mívelt helyeken (kertek-

ben) : Istenmez.

31. Koeleria eristata (L). Homokhegyein közönséges : Ivád, Istenmez,

Szcs, Szt-Domonkos.

32. Melica tiniflora Retz. Erdkben : Váraszó, Istenmez.

33. Melica transsilvaiiica Schur. Száraz hegyeken : Istenmez.

34. Briza média L. Füves hegyoldalakon: Ballá, Szt.-Domonkos.
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35. Dacíylis gJomerata L. Réteken, erdkben közönséges : Pétervásár,

Ivád, Szt-Domonkos, Istenmez.

36. Poa iiemoralis L. Erdkben : Váraszó, Istenmez.

37. Glyccria aquatica (L). Wahlbg. Réteken : Pétei^vásár, Istenmez.

38. Fí'stiica glanca Lam. Száraz homokk hegyein: Istenmez, E.-Kövesd,

Szcs, Csehi.

39. F. elalior L. Réteken : Istenmez.

40. Vulpia Mviirus (L.) Gmel. Utak mentén : Istenmez.

41. Bromits tcctorum L. Utak mentén : Ballá, Ivád, Istenmez.

42 Bromus arvcnsis L. .Száraz réteken : Ballá, Istenmez.

43. Brachypódium silvaticum (HuDS.) R. ET ScH. Erdkben Váraszó,

Istenmez.

44. Lolium perenne L. Utak mentén közönséges mindenütt.

45. Agropyrimi repens (L.) Beauv. Réteken : Váraszó, Lelesz.

46. Agropyriim trichophoriim (Lk.) Richt. -4. glaiicimi (Desf.) R. ET

ScH.-tl szrös füzérkéivel tér el. Utak mentén : Istenmez.

47. Hordeum murinum L. Gazos helyeken : Erd-Kövesd.

48. Phalaris arundinacea (L.) G. M. ScH. Réteken : Pétervásár.

Cyperaceae.

49. Scirpus silvaticus L. Réteken : Ballá, Pétervásár, Istenmez, Szt.-

Domonkos.

50. Carex hirla L. Réteken : Istenmez, M. -Kövesd, Szcs.

51. Carex silvatica HuDS. Erdkben : Istenmez.

52. C. paJlescens L. Erdkben : Istenmez.

53. C. Icporina L. erdkben : Váraszó, Istenmez.

54. C. mtiricata L. Nedves helyeken : Istenmez.

Lemnaceae.

55. Leinna miuor L. Kenderáztató gödrökben : Ballá, E.-Kövesd, Lelesz,

Istenmez.

Juncaceae.
56. Junciis glaucus Ehrh. Nedves helyeken : Csehi, Istenmez, Ballá.

57. Juncus Leersii Marss. (/. compressus L.) Elbbivel: Istenmez.

58. J. articulahts L. Ivád, Istenmez,

59. /. bufoniiis L. Ballá, Istenmez.

00. Liizula angustifoHa (WuLF.) Garcke. Erdkben : Váraszó, Istenmez.

L i 1 i a c e a e.

01. Anthericum ramosum L. Száraz partokon: Istenmez, Szt. Domonkos.

02. Miiscari racemosnm L. Száraz, füves helyeken : Istenmez.

63. M. comosiim (L.) Mill. Szt.-Domonkos.

64. Majanthemum hifoUitm (L.) D. C. Erdkben : Istenmez.

I r i d e a e.

65. Iris pseudacorns L. Mocsaras helyeken : Pétervásár, Istenmez.

06. /. graminea L. Erdk szélén : Istenmez.
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Orchideáé,

67. Neottia nidtts avis L. Erdkben : \'áraszó, Istenmez.

Dicotvh'doncac

vS a 1 i c a c e a e.

68. Salix álba L. Patakpartokon, nedves helyeken mindenütt közönséges.

69. 5. viridis Fr. (super álba X fragilis) [ = 5. palustris HoST.]) Istenmez.

70. S. fragilis L. Patakok mellett mindenütt az egész vidéken.

71. 5. pttrpitrea L. Ballá, Istenmez, Lelesz.

72 5. Caprca L. Ballá, Istenmez, Szt.-Domonkos. Erdkben, különösen

széleiken és száraz hegyoldalaikon.

7.3. Fopithis alha L. Száraz hegyeken : Ballá, Istenmez.

74. Popuhis tiriiiiíla L. Erdkben : Ballá, Csehi, Váraszó, Istenmez.

Betulaceae.

75. Carpiniis beltiliis L. Erdeiben, bükkfával keverve ; mindenütt

közönséges.

76. Coryhis avellana L. Erdk szélén, vágásokban : Ballá, Pétervásár,

Ivád, E.-Kövesd, Váraszó, Istenmez, Csehi, Lelesz, Szt.-Domonkos.

77. Betula ven-itcosa Ehrh. Ballá, Ivád, Istenmez, Csehi.

78. Alntis ghitinosa L. Nedves partok, patakok jellemz fája : Péter-

vásár, E.-Kövesd, Ballá, Istenmez, Szt.-Domonkos, Csehi.

F a g a c e a e.

79. Fagns siluatica L. Erdeinek fotömegét adja ; el van terjedve az

egész vidéken.

80. Qtierciis aiistriaca JacO. Erdterülete az elbbi után következik

;

elterjedése hasonló.

81. Q. borealis Heuff. Többnyire csak szálanként fordul el alacso-

nyabb fekvés helyeken, völgyekben, erdk alsó szélén. Ivád, Pétervásár,

E. -Kövesd, Istenmez, Csehi.

82. Q. aiirea WiERZB. Nagyobb erdket alkot, tisztán vagy a csertölgygyei

keverve : Ballá, Ivád, Pétervásár, Váraszó, Szt.-Domonkos, Csehi, Istenmez.

83. Q. subJobata Kit. in Schult. pag. 019. Az elbbinek egyik ritkábban

elforduló alakja. A talaktól feltnen nagyobb levelei, továbbá kupacsa és

makkja, gyengébb, de szélesebb és ersen tompított levélkarélyaival tér el.

Levelei hosszúkásak vagy fordított tojásdadok ; alapján letompított vagy kes-

kenyed, csúcsán lekerekített
;
gyengén, ritkán kissé mélyen karélyos, a karé-

lyok lekerekítettek, az öblök kerekek ; színe fényl sötét, fonáka világoszöld.

Elfordul Istenmez mellett a Csengs-hegy tetején, Qii. aiirca-k társaságában,

melyek közül tömöttebb, dúsabb koronájával és sötétzöld leveleivel már messzi-

rl magára vonja a figj'-elmet.

U 1 m a c e a e.

84. Ulmtis monlaua WiTH. Váraszó, Istenmez, Ballá. Szálanként.
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Moraceae.

85. Hiinmhis lupuhis L. Patakpartokon, fzfákra, égerfákra kapaszkodva :

Pétervásár, Ballá, Lelesz, Szt.-Domonkos, Istenmez.

U r t i c a c e a e. .

86. Urfica dioica L. Gazos helyeken, árkokban : Csehi, .Szt. Erzsébet,

Ballá, Pétervásár, E.-Kövesd, Istenmez.

87. U. tireiis L. Elbbivel : Istenmez.

Loranthaceae.

88. Loraiithiis ciiropai'us L. Ouercus aurea-n : Ivád, Istenmez.

A r i s t 1 o c h i a c e a e.

89. Aristolochia Clcmatitis L. Ugarokon : Váraszó.

Polygoneae.

90. Riímcx acftosa L. Réteken : Pétervásár, Istenmez, Csehi.

91. R. Acetosella L. Száraz réteken : Istenmez.

92. R. conglomeratus MuRR. Réteken közönséges.

93. PoJygonttm lapathifoJium L. Réteken : Ballá, E. Kövesd, Istenmez,

Pétervásár, Csehi.

94. P. 7*«7í'ScHRANK. Patakpartokon : Ballá, Istenmez, Pétervásár, Csehi.

95. P. Convulvulus L. Homokos partokon : Istenmez.

96. P. avicitlare L. E. -Kövesd, Istenmez, Váraszó, Csehi, Lelesz.

Chenopodiaceae.

97. Salsola Kali L. Homokos helyeken : Váraszó E., Kövesd, Istenmez.

98. Polycnemiim arvcnsc L. Száraz homokk-hegyeken : Váraszó.

99. AtripJfx rosea L. Gazos helyeken : E. -Kövesd, Istenmez, Csehi.

100. .4. tatarica L. Elbbivel : Istenmez.

101. Chenopodiitm polyspermum L. Ugarokon : Istenmez.

102. Ch. allnim L. Árkokban, gazos helyeken : Váraszó, Istenmez, Csehi,

Leszel, Ballá.

103. CJi. urbiciiin L. Gazos helyeken : Istenmez.

104. Ch. hybridum L. Mívelt helyeken : Pétervásár, Csehi, \^áraszó,

Istenmez.

105. Ch. Botrys L. Homokos helyeken : Lelesz.

Amarantaceae.

106. Amaraiitiis ir/roftexus L. Mívelt helyeken : Pétervásár, Istenmez,

Csehi, Váraszó.

Portul a caceac.

107. Portidaca oJeracea L. Kerteklien : Istenmez.

C a r y o p h y 1 1 a c e a e.

108. Agroslemma Githago L. Vetések között mindenütt közönséges.

100. Viscaria viscosa (Gilib.) Aschers. Erdk szélén : Istenmez, Váraszó.
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ll. Sth'iie venosa (GiLlB.) AsCHERS. Erdk szélén: Ballá, Istenmez.

111. S. otites (L.) Sm. Száraz hegyoldalakon : Istenmez, E.-Kövesd.

112. Lychnis coronaria (L.) Desr. Erdk tisztásain: Istenmez, Váraszó.

113. Melandryum album (L.) Garcke. Pétervásár, Istenmez.

114. M. noctiflorinn (L.) Fr. Erdk szélein: Istenmez.

115. Cucitbalus baccifer 1.. Patakpartokon : Ballá, Csehi, Istenmez.

116. Gypsophila miiralis L. Száraz, füves hegyoldalakon: Váraszó.

117. Kolilrauschia prolifera (L.) KiH, Homokos helyeken: E.-Kövesd.

118. Dianthus armeria L. Erdk füves helyein: Váraszó, Istenmez, Ivád.

119. D. deltoidcs L. Elbbivel: Váraszó.

120. Sdponaria officinalis L. Réteken : Ballá, E. -Kövesd, Istenmez,

121. Stellaria viedia L. Árnyékos helyeken : Istenmez, Váraszó.

122. 5. aqttatica (L.) SCOP. Patakok mentén : Ivád, Istenmez.

123. .S". holostea L. Erdkben : Istenmez.

124. 5. graminca L. Erdkben : \'áraszó.

125. Cerasliiim i-ulgatiim L. Erdk tisztásain : Ivád, Istenmez.

126. Arenaria serpyllifolia L. Homokos helyeken : Ballá, Istenmez.

Ranunculaceae.

127. Clematis l'italba L. Erdkben: Váraszó, Istenmez, Szt.-Domon-

kos, Csehi.

128. Caltha paluslris L. Nedves réteken: Pétervásár.

129. Nigella arvensis L. Száraz homokhegyeken : Istenmez, Ivád.

130. Actaea iiigra (L.) Erdkben : Istenmez.

131. Dclphiuiiim cousolida L. \'etések között mindenütt közönséges.

132. Aconitiiin vulparia RcHB. Erdkben : Istenmez.

133. Ranuuculus acer. L. Réteken : Ivád.

134. R. repens L. Nedves réteken közönséges : Ballá, Ivád, Pétervásár,

Istenmez, Csehi.

135. R. polyanlhemos L. Erdk árnyékos helyein : latifissiis SmK.

alakja fordul el : Istenmez.

136. Adón is vernalis L. Napos hegyoldalokon : Váraszó.

Papaveraceae.

137. Papaver rJioeas L. Vetések között, útfeleken mindenütt közönséges.

138. CheJidoiiiiim niaius L. Árnyékos gödrökben, gazos helyeken :

Ballá, Istenmez, Szt. -Erzsébet.

Cruciferae.

139. Lepidiiim draba L. Gazos helyeken : \'áraszó.

140. Thlaspi arvense L. Ugarokon : \'áraszó. Istenmez, Csehi,

Szt.-Domonkos.

141. Sisymbrium Sophia L. Parlagokon : Lelesz, Csehi.

142. 5. officinák' ScOP. Mívelt helyeken : Istenmez.

143. S. striclissiminu L. Bokros helyeken : Istenmez, Szt. -Erzsébet.

Növénytani Közlemények. 190IÍ. V. kötet, I. füzet. 2
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144. Diplotaxis lenuifolia (L.) D.C. Ugarokon : Yárasztó, Lelesz,

Szt.-Erzsébet, Pétervásár.

145. Raphamis raphaiiistrum L. Ugarokon : Pétervásár.

146. Rapislritm perenne (L.) All. Ugarokon : Váraszó, Szt. -Erzsébet.

147. Roripa auslriaca (Jaco.) Bess. Utak mentén : E. Kövesd, Isten-

mez, Lelesz.

148. R silvestris (L.) Bess. Réteken : E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó,

Szcs.

149. Bursa pasioris WiGG. Mívelt helyeken : Istenmez.

150. Ai-ahis ainiosa ScoP. Erdk szakadékaiban : Istenmez :

151. Erysimnm caiicsceus ROTH. l^garokon : Ballá, Ivád, E.-Kövesd,

Istenmez, vSzt. -Domonkos, Csehi.

152. Beríeroa incana (L.) D.C. Utak mentén : E. -Kövesd, Istenmez,

Váraszó.

153. Alvssiim caJvciiium L. Homokon : E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó.

Resedaceae.

154. Reseda litica L. Utak mentén : Ralla, Istenmez, Váraszó, Lelesz,

Szt.-Domonkos.

Crassulaceae.

155. Sediim maximum SuTER. Árnyékos sziklákon : Istenmez.

156. 5. acre L. Közönséges az egész vidéken.

Rosaceae.

157. Pinis maliis L. Erdeiben gyakori : Ballá, Istenmez, \''áraszó,

Szt.-Domonkos, Csehi, Pétervásár.

158. P. Piraster (L.) Nagyon közönséges az egész vidéken.

159. Sorbns lorminalis (L.) Cr. Erdkben szálanként : Istenmez.

160. Crataegiis oxyacantha L. Erdk szélén mindenütt közönséges.

161. Rtihus caesius L. Erdk szélein, árkokban : Ballá, Pétervásár, Isten-

mez, Váraszó, Csehi, Lelesz. — Szántóföldeken : var. agrestis (W. K.)

162. R. Idai'iis L. Magasan fekv vágásokban : Istenmez és Barna körül.

163. R. discolor Wh. et N. Erdk szélén, tisztásain közönséges az

egész vidéken.

164. Fragaria vesca L. Erdkben : Ballá, E. -Kövesd, Istenmez, X'áraszó,

Csehi.

165. F. elatior Ehrh. Elbbivel : Ballá, Váraszó, Istenmez.

166. Potentilla argenlea L. Erdk füves helyein : Istenmez, Csehi,

Lelesz.

167. P. replans L. Réteken : Ballá, Pétervásár, Istenmez, Csehi, Lelesz,

168. P. recta L. Száraz hegyoldalokon : Istenmez.

169. P. anserina L. Réteken mindenütt nagyon közönséges.

170. Geiim iirbanum L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

171 Agrimonia eupatoria L. Erdk füves helyein: Ivád, E. Kövesd,

Szt.-Domonkos, Istenmez.
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172. Saiigiiisorba polygamq (W. K.) Garcke. Napos hegyoldalakon, de

erdkben is : Istenmez.

173. Rosa canina L. Homokhegyein közönséges : Ballá, Ivád, E.-Kövesd,

Pétervásár, Istenmez, Csehi, Szcs.

174. Rosa rnbiginosa L. Napos hegyeken : Ralla. Istenmez, Csehi,

Szt.-Domonkos.

17.. Rosa dumetorum Thuill. Erdk szélén : Istenmez.

176. A'. caryophyUacca Bess. f. Zalana Wiesb. A R. sepiiim körébe

tartozó alak. Száraz, napos hegyoldalokon : Ballá, Istenmez.

177. Pnimts spinosa L. Száraz hegyoldalokon, de erdkben is, mindenütt

közönséges.

178. P. piniiila (L.) Napos hegyeken : Váraszó.

L c g u m i n o s a e.

179. Gcnista tincloria I,. Erdk szélein : Ballá, Istenmez. E.-Kövesd,

Váraszó, Csehi.

180. Cylisiis nigricaiis 1.. Erdk füves helyein : Ballá, Ivád, E.-Kövesd,

Istenmez, Csehi, Szt. Domonkos.

181. C. hirsutus E. Száraz hegyeken : Váraszó.

182. Ononis hirciiia Jaco. Réteken : Pétervásár, Ballá. Ivád. E. Kövesd,

Istenmez, Váraszó, Lelesz, Szt-Erzsébet, Csehi, Szcs.

183. Medicago saliva L. Réteken: E.-Kövesd, Istenmez, Csehi, Szcs.

184. M. falcata L. Száraz, napos helyeken : Ballá. Istenmez, Csehi,

Szcs.

18."). M. liipulina L. Kertekben, réteken : Istenmez, Pétervásár.

180. Melilotiis albus Desr. Réteken : Pétervásár, E.Kövesd, Ivád, Isten-

mez, Lelesz.

187. M. officinalis L. Elbbivel.

188. TrifoUiim rubens L. Erdk füves helyein : Istenmez.

189. T. prateiise L. Réteken az egész vidéken nagyon közönséges.

190. T. alpesire L. Erdkben: Ballá, Istenmez, Váraszó.

191. T. arvense L. Száraz hegyoldalokon, réteken : Istenmez, Váraszó.

192. T. fragifenim L. Réteken az egész vidéken nagyon közönséges.

193. T. repeiis L. Réteken mindenütt az elbbivel.

194. T. hvbridum L. Réteken : Ballá. Pétervásár, Istenmez, Lelesz, Szcs.

195. T. aure-um PoLL. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

196. T. ochroleiiciim L. Száraz hegyoldalokon : Istenmez, Váraszó.

197. Dorvcnitnn germauiciun (Greml.) Rouy. Száraz homokk hegyein :

Ivád, E.-Kövesd, Istenmez, Váraszó, Szcs.

198. Lotus coruiciilalus L. Réteken, erdkben mindenütt közönséges.

Száraz hegyein is ez fordul el, ahol a L. villosiis Thuill. alakot hiába

kerestem.

199. Astragahis oiiobrychis L. Réteken : Ballá, E.-Kövesd, Istenmez,

\'áraszó. Csehi.

200. A. glycyphyllos L. Erdkben és szélein : Istenmez, f:sehi.
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201. Coronüla varia L. Erdkben, réteken : Ballá, E. -Kövesd. Isten-

mez, Lelesz.

202. Onobrychis arenaria (Kit.) Sér. Száraz hegyoldalokon : Ballá, Szcs.

203. Vicia diimetoritm L. Erdkben: Istenmez.

204. V. pisiformis L. Erdkben : Istenmez, Váraszó.

205. V. villosa ROTH. vSzáraz réteken : Ballá, Ivád, Istenmez, Csehi.

206. V. pannonica Cr. Réteken : Istenmez.

207. Lathyriis tiiberosus L. Vetések között : Pétervásár, Istenmez.

208. L. pralensis L. Erdk szélén : Istenmez.

209. Lathyrus silvester L. Réteken : Istenmez.

210. L. verntis (L.) Bernh. Erdkben : Istenmez.

211. /,. nigcr (L.) Bernh. Erdkben : Istenmez.

(Vége következik.)

Thaisz Lajos: Kritikai megjegyzések némely magyar-
országi Graminea-fajhoz/

ADegen, Thaisz és Flatt szerkesztésében megjelen »Magyar

füvek gyjteménye* czímü vállalat utolsó három kötetében a füveknek 150 faja

bocsáttatván közre, ezúttal alkalomszernek találom a köztük lev érdekesebb

fajok egyik-másikához megjegyzéseket fzni, még pedig ügy növényrendszertani,

mint elterjedési szempontból, nemkülönben a nomenklatúra helyesbítése érde-

kében. Megjegyzéseim a következkre vonatkoznak:

Calamagrostis gracilescens Blytt. nevet fog czentül viselni az a tévesen

C. chalybea néven ismertetett ritka növényünk, amely a Tátrában a Csoibai-Tó

alatt lév tzeges területen tenyészik.

Weiíigaertneria canescens (L.). A fváros környékén nagyon ritka

növény, mely csupán egy helyen tenyészik Solymár, Üröm és Boros-Jen

falvak között.

Trisetum catpaticnm (Hosx) név H a c k e 1 vizsgálatai szerint társnév

(synonym), mert a Hst rajza, st eredetije szerint sem egyéb, mint /Iff;/<3S-

trinn ptihescens. Ennek folytán a tátrai és erdélyi kutatók 7\ carpaticiini-a

más neveket kaptak, és pedig a tátrai növény 7\ fuscitni Kit., az erdélyi

pedig T. macratrichtim Hack. nevet viselnek.

Avena glahrata Petkrm., vagyis a kopasz pelyvájü A. fatiia, a fváros

környékére nézve új adat. Gyjtötte Dr. D e g e n Árpád. •

Pestnca Wagneri Deg. Fl. et Thsz. a temesi homokpusztaságnak más

helyen már ismertetett és a tudományra nézve is új alakja.

Festitca Tatrae CzAKÓ. A F. amethysiina-ió\ olyan ers jellegekben

különbözik, hogy a H a c k e 1 Fe's/í/c-monografiájában letett elvek szerint

nem változat-, hanem subspecies-rangot érdemel a rendszertanban.

* Eladta a szerz a níivénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartót: ülésén.
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Fesluca mediterranea Hack. A F. ariindinacea sodort level alakja, a

fváros környékére új adat. Gyjtötte D e g e n Árpád.

Fesluca pseudolaxa Schur helyettesíti a Kárpátok legdélibb csúcsán a

F. carpatica-i.

Fesluca croatica Kern. az a horvátországi növény, melyet egyes szerzk

F. poscala Kit. névvel jelöltek. E név azért esik el, mert sem a K i t a i b e 1-,

sem a W i 1 d e n o \v-féle herbáriumban nincsen meg a gyjtött eredeti példány,

mely eldönthetné hovátartózandóságát, a leírása is hiányos lévén, nem lehet

megállapítani, vájjon a polymorph F. afftnis-nQk melyik alakja értend alatta.

Agrostis coarclala Blytt. Fiume környékének növénye. Valószínleg

ez lesz egyes magyar szerzk A. olivelorum-a, melyet ott Simonkai Lajos,

D e g e n Árpád és S ni o q u i n a Antal hiába kerestek.

Bromus ramosus HuDS. D e g e n Árpád véleménye szerint kelet felé

való terjedésének határvonalát nem a magyar Közép-Dunánál, hanem ettl

még inkább keletre éri el ; ugyanis az erdélyi tlóra-területen is megtalálta,

ahol azonban már a keleti B. Benckeni-VQl keveredik.

Bronnis ereclus HuDS. Ennek a polymorph faj nem reczés hüvely csoport-

jának, amint azt Borbás Vinczének a »Földmívelési Erdekeink«-ben megírt

kiváló munkájából kitnik, a horvátországi Karszton keresend az elterjedési

középpontja. Nagyobbára ott gyjtötte Degen a különböz és a Borbás
eredeti példáival összehasonlított alakokat {B. microlrichus, reptans, Hackelii,

racemiferus).

Bromus suhsquarrosus BoRB. név (Temesmegye veget. 1884) megelzi

a B. porrectus Hack. nevet (Magy. Bot. Lapok, 1903.).

Alopecunis utriculatus (L.) Vándorló, egyéves f, mely a fváros növény-

zetében csak újabban jelent meg ; lehet hogy ismét el fog tnni mint sok

más jövevény. Gyjtötte B a á n Lajos.

Koeleria eriostachya Panc (Syn. A.', carniolica Kern.) Érdekes balkáni

típus, melyet Borbás annak idején a Déli-Velebitrl közölt. Ujabban

Degen Horvátország nyugoti részén a Sneznik- hegyen gyjtötte, szemben

a krajnai Sneznik {^= Schneeberg) hegygyei, ahonnan már ismeretes volt.

Poa praecox BoRB. Irodalmilag sokat hányt-vetett faja Borbás nak
;

véleményünk szerint azonban csak változata a P. hulhosa-nak. Az Al-Dunán

a Kazán-szoros sziklafalain Degen megfigyelései szerint csupán három ponton

tenyészik, és csak a legnagyobb nehézséggel volt nagyobb mennyiségben meg-

gyjthet. Ugyancsak a Kazánban, de lent a kocsiút mentén a talak is

bven tenyészik.

Poa cenisia AuT. HüNG. non Ali. = P. média ScHUR.

A Lolium subulatum-oi Degen 1902-ben fedezte föl Fiúméban, de akkor

csak egyetlen szálat talált, a következ évben már ugyanott annyira meg-

szaporodott, hogy Smoquina Antal 100 példányban gyjthette meg gyj-

teményünk számára.

A Hordeum marilimum With., melynek eredeti termhelye az angol

tengerpartokon van, Degen véleménye szerint hazánkban Szt.-Endrén is

elfordul. A H. marilimum alakkörébl azonban leggyakoribb nálunk a H.
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Giissoneaiiiim Farl., ritkábbak a H. piibescens GiESS. és H. hirtelUiin Deg.

Utóbbit ezidén Csanád megyében a makói határlioz tartozó kopáncsi puszta

szikes mezüin is megtaláltam.

A most megjelent kötetekbl mint érdekes keleti ritkaságokat még a

következket sorolom el : Avenas/iimi compressiim (Heuff.), Festiica dal-

niatica (Hack.), F. panciciana (Hack.), F. nitida Kit., F. apennina de Not.,

Bromiis barcensis SlMK., Psiliinis hiríclhis Simk.

Gyrffy István: Az Acaulon triquetrum Magyar-

országban való elterjedési viszonyairól.*

(3 eredeti rajzzal.)

A Bryineae »CIeistocarpi<' tribusának Phascaceae családjába egy nagyon

érdekes apró kis moha tartozik, az Acaulon Iriquetrmn (SpRUCE) C. MüLLER

in Botan. Zeitung, 1847. p. 100; Bryologia europaea I. t. 4.

Társnevei :

Phascum bitlhosnm y minimum De Notaris Syllabus muscorum Italiae,

Taur. 1838. No. 306.

Phascuni Iriqueiruiii Spruce in Journal of bot. 1845, p. 189.

Schistidiuni Iriquetrmn MiTTEN W. in Annál. mag. Nat. hist. 1851. p. 311.

Sphaerangiuin ínquetruni SCHIMPER W. P. Synopsis Muscorum Europa-

earum ed I. 1860, p. 14.

E társnevek közül a Phascum név nem jöhet tekintetbe, mert a két nem-

zetség, az Acaíilon és a Phascum között tetemes különbségek vannak.**

A Schistidinm hasonlóképpen, mert ezt meg a Grimmicae-csoTpoviha.

osztjuk.

így választás csak az Acaulon C. Müller és Sphaerangium Schlmper

név között van ; az elsbbség — mint láttuk — az Acaulon-i illeti meg, ezt

is kell tehát használnunk.

Ezért helytelenül jár el H a z s 1 i n s z k y,*** úgyszintén G. Roth^' is

munkájában, amikor a Sphaerangium nevet alkalmazza. tt

A cleistocarp mohák mindenféle tekintetben a lombos moháknak egyik

nagyon érdekes csoportját alkotják. Jellegük, hogy sporogonium-uk nem hasad

szét, mint pl. az Andreaeaceae-családhan, vagy nem nyílik fel fedvel, mint pl.

* Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak 1905.

évi november 8-ikán tartott ülésén.

** K. Gustav Limpricht: Die Laubmoose I. B. S. 161.

*** Hazslinszky Frigyes: A magyar birodalom mohllorája, Budapest, 1885,

80. old.

t Die europáischen Laubmoose, beschrieben und gezeichnet von Georg Roth;
1. Lief. 1. Bd. Bogén 1-8. Leipzig 1903.

tt L. c. pp^. 123-25.
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a stegocarp nioháUnál, hanem a tokfal szabálytalanul reped föl, és csak

igy jut ki belle a spóra, mely rendesen tetemesen nagy szokott lenni.

A legtöbb cleistocarp moha ritka, általában kevés helyrl ismeretes.

Valószín, hogy ez nem annyira gyér, sporadikus elfordulásuknak tudható

be, mint talán inkább annak, hogy felette apró termetük miatt nagyon könnyen

elkerülik a gyjt figyelmét ; csak szorgalmas kutatás után találjuk meg

éppen apróságuk miatt.

Az AcaiiJon triquetritm jellegei a következk.* E kétlaki kis moha
mindössze 1— 1-5 mm magas. A cT -növénykét apró, 4—5 levél alkotja,

amelyek az antheridium-ot zárják körül, és amely a d^-mohocskának

mindenkor a szárán oldalt ül. A sporogonium-ot term növényke, vagyis

a $-mohocska, ha száraz helyen és állapotban van, háromszögletes; levelei

jellegzetesen háromszögletesen borulnak össze a tokocska felett, azt egészen

betakarják ; tetörészükön kissé össze is sodródnak. E levelekbl az ér szabad

szemmel is látható szrré fut ki ; különben teknalakúan összeborulok, közép-

erük nagyon élesen válik ki.** A tokocska gömbded, tetrészén rövid csúcs-

csal ; fiatalon világos zöld. ha megérett barnás.

8. rajz. AcaviloH triquetrmn normális sporogonium-a ; vaginuláján oldalt archegonium
;

a hattyúiiyakszerleg görbült seta-n a spóratok ; az egészet betakarja a teknszeren

görbült levél (makói példán)' után),

Kanafja (séta) — és ez a legjellegzetesebb vonása — hattyúnyakszeriten

meggörbült ; így a tokocska nem egyenes állású, hanem ferde, sokszor majd-

nem vízszintes (8. rajz).

Spórája kora tavaszszal érik.

A tokocska fels részén lev kis csúcsot, amely a csrrel (rostrum)

végzd fed helyét foglalja el, bár szabad szemmel is láthatjuk, de

olyan túlságos nagynak hazai példáinkon sohasem találtam, mint aminnek

pl. G. Roth munkájában rajzolja.*"*

E kis csúcsot alkotó sejtek már a felületi metszeten is kissé eltérk a

tokocska falát alkotó többi sejtektl, amint ezt a 9. rajz mutatja ;
pár sejt

alkotja csak, amelyek nem annyira nyúltak, hanem már inkább parenchy-

másak. De valami nagyobb elkülönülést — mint a rajzon láthatjuk — egy-

általában még nem észlelhetünk.

A száraz helyeken gyjtött példányokon a háromszögletességet én is

láttam, ellenben a nedves vagy árnyékos helyeken gyüjtöttekén nem. Inkább

* Limpricht 1. c. I. p. 181. — G. R o t h 1. c. p. 125.

** Limpricht 1. c. III. B. p. 636.
***

1. c. Taf. V. Fig. Z.:3b, c.
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jellegzetesnek tartom, hogy a száraz állapotban lev levelek tetrészükön

balról jobbra összesodródnak.

Nagyon sok példányt elágazó szárral gyjtöttem ; a közös szár ketté oszlik,

melyek azonban nem cí" és 9 mohocskák, hanem mindakett 9 , mert mind-

egyikben tokocska volt. A levelek fiatal korukban zöldek ;
a tokocska érése

idején mködésüket veszítve, a levelek is kezdenek tönkre menni, chlo-

rophyll-tartalmuk bomlásnak indul, ami nagyon érdekesen történik. A tokocs-

kát borító levelek t. i. elször a hegyükön fehérednek meg, elszíntelenednek
;

mennél inkább érik a tokocska, annál inkább halad lejebb ez elfehéredés, úgy

hogy az érett tokocskát misem mutatja jobban, mint az egész, kissé szennyes

barnán elfehéredett levél, amelyrl els pillantásra azt hinnk, hogy talán a

Nap heve szárította ki a rendesen kopár, sovány talajon él eme kis gyepeket.

A tokocska megérése után a rhizoid-ok is tönkre mennek, »tövük is felszakad«,

amikor is az ilyen egyedeket a szél könnyen fölkaphatja és elviheti ,
ekként

terjeszthetvén a fajt.

9. rajz. 10. rajz.

9. rajz. Acanlon triqueirum sporogonium-ának fels része, nagyítva. — 10. rajz. Acaulon

riquetrum ketts sporogonium-a, az egyik valamivel fcjlettlenebb (makói példány után).

Egyik nagyon állandó jellege az Acaidon-nak, hogy a különben is

nagyon kevés archegonium közül rendesen csak egy termékenyülvén meg. egy

sporogonium fejldik ki ; csak a legritkább esetben találunk két sporogo-

nium-ot kifejldve.

így a 10. rajzon látunk egy ilyen, Makón gyjtött ketts sporogonium-os

Acatilon-t. A hattyúnyakszeríien hajolt kanafon az A. triquetrum (Spruce)

C. MÜLL. els pillantásra felismerhet. A két sporogonium nem egyenl fej-

lettség ; mert az oldalsó, tehát a nem rendes, valamivel kisebb, gyengébben

fejldött. E második tokocska helyett rendesen egy meg nem termékenyített

archegonium-ot szoktunk látni, mint pl. a 8. rajzon.

Nem lesz érdektelen, ha elfordulási viszonyairól és társmohájáról rövi-

den megemlékezem. Az Acaulon triquetrum száraz, napos helyen, árkok

mentén, domboldalokon tenyészik, füves területen, de csak ott, ahol a f nem

nagyon buja ; viszont nem ott, ahol egészen kopár a terület, hanem ahol

elég nedvességet is kap, mégis napsütötte hely. Frissen forgatott területen,

árokparton vagy omláson hiába keressük; csakis rég elhagyatott, száraz terü-

leten találhatjuk. Ahol még eddig gyjtöttem, mindig Pterygonetirum cavi-
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foliiint (Ehrh.) Jur. volt a közelében, vagy a kett együtt. Ha a Plerygo-

fieurum tokocskája érett, könnyen megismerhetjük; de ha csupán levelei fejldtek

ki, akkor is megkülönböztethetjük az Acaitlon-{ó\, csak a leveleket kell szét-

tárnunk, azonnal ott láthatjuk a tokocskát. Különben is a Pterygoneurum

levele vastagabb is, valamint barnászöld szín.

Elterjedési körére vonatkozólag a következket említhetjük :

E mohát a külföldön sem ismerik sok helyrl; Limpricht* sze-

rint elterjedési körében agyagos és agyagos-homokos talajon, szántóföldeken,

töltéseken, kertekben és parti iszapon elszórtan, és csak a síkságon fordul

el G. Roth," Limpricht nyomán hasonlóképpen nyilatkozik.

Ugyancsak szórványosan tenyészik nálunk is, így Hazslinszky
müvében*** a következ adatokat találjuk : »Budapest környékén a Zugligetben

és Buda-Eörs mellett (vS i m k o v i c s), vSzepesOlaszi mellett (K a 1 c h b r e n n e r)

és Beszterczebánya környékén (Márkus).« Hazánk délkeleti, erdélyi részei-

bl Péter fi közölte+ és pedig csak Déva vidékérl, amely »Déva lombos

mohnórájának egyik nagyon jellemz, közönséges ritkasága« .''t Budapest

környékén való elfordulását újabban Wolc sánszky J. (Rákos melll) er-

síti meg.'""*"*'

A magam gyjtése alapján az Acaiilon triqiietniin újabb termhelyeit

a következkben foglalhatom össze.

Alföldi részeken van nagyobb elterjedtsége e mohának, bár hazánkban

csak Budapest környékérl ismeretes.

Makón és környékén 82 m. t.-sz. f. magasságban nagyon sok helyen

és tömegesen tenyészik e ritka moha, úgy hogy ugyanazt mondhatom, amit

Péterfi közleményébl idéztem. Nagyon sok helyen szedtem, melyeket

egybehasonlítva pl. azokkal, melyeket a Magas-Tátra környékén gyjtöttem,

nagyon fejlettek és nagyobbak is. Makó környékén a következ helyeken

szedtem :

A makó-újvárosi állomástól Földeák felé a vasút mentén egyik kettévágott

halom dombos oldalán tömegesen ; az újvásártéri állomás mellett, az Akasztófa vagy

Marsi domb felé; y> Tárnok a -ha.rí \ y>Zi{goly<i szlls-kertek árkában, különösen

Urtica dio'tca-k árnyékában nagyobb: 1'5 mm-es példányokat!; a Maros

partja mentén mindenütt megtaláltam, így a Lúcivár-han, Itató Jegel-n, a

Báráiiy-Iegelö-n, Léte felé ; megtalálható a szikeken is, de ott úgy látszik nem

szereti a talajt, mert nagyon szórványosan gyjtöttem, így a honvédi és

mikócsai sziken éppen T halsz Lajos-sal tett közös kirándulásunkon (1905.

évi május 21).

G. L i m p r i c h t 1, c. I, B. S. 181.

G. Roth 1. c. p. 125.
*** Hazslinszky id. h. 80. old.

t a.Adatok a hazai zárttermés (cleistocarp) mohok Í5meretéhez«. — Pótfüzetek

(LXI.) növénytani közleményei 139—142. old.

tt 1. c. p. 142.

Itt "VV o I c s á n s z k y János : Adatok Magyarország lombos mohainak ismere-

téhez. — Növénytani Közlemények. IV. kötet, 1905, I. füzet, 28. old.

* »
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Megtaláltam e mohát Kolozsvár vidékén is (1905. évi május 28-án) a

»Fellegvár«-on 411 m. t.-sz. f. magasságban és a Szamos mentén a Hója

alatt, a gazdászhíd közelében. Ez tehát a második erdélyi termhelye. Való-

színleg más erdélyi alacsonyabb fekvés helyen is megvan, pl. a Mezségen.

A Ma^s-7"ö/ra vidékérl e mohát nem ismerjük. A M.-Tátrának sík terület-

bl impozánsan fölemelked hatalmas nagy tömege tetemes mértékben befolyá-

solja a vidék növényzetét, a hideg klímát sok melegebb vidéken él növény nem

bírja ki. Az Acauloii tríqueirum fajt azért itt is több helyen megtaláltam és

szedtem. E termhelyek nemcsak azért nagyon lényegesek, hogy hazánknak

ilyen északi részén is megtalálható ez a moha, hanem más okokból is. Az

irodalmi adatok szerint e mohocskának elterjedési köre 600 m t.sz. f. magas-

ságig terjed,* azon túl nem.

Mint legmagasabban fekv termhelyen Sendtner O. gyjtötte Bajor-

országban, Sendlin^ környékén München mellett 600 m t.-sz. f.magasságban.

A Magas-Tátra környékén az Acaitlon iriqiuirinn-oi 600 m. t.-sz. feletti

magasságban is megtaláltam, és pedig a legmagasabb pont, ahol még szedtem,

704 m ! De ez már a határa e mohocska magassági függélyes elterjedési

körének, mert itt már csak néhány tokocskás példát találtam, de ami azért

eléggé bizonyítja, hogy a M. -Tatra alatt ilyen magasságig felhatol. És amint

lejebb, alacsonyabban fekv területre jutunk, ott mindjárt gyakrabban fordul

el. De akkor is inkább azokon a helyeken, a melyek nem a M.-Tátra felé

esnek, hanem attól távolabb. így például Szepes-Bélától Késmárk, Keresztfalú,

Busócz és Kramwinkel felé menve, Krigh irányában, tehát D-re, K-re és E-ra,

könnyen megtalálhatjuk ; ellenben ha Ny-ra a M. -Tátra felé, Rókusz felé akar-

juk gyjteni, bizony rendkívül nagy figyelmet követel a gyjtése.

Gyjtésem alapján (1905 tavaszán) ez újabb termhelyi adatok a Magas-

Tálra alól a következk :

Késmárk környékén a »Ziegenhals< (708 m) és a Poprád vize közötti

részen elterül »Hell« (= Hall) nev réten 600 m t.-sz. f. magasságban a*

Spinerei-jal szemben, PterygoneurummaX együtt egész formácziókat alkotva.

Szepes-Béla környékén több helyen gyjtöttem. így 635 m t.-sz. f.

magasságban a Nagy-Er felé vezet út mellett, a ÍSchwarzbach (régi okmányok-

ban >vSárpatak«) mentén a »Mühlpusch« (= Mhlbusch)-réten.

Busócz felé a Poprád-völgynek néz oldalon, a »Lind«-en innen a

»Mühlrehn« nev részen 600 m t.-sz. f. magasságban szintén elég bven

tenyészik.

Keresztfalú alatt, az állomástól E-ra menet a vasúti töltés mentén száraz,

napos domboldalakon 597 m t.-sz. f. magasságban.

Rókusz (Roks) felett a »vStenzersche Hgel« oldalán lév határdombon

a »Kahlrehn- részen 704 m magasságban.

Ez a termhely a legmagasabb pont, melyen még megvan az Acaulon

és mely elterjedési körének legmagasabb pontja is egyúttal, amint meg-

figyelésem után megállapíthattam.

* Limpricht 1. c. p. 181; G. Roth I. c. p. 125.



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 27

Ez a néhány irodalmi termhelyi adat, de fleg megfigyelésem alapján

arra a valószín föltevésre, illetleg meggyzdésre jutottam, melyet Juraízka*

is hangoztatott, hogy az Acaulon triquelruin sokkal elterjedtebb mohafaj,

mintsem gondoljuk.

F^mez elszórt és egymástól távol es pontjai hazánknak : Btídapest,

Magas-Tátra, Déva, Kolozsvár ós Mukó, legalább is úgy mutatják, hogj^ a

közéjük foglalt területen is megtalálható e moha, kivált az alföldi részen; hiszen

Makón is milyen tömegesen tenyészik I És ha itt ilyen nagy tömegben él,

élhet más, mélyebben fekv alföldi vidékeinken, de a külföldnek alacsonyab-

ban elterül vidékein is.

/ KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Florisztikai adatok."* H o 1 u b y .lózsef érdemes nesztorunk 6í» éve

daczára még élénk érdekldéssel foglalkozik tlóránk jelenségeivel. Velem

közölt levélbeli adatai közül megnyert felhatalmazása alapján közlöm a követ-

kezket. Az 1904. év júniusában nagyon megörült az életében elször látott

Rannnculiis inberaiiatns-nak (R. arvensis L. \'ar. tuberciilaiits KoCH., R.

liibcrctilatiis Dr.), melyet szántóföldeken a bazini téglagyár közelében vegye-

sen a vele közel rokonalakkal (R. arvensis L. var. spinosits Neilr.) nagy

mennyiségben talált. Bazin területén a vasút mellett szántóföldön gyjtötte

óriási példányokban az Androsace elongata L., a Myosnnis minimus L. és

néhány Galiiiin parisiense L. növényeket. Ugyancsak itt Bazin körül bukkant

egy nedves árokban a Gratiola officinalis L.-re, továbbá a legelkön és

a szlk közötti utak füves szélein bven szedte B o r b á s Potentilla siib-

argeiita-]ki mindenütt a P. argcntea és P. arenaria társaságában. Az Osztroluczky-

major közelében, amely Nemes-Podhrágyhoz tartozik, a bosáczi völgyben

az elbbi években bven tenyészett a Festiica Mynriis Ehrh., és nem nagyon

ritkán a Filago mixta HoL. a F. canescens JoRD. és arvensis L. között ; most

(1904) ennek a két érdekes növénynek itt nyoma veszett.

Mágocsy-Dietz Sándor.

* Juratzka: Üie Laubmoostlora v. Oesterr.-Ungarn. Wien. 1882. S. 89.

** Felolvastatott a növénytani szakosztálynak 1906. évi januárius 10-én tartott

ülésén.



NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Kümmeble J. Béla.)

a) Hazai irodalom:

Austerweil Géza : A szlniag felhasználása. — Temészettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1906., 74-75. old.

Bezdek József: Tkés Lajos Temesvár környékének edényes növényzete

(ismert..). — Növénytani Közlemények. l\. köt. 1905., 106. old.

Bodonyi János : Szabadföldi spárga téli hajtatása. — A Kert. Xí. évf. 1905.,

674-675. old.

Borbás Vincze dr. : Magyarország növényvilága. — György A. »A Föld

és népe« V. köt. 1905., 99—127. old.

Borhy Sándor : Euphorbia pulcherrima. — A Kert. XI. évf. 1905., 745

—

746. old.

Bottá István: Fekete József. — A Kert. XI. évf. 1905., 727—728. old.

Csorba Pál : A Hydrangea hortensia cserépben való nevelése. — Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 309-310. old.

— — A Sophora japonica L. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 365—367. old.

Dene Béla István : A paradicsom hajtatása. — A Kert. XI. évf. 1905., 708

—

709. old.

Ernyey József: \ magj'-ar szent korona országainak területén érvényben volt

gyógyszerkönyvek hivatalos gyóg3'szereinek jegyzéke. I^udapest, 1905.

Szerz sok gyógyszernek a népies magyar botanikai nevét is feltünteti.

Farkas Lajos : Csávázott burgonyagumók. — \ Kert. XI. évf. 1905., 741—
742. old.

Futó Mihály dr. : Az Aspidium lobatum Sw., Aspidium angulare Kit. és Aspi-

dium Braunii egymáshoz való viszonyáról. Kolozsvár, 1906. Ajtai K. Albert könyv-

sajtója. 80 16 old. 4 ábrával.

— — Néhány szó a Filicalcs fajai, alfajainak és fajváltozatainak bélyegeirl s

ezzel kapcsolatban a Polypodium vulgare L., Scolopendrium scolopendrum Karsten és

Pteridium aquilinum Kuhn faj változatairól. Kolozsvár, 1905. Ajtai K. Albert könyv-

sajtója. 80 22 old.

Gyrffy István dr. : Hymenostylium curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. /í. scabrum

Lindb. újabb elfordulásáról hazánkban, különös tekintettel a szár és levél anatómiai

viszonj'aira. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 95— 100. old.

Hegyi Dezs : Bab vagy baszuly (betegségei). — A Kert. XI. évf. 1905.,

692-693. old.

Borsó (betegségei). — A Kert. XL évf. 1905., 752—753. old.

Burgonya (betegségei). — A Kert. Xll. évf. 1906., 22—24. old.

Jávorka Sándor : Prodán Gyula »Adatok Eger és környékének f[órájához«

(ismert.). — Növénytani Közleménj'ek. IV. köt. 1905., 106. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak
minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Kardos Árpád : Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület második évtizedének
története (folyt, és befej.) — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 295-304. és 328—
359. old.

— — Képek a budapesti Városligetbl. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905
307-309. és 360 -361. old.

-r- — Néhány új;ibb rózsáról. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 362—365. old.

Köcse György : A spárga czélszer hajtatása. — A Kert. XI. évf. 1905.,

707—708. old.

Krenedits Ödön : Rózsafák visszametszése. — A Kert. XL évf. 1905., 682
683., 713. és 722—723. old.

Kunszt János : Úti jegyzetek s tapasztalásaim a magyar orvosok és természet-

vizsgálók Szegeden tartott XXXIII. gylése alkalmából. Losoncz 1905. Losonczi Sándor
könyvnyomda. 8" 19 old. — Különlenyomat a »Losoncz és Vidéke« 1905. évf. 40.,

41., 43., 44., 46. és 48. számából.

Lengyel Géza : A Momordica Charantia növényrl. — Természettudományi Köz-

löny." XXXVIII. köt. 1906., 93. old.

— — Hanz Schinz »Plantae Men}'hárthianae«, Ein Beitrag zur Kenntnis der Flóra

des unteren Sambesi (ismert.). — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 101— 102. old-

— — Ormándy Miklós »Növénynevek etymologiája« (ismert.) — Növénytani

Közlemények. IV. köt. 1905., 104—105. old.

— — Rendellenes növés Boletus edulis. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1905., 91. old.

Lengyel Géza : Szabó Zoltán »Monographie der Gattung Knautia« (isme rt.)

— Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 104— 105. old.

Magyar Gyula : Clerodendron myrmecophilum és Cl. falla.x. — Kertészeti

Lapok. XX. evf. 1905., 361-362. old.

— — Három kiváló diszcserje-újdonságról. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

304—300. old.

Mesriczky Szalay Alix : .\ magról tenyészthet fszernövények. — .\ Kert.

XL évf. 1905., 738—741. és XII. évf. 1906., 3-5. old.

Mágocsy-Dietz Sándor : A lúczfeny eltorzult toboza. — Növénytani Közle-

mények. IV. köt. 1905., 100-101. old.

— — A második nemzetközi botanikai kongresszus. — Természettudományi

Közlöny. XXXVIl. köt. 1905., 740—746. old.

Paszlavszky József : A virágillat és a méhek. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIl. köt. 1905., 781—782. old.

Pax Ferdinánd : A gánóczi kövült növényzet. Die fossile Flóra von Gánócz

bei Poprád. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 89—95 és (19) — (59) old.

Rapaics Raymund : Ernyey József A magyar szent korona országainak terü-

letén érvényben volt gyógyszerkönyvek hivatalos gyógyszereinek jegyzéke (ismert.). —
Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 105 — 106. old.

Ráde Károly : A Begonia »Gloire de Lorraine< mint teli virág. — A Kert.

Xlf. évf. 1906., 13—14. o!d.

— — A vadrózsa (Rosa canina) magról való szaporításáról. —
,
Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 303—307. old.

— — Egyes kevésbé ismert, de ajánlatos Ficusokról. — A Kert. XI. évf. 1905.,

079-682. old.

Rodiczky Jen dr. : Lestyán termesztése. — A Kert. XII. évf. 19(^6., 20—21. old.

Sajó Károly : .Az stermészet kincseinek megmentése. — Természettudományi

Közlöny. XXXVIl. köt. 1905., 705—739. old.

Schilberszky Károly dr. : .A cseresznyerothadás egyik okozójáról. — A Kert. XIL

évf. 1906., 24. old.

A kelkáposzta feketerothadása. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

373. old.



30 NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.

Schilberszky Károly dr. : Nevezetesebb iigorkabetegségek. — Kertészeti

Lapok. XX. évf, 1905., 373—374. old.

— — Ugorkatermés virágporzás nélkül (Parthenocarpa). — A Kert. XI. évf. 1905.,

763. old.

Virágh Dániel : Bouvardia tenyésztése. — .A Kert. XI. évf. 1905., 740

—

747. old.

Zalai Zsófia : Néhány j(') szeptemberi körte. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

311—312. old.

b) Külföldi irodalom.

A.scherson, Dr. Paul : Über eine neue Form von Sibiraea Max. — Sitzungsbericht

der Gesellschaft naturforschender P'reunde zu Berlin. Jahrg. 1905., Seitc 219— 2li2.

A szeiz a Sibiraea croatica Deg. nev növénynek horváttengerparti cs hercze-

govinai termhelyével foglalkozva, annak elfordulása által növényföldrajzilag lényeges

megersítést lát az .Ázsiával összekötött európai tlórakapocsban.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

deczember 13-ikán tartott (CXVI.) ülése.

E^lnök : Klein Gyula
; Jegyz

m e r 1 e J. Béla.

K ü m

1. Klein Gyula elnök mély fajdalom-

mal jelenti, hogy Fekete József buda-

pesti kir. magy. tudománj'egyctemi növény-

kerti intéz, szakosztályunk tagja múlt évi

november 27-ikén elhunyt. A megboldo-

gultban szakosztályunk egyik buzgó tagját

vesztette el, aki botanikai mködéseink-

ben és törekvéseinkben mindenkor élénken

részt vett. A növényeket már kora ifjú-

ságától kezdve lelkes szeretettel ápolta és

gondozta ; kertészeti tudása és tapaszta-

latai lévén pedig elsrend magyar ker-

tészszé lett, amiért a hazai botanikusok,

pályatársai és az egész magyar kertész-

társadalom ehsmerését és tiszLeletét vívta

ki. Emlékét szakosztályunk kegyeletesen

fogja rizni és az elhunytával ért veszte-

ség fölött jegj'zkönyvében ad kifejezést.

2. Bernátsky Jen (Budapest) » í.^/aZ'Z'

vizsgálatok a Polygonatunt-félék anatómiá-

jára vonatkozólag «. czím dolgozatát T u-

zson János terjeszti el. Bernátsky a

Folygonatum-íélék összes hazai, valamint

két küLöldi fajának részletes anatómiai szer-

kezetét ismerteti rendszertani szempontból.

A gyökér, gyökértörzs, szár és levél ana-

tómiai szerkezete alapján az egyes fajok

és génuszok biztosan meghatározhatók,

amihez azonban ép és egészséges anyagra

van szükség. Bernátsky egyúttal a

Polygonatum gyökéitörzsén található ki-

emelked lélegznyílasok élettani szerepét

is magj'arázza.

3. F a n t a Adolf (.Székesfehérvár) »Rend-

ellenes növényeké czímen ismerteti dolgo-

zatát. Bemutatja rövid leírás kíséretében

a növénygyjtései közben talált 58-féle

rendellenes növénj^t. A virágokon a rend-

ellenességeket átnövés, összenövés, a szir-

mok szabályellenes alkata, száma és színe

szolgáltatták ; bemutat továbbá egynél

több virágot hordó tkocsányokat és össze-

növés okozta elszalagosodott szárakat is;

valamint összentt és számra, színre és

alkatra nézve rendellenes leveleket ; végül

máktokokat, melyeknek belsejében fiók-

tokok képzdtek.

A tárgyhoz sznlva M á g o c s y-D i e t z

i Sándor, örömét fejezi ki az eladónak az

általa megfigyelt és följegyzett rendelle-

I
nességeknek gazdag sorozatához, melyek

közül némel3'ik új és érdekes adat a

teratologiai irodalomban.

4. P é t e r f i Márton (Déva) » Bryologiai

liö-leinéiiyehv. czím dolgozatát Schil-
berszky Károly terjeszti el. Péter fi

kimeríten ismerteti ebben a Grimmia
plagiopodia Hedw. fajnak hazai területén

való elfordulási viszonyait. Dolgozatának

másik részében pedig a hazai Cephalo-

ziella-k ismeretéhez szolgáltat br3rolQgiai

adatokat, melyekre vonatkozólag két eredeti

rajzon mutat be egy fiatal növényt, vala-
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mint a szárkciesztmetszet jellemz szer-

kezetét is.

5. Révész Béla (Békés-Gyula) »Saö

Paula állani Jlórájav. czím dolgozatát

E r n y e y József terjeszti el. E jó részben

lakatlan és azéit eléggé nem ismert bra-

zíliai állam növényzetérl a közvetetlenijl

érdekelt amerikai szerzkön kivül vajmi

kevesen irtak. Különleges irodalma még
csak most kezd fejldni, C a m i n h o a,

L ö f g r e n és a brazíliai múzeumok köri.íl

csoportosuló, túlnyomólag európai szár-

mazású tudósok révén. Kutatásaik ered-

ményei a »Flora Brasilíensís« nagyszabású

összefoglaló munkában, a sao pauloi állami

földrajzi bizottság botanikai osztályának

munkálataiban és herbáriumaiban vannak

elhelyezve. Révész az eddigi munkála-

tok eredményeit észleletei a maga és a ku-

tatókkal, fleg Löfgren-ncl való sze-

mélyes érintkezés nj'omán közli. Mint or-

vos több éven át bejárta a Santos kiköt,

Rarahiba és Botucatu mellékét. Leírásának

czélja nem a növényzet részletes ismer-

tetése volt, hanem csupán általános tájé-

koztatás.

Révész részletesen tárgyalja az s-
erdk életét, a liánok, az epiphyta-nö-

vények és a fak küzdelmeit ; elsorolja a

nevezetesebb vadi'ntenyész és tenyésztett

növényeket is. Külön szól végül a tenger-

part homokbuczkáinak sajátszer alkal-

mazkodó erdejérl, az »uhudu«-ról és a

száraz síkságok (»campo cerrado«) élet-

viszonyairól, a növényzet tartalmas enu-

merácziójával egyetemben.

6. T u z s o n János (fjudapest) »>1 bala-

totii fosszil fák anatómiai megliatározásao.

czím elad;is;iban kivonatosan és elzetes

közlés gyanánt ismerteti az idevonatkozó

terjedelmesebb dolgozatát. \ meghatározott

kövületek L ó c z y Lajos egyetemi tanár-

nak a Balaton és vidékének felkutatására

iránj'uló gyjtéseibl származnak.

A dolgozat bevezetésébl T u z s o n

ismerteti amaz álláspontját, hogy a fosszíl

növényrészek meghatározásában nem czél-

szer a fosszil növényzet irodalmának

hiányos és rendszertanilag értéktelen vagy

kétes érték megállapításaihoz alkalmaz-

kodni, hanem els sorban a jelenlegi nö-

vénj'zet képezze eire vonatkozó ismereteink

alapját. A meghatározás eredménj^ezte el-

nevezés a legtöbb esetben csak azt jelentheti,

hogy az illet növényírész ehhez vagy ahhoz

a génuszhoz tartozhatik. .Az olyan fosszil

növénytöredékek azonban, melyek rosszul

vannak megtartva, vagy pedig a meg-

határozás szempontjából bármilyen okból

is értéktelenek, még a fenti értelemben

sem tarthatnak igényt tudományos elneve-

zésre és legczélszerbb volna, ha az ilyen
.

példánj'okat a szerzk, leírásaikban csak

számozással jelölnék meg. A balatoni fák

közül T u z s o n-nak sikerült meghatá-

roznia a Magnolites silvatica n. sp. fajt, a

mely, gyakori elfordulásából következ-

tetve, a Balaton környezetén, a fiatalabb

harmad korban kiterjedt erdségeket alkot-

hatott. Továbbá a Ccliitis Klcinii új fajt,

mely a Sümeg-vidéki fiatal, harmadkori réte-

gekbl ered. CV/Z/s- leveleket Etting-
h a u s e n és K o v á t s írtak le a Tokaj

melletti Erdbénye vidékérl. Ismerteti

továbbá T u z s o n az Almádi vidékérl

származó és alacsony bélsugarai folytán

egyelre az Araticarites Rhodeamis Güpp.

fajcsoporthoz sorozható fajt és egy másik

Araucariles-t Balaton-Kövesd vidékérl

;

végi pedig a 2. és 'S. sz. fajokat, melyek

közül az utóbbi elkorhadt állapotban köve-

sedéit meg és jól észlelhet gombafonala-

kat meg baktériumokat is tartalmaz.

Mágocsy-D ietz Sándor örömmel
üdvözli az eladót érdekes eladásáért és

sajnálja, hogy a rendelkezésre álló rövid

id nem engedte élvezhetni olyan mérték-

ben az eladást, amint azt a tárgy fon-

tossága megkívánta volna.

7. Schilberszky Károly a Fekete
József egyetemi nüvén3'kertí intéz el-

hunytára vonatkozólag közli a szakosz-

tálylyal, hogy a gyászos esetrl a legutóbb

megjelent szakosztályi folyóirat közölt

jelentést. Továbbá, hogy a temetésen, az

egyházi szertartás után a megboldogult

ravatalánál búcsúztató beszédet mondott

a növénytani szakosztály nevében. A te-

metben pedig a sírnál .Mágocsy-
Dietz Sándor mint a tud.-egyetemi

botanikai igazgatója intézett búcsúszavakat

a megboldogulthoz.

8. S c h i 1 b e r s z k j' Károly az elnök-

ség megbízásából ama kéréssel fordul a

szakosztály tagjaihoz, járulnának a F e-

k e t e József erdemeit megörökít emlék-

m költségeihez, amelynek eszméjét tisz-

telinek legutóbb összegylt értekezlete

pendített meg.

A szakosztály tagjai a kitett gyjtíven
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kegyeletes adományaikkal járulnak a

F e k e t e - emlék létesítésének a költsé-

geihez, mely czélra eddig adakoztak

:

F a n t a Adolf, G e s e 1 1 János, K u -

b a c s k a András, K ü m ni e r 1 e J. Béla,

T h a i s z Lajos és T u z s o n János szak-

osztályi tagok. Az ekként összeg3'lend

összeget az elnökség, mint a K. M. Ter-

mészettudománjá Társulat növénytani szak-

osztályának költséghozzájárulását az emlék-

bizottságnak fogja átszolgáltatni.

9. K ü m m e r 1 e J. Béla jegyz jelen-

tést tesz az Országos Erdészeti Egyesület-

tl érkezett átiratról, melyben értesít, hogy

a hazai természetrajzi ki.ilönlegességek és

ritkaságok védelme ügyében a növénytani

szakosztály kebelébl kiküldött bizottságba

az Egyesület részérl B u n d Károlyt,

egyesületi titkárt küldötte ki.

Az Erdészeti Egyesület kiküldöttével

kiegészített bizottságra vonatkozólag Má-
gocsy-Dietz Sándor indítványára a

a szakosztály F i 1 a r s z k y Nándort vá-

lasztja meg a bizottság elnökévé, kérve,

hogy az eszmecserék és tárgyalások fel-

vételére hívja össze a bizottságot.

10. Ugyancsak a jegyz felolvassa

Schilberszky Károly szerkesztnek

a szakosztályhoz intézett nyilatkozatát a

»Növénytani Közleményeké szerkesztése

és a füzeteknek határozott idközökben

való megjelenése ügyében.

M á g o c s y-D i e t z Sándor másodelnök

erre vonatkozólag indítványozza, hogy az

ügy Schilberszky szerkeszt nyilat-

kozatában foglalt lényeges javaslatoknál

fogva a szerkeszt-bizottságnak adassanak

ki tanulmányozás végett, amelynek véle-

ményes jelentése a legközelebbi, 1906.

januárius hó 10-ikén tartandó ülésen a szak-

osztálylyal közöltessék. Az indítványt az

elnök a szakosztály nevében határozatilag

kimondja.

11. Szabó Zoltán (Budapest), felhívja

a figyelmet a Növ. Közi. I5-ik füzetében

lenyomott okt(')ber 11-iki jegyzkönyvnek

ama téves közlésére, hogy »M á g o c s y-

D i e t z Sándor szerint a gánóczi feltárá-

sokra vonatkozólag felhívandó az illetékes

geológiai szakemberek figyelme és érdek-

ldése. « M ág ocsy-Dietz Sándor másod-

elnök ezt indítvány alakjában terjesztette

volt a szako'ztály elé, mire most helyre-

igazításául a szakosztály elhatározza, hogy

a Természettudományi Társulat választ-

mánya útján a Magyarhoni Földtani Társu-

lathoz átiratot intéz, amelyben a nevezett

Társulat figyelmét a gánóczi mésztufa

fosszil növényeinek palaeontologiai neve-

zetességére felhívja és javasolja, hogy a

nevezett lelhely tüzetesebb felkutatásával

és ;i gyjtött anyag feldolgozásával v.'ila-

kit bízzon meg.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

januárius 10-ikén tartott (CXVII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1 . Klein Gyula elnök üdvözli az új

esztend els ülésén egybegylt szak-

osztályi tagokat és kéri a szakosztálynak

önzetlen egyetértését, valamint hathatós

támogatását, hogy botanikai mködésünk
ez évben is sikerekben és eredményekben

gazdag legyen. Végül visszapillantást nyújt

az elmúlt év egyik nevezetes esemén3'érl,

a Bécsben tartott botanikai nemzetközi

kongresszuson való részvételrl, és annak

Magyarországba rándult jelentékeny számú
tagjainak fogadtatásáról, továbbá kirán-

dulás eredményérl.

F i a 1 o w s k i Lajos az elnök ama
közlésére, hogy vezetése alatt a szak-

osztály több tagja a bécsi nemzetközi

botanikai kongresszuson olyan eredmény-

nyel vett részt, amely a szólónak nem
csupán abbeli aggodalmát oszlatta el,

hogy ott hazánkat mint provinciát fogják

tekinteni^ hanem éppen elismerést is

hozott. A magyar résztvevk nem csu-

pán tiszteletben részesültek, hanem a kül-

földi szaktársak m.éltatását megszerezték.

Közleményeink-ben közremködve, ezzel

szakosztályunk tagjainak a munkiira való

készségére ösztönzésükkel adtak példát.

A felszólaló ennek a megörvendeztet és

buzdító hírnek hatása alatt és az elnök

eddigi lelkes vezetésének és munkálko-

dásának szinte elismerését nyilvánítja ki

és a jelenlevk tetszésnyilvánítása között

azt a kérését fejezi ki : ajándékozza ;iz

elnök eddig kifejtett j() érzését a szak-

osztály iránt továbl-ira is !

Mágocsy-Dictz Sándor másod-

elnök indítványozza, hogy Klein Gyula

elnöki megnyitó beszéde a F i a 1 o w s k i

Lajos tagtársnak a szakosztály nevében
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tolmácsolt köszönet n3álvánítás,i egész

terjedelemben jelenjen meg a jegyz-

könyvben, illetleg a »Növénytani Közle-

mények«-ben. Az indítványt a szakosztály

elfogadja.

Klein Gyula elnök továbbá jelenti,

hogy a f'ranczia Akadémia a »T h ore«-
díjat múlt évben dr. csík-mádéfalvi I s t -

V á n f f i Gyula, a Szlészeti és Ampelo-

lógiai Intézet igazgatójának ítélte oda, egy

franczia nyelven megjelent, kitn gom-
bászatt tanulmányáért. Istvánffi már
másodízben n3'erte el ezt a díjat, melyrl,

a magyar névnek dicsséget szerezve, a

legnagyobb örömmel adok hirt.

2. Barna Balázs (Kolozsvár-Monostor)

y>Van-c különbség a vadon élö és a inivelt

Gramincák anyarozs- (Claviceps purptirea

TuL.^ betegsége közt .^« czím dolgozatát

Temek János terjeszti el. Dolgozatá-

ben Barna a Claviceps purpurea Tui..

természetének ismeretérl való vázlatos tör-

téneti áttekintés után azokat a pázsitfélékct

közli, amelyeken talált legelször Cla-

viceps piirpitrea-hoz tartozó sclcrotium-

okat. Ezek a következk : Hordeum niuium,

Loliiim teinnlentiíin, Triticum caninum,

Agropyrum barbiüatum és Aira flexuosa.

Ezekkel együtt 35 pázsitfélérl van tudo-

mása, amelyeken a Claviceps purpurea

sclerotiumait megtalálták. Ezután Barna
a rozsnak és általában a mvelt pázsit-

féléknekfertzése módjáról kimutatja, hogj^

az inkább a mézharmatban hemzseg
konidium-ok, mint a sclerotium-okbó! fej-

ld tömlspórák révén történik.

Barna saját kísérletei alapján mívelt

pázsitfélékrl megfertzi a vadon él fajokat

és viszont ; e kísérleteket külön erre való

készülékekben végezte, még pedig ered-

ményesen. Kísérletei a következk voltak :

1. Claviceps purpurea-nak a Triticum

repcHS-il való sclerotium-aival, illetleg

az ezekbl mesterségesen tenyésztett spó-

rákkal eredményesen megfertzte a rozsot

és a búzát.

2. A rozsról való sclerotium okból nevelt

tömlspórákkal eredményesen fertzte meg
a Dactylis glomeraia-t és a Brotntis

inermis-t.

3. A Sphacelia-alak mézharmatjában lev
konidiumokkal eredményesen fertzött meg
különböz vadon él pázsitféléket.

Az eredményt szolgáltató és mesterséges

fertzés alapján létesült sclerotium-ok a

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 1. füzet

Claviceps purpurea sclerotium-aival meg-
egyeztek, csupán alaki tekintetben külön-

böztek tle, ami azonban lényegtelen el-

térésnek bizonyult.

T o m e k János azt a megjegyzést fzi
hozzá, hogy amennyiben a szerz részben

új növényekkel kísérletezett, újabb igazoló

adatokat szolgáUatott azon eredmények-

hez, amelyeket S t á g e r Róbert berni

orvos 1900— 1903-ban elért, és amelyeket

a »Botanisches Centralblatt«-ban 1900. 83.

S. 2., »Botanische Zeitung«-ban 1903. S.

111— 158. és 1905. S. 216. (júl. 24.)

közölt, — ahol 44 kísérleti sorozatban

száznál tnbb kísérletben ezt a megegyezést

már évekkel elbb kimutatta, és a Clavi-

ceps purpurea meg a Claviceps micro-

cephala természetéhez bvebb adatokkal

is járult. Ha a do'gozat szerzje ezeket

a dolgozatokat ismerte volna, megelégedett

volna sokkal kevésbé hangzatos czímmel.

De ezeket a munkákat nem említi, bár

kísérleteiben S t á g e r-éhez hasonló módon
jár el.

T u z s o n János pedig megjegyzi,

hogy amennyiben a dolgozat összes adatai

pontos idrendi adatokkal támogatott,

rendszeres intézeti munka eredményei, úgy
értékesek még akkor is, ha egyeznek a

S t á g e r eredményeivel ; csakhogy ez az

egyezés, mint a S t a g e r eredményeinek

megersítése, valamint az esetleges eltéré-

sek is a dolgozatban mint il^'enek tüzetes

hivatkozással feltüntetendk.

A tárgyhoz még Mágocsy-Dietz
Sándor szól és a dolgozatot a szerkeszt-

bizottsághoz utalja, további elbírálás czél-

jából.

3. G y r f f y István (Makó) »A Magas
Tátrán gyjtött néhány virágos növénynek

üj termhelyi adata« czím dolgozatát

T h a i s z Lajos terjeszti el.

4. H o 1 u b y József (Nemes-Podhrágy)

»Adatok Nemes - Podhrágy flórájához^

czím közleményét Mágocsy-Dietz
Sándor terjeszti el. H o 1 u b y József

néhány tlorisztikai adatot közöl Bazin és

Nemes-Podhrágy határából.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szól.

5. R a p a í c s Raymund (Boroszló) >->A

magyar sziklakó növényszövetkezet« czím
dolgozatát B e r n á t s k y Jen terjeszti

el. A keleti és nyugoti sziklak növé-

nyek között a számbeli eltérésen kívül

az a különbség is mutatkozik, hogy egyes

3
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növények keleten sziklakok, míg nyugaton

nem azok és fordítva is. Ilyen pl. az

Althaea officinalis. A sz\k\akó jelleg amúgyis

a talaj chemiai befolyásától függvén, ezt

nem magyarázhatjuk meg a klímával. A

megoldást csak a sziklak növényszövet-

kezet keletkezése adhatja meg. bhhez

megint a Jialophytistnus elemzése szolgál-

tatja a kulcsot.

R a p a i c s a maga élettani és ökológiai

megfigyelései, valamint az irodalom föl-

jegyzései alapián a halophytismust önálló

jellegnek tartja, és mint a talaj chemiai

hatásától függ jelleget élesen elválasztja

a fény, a meleg és a víz fizikai befolyásán

nyugvó xerophytismustól és legföljebb

mint mellérendelt tényezket tekinti, ha

egyazon növényen jelennek meg.

A szíklakás a különböz növényeken

különböz fokú, és a sziklak homoki

xerophyta-típustl a tengerparti tiszta

halophytismusig a két jelleg közbens ke-

verdési állapotai vezetnek el.

A geológia azt mutatja, hogy a szik

mint sivatagi képzdmény, csak az újabb

korszakban jelenik meg, és így természe-

tesen a szíklakás maga is. A sziklak

növények tehát a vázoltak alapján a xero-

phyta növényektl származtak és szár-

maznak, még pedig ezeknek a tengerpartra

irányuló vándorlása útján. Vannak azon-

ban olyan alakok is, melyek ennek a

vándorlásnak, melyet R a p a i c s positiv-

nak nevez, éppen az ellenkezjét mutat-

ják, vagyis a negatív vándorlást ; tehát

az alkalmazkodásban a halophytismustól

a xerophytismus felé haladnak megint.

Ezek a vándorlók vagy neohalophyta-k,

melyek a pozitív vándorlásnál a halo-

phj'tismusig jutnak el, és itt vagy meg-

állapodnak, mint tették azt a ma már csak

tengerparton lakó sziklakok, vagy onnan

megint a szárazföld belsejébe vándorol-

nak mint negatív irányú vándorok és az

alkalmazkodásnak éppen fordított sorozatát

futják végig, mint a positív vándor szik-

lakók. A neohalophyta-kkal szemben van-

nak és a két vándorlás összegez ered-

ményeképpen elállanak az archihalo-

pliyta-k, melyek a két határ között minden-

fokú életkörülmény mellett megélnek, ter-

metökben pedig a két széls jelleg egyes

vonásaib(')l megállapodott új kevert jelle-

get öltöttek.

Hazánk, mint önálló földrajzi egység a

nyugoti Európától a sziklak növény-

szövetkezetében éppen abbian különbözik,

hogy több a pozitív vándorlási állapotban

lev szíklakója és hogy egészen önálló fej-

ldést árul el ebben a töiténetbcn, amely

nem egybennszülcitt növénypolgárnak adott

eredetet.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szólva, ama

véleményét nyilvánítja, hogy R a p a i c s

tanulmánya hiányos. Nincsenek benne ki-

merítve az összes hazai sziklakok. A hazai

sós talajok növényzetének különbözségét,

valamint ezeknek okait nem derítette ki.

A sós növények sorozatában említett

Plantago sihirica egyáltalában nem is

tenyészik az országban, azt nálunk a

Plantago Schtvarzenbergiana Schur helyet-

tesíti.

R a p a i c s új mszavakat is alkotott

a sziki növények bizonyos csoportjaira.

T h a í s z fölöslegesnek tartja az amúgy

is bséges terminológiát még jobban meg-

terhelni. Új mszavak gyártásának egj'-

általában csakis behatóbb és kimerítbb

tanulmányok alapján írt mvekben van

jogosultsága.

6. Schilberszky Károly » Teraio-

lógiai esetek« czímen tartott eladásában

bemutatások kíséretében a következkrl

szólott

:

1

.

gcsörösség az enj^ves égerfa (Alnus

glutinosa) gyökerén, mely abnormális ere-

det polycladia-ban bírja alapját. A jelleg-

zetes képzdés vastag gyökeret Ma-
gyar Endre küldötte Szolyvárról, melj^et

a Latorcza-folyó medrében talált. A
szóban forgó vastag gyökéren egymás

mellett sren temérdek járulékos gyökérág

okozza a bemutatott csomorosságot. Ha-

sonló külsej de tle eltér eredet esetek

fordulnak el pl. a Thuya giganfea, Fraxi-

nus és Castanea vesca fás gyökerein.

2. Bemutatja a Prunus armeniaca virá-

gát, feltnen ellombosodott csészelevelek-

kel, melyek tetemesen hasonlítanak e fa

lomblevcleihez ; Schilberszk}' meg-

jegyzi, hogy a Rosaccae család körében

eme változásra rendkívül nagy a haj-

landóság.

3. Árpával ér körtéket mutat be (gj'üj-

tötte dr. P á k o z d y Károly egy gellért-

hegyi kertben), melyek voltaképpen nem
gyümölcsök, hanem hajtásoknak — leg-

vali'iszínbben farügyeknek — a szöveti



PÉNZTÁRNOKI KLMUTATÁS. 35

túltengései, miközben a rajtuk lev pik-

kel3'ek is hipertrófosakká lettek. E gyü-

mölcsöket utánozó tengelj-alakulatok bel-

sejében a körtékre jellemz kavicsokat

(ksejtek) is megíalálta.

A tárgyhoz T u z s o n János és M :i
-

gocsy-Dietz Sándor szólanak.

7. K ü m m e r 1 e J. Béla jegyz jelen-

tést lesz a Természettudományi Társulat

titkárságától érkezeit átiratról, melyben

tudatja, hogy a választmány a szakosztály

folyóiratának kezelése fejében az elfize-

tési díjakból eddig számított 10"/o levoná-

sát 1906-tól fogva megszüntette, és azt

határozza, hogy ez összeg szintén a folyó-

irat költségeinek fedezésére fordittassck.

— Tudomásul van.

Ugyancsak a titkárság felhívja a figyel-

met, hogy nagyon kívánatos volna, ha

a szakosztály a többi testvérszakosziálylyal

a Társulat szakosztályi ügyrendjét együt-

tesen vizsgálná át és a szükséges változ-

tatásokat lehetleg egyönteten hajtaná

végre.

Erre vonatkozólag a jegyz megjegyzi,

hogy a növénytani szakosztály a többi

testvérszakosztályokhoz hasonlóan már
1904. évi április 13-ikán tartott ülésén

küldött ki az ügyrend alkalomszer reví-

ziója végrehajtására bizottságot, melynek

tagjai az elnök, szerkeszt és a jegyz.
Ebbl kifolyólag a szakosztály megbízza

most a jegyzt, hogy lépjen ismét érint-

kezésbe a kiküldött bizottságoknak a kor-

elnökével az együttes tárgyalások meg-
indítása érdekében.

S c h i 1 b e r s z k y Károly szerkesztnek
a »Xövénytani Közlemények« szerkesztésé-

vel és megjelenésével foglalkozó nyilat-

kozatára vonatkozólag, melyet a szak-

osztály a múlt havi ülésen jelentéstétel

végett a szerkeszt-bizottságnak adott ki,

K ü m m e r 1 e J. Béla jegyz elterjeszti

a szerkeszt-bizottságnak erre vonatkozó
határozati javaslatát, mely szerint

:

1. minden eladó eladásának kéziratát

adja át lehetleg az eladás napján a

szerkesztnek;

2. a »Növényiani Közlemények « év-

negyedenként jelennek meg, még pedig

olj'képpen, hogy evenként a magyar szö-

vegben az ívek száma egyelre 10, a

»Beiblatt«-ban pedig legföljebb 3 nyoma-
tott ívnyi terjedelm.

Eme határozati javaslattal szemben
G a b n a y Ferencz kifejezi abbeh aggo-

dalmát, h,ogj' a »N')vénylani Közlemények

«

pontos megjelenésére nézve nem látja a

kell biztosítékot.

K ü m m c r 1 e jegyz hangsúlyozza a

határozott idközökben való pontos meg-

jelenésre nézve tett szerkeszt-bizottsági

megállapodásokat, amelyeknek a szer-

keszt és a jegyz föltétlenül érvényt fog-

nak szerezni.

A szakosztály többsége a javaslatokat

elfogadván, Klein Gyula elnök azokat

szakosztályi határozatoknak nyilvánítja ki.

GYJTEMÉNYEK.
D r. Degen Árpád, Flatt Károly és Thaisz Lajos: » Magyar

füvek gyjteménye « czím vállalatból megjelent folytatólagosan a IV., V. és

\'\. kötet* ; az egyes kötetek 50—50 fajt tartalmaznak.

hz itatóspapiros ívekben elhelyezett hérbáriumi kiadás ára kötetenként

belföldön 10 kor., külföldön 12 kor. 50 fill. ; a díszkötés könyvalakú, vastag

papirosra ragasztott kiadás ára belföldön 30 kor., külföldön 35 kor.

* Bemutatta Thaisz Lajos a növénytani szakosztálynak 1905. évi november

8-ikán tartott ülésén.
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Pénztárnoki kimutatás.

A Növénytani Szakosztály zárószámadása és vagyonmérlege az 1905. évrl.

o N Bevétel

Összes maradék az 1904.

évrl - ._. ...

Növénytani alapra befolyt

Elfizetésekbl befolyt ...

Országos segélybl kapott

összeg ... ... ._. --. ...

Társulattól kapott segély

Összeg

K.

1121

50
1321

500
2000

23

50

Összesen 14992 73

O N Kiadás

írói és szerkeszti dijak..

Szakosztályi jegj'z tisz-

teletdija _. ...

Rajzok és metszetek

Nyomtatás . ... ...

Kis nyomtatvány.. ... ...

Postaköltség... ... ... ...

Kezelési tiszti dij . ... ...

Vegyes kiadások.. .. ...

Maradék 1906-ra* ...

Összesen ... ...

Összeg

K. f.

764

240


