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B r b á s Vincze ama tudósok közé tartozott, akit a botanika tökéletesen

lekötött, kedvelt szakmáján kívül egyéb alig érdekelte t. Ez volt az oka

annak, hogy embertársaival társadalmi úton nem igen érintkezett. Eme körül-

mény, továbbá az is, hogy több elismerésre vágyott, mint a mennyiben tövises

pályáján részesült, elkeseredetté, rideggé tette t az érintkezésben és bizal-

matlanná szak- és embertársai iránt.

A magába zárkózott tanár 1877 óta élt Csörghey Gizellával a leg-

boldogabb, de gyermektelen házasságban.

Midn a legnagyobb kegyelettel veszek magam is végs búcsút egykori

mesteremtl, minden jóstehetség nélkül is megjövendölhetem, hogy midn
rpajd egykor a magyar florisztika történetét tovább írják, Borbás Vincze

mködésérl (S i m o n k a i -éval egyetemben) mint külön korszakról fognak meg-

emlékezni, éppen úgy mint a K i t a i b e 1-érl, akinek nagyszer fölfedez munká-

ját nemcsak folytatták, de azt lehet mondani, hogy be is fejezték. Az ezután

következ korszakot pedig azoknak a mködése fogja követni, akik rendezni

fogiják azt az óriási anyagot, amit tudósaink Kitaibel-tl kezdve napjainkig

hangya- szorgalommal összegyjtöttek. Thaisz Lajos.

Quint József: Pótló adatok a Római-fürd Bacillaria-

flórájához.*

(6 eredeti rajzzal.)

Az 1905. évi márczius hava óta — amikor egyetemi pályadolgozatomat,

mely a » Növénytani Közlemények« 1905. évi 4. füzetében megjelent, befejez-

tem — szakadatlanul folytattam vizsgálataimat és különösen tavaszi gyjté-

seimbl sikerült még több kovamoszatfajt meghatározni. Emez újabb fajokat,

valamint anyagom beszerzésének és feldolgozásának módját óhajtom most rövi-

den ismertetni.

Említett dolgozatomban közölt vizsgálati eredményeimhez az anyagot

1904. évi november havában szereztem be. Azért gyjtöttem csupa friss

anyagot, mert a meglév régi különböz helyekrl összekevert iszap tiszta-

ságában nem bíztam, de meg a gyjtés idejét sem tudtam már. Mint els

dolgozatomban kimutattam, különböz alakok tenyésznek e kis területnek is

két különböz pontján. A kovamoszatok életföltételeibl és szaporodásából

pedig tudjuk, hogy ez algák az év különböz szakaiban különböz mennyi-

ségben és nagyságban jelennek meg. Eme körülmények kényszerítenek arra,

hogy a gyjtés idejét és helyét pontosan közöljem. Tehát els dolgozatomhoz

az anyagot 1904 novemberében, jelen dolgozatomban közlend eredményekhez

pedig 1905 márcziusában gyjtöttem — az ismert Thum-féle fenékhálót, kaparót

és kanalat használtam — még pedig mindkét esetben a következ helyekrl

:

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

tartott ülésén.
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I. Forrós.

fjid Z.'.- Vendéqlö

CsalorrtA

1. A forrás közvetlen szomszédságában. (15. rajz I.)

2. A tó kifolyó deszkacsatornájában. (15. rajz II.)

3. A patak alsó részében a

kanyarulatnál közel ama hídhoz,

melyrl a halakat szokás etetni. (15.

rajz III.)

Magából a tóból azért nem

gyjthettem, mert a körülötte álló

nagy platánfák lehullott lombja

annak fenekét egészen ellepte.

A beszerzett anyagot azután a

laboratóriumban vettem munkálat

alá. Leggazdagabbnak a III. számú

gyjtés Ígérkezett, azért ezt mennyi-

ségileg is megvizsgáltam. A ki-

csurgatott iszap 100cm3-je fzés és

iszapolás után 6 cm^ csaknem

tiszta kovapánczélt adott. Apró

négyzetekre osztott üveglemezen

több próbát téve iVánál soha

sem találtam több idegen anya-

got ; ennek leszámítása után is a

kovapánczél az iszap 5o/o-át teszi.

E meglep eredmény a mérés is-

métlésére késztetett, de a második

eredmény is közel járt az 5o/o-

hoz. Immár nyíltan kimondhatom,

hogy a gyjtött iszap S^/o-a kova-

pánczél. Az talán feljogosítana arra

is, hogy a lefolyás medrének kova-

pánczél üledékét köbméterekben ki-

fejezzem. De nem teszem, és pedig

azért nem, mert lehet, hogj'^ a hol én

gyjtöttem, tavaszszal hatalmas

Bacillaria-tenyészet volt, melj'^ a

nyár folyamán elhalt (hogy no-

vemberben azon a helyen fenék-

bevonat nem volt, azt láttam) és

én éppen ezen algatemet hulláit

szedtem föl hálómmal. — Több évi

tenyészetrl szó sem lehet, mert

a patak medrét minden évben alapo-

san kitisztítják. De gondolkozóba ejt

egy másik körülmény is, t. i. én a patak kanyarulatának ama— víz felé dom-

ború (15. rajz Ili.) — részén gyjtöttem, ahol a lefolyó víz mindig csekély

Korcsma

15. rajz. A római fürd és lefolyó pataka.
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mennyiség anyagot és így esetleg benne úszkáló Bacillaria-telQpQkQt is lerakhat.

Látni való, hogy emez és még sok más körülmény a fent olyan egyszernek

látszó számítást ugyancsak komplikálják. Nem is vállalkozom a megoldásra,

míg az itt fölmerül összes körülmények természetét nem ismerem.

Még egy quantitativ mérést végeztem, mely a vízben lev fadarabokat

bevonó fleg kék moszatokból (Q'^anophyceae) álló bevonatok Bacillaria-

mennyiségérl ad felvilágosítást. A tó kifolyó deszkacsatornájának kevés

homokkal kevert bevonata 3o/o Bacillaria-i (fleg apróbb Naviciila és Nitzschia

fajok, — Nitschia Clatisn — továbbá Amphipleura pellucida és Frnstulia

vulgáris) mutatott. Ismételve hangsúlyozom, hogy folyó vízben van ez,

mert álló vízben különösen, ha benne a fás részek rohadnak, nagyon gyéren

jelennek meg a Bacillaria-k ; mint azt a patak mentén lev kis pocsolyák

is bizonyítják. Ezekben buján tenyésznek OsciJlariak, de Bacillaria-i alig

találtam köztük.

Tudtommal eddig nem tettek quantitativ kísérleteket és így nincs is

adat az összehasonlításra. Legfeljebb relatíve eddigi tapasztalataimmal mérlegel-

hetem, és erre támaszkodva e vizet kovamoszatokban rendkívül gazdagnak

kell mondanom, mert szt.-annatavi és tátrai anyagomban (nyárutói gyjtések)

alig 1/2—1% kovapánczélt sikerült kimutatnom, már pedig a Szt.-Anna-tavát

Schaarschmidt kovamoszatokban gazdag víznek mondja. íme már ez

is mutatja, mennyire lényeges volna a vizsgálatoknál a mennyiségre is tekin-

tettel lenni. Persze, ha fzés, iszapolás és tisztítás után vizsgálom az anyagot,

sok a kovapánczél és könnyen kimondom, gazdag Bacillaria-khan, de az ilyen

viszonylagos egyéni vélemény nem ér sokat; 5o/o azonban mindenkinél ugyan-

annyit jelent.

Találtak ugyan már csaknem tisztán kovapánczélokból álló laza földet

;

ilyen pl. a már 1836-ban fölfedezett egri, a 13 m vastag lüneburgi (Ebsdorf)

vagy a Santa Fioro melletti telepek, de ezek már geológiai átalakulások,

melyeknél mint pl. Ebsdorf-nál az átszivárgó víz elemésztett minden szerves

alkotó részt.

Vizsgálataimhoz az anyagot következképpen készítettem el. Az iszapot,

miután a nagyobb gazt kiszedtem belle, lehetleg kicsurgatva a fzpohárba

viszem és lassanként tömény sósavat adok hozzá, ügyelve azonban, hogy a

fejld gázok az anyagot ki ne hajtsák a pohárból. Míg pezseg az anyag,

addig mellette maradok ; azután annyi sósavat öntök hozzá, hogy az iszapot

két ujjnyira ellepje. így hagyom állani egy napig és azután hozzáfogok a

fzéshez. — Én homokfürdn fztem, ami jól szabályozható Bunsen- égvel tel-

jesen pótolja a vízfürdt.

Egy egész napig fztem fülke alatt, természetesen az elpárolgott sósavat

idnként pótolni kellett. Azután annyira hagytam elpárologni a sósavat, hogy

a pohár tartalma szörp-srség lett ; most salétromsavval fztem körülbelül

fél napig.

Mind a két fzésnél igyekeztem lehetleg tömény savat használni, hogy

elkerüljem a kellemetlen pattogzást, melynél néha az egész anyag szétfrecssen,

vagy a pohár eltörik és kárba veszett munkánk.
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A kifzött anyagot b vízben addig mostam, míg savhatás többé nem

mutatkozott. A mosás alatt a kovapánczélok 5—6 1. vízben szétszóródtak és

ha azt akarjuk, hogy semmi se menjen veszendbe — mi különösen akkor

lényeges, ha mennyiséget is mérünk, 8—10 üvegünk napokig áll üUepedni;

ezt azonban elkerülhetjük. Jó czentrifugáló gépen egy óra alatt leüllepíthetjük

az egész anyagot. Emez anyagban azonban még nagyon sok idegen alkotó-

rész, fleg kvarcz és csillámszemecskék vannak, ezeket > 2 perczes iszapolások-

kal leválasztjuk ; t. i. az anyagot lepárolt vízzel jól felkavarva, félpercznyi

állás után a durvább homok leüllepedik és a fölötte lév vízoszlopot benne

úszkáló kovapánczélokkal ügyesen leöntjük. Ezt többszörösen ismételve csak-

nem tiszta Bacillaria-anya got kapunk, mely ismét ugyancsak iszapolással a

pánczélok nagysága szerint is különválasztható. Az így kapott kovapánczélokat

borszeszben elteszszük és bármikor állandó készítményeknek feldolgozhatjuk.

Eme munkálatok után elérkeztem olyan ponthoz, mely ugyancsak

próbára tette türelmemet és kitartásomat.

Szerettem volna egyes legalább nagyobb kovapánczélokat kiválasztani és

állandósítani. Ha M öllé r-nek sikerült 1000 meg 1000 ilyfajta készítményt

elállítani; ha »Universum Diatomacearum Möllerianumá«-ában 42 mm2 terü-

leten 4036 kovapánczélt sorban rendszeresen elhelyezett, miért ne tudjak én

legalább 10 Cymatoplciira-i egy fedlemez alá keríteni.

Kísérleteztem én már nedves és száraz anyaggal, nedves és száraz

tvel való próbálgatás után, annyira vagyok, hogy bármely legalább lOOjti-os

kovapánczélt ki tudok szedni. De ez még mindig lassú és fáradságos munka.

Közlöm, hogy mikép csinálom. A borszeszben eltett kifzött és megtisztított durva

anyagot a 20-as szitán át mosom, akkor a szitában a kovapánczélok nagyja

marad csupán, ezeket tárgylemezen szétkenem és pormentes helyen megszárítom.

Most a Zeiss-féle, Paul Mayer után szerkesztett preparáló m.ikroszkóp alatt

tízszeres nagyítással a nagyobb, fényesebb alakokat pl. a szivárványszínt

játszó Pleurosigma attenuatum, a nagy Synedra, Navicula, Nitzschia, Cymato-

pleitra és Suriraya-kat lOOszoros nagyítással pedig a kisebb Navicula, Cym-

bt'lla, Amphora stb. fajokat szedem ki, jól kiköszörült száraz preparálótüvel.

Az állandó készítményeket eleinte kanadai balzsammal csináltam, de

ennek törésmutatója közel van a kovapánczél törésmutatójához, és így csak

durvább szerkezet figyelhet meg. Sok faj meghatározásánál azonban lényeges

a részletek szigorú tanulmányozása, ez kényszerített engem is más eszközhöz.

Van Heurc k-tl Synopsisában homályosan leírt styrax és liquidam-

barral való preparálási módszert elolvastam, majd Grübler-tl hozatott

styrax-oldatban állandósítottam. Ennek használata azonban sokkal egyszerbb,

mint azt Van Heurck és Pantocsek leírják a styraxról. Égésen úgy

kezeljük, mint a kanadai balzsamot. Megpróbáltam a H. L. S m i t h-tl aján-

lott 2-250/o-os formaiint és a Debes-féle gelatinet, de legjobbnak bizonyult a

styrax-oldat. Ezzel következképpen jártam el: A borszeszben eltett kovapánczé-

lokból óraüvegre desztillált vízbe tettem, onnét pedig ecsettel a tárgylemezre

kentem, azután pormentes helyen 1—2 napig száradni hagytam ; majd ezen

megszáradt anyagra, illetleg a már föntebb leírt módon a tárgylemezre
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kiszedett kovapánczélokra egy csepp styrax-oldatot adtam és így hagytam állani

fél óráig, azután megint kevés styrax-oldatot adtam rá és fedlemezzel letakartam.

Ha azonnal takarjuk le fedlemezzel, a levegvel telt kovapánczélok kiszo-

rulnak a fedlemez alól.

Ennyi küzdelem után végre tanulmányozható tárgy birtokába jutottam.

Vizsgálataim közben kitn szolgálatokat tett a mozgatható tárgyasztal

(alakok keresésénél) és a korrekcziós lencse.

Bacillaria-kat tanulmányozni mérések nélkül nem lehet, mert akárhány-

szor egy «-on belül lév pontok vagy vonalak száma szükséges a határo-

záshoz. Összes vizsgálataimhoz az egyszer és könnyen kezelhet ocular-mikro-

metert használtam.

Miután a Bacillaria-k annyi különböz és változatos alakban fordulnak

el és igen parányi eltérések vannak néha egyes fajok között ; miután iro-

dalmuk annyira szétszórt s végül miután és téren a legtöbb alapvet munkát

nem annyira tudósok, mint inkább mkedvelk írták, meghatározó kulcsuk

még nincsen kidolgozva, a leírások (diagnosis) pedig olyan hiányosak, hogy

azokból a fajokra egyáltalában ráismerni nem lehet ; itt leglényegesebb a jó és

pontos rajz. Kützing* 1844-ben megjelent munkájában sok alaknak csak

körvonalait adja, azóta G r u n o w, Van Heurck** és különösen Sc'hmidt***

nagy atlaszában a mikrotechnika haladásával részleteket is tudtak rajzolni.

Ugyanazon durva szerkezet mellett pedig az nagyon változó lehet, és így ez

a kovapánczél szerkezetén alapuló S m i t h-féle rendszerben több faj, esetleg

változata esik szét; úg}'^, hogy ha Kützing ma feltámadna, a modern

diatoma-atlaszokban bizony sok alakra nem ismerne, melyhez mint els

leíróját az nevét írjuk névszerz gyanánt.

Ha a különböz szerzknél ugyanazon faj rajzait egybevetjük, óriási

eltéréseket észlelhetünk, és ez mind azért van, mert sok, különösen régibb

rajzban a szerz egyénisége megnyilatkozik. Egyik szigorú pontossággal a

legapróbb részleteket rajzolja le, a másik nagyobb vonásokban az általános

körvonalakat adja vissza, egy harmadik vázlatos rajzot nyújt. E téren is

egységre kell tehát törekedni, amit utóbbi idben a búvárok meg is tesznek az

által, hogy rajzoló készüléket"!" használnak, mely egyéniségüknek némi kor-

látot szab. Leghelyesebb természetesen azonban, ha az összes fajok kova-

pánczéljainak fotográfiái állanának a vizsgáló rendelkezésére. Ez azonban a

tárgy természeténél fog\ra manap még kivihetetlen.

Eszményi állapot volna minden fajból külön készítményt csinálni, ez

azonban túlsók idt rabol el, és így nagyon helyesnek találom az úgy-

nevezett szórt készítményeken a kérdéses alakot gyémántos tárgy-jelzvel

* Kützing: Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomaceen. Nord-

hausen 1844.
** Van Heurck H. ; Synopsis des Diatomées Belgique. Anverse 1880—1885.

*** S c h m i d t : Atlasder Diatomaceenkunde. Aschersleben 1874-1904 (l-64Hft.)

t Vizsgálataimnál az Abbe-féle rajzoló készüléket használtam, melyet határo-

zottan jobbnak találtam mint a Nachet- vagy Chevalier-Obei"háuser-félét. A lapok oda-

ersítésére jelenleg legjobb a Bernhard-féle rajzoló asztal, de ez sem kifogástalan.
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16. rajz.

Navicula quadrisinuata n. sp. (790n)

megjelölni. Négy-ötnél több alakot egy készítményen nem tanácsos meg-

jelölni, mert akkor a sok kör megnehezíti egy bizonyos alak megkeresését.

A talált fajok rendszertani elsorolása.*

AJ Rhaphideae H. L. Smith

a) Navicíilaceae Kg.

I. Navicula Bory 1826.

1. N. limosa Kg. var. gibberida Grun. (Grun. Öst. Diát. pg. 544.
;

Kg. Bac. pg. 101. T. III. f. 51. ; Dippel. Rh. M. Diát. pg. 62. f. 130. ; D. T.

Syll. pg. 148. ; Syn : Navicula gibberula Kg.) h. 62 |tí, sz. 14 i.i. Mindenütt

gyakori és a típussal együtt fordul el.

2. X. Umosa Kg. var. injlata Grun. (Grun. Östr. Diát. pg. 545. T. V.

f. 8 c. et 10.; Dipp. Rh. M. Diát. pag. 26. f. 131.; D. T. Syll. pg. 148.)

h. 45 //, sz. 16 (.1. Elfordul.

3. A', quadrisinuata n. sp.** (16. rajz). Valvis in linea mediali 52 f.i,

in transversali 15 /<. Raphe directo, nodulo cen-

trali oblongo ; margine valvarum undulato cum

tribus apicibus et 4 vallibus, versus finem

valde attenuato et in caput desiniente. Striis

transversis in distantia 1'4 íí., obliquis ; in utro-

que latere raphe campum politum relinquentibus.

In canali ligneo rara.

A pánczéloldal medialis irányban 52 1.1, transversal irányban 15 jtí. A
rafe egyenes lefutású, a középcsomó hosszúkás. A pánczél széle huUámzatos,

három hegy és négy völgygyei, vége felé igen megkeskenyedik és fejben

végzdik. Harántsávok 1-4 « távolságban egymástól ferdén haladnak és a rafe

két oldalán sima mezt hagynak. A kifolyó deszkacsatornában ritka.

4. A', scoliopleiiroides n. sp. (17. rajz). Valvis acutis cum marginibus

productis, directis, longitudine 60|[í.,

latitudine 14 íí. Raphe cum nodulo

centrali valido, se expandenti in

formám sinus. Striis transversalibus,

punctatis,parallelis,distantibus0"7^í.

Circa fontem, sed raro etiam

aliis locis.

A pánczéloldal nyújtott egyenes szélekkel végén kihegyesed. Hossza

60 1.1, szélessége 14 }.i. Az egyenes hasadékvonal két oldalán sima mez, mely

* Az elsorolásban a talált fajokat I. Bapt. D e-T o n i »Sylloge ."Mgarutn-ábano:

követett rendszere alapján közlöm. .Minden egyes faj után zárójelben adom a fbb
társneveket (synonym), azt a munkát, hol az általam használt néven elször leírták,

azt, mely után az illet fajt meghatároztam. Ezután mérési eredményeimet esetleges

észrevételekkel és a faj gyakoriságát közlöm,
** Kellemes kötelességemnek tartom P a n t o c s e k József igazgató orvos, nagy

diatomológusunknak megköszönni ama szívességét, melylyel új fajaimat átnézte és a

Cymatophura soka var. apiculata-t meghatározta.

17. rajz. Navicula scoliopleuroides n. sp. (790 n)
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a középcsomónál öblösen kiszélesedik. Harántsávok pontozottak és pár-

liuzamosan haladnak. Az egyes liarántsávok 0"7 ,u távolságban vannak egy-

mástól. A forrás körül, de ritkán egyéb helyen is elfordul.

5. A^. elliptica Kg. forma elongata (18. rajz). Valvis ellipticis, in linea

mediali 100 jti., in transversali 36 f.i ; raphe lato, directo ; nodulo centrali

amplo, striis punctatis et 1*3 jtt. distantibus ab invicem. luxta raphe utrimque

sulco directo, valido.

Ubique passim invenitur.

A pánczéloldal kerülék-alakú, a médián tengely irányában 100 |ti, a

ransversál tengely irányában 36 jtt. A hasadékvonal vastag és egyenes irányú

öblösen kiszélesed középcsomóval. Sávok pontozottak és 1"3 ,u távolságban

állnak egymástól. A rafe mellett két oldalt ers egyenes

lefutású barázda húzódik. Mindenütt elszórtan található.

II. 1883.Pleurosigma W. S m.

6. Pl. Spenceri (OUEK.) W. Sm. var. nodiferum

Grun. (V. H. Syn. pg. 118. T. XI. f. 10.; Clev.

et Grun. Arct. Diát. pg. 59. ; Syn. Pleurosigma nodi-

ferum Grun. D. T. Syll. pg. 254.) h. 100 f.L, sz. 18 ^.1.

Elfordul.

7. PL Kiitzingii Grun. (Grun. Verh. 1860.

pg. 561. T. VI. f. 3.; V. H. Syn. pg. 118. T. 21.

f. 14. ; Fant. Bal. Kov. pg. 70. T. VII. f. 57 ; D. T.

Syll. pg. 254. ; Syn. Pl. gracilentum Rbh. ; Pl. Spen-

ceri var. Kiitzingii Grun.) h. 68 ,«, sz. 9'5 jtt. Ritka.

III. Fr US túli a A g. 1824.

8. F. rhomboides (E.) D. T. (E. Verbr. T. 3.

I. f. 15. ; Kg. Bac. pg. 94. T. XXVIII. f. 45. ; Bréb.

P2ss. Monogr. Vanh. pg. 4. n. 3. ; V. H. Syn. pg.

112. T. XVII. f. 1., 2.; Syn. Navicula rhomboides

E., Vanheurckia rhomboides Bréb. ; Pánt. Bal. Nov.

pg. 68. T. VI. f. 148.) h. 42 fi, a mi a F. rhom-

boides-en más szerzktl végzett mérésekhez képest

aránylag kevés és így valószinleg azon alakkal van dolgunk, melyet Istvánffi

a Margitszigetrl, mint Vanheurckia rhomhoides forma niinor-X említ. Elfordul.

b) Cymbellaceae (Kg.) Grun.

IV. Cymbella A g. 1830.

9. G. lanceolata E. var. longissima Pant. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 18.

T. I. f. 7.) h. 250 jií, sz. 35 (.i. Gyakori.

10. C. lanceolata E. v. inflata Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 18. T. I.

f. 8.) h. 204 jtt, sz. 30 ^i. Gyakori.

11. C. cistula (Hempr) Kirch. forma minor V. H. (V. H. Syn. pg. 64.

T. II. f. 13.) h. 45 ,11. Elfordul.

18. rajz. Navicula elliptica

Kg. forma elongata. (970 n)
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V. Amphora E. 1831.

12. .4. globitlosa vScHUM. var. perpitsilla Grun. (V. H. Syn. T. I. f. 11.)

h. 8 (.1, sz. 6 ,/t. Elfordul.

c) Gomphonemaceae {Kg.) Grun.

VI. Gomphonema Ag. 1824.

13. G. acuminatiim E. var. trigonocephalum Grun. (V. H. Syn. T.

XXIII. f. 18. D. T. Syll. pg. 423.) h. 44 /í, sz. 8 ^i. Gyakori.

14. G. actiminatum E. var. laticeps Grun. (E. Am. pg. 128. ; V. H.

Syn. T. XXIII. f. 17. ; D. T. Syll. pg. 423. ; Syn. Gomphonema laticeps. E.)

h. 40 ít, sz. 8 l-t. Gyakori.

15. G. intricatimi Kg. (Kg. Bac. pg. 87. T. IX. f. 4. ; V. H. Syn.

pg. 126. T. XXIV. f. 28-29. ; D. T. Syll. pg. 428.) h. 42 a. - István f fi

a Herkulesfürd meleg vizébl említi. Gyakori.

16. G. tenelliim Kg. (Kg. Bac. pg. 84. T. VIII. f. 8. ; V. H. Syn. T.

XXIV. f. 22-25. D. T. Syll. pg. 430. ; Syn. G. olivaceum var. tenellum

Cleve.) h. 25 u, sz. 6 ,«. Elfordul.

17. G. olivaceum (Lyngb.) Kg. (Kg. Bac. pg. 85. T. VII. f. 13. et 15.
;

V. H. Syn. pg. 126. T. XXV. f. 20 ab. ; D. T. Syll. pg. 433. ; Syn : G.

subramosum Ag., G. septatum Leibl., G. oculatum Kg., G. discolor E.,' G.

erosum Rbh., G. Berkleyi Ralfs etc.) h. 32 it. Elfordul.

d) Achnanthaceac (Kg.) Grun.

VII. Achnanthes Bory 1822.

18. A. exiguu Grun. (Clev. et Grun. Arct. Diát. pg. 21. ; Kg. Bac.

pg. 105. T. XXX. f. 21.; V. H. Syn. T. XXVII. f. 29-30.; D. T. Syll.

pg. 479. ; Syn. Stauroneis exilis Kg.) h. 12—20 u. Gyakori.

B) Pseudorhaphidae H. L. Sm.

e) Nitzschiaceae Grun.

VIII. Nitzschia Hassal 1845.

19. iV. denticuJa Grun. [Cleve et Grun. Arct. Diát. pg. 492. f. 68.
;

V. H. Syn. pg. 175. T. LX. f. 10.; Dipp Rh. M. Diát. pg. 141. f. 311.;

D. T. Syll. pg. 518. ; Syn. Denticula obtusa Kg. Grunowia obtusa (Kg.) Pánt.,

Echinella obtusa Lyngb., Frustulia obtusa Ag.] h. 45 (.i, sz. 6 a. Elfordul.

20. N. tabellaria Grun. [Clev. et Grun. Arct. Diát. pg. 82. ;
Grun.

Verh. 1862 pg. 548. T. XII. f. 26. ; V. H. Syn. pg. 176. T. 60. f. 12—13.
;

Dipp. Rh. M. Diát. pg. 142. f. 313. ; D. T. Syll. pg. 519. ;
Syn. Grunowia

tabellaria Rbh., Denticula tabellaria Gr., Nitzschia sinnuata var. tabellaria

(Grun) V. H.] h. 18 ^l. Elfordul.

21. A^ sinuata (W. Sm.) Grun, [Cleve et Grun. Arct. Diát. pg. 82.

V. H. Syn. pg. 176. T. LX. f. 11. ; Pánt. Bal. Kovm. pg. 108. T. XVII.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 3. füzet. "
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Xll-r'-i.'. - U '- =V í V~ X- .

f. 384. ; D. T. pg. 519. ; Syn. : Denticula sinuata W. .Sni.
;
Dimerogramma

sinuata Pritsch., Grunowia sinuata (W. Sm.) Rbh.J h. 40 [i, sz. 9 ^i. Elfordul.

22. jV. armoricana (Kg.) Grun. (Grun. Östr. Diát. pg. 26. ; V. H. Syn.

T. LXIII. f. 8. ; D. T. Syll. pg. 528. ; Syn.

Synedra armoricana Kg., N. sigmoidea var.

armoricana Grun.) h. 170 «, sz. 7 /.i. Elfordul.

23. A''. vermicuJaris (Kg.) Hantzsch.

(Hantzsch : Rbh. Alg. n. 889. ; V. H. Syn.

pg. 178. T. 64. f. 1., 2.; Pánt. Bal. Kovm.

pg. 114. T. XI. f. 272. D. T. Syll. 529.;

Syn. : Synedra vermicularis Kg.) h. 150 jtt, sz.

5 jií. — Istvánffi a Balaton kovamoszataiban

'B^Mt^^&^í i^-^-P' - i^—^ Hévvízrl említi. Elfordul.

24. N. fonticola Grun. (V. H. Syn. T.

LXIX. f. 15—19. ; Pánt. Bal. Kovm. pg. 115.

T. XVII. f. 357., 361. ; D. T. Syll. pg. 541.
;

Syn. ; N. palea var. fonticola Grun.) h. 22 u,

pi;£v«v".t'^i:;.-i-:,.»5,^í5Kgr,?;ií:5.:;^ sz. 4
f.1.

Elfordul.

&fe%|ig^^íill-^:=i.H^'ÍSc=:-£fM 25. N. conmtimis Rbh. (Grun. Östr, Diát.

pg. 578. T. XII. f. 18.; V. H. Syn. pg. 184.

T. LXIX. f. 32. ; D. T. Syll. pg. 524. ; Syn.

Synedra notata Kg.) h. 30 ,(«, sz. 7 ii. Elfordul.

IX. Denticula Kg. 1844.

26. D. teiiuis Kg. (Kg. Bac. pg. 43. T.

XVII. f. 7. ;V. H. Syn. pg. 159. T.IL. f. 28-31.;

D. T. Syll. pg. 550.) h. 36 ^i. Gyakori.

27. D. tenuis var. inflata Grun. (V. H.

Syn. pg. 159. T. IL. f. 32-34.
; D. T. Syll. pg.

550.) h. 30 11. Gyakori.

28. D. lenuis v. frigida Grun. (V. H.

Syn. T. IL. f. 35-38. ; D. T. Syll. pg. 558.)

h. 40 ^í. Elfordul.

f) Snrirellaceae (Kg.) Grun.

X. Suriraya Turp. 1828.

29. S. ovlíUs Bréb. var. minit la (Bréb)

V. H. (Kg. Spec. Alg. pg. 38. ; V. H. Syn.

pg. 188. T. LXXm. f. 9—10. ; D. T. Syll.

pg. 59. Syn : Surirella ovata var. minuta Bréb.) h. 28 jtt. Elfordul.

19. rajz. Cymatopleura budensis

n. sp. (325 n)

XI. Cymatopleura W. S m. 1851.

30. Cymatopleura budensis n. sp. (19. rajz). Valvis cum lineis productis

directis, in extremitatibus obtusis, in axi mediali 260—360 ^í., in transvarsali
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90—100 lí. V'alvis cum 6—8 undis, in margine circumcirca cum plena serié

gemmarum. Gemmis 3—5 fi distantibus ab in invicem. In parte inferiori rivae

saepe invenitur. Quia striae transversales in gemmas reductae sünt, dividi

potest inter classim ellipticorum.

In parte inferiori rivae saepe invenitur.

A pánczéllemez nyújtott egyenes oldalokkal, végén lekerekített. A
medialis tengely irányában 260—360 /í, a transversalis tengely irányában

90—100 u. A pánczéllemez 6—8 huUámzatot képez, szélén köröskörül teljes

gyöngysorral. A gyöngyök 3-5 ,u távolságban állanak. A patak alsó részében gyakori.

31. C. soh-a (Bréb.) W. Sm. var. apicidala (Ralfs in Pritch. Inf., Grun.

Verh. 1862. pg. 466. ; De-Toni SylI. pg. 600.) Elfordul.

g) Meridionaceae Kg.

XII. Meridion A g. 1824.

32. M. circttlare (Grev.) Ag. (Ag. Consp. pg. 40. ; Kg. Bac. pg. 41.

T. VII. f. 16.; V. H. Syn. pg. 161. T. LI. f. 10. ; D. T. Syll. pg. 642. Syn.

Echinella circularis Grev., Exilaria tlavelum E., Frustulia circularis Duby.,

Meridion cordatum Corda., M. vernale Leibl.) h. 40 a. Ritka.

h) Fragilariaceae (Kg) De-Toni.

XIII. Fragilaria Lyngb. 1819.

33. F. parasitica Grun. (V. H. Syn. T. XLV. f. 30.) ti. 20 a. Gyakori.

34. F. parasitica var. moconstricta Grun. (V. H. Syn. T. XLV. f. 29.)

h. 20 jtt. Elfordul.

35. F. Bulatonis Pant. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 214.) h. 108 «,

sz. 8 (.L. Elfordul.

36. F. Istvánffti Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 225.) Ist-

vánffi : Balaton moszattlórája : pg. 07. f. 8. vSyn. Fragilaria construens var.

trinodis Istv.) h. 40 //. Ritka.

37. F. Istváiifjii n. var. capitata. Valvis oblongis, in medio inflatis,

cum margine undulato et in capitulum desinientibus.

Striis transversis longis, parallelis, 10 u 12 et se fere

ad partém mediam se extendentibus ; magnitudine

30-35 í/, latitudine 10 a.
20. rajz. Fragilaria Istvánffii

Ubique passim. •

„. var. capitata (790 n)

A pánczéloldal hosszúkás, közepén felfúvó-

dott, hullámos szél és fejecskében végzdik. Harántsávok hosszúak és

párhuzamosak, 10 u-ban 12 és csaknem a középig érnek. Hossza 30—35 u,

szélessége 10 u. Elfordul.

38. F. htingarica Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 266.) h. 22 ^i,

sz. 7 a. Elfordul.
i) Eunotiaceae.

XIV. Epithemia (Bréb.) Kg. 1844.

39. E. gibberula (E) Kunze var. producta Grun. (Grun. Verh. 1862.

pg. 330. T. VI. f. 9.; V. H. Syn. pg. 140. T. XXXII. f. 11-13.; D. T.

6*
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Syll. pg. 786. Sjm. Cystopleura gibberula var. producta Grun.) h. 28 |tí.

Istvánffi a Herkulesfürd meleg vizeibl említi. Elfordul.

C) Cryptorhaphideae H. L. Sm.

k) Xanthiopyxidaceae P. Petii.

XV. Stephanodiscus E. 1845.

40. S. Balatonis Pánt. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 135. T. XV. f. 324.)

d. 18 (.1. Ritka.

J) Melosiraceae Kg.

XVI. Melosira A g. 1824.

41. M. distans (E) Kg. (Kg. Bac. T. II. f. 12. ; V. H. Syn. pg. 199.

T. LXXXVI. f. 21—23. ; D. T. Syll. pg. 1333. Syn. : Gallionella distans E.)

a 12 |ií. Elfordul.

42. M. cremilata Kg. (Kg. Bac. pg. 35. T. II. f. 8. ; V. H. Syn. pg. 199.

T. LXXXVIII. f. 3-5.
; Pánt. Bal. Kovm. pg. 132. T. XV. f. 321. D. T.

Syll. pg. 1334. ; Syn. Orthosira orichalcea W, Sm., Gallionella crenulata E.)

d. 35 jt/. Gyakori.

43. M. Roeseana Rbh. [Rbh. Süssw. Diát. pg. 13. T. supl. X. f. 5.
;

W. Sm. Brit. Diát. II. pg. 61. T. LXI. f. 386.; Moesz Brassó Diát. T. VIII.

f. 44 ab. ; Syn Ortliosira spinosa Grev., Melosira spinosa (Grev.) Bréb. D. T.

Syll. pg. 1337.1 d = 30 //. Gyakori.

A talált fajok táblázatos kimutatása ;

*

A) Rhíiphideae.

A gyjtött faj neve

Navicula limosa Kg. var.

gibberula Grun... ... ...

N. limosa Kg. var. inflata

Grun. . ... _..

N. quadrisinuata n. sp. ...

N. scoliopleuroides n. sp.

N. ellíptica Kg. forma elon-

gata...

PleurosigmaSpenceri (Quek)

W. Sm. var. nodiferum

Grun. ... ...

Pleurosigma Kützingi Grun.

Frustulia rhomboides (E)

D. T
Cymbella lanceolata E. var.

longissima Pánt

Lelhely

+ +

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A gyjtött faj neve

C. lanceolata E. v. inflata

Pánt

C. cistula (Hempr.) Kirch.

forma minor V. H. .. ..

Amphora globulosa Schum.
var. perpusilla Grun. ...

Gomphonema acuminatum
E. var. trigonocephalum

Grun ...

G. acuminatum E. var. la-

ticeps Grun. .. ...

G. intricatum Kg. .. ... ...

G. tenelluni Kg
G. olivaceum (Lyngb.) Kg.

Achnanthes exigua Grun...

Lelhely

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

* A táblázatos kimutatás adatai három helyre vonatkoznak : a forrás, a tó és a

patak közötti deszkacsatorna meg a tó lefolyó patakára (1. 15. rajz).
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B) Pseudorhaphideae.

19

20
21

22
23

24
25
26
27

28

29

30

A talált faj neve

Lelhely

ci
u. I

Nitzschia denticula Grun...

N. tabellaria Grun. . ... ...

N. sinuata (W. Sm.) Grun.

N. armoricana (Kg.) Grun.

N. vcrmicularis (Kg.)

Hantzsch. . ... ... ... ...

N. fonticola Grun... ... ...

N. communis Rbh
Denticula tenuis Kg. ... ...

D. tenuis Kg. var. inflata

Grun ... ... —
D. tenuis Kg. var. frigida

Grun... ... ... ...

Suriraya ovális Bréb. var.

minutu V. H. ...

Cymatopleura budensis

n. sp. ... ...

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

31

32

33
34

35
36
37

38
39

A talált faj neve

C. solea (Bréb.) W. Sm.
var. apiculata Grun.. ...

Meridion circulare (Grev.)

Ag - - -
Fragilaria parasitica Grun.

F. parasitica Grun. var. sub-

constricta Grun.. ... ..

F. Balatonis Pánt

F. Istvúnffii Pánt. ..

F. Istvánffii Fant. n. var. ca-

pitata

F. hungarica Pánt

Epithemia gibberula (E)

Kunze var. producta Grun.

Lelhely

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

CJ Cryplorhaphideae.
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Összes vizsgálataimnál, melyeket friss anyagon végeztem., sohasem talál-

tam tiszta Cymatopleura-kdX, mindig tele voltak apró göröngyökkel, humusz-

szemecskékkel és homokrészletekkel, úgy hogy meg sem lehetett különböztetni a

környez iszaptól. Emez idegen anyagok szemecskéi mindenkor a minden oldal-

ról jól kifejldött nyálkába voltak ágyazva, és nem lehetetlen, hogy a Cymato-

pJeura-k táplálkozásánál is szerepeltek. Ebbl az tnik ki, hogy a Cymaio-

pleura-k a saprophytismus felé hajlanak, mit igazolni látszik még az a körül-

mény is, hogy Karsten újabban ivartalan auxospora-képzdést észlelt a Cymato-

pleura-n, holott azok eredetileg ivaros úton létesítették auxospora ikat (Pfitzer).

A saprophytismus tehát már az auxospora-képzdést is módosította volna.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

Gyrffy István: Megjegyzések a Polytrichum ohioense

és P. decipiens faji önállóságának ismeretéhez.*

(2 eredeti rajzzal.)

A lombosmohák két érdekes tagjáról, a Polytrichum ohioense Ren. et

Card. és Polytr. decipiens LiMPR.-rl a bryologia jelenlegi álláspontja szerint

nem a legvilágosabb képünk van. Kétséges lehet még mindig többek eltt,

hogy e két moha egy és ugyanaz, vagy két különböz fajjal van-e dolgunk.

A dolog érdekessége megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk e kér-

déssel, és amennyire lehet, tisztázzuk a meglehetsen, sokszor éppen ellentétes

és zavaros nézeteket.

Mieltt tárgyalásomba kezdenék, a hála és a köszönet adóját rovom

le dr. Richter Aladár, kolozsvári egyetemi tanár úrnak, hogy a vezetése alatt

álló intézet gyjteményében lev példákat rendelkezésemre bocsátotta, és azokon

még régebben (1904. június) vizsgálatokat ejthettem meg; köszönettel és hálá-

val tartozom dr. Filarszky Nándor úrnak is, a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályigazgatójának, aki lekötelez szí^'ességgel bocsátotta rendel-

kezésemre a vezetése alatt álló intézet könyvtárának a szakirodalmából azokat

a mveket, amelyekre szükségem volt.

« »

A Polytrichum ohioense-t F. Renauld ésJ. Cardot írták le** 1885ben
;

a Polytr. decipiens-i pedig Limpricht 1890-ben;*** késbb Limpricht
a Polytrichum decipiens-i és Polytr. ohioimse-i ugyanazon fajnak ismeri el és

kijelenti, hogy a Polytr. ohioense-t illeti meg az elsbbség.^

* Elterjesztette Szurák János a növénytani szakosztálynak 1906. évi

április 25-ikén tartott ülésén.

** Notice sur quelques Mousses de l'Amérique du Nord. — Revuc Bryologique.

1885. Nr. 1. pp. 11—12.
**" 68. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterlándische Kultur. 1890.

II. p. 93.

t Die Laubmoose Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz. Leipzig 1895. II. Bd. p. 853.


