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Fr. Bubák: Adatok Magyarország gombaflórájához.*

A Bécsben tartott második nemzetközi botanikai kongresszus (1905.

június) alkalmából Budapest köinyékére és Délmagyarország vidékére is volt

kirándulás.

Magam is részt vettem ezeken a kirándulásokon, nemcsak azért, hogy

ennek a termékeny országnak szépségében gyönyörködhessem, hanem azért

is, hogy növényzetévei megismerkedjem. Különösen a gombák Ígértek gazdag

zsákmányt.

Az utazás Bécsben 1905. június 19-én vette kezdetét. Gombagyüjtésre

els alkalmam Budapesten volt, a hol is június 20-án délután a Dunakeszi-

.íMag és Káposztásmegyer közötti érdekes pusztát látogattam meg Dr. Filarszky

és Dr. Kümmerle urak szíves vezetésével.

Az itt megfigyelt gombák közül kiemelem a következket : Aecidiitm

Planlginis C e s. a Pnccini Cynodontis D e s m. uredo- és telentospórái-

val együtt. Ez az együttes elfordulás azt a gondolatot ébresztette bennem,

hogy esetleg ez a két gomba genetice összefügg egymással. Ezt a feltevésemet

az 1906. év folyamán infekcziós kísérletekkel, melyekhez a telentospórákat

Dr. Tuzson úr küldte, be is igazoltam. Közelebbit a gombák részletes felsorolása

(Beiblatt, 30. szám) közöl.

Igen érdekes itt a Polyponts rhizophilns P a t. elfordulása, a mely csak

Tunisból volt ismeretes. Egyéb ritkaság volna még ; Uroinyccs Jordaiiiana

Bubák, Astragaliis exscapiis-on : Uroiiiyces Viciac craccae Constanti neanu,

mely eddig csak .Tassyból volt ismeretes, — ez a második termhelye ; Puc-

ciiiia Barkhausiae rhoeadifoliae Bubák, mely itt új gazdanövényen, Crepis

rhoeadifolia-n él ; Pestalozzia Mágocsyi n. sp. Seseli glaucum száraz szárain stb.

Június 21 én Báziás felé tartottunk. A következ nap reggelén a báziási

állomás feletti lejtkön gyjtöttem, többek között az igen szép En/yloiiia

Mágocsyniiiii F5 u b á k példáit a Tordvütnn maxiiniiiu levelein. Ezen kívül

megemlítem a Phyllosticia imim-rsa-i n. sp. Cdlis levelekrl ;
Phyllosticla Melissae

n. sp. Mi'lissa officiiiahs levelekrl.

Déleltt 10 órakor Orsovára hajóztunk, a hol egész délután az Allion-

hegyen botanizáltunk. Itt a következket gyüjlöltem : Eiilyloiiia .Míigocsyantiin

Bubák; Piiccinia Galii silvatici Otth. Galiiiiit arislaluinon
;

Pliyllosticta

* Elterjesztette Mágocsy-Dietz Sándor a nfivénytani szakosztály 1907. április

10-én tartott ülésén.
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eryngiella n. sp. és Ph. oyngiicola n. sp. ; Ph. vehita n. sp. Cvdonia vul-

garis-on
;
Macrophoina fusispora Quercus conftita-n ; Ascochyta Klcinii n. sp.

Calystegia Sepiiini-on ; Ovidaria Rubi n. sp. Rtibiis-on és más ritka gomba-

fajokat.

Herkulesfürdn töltöttük az egész napot június 23-án. Fleg a Cserna

völgyében botanizáltunk, a hol a viszonyok a gombák fejldésére igen el-

nyösek. Ennek a közleménynek a legtöbb líj alakja innen való. Megemlíten-

dk a következk: Coleosporiuiii Teh'kiae (Thüm.) Bubák; Mkrophyinu

Bitbúkii Rt'hiii n. sp. ; PhyUost'uia banatica n. sp. \'ei-bascuin banaíiciiin

levelérl; Phyll. Rc-hiiiii n. sp. LainpanuJa Trai:heUiiiit-on
; Ph. variicolor

n. sp. Stachys geiiiianica-n ; Plioiiia dipsacina n. sp. LUpsacus pilosus

száraz szárain ; a remek Pyroiochaele Filarszkyi n. sp. Tilia parvifulia

levelein ; Placosphacria Tiliae n. sp. ugyanarról ; Ascoliyta Dulcamarae

n. sp. Solanitui Dulcainara-n ; Asc. Asperiac taiirinae n. sp. ; a szép

Seploria Calariae n. sp. Nepeta Cataria-n; Sept. pnsillíi (T r a c h.) Bubák
Melandyyitiii nibnitu-on ; Srpt. Tanaceli inacropihvUi n. sp. ; Staganospora

Calystfgiae n. sp. ; Cylindrospo)iiiin oiobicoluin (S a c c.) Bubák Orobiis

verntis-ió\ ; Ramiaria Libanotidis Bubák, és még sok egyéb, eddig csak

ezegyszer gyjtött gombafajok.

Június 24 én Domogled és Suskuluj hegyeket másztuk meg. Az elsn

több érdekes gombát gyjtöttem. Ilyen a Piiccinia asperidina (F u e 1)

Lagerh. egy új gazdanövényen, az Aspenila ciUata-n. Igen érdekes lelet ez,

mert ezideig ez a gomba Gotland és Oeland szigetekrl volt csak ismeretes;

a Pucciiiia Libauolidts L i n d r o t h ; Pucc. Saxifragae S c h 1 e c h t. Saxi-

fraga Heuffeliana-n ; Polypoiiis pergainencns V r. forma eiiiopaea B r e s.
;

Claviceps Sesleriae Stáger; Phyllosticta Onii n. sp. ; Ascochyta Vodáhü

n. sp. Hepatica IriJoba-n ; Seploria phyctaenifonnis Bubák et Kabát,
Laserpitiiiin lalifoliuin-on; DipJodia hitngarica n. sp. Fruxiiius Orntis levelén;

ezeken kivül még egyéb ritkaságok. E között a két hegy között kiterjedt s-
erdk vannak, a melyek Po/v/'onís-okban, Pvivj/o»;ri.-fía-kban és Myxomy-

ceta-kbín gazdagok. Különböz évszakokban való hosszabb ideig tartó gomba-

gyüjtés igen eredményes lehetne.

A román határ közelében emelked Suskuluj hegyen szintén több rit-

kább és új növényt találtam, ilyenek : Piiccinia doronicclla S y d o \v ; Phyl-

losticta doronicigena Bubák Doyonicum cordatiiinon : Phyllosticta lateiiiarcusis

Kabát et Bubák (eddig csak Tirolból volt ismeretes) Colchicitiii pannoni-

cuin-on ; Phyllosticta Tuzsoni n. sp. Annii italicniii-on : Phlcospoia liungarica

n. sp. VincetoxicHui officinalc-n ; Rautulatia Ccnlanreae atropuipureae n. sp.

és még egy pár ritka és elterjedését illetleg érdekes alak.

A német szövegben közölt felsorolás 27S faj és néhány fajváltozatot

foglal magában.

Ezek közül harmincz új faj van és 5 már régebben leirt fajt más

nemzetségbe osztottam be.

Nagy köszönettel tartozom Dr. M á g o c s y-L) i e t z Sándor professzor

úrnak, hogy jelen dolgozatomat a növénytani szakosztály ülésén elterjesztette.
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Köszönettel tartozom B r e s a d o 1 a G. ftisztelend úrnak, ki a kétséges

bazidiomycetákat határozta meg részemre, szintúgy Dr. R e h m H. úrnak a

szép Micropliyiiui megnevezéséért.

Tábor, Csehország, 1907. márczius 24.

Lengyel Géza: Az európai Corispermum és Campho-
rosma fajok anatómiája.*

Hosszabb ideje érdekldéssel foglalkozom a Chenopodiaceae anatómiá-

jával és fejldéstanával, mert eredeti tervem az volt, hogy ezen család

Camphorosiiit-ae és Corisperineae tribusát az anatómiai viszonyok tekintetében

feldolgozzam. Jelen alkalommal azonban csupán a czímben megjelölt szkebb

körre szorítkozom s mellzöm az ugyancsak idetartozó hazai génusznak, a

A'oc/n'íi-nak fajait, mint olyanokat, melyeknek anatómiai viszonyai már nagyobb-

részt ismeretesek az irodalomban.

Két szempont szolgáltatott indítékot a czímben megjelölt tárgygyal való

foglalkozáshoz. Az egyik pusztán tudományos szempont, mely ezen behatóan

még nem ismert csoport anatómiai viszonyainak felderítését czélozza, kiváló

tekintettel az egyes fajok megkülönböztet anatómiai bélyegeire, továbbá a

rendes kétszik typustól eltér módon alakuló tengelyszerkezetre. Ez utóbbi

ismeretes ugyan általánosan a CJicnopodiaceae tagjairól, de szükségesnek

mutatkozik az egyes génuszoknál és fajoknál való részletes földerítése

;

különben is a kambiális mködés pontosabb menete s az e kérdés körül fel-

merült különböz eltér vélemények tisztázása még közelebbi vizsgálatokra vár.

.\ második, a mi dolgozatomban vezetett, sajátos nemzeti szempont,

mely ezeknek az igazi magyarföldi növényeknek feldolgozására serkent. Nem

éppen csak az endemikusokat értem ezen, hanem azokat is, melyek éppen hazánk

területén való tömeges megjelenésükkel egyes formácziókra s ezáltal az egész

flórára kiválóan jellemzk. Hasonló — tehát egyes génuszok hazai fontos

vagy endemikus fajainak anatómiai feldolgozására való — törekvés az utóbbi

években gyakrabban mutatkozott irodalmunkban. Ez a törekvés vezetett már

eddig is a hazai PoJygoiiiiin, Asparagiis, Polygonaltnn, Dapline, Rhododeu-

áron, Hepaíica stb. fajok feldolgozására ; ez a törekvés vezetett oly növények

vizsgálatában, melyek közül az egyik homokos tereinknek (Corispermum). a

másik szikes mezeinknek (Camphorosma ovala), tehát hazánk két legeredetibb

formácziójának jellemz tagja, s a melyeket auctorjuk'* ugyancsak onnan is irt le.

* Eladta a szerz az értekezés egy részét nHazcii Corispermum és Caiiiplio-

rosiiia fajaink anatomiája« czimmel a növénytani szakosztály 1907. április 10.-én tar-

tott ülésén.

** Campliorosina ovala W. K. Plánt. Rar. Hung. I. pag. (j4. T. 03: Crescit

in pratis et pascuis Comitatus Bacsiensis et Békésiensis.

Corispermum niiiduiii Kit. in Schultes Österr. Flóra, Wien 1814, vol. I.

pag. 7 : »in Ungern«.

Corisperinuin cancscens Kit. 1. c. : ;>Unter den vorigen im Flugsande in Ungern.«


