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Másodszor, a tavaszszal keletkezett levelek június hó végóig,

a krisbogarak megjelenéséig, meglehets mennyiség szerves

anyagot termeltek asszimiláczió útján. Ennek az anyagnak egy
része a szárba és a levélhónalji rügyekbe vándorolt. A virág-

rügyekben a virágkezdemények már a levelek lerágása idején

bizonyára megvoltak. A lomblevélnek azonban nemcsak az asszi-

milálás a feladata, hanem a disszimilálás is, a lélekzés, a mely
az asszimiláczió útján keletkezett szerves anyagokat felbontja.

A lombleveleknek id eltt való elvesztésével a disszimiláczó

ersen megcsappant. A rügyekben és a szárakban felhalmozott

asszimilácziós termékekbl ennek következtében bizonyos plus
maradt fenn. A szerves anyagoknak éppen ez a többlete volt

az, a mely a virágbimbókat id eltt virággá fejlesztette.

Végül megjegyzem, hogy az augusztusi virágzatok bugáin
szeptember hó közepén néhány éretlen termést láttam.

Az orgona másodvirágzásának ez az esete már csak azért

is érdekes, mert bogárrágás következtében jött létre, a mirl az

irodalom legfeljebb nagyon elvétve emlékezik meg. Bár kerestem,

hasonló eset leírására nem találtam.

(A növénytani szakosztálynak 1912. évi október 9-iki ülésébl.)

Moesz G»: Két érdekes homoki csészegombáróL

I. Sarcosphaera ammopliila (D u r. et Lé v.) m.

Fig. 1—5.

Syn. : Peziza ammo'phila Dur. et Lév. in Atlas de la flore d'Algérie.

Paris, 1846—1849. tab. 28, fig. 2.

Geopyxis ammophila S a c c. Sylloge Fungorum 1889. VIII. p. 70.

Ezt az igen érdekes, homokban él gombát Algírban találták

elször. Felfedezi: Durieu de Maisonneuve és Léveillé,
Peziza ammophila-nak nevezték, rajzát közölték, de nem írták le.

C k e ^ idézett munkájának 100-ik ábrája egyszer másolata
az eredeti rajznak. Itt mint Sarcoscypha szerepel, a 223-ik olda-

lon azonban a Macropodes csoportban találjuk, C o o k e mint

társszerzt Durieu neve mellett M o n t a g n e-t említi. Ezt a

hibát a késbbi írók következetesen átvették (Saccardo, Oude
mans, Boudier, Hollós). Cooke szerint megtalálták Angliá-

ban és Francziaországban is. Közli jó leírását s a 373-ik ábra

is találó. Saccardo szóról szóra közli Cooke diagnózisát,

de a gombát a Geopyxis génuszba teszi át. Oudemans^ Német-
alföld területérl említi Loosduinen melll, a hol a tengerparti

' Cooke: Mycografia, Vol. I. 1879. pag. 57, pl. 26, fig. 100.
* Oudemans: Contributions á la flore mycologique des Pays-Bas.

Xni. in Nederlandsch Kruidkundig Archief. Nijmegen. 1889, p. 471.
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düna homokjában találták, bár csak két példányát. Leírásából

arra kell következtetnünk, hogy látta a Peziza ammophila-i.
Hazánkban Hollós L.^ fedezte fel Kecskemét, Nagykörös

és Czegléd vidékén. Saccardo nyomán is Geopyxis ammo-
phila D u r. et M o n t.-nak nevezi.

1— 5. Sarcosphaera ammophila. 1. Ki nem nyilt apothecium. 2. Apothecium
hosszant átmetszve. 3. Homokba merült kinyílt apothecium. A küls felület

homokos. 4. Spóra. 5. Ascusok és paraflzisek. 1—3. kb. term. na^ryság'.

4. 1000-szeres nagys. 5. 250-szeres nagys. — 6—9. Sepultaria arenieola.

6. Három termötest a homokból kiemelve. A küls felület szrös és homokos.
7. Ascus és parafizis. 8. Spóra. 9. Szrszál. 6., term. nagys. 7. és 9. 250-szer

nagy., 8.. 1000-szer nagyítva. (Eredeti rajz.)

1 Hollós L. : Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 1898,
132 old. 16—18. ábra.
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Egyéb hazai termhelyei: Sövényháza, Csongrád megyében

(gyjtötte: Lányi B.); Szigetszentmiklós, a Csepelszigeten (gyj-

tötte: Kümmerle J. B. és Szurák J. több példányban);

Budapest, a Gubacsi pusztán (gyjtötte: Szurák J.); Ogijalla,

Komárom megyében, az abai szlkben (gyjtötte Endrey E );

Imely, Komárom megyében (gyjtötte Endrey E., mindkét

helyen több példányban); Sükösd, Pest megyében (gyjtötte:

Greinich F.).

sszel terem.

A gomba csészéje eleinte zárt, gömbös, késbb tölcséres,

harangalakú, széle háromszögletes karélyokra hasadozik, át-

mérje 2—5 cm. Eleinte teljesen a homokban van, késbb fels

részével kiemelkedik. Küls felületéhez sok homok tapad, melyet,

ha lemosunk, eltnik fehéres-barnás szine és simasága. A csésze

látszólag hosszú, ers nyélbe folytatódik. Hollós L. volt az

els, a ki felismerte ennek a „nyér'-nek igazi természetét, a

mikor azt írja róla, hogy az nem egyéb, mint „a. mycelium össze-

tapasztotta szárszer homokképlet'*. A nyéltelenség már kérdésessé

teszi helyét a Geopyxisek között. Ezt a véleményemet támogatta

az a körülmény is, hogy a tömlket a jód megkékíti, még pedig

ersen. S ha ehhez hozzáveszszük azt a tulajdonságát, hogy

termtestével még késbben is nagyrészt a talajban marad,

akkor helyét csakis a Sarcosphaera génuszban jelölhetjük ki.

Boudier^ ezt a gombát meghagyja a Geopyxisek sorában,

nyilván azért, mert nem ismerte tömlinek a jóddal szemben

való viselkedését.

A Sareosphaera génuszba B o u d i e r szerint eddig csak

két faj tartozott: a S. coronaria (Jacqu.) Boud. és a íS*. sicula

(I n z e n g a) Boud. A -S'. ammophila jól odaülik a S. coronaria

közelébe. Az utóbbinak szintén szokott földes „álnyele" lenni.
'^

Még jobban mutatja ezt Fresenius'^ ábrája. A termtest fel-

tn törékenysége is oly tulajdonság, a mely mindkét fajt jellemzi.

A spóra nagyságát Cooke 20X9 [J- nagynak találta. Oude-
mans is ugyanennyit mond, valószínleg Cooke nyomán. Az én

méréseim a következ eredményt szolgáltatták:

Termöliely
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Ezek alapján az ascus nagysága: 233—340x12—17 /i és a spóra

nagysága 14—18X.8—ll/Jt határok között váltakozik.

A spóra olajcseppet nem tartalmaz. A parafizisek fonál-

szerek, egyenesek, fent alig szélesebbek, 3

—

4[j.; számuk arány-

lag csekély.

II. Sepultaria arenicola (Lév.) Rehm.

Fig. 6—9.

Syn. : Peziza (Humaria) arenicola Lév. in Ann. des se. nat. 3 sér,

Tome IX. 1848. pag. 140.

Humaria arenosa F u c k e I. Symb. Mycol. 1869. pag. 321.

Lachnea arenosa S a c c. SylI. Fung. VIII. 1889. pag. 167.

Lachnea arenicola Sacc. Syll. Fung. VIIJ. 1889. pag. 172.

Lindau^ a Sarcosphaera génuszba néhány olyan fajt is

felvesz, a mely sehogy sem illik bele. Ilyen a Sarcosphaera

sepulta, arenicola, arenosa, geaster és a Sumneriana faj.

A hosszú, hajlékony szrözet, mely külsejüket fedi, továbbá
az a körülmény, hogy a jódoldat az ascusokat nem kékíti meg, ele-

gend ok arra, hogy ezeket a fajokat a Sepultaria génuszba
helyezzük. így tett Rehm'^ és Boudier'' is.

Ezúttal csak az arenicola Lév. és az arenosa F u c k e 1

fajokkal foglalkozom, melyekrl az a véleményem, hogy mindkét
név egyetlen fajra vonatkozik, melyet a régibb arenicola Lév.
névvel kell jelölni.

Legteljesebb leírásukat Rehm idézett munkájában találjuk.

A Sepultaria arenicola-ról úgy nyilatkozik, hogy az „mindenesetre

igen közel áll a Sepultaria arenosa-hoz úgy, hogy az utóbbit csak

szembetnen nagyobb alaknak tarthatjuk. Eltekintve azonban
ezen feltn nagyságbeli különbségtl, az arenicola spórái is

mindig kisebbek és a termtest széle is kevésbbé mélyen van
behasítva".

Rehm szerint tehát az elválasztó tulajdonságok ezek:

Az arenicola Lév. apotheciumai egyenként jelennek meg,
szélük többé-kevésbbé behasított, átmérjük 5—10 mm, spórájuk

18-24x10—12 {i nagy.

Az arenosa F u c k. apotheciumai többesével, összeszorulva

teremnek, mélyen behasítottak, átmérjük 1-3 cm, spórájuk

24-30X10—14 [X nagy.

Ha azonban e gomba els leírásait vetjük össze, akkor
legfeljebb a hymenium színében találunk különbséget. Lé vei Hé
az arenicola hymeniumát „fuscescens''-nek, Fuckel az are-

nosa-ét „albo-glaucesceus''-nek mondja.
Az apothecium és a spóra nagyságáról csak F uc k e 1 tesz

említést; az elbbirl mondván: „usque ad 1 unc. latis" (tehát 2'5

' Engler-Prantl: Die nat. Pflanzenfam. I. Teil. 1. Abt. p. 181.
^ Rehm: Ascoiuyceten. Rabh. Kryptog. Flora I. Bd. 3. Abt. p. 1076.
* Boudier. Hist. et Class. Discomyc. d'Europe. p. 59.
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cm-ig széles), a spóra nagyságát 20X10 (A-nak mondja. A spórá-

nak ez a mérete már nem illik be Rehm leírásába, mertRehm
szerint a S. are7iicoIa-nak vannak ilyen kis spórái.

Cooke Mycographia czímti munkájában közli mindkét faj

színes ábráját (íig. 117, 118), de ezek annyira hasonlítanak egy-

máshoz, hogy lehetetlen közöttük különbséget tenni. A szövegbl
kitetszik, hogy Cooke fképpen a hymenium színében láthatott

különbséget. A spórát mindkét fajnál majdnem teljesen egyez-
nek találta [arenosa: 20X10 [x; arenicola: 20Xl2{i.). Az areni-

cola termtestét '/., hüvelyknek, az arenosa apotheciumát 7^—

1

hüvelyk nagynak mondja. Ugyané munka 259. oldalán a Fuckel-
féle arenosa-i csak varietasnak veszi a L é v e i 1 1 é-féle areni-

cola mellé.

Hogy azonban a hymenium színében mutatkozó különbséget

sem lehet az arenicola és az arenosa elkülönítésére felhasználni,

mutatják éppen Rehm tüzetes leírásai. Rehm mindkét fajnál

a hymeniumot fehéressárgának mondja, B o u d i e r ^ pedig a SepuU
taria arvnosa hymeniumáról azt mondja, hogy szennyesfehér,

vagy okkerszín.
Végül, hogy a termtest nagyságában sem találhatunk el-

választó különbséget, arról B o u d i e r gyz meg. A Sepultaria

arenosa-ról ugyanis azt mondja, hogy az „e génusz legkisebb

fajainak egyike..., kis faj, melynek átmérje V2— 1 cm, ritkán

1^2 cm". Holott Rehm szerint éppen ez volna a nagyobbik

faj a kett közül.

Mindezeket egybevetve, azt hiszem, hogy Léveillé és

Fuckel is egy és ugyanazt a fajt irta le. A késbbi szerzk
egymásnak ellentmondó, de azért helyes hozzáírásai is azt mutat-

ják, hogy a két faj fenntartása nagyon erszakolt, közöttük

különbséget megállapítani nem lehet.

Hazánkból ismeretes. Mágocsy-Dietz S. Balatonszeme-

sen gyjtötte több példányban. „A homokos talajból alig kiemel-

kedve, abba jóformán egészen belemélyedve"^ terem szszel.

Az itt gyjtött példányok átmérje 2—4 cm. Az eleinte gömbös,

késbb csészealakú apothecium széle mélyen hasadt, háromszög-

let karélyai befelé görbülnek. Küls felületét hosszú, 6

—

8{).

széles, kevéssé elágazó, szeptált, puha, barna szrszálak fedik,

melyekhez homok is tapad. A hymenium szennyesfehér, szürkés.

Ascus: 233

—

267x20[j., benne 8 spóra egy sorban; a jód nem
kékíti meg. A spóra nagysága 22—25X 13—16'5 [j., elliptikus, tompa

csúcsú, sírna, színtelen, közepén egy nagy olajcseppel, mely oly-

kor a spóra egész belsejét is elfoglalja, sokszor mellette néhány

kisebb olajcsepp is van.

Hollós L^ Kecskemét vidékérl és Félegyháza melll

^ Boudier: Icones Mycologicae. Tome IV. p. 202.
- Mágocsy-Dietz S.-nak hozzám intézett levelébl.
' Hollós L.: Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1898.

évfolyamában.
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említi Lachnea arenosa F u c k e 1 néven. A M. N. Múzeum gyj-
teményében lev példánya vizsgálásra alkalmatlan.

Az a gomba, melyet Hazslinszky az ivádi erdben
gyjtött és Humaria arewosa-nak nevezett, a M. N. Múzeumban
lev példányok megvizsgálásakor Lachnea heniisphaerica (Wigg.)
Gr i 11.-nek bizonyult. (Spórája érdes, a szörképletek merevek.)

Érdekes, hogy ezeken a példányokon a StepJianoma strigosum

Wallr.-t is megtaláltam. Egy gombát, mely Pe^'i^'a-féléken szokott

élsködni.
Azt a gombát pedig, melyet Mágocsy-Dietz S. Buda-

pesten, homokon gyjtött és a melyet Hazslinszky^ Humaria
arenosa F u c k e l-nek tartott, a M. N. Múzeumban rzött eredeti

anyag megvizsgálása alapján szintén nem tartom Humaria arc-

nosa-nsik. Küls felületét szrözet nem fedi, ascusait a jód nem
kékíti meg, spórái aránylag kicsinyek (13—14 X 6"5—8 |jl) és bennük
két olajcsepp van. A spóra nagyságát Hazslinszky az idézett

helyen „mintegy 14 {J- hosszú''-nak mondja. A spórának ez a

kicsinysége, a mely már Reh m-nek is feltnt, fképpen azonban
az apothecium szrtelensége lehetetlenné teszi, hogy ezt a gom-
bát Humaria arenosa-nak minsítsük. Érthetetlen, miképpen
írhatta Hazslinszky, hogy ez a gomba egyezik Cooke
Mycographiájának 117. ábrájával.

Hasonlít a Humaria delectans Starb.-hoz, de ennek az

ascusait a jód megkékíti. Legközelebb áll a Humaria euchroa

Karsten-hez, st talán azonosítható is vele.

(A növénytani szakosztály 1912. évi deczember 11-én tartott ülésébl.)

Wagner J,: Észrevételek Tuzson J. : „A FrítíIIaría

tenella alakjaí^^ czímü czíkkére*

Tuzson J. dr. a „Botanikai Közlemények f. é. 131—135.

oldalán a május 8-án tartott eladásától eltér szöveggel fenti

czímen czikket irt, melyben a F. tenella M. B. fajt három for-

mára bontja, ezek : a montana (Hopp e), latifolia (Ü c h t r.) — ide

tartozik szerinte a F. DegenianaW a g n. — és az Orsiniana (P a r 1).

A bennünket közelebbrl érdekl els két forma czikkében

felsorolt termhelyeibl következnék, hogy a f. montana Orosz

országtól Ausztrián és Gallián át megszakítással Afrikáig, a f.

latifolia pedig Magyarország keleti részétl és Dalmácziától le

Görög- és Törökországig honos volna. Ebbl és a czikkírónak

azon felfedezésébl, hogy a „tenella" átmegy a délnyugati Alpokon
term involucratá-ha, a déli messanensis-he, a dalmácziai gracilis- ba

' H_a zslinszky: a Verh. der Zool.-Bot. Gesellschaft 1887. év-

amában, 166. oldal.
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