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A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDO-
MÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAK-
OSZTÁLYA mély fájdalommal jelenti, hogy

KLEIN GYULA
a kír. Józsefinegyetem nyg. ny. r. tanára, a kolozsvári Ferenci

József tud. egyetem mathematíkai és természettudományi karának tisz-

teleti doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tár-

sulatunk választmányi tagja, szakosztályunk alapító tagja, számos éven

át elnöke, majd tiszteletbeli elnöke,

folyó évi november hó 21- én, rövid szenvedés után,

életének 72. évében elhunyt*

Elvesztettük lelkes és bölcs vezetnket, akinek

nagy része volt szakosztályunk megalapitásában, aki

mindvégig szeretettel ápolta ügyeinket és aki szak-

osztályunkat a magyar botanika fontos tényezjévé

fejlesztette. Tudományos munkálkodásával messze

földön jó hírnevet szerzett és lelkiismeretes, világos

tanításával tanítványainak nagy seregét mély hálára

kötelezte.

Temetése november hó 23-án, délután fél 4

órakor folyt le a kerepesí-úti temetben tudomá-

nyos köreink nagy részvéte mellett.

Teste elenyészik, de lelke szívünkben és emlé-

kezetünkben tovább él.

Botanikai Közleményel< 5-6. füzet





BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

XIV. KÖTET. 1915. XII/31. 5-6. FÜZET.

Kari J : A vírídís típusú Eugicnák magosztódásáróL

A niitotikus niagosztódás a többsejt szervezetek között

annyira szabályszeren játszódik le, hogy lefolyásából a chroma-
tikus állomány „nyugalmi" helyzetének szerkezetére és mködé-
sére vonhatunk következtetést. (3. p. 4.)^ Nem igy a protisták

körében. Az utolsó két évtized kutatásainak eredményeként e

téren ismertekké vált karyokinetikus fázisok annyira változatosak,

hogy bellük a direkt magosztódástól a tipikus indirekt mag-
osztódásig zárt sorozat állitható össze. Jóllehet az egysejtek
nem egy természetes csoportjának a helye e sorozatban meg
van állapítva, a részletek ismeretétl s így az eredmények
összegezésétl még távol vagyunk.

így vagyunk az Euglenák magosztódásával is. Az Euglenák
magosztódására vonatkozó alapvet közlemények szerzi: Büt-
schli, Cienkovv^sky, Stein, Cohn, Klebs (17), E n t z (f))

és Kenten J.'^ Keuten, kinek megfigyeléseirl B 1 o c h-

m a n n (1) értesítette elre a szakköröket, vizsgálatait az Eug-
lena viridis-en végezte (16). Szerinte tócsáink és poshadó
pocsolyáink e gyakori ostorosa mitosissal oszlik. Az osztódásnál
a chromatikus állomány chromosomákba rendezdik és az egyes
chromosomák hosszirányban kettéhasadnak. A karyokinetikus
oszlásra jellemz orsófonalak azonban hiányzanak, szerepüket a
nyugalmi állapotban a mag középpontjában helyet foglaló „nucleo-
locentrosoma" helyettesíti. Körülbelül egy évtizeddel késbb
S t e u e r az Euglenidae- cs,a,\éidhsi tartozó Eutreptia-ról közölt

oszlási adatokat (21), melyek a „nucleolocentrosomának" megnyú-
lásáról, a küls magállomány befzdésérl és az egésznek egy-
szer kettéválásáról szólnak. S t e u e r nek felsorolt megfigyelései
mindannyian az amitotikus oszlásra jellemzk. H a a s e szerint az
Euglena sanguinea osztódásakor (10) csak a H artmann elmé-
lete (11) szerint értelmezett karyosoma szerepel, míg a küls
magállomány vegetatív jellegénél fogva jelentéktelen szerepet

^ A zárójelben lév számok a dolgozat végén fölsorolt irodalmi mtí-
vekre vonatkoznak.

- Az Euglenoideák szervezeti viszonyainak fejldésére vonatkozó
történeti adatok megtalálhatók Klebs értekezésében (17) és Entz Géza mun-
kájában (5).

17*
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játszik. A karyosoma osztódáskor súlyzó alakot vesz föl, melynek
óraüvegalakú két végs bemélyedésén keresztül a megoszlott

centrioíum kivándorol, míg a többi chromatikus állomány fona-

lakká rendezdve a Naegler-féle promitosissal oszlik, anélkül,

hogy a fonalak bármiféle kettéhasadása észlelhet volna. E
primitív magosztódással szemben Hartmann és Chagas fel-

jegyzései (13) az Euglenoideák rendjébe tartozó Peranema tri-

chophorum magosztódását jóval magasabban állónak tüntetik föl.

Itt a mag karyosomája osztódás alkalmával megoszlott centrio-

íum ával és centrodesmosisával csupán lokomotórikus faktorként

mködik, a magállomány küls része pedig határozott számú
chroniosomákba rendezdik, melyek az aequatoriális síkban

helyezkednek el.

E különböz s egymásnak részben ellent is mondó feljegy-

zések vizsgálatra ösztönöztek. Dolgozatom két részre különül, az

elsben szólok a vizsgálati módszerrl, a másodikban pedig a

vizsgálat eredményérl, mely csupán a magosztódásra terjeszkedik ki.

I.

Vizsgálati anyagul azokat az Euglenákat választottam, melyek
Budapest környékének, különösen a budai oldalnak idszakos, rövid-

élt tócsáiban és pocsolyáiban gyakran találhatók. Egymás mellett él

itt az Euglena viridis (Ehrb.), E. variábilis (Klebs), E. velata (Klebs),

E.gracilis (Klebs), valamennyien a Klebs-féle Euglena inridis típus

tagjai. Kényelmesen gyjthetk hengerüvegbe s abban 3—

6

napig el is élnek. Tenyésztésük elég könny, bár ideálisan tiszta

kultúrát sem tömény sem a különféle higítású Knopf-féle oldat-

ban ezideig nem sikerült készítenem. Legjobb eredményre veze-

tett a saláta öntelék, de hátránya is volt, mert a Parameciumok,
Vorticellina félék és BakteriumoJc is elszaporodtak benne s nem szí-

vesen látott, mindennapos vendégei voltak az £^i/^Zena kultúráknak.

Magviszonyaik viselkedése osztódás alkalmával csak meg-
felel kezelés után észlelhet. E célból fixáltam s megfestettem

az Euglenákat. Ismeretes, hogy bizonyos véglények a napnak
nem minden szakában oszlanak. így K e u t e n az Euglena viri-

disen azt találta, — adatai az szi évszakból valók — hogy
a sötétség beállta után 2—5 óra között oszlik. E megjelölt idponttól

a tlem tanulmányozott EugleJidk — erre vonatkozó vizsgála-

taimat a tavaszi hónapokban, április és májusban végeztem —
eltértek. Ismételten az éjjel minden félórájában fixáltam ket
s arra az eredményre jöttem, hogy osztódó magvú alakok na-

gyobb számban reggel 4—6 óra tájban találhatók.^

1 Valószíiin, liogy az Euglenák osztódási ideje évszakonkint változ/k

ami a protisták körében elég gyakori. Pl. B o r g e r t (2 p. 4) említi a Oera-

tium tripos-TÓ\, hogy a nyári liónapokban éjjel, az szi évszakban délután

oszlik; ifj. Entz szerint (8 p. 126) a Óeratium hir undineUa áprilisban

egész nap oszlik.
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Fixálásukat megkönnyítette néhány „jó" tulajdonságuk.

Ugyanis az edény fénynek kitett oldalára gyltek össze (positiv

heliotropismus (20 p. 151) és osztódás alkalmával nyálkás bur-

kaikkal egymáshoz tapadva hártyaszer bevonatot alkottak a

folyadék felületén és végül, hogy a vízbl kimászva nagy meny-
nyiségben telepedtek meg az edény falán. A rögzítésnél a követ-

kezképen jártam el: szappannal megmosott és sósavas alko-

hollal megtisztított fedlemezre pipettával egy cseppet cseppen-

tettem az Euglenákat tartalmazó folyadékból s mint fedlemez-
készítményt vagy kihagytam száradni vagy a nedves felülettel

lefelé 50^ C-ra hevített S c h a u d i n n-féle sublimátalkoholba (14

p. 3) mártottam 14 másodpercig. Máskor fedlemez nagyságúra
kivágott muskovit csillámlemezt helyeztem rézdróton felfüggesztve

az Euglenákat tartalmazó edénybe, melyre azok azután nagy
számban reátelepedtek. Fixálás után a csillámlemezt kettéhasí-

tottam s mint fedlemezes készítményt tovább kezeltem.

Rögzítés után a készítmények jódos alkoholba, majd a

megfelel alkoholfokozatokon keresztül a festfolyadékba jutot-

tak. Festésre Heidenhai n-féle vashámatoxylint, W e i g e r t-

féle pikrokarmint, D e la f i e Id-féle hamatoxyilint ésGiemsa-
festéket használtam. Legjobb eredménnyel a Heiden hain-féle

vashámatoxylin járt. Sajnos, hogy a G i e m s a-festés az Eugle-

náh vastag pelliculája következtében csak elvétve, egyes pél-

dányokon sikerült.

Az EuglenáJc magviszonyait osztódás alkalmával metszete-

ken is tanulmányoztam. E célra a már említett hártyákat rögzí-

tettem, melyben az Eugleyiák gömbbé húzódva, nyálkás burokkal

foglalnak helyet. A fixált hártyadarabokat elször megfestettem

s azután ágyaztam be ketts celloidin-parafíinba, olyan eljárás

szerint, amint azt ifj. Entz Géza a Tintmnidák szervezetérl

szóló tanulmányában leírta (7 p. 7). A metszeteket 4
fj-

vastagra

készítettem s Mayer-féle albumoséval ragasztottam föl. A paraf-

fint xylollal, a celloidint aetheralkohollal oldottam ki. Készít-

ményeimet festés és megfelel difíerenciálás után a szokásos

alkoholfokozatokon keresztüljuttatva kanadabalzsamba helyez-

tem el, kivéve a szárazon rögzített és Giemsával festett praepa-

ratumokat, melyeket cédrusolajban tettem el.

II.

K 1 e b s az Euglendkról szóló monográfiájában (17) a virídis-

típusba egyesítette mindazokat a fajokat, melyek pelliculája arány-

lag gyengén fejlett. Ezeken kúszó mozgásuk alkalmával ers
metabolia észlelhet. Osztódáskor gömbalakot vesznek föl. Mag-
állományuk annyira hasonló szerkezet, hogy az egységes vizs-

gálatot megengedi.

Szabadon mozgó állapotban magjuk a test hátsó felében

foglal helyet. Gömbalakú s ezen alakját megrzi mindaddig, míg
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oszlásnak indul. Felületi megtekintésben olyan, aminnek E n t z

Géza (6, 3. tábla, 10. rajz) rajzolta az Euglenákhoz tartozó

Eutreptidt. Egynem állományba apró, festd, chromatikus sze-

mek vannak beágynzva, a középen pedig világos magnedvtl
körülvéve egy magvacska, nucleolus látható. A Heidenhain-
féle vashamatoxyliu festés és kell differenciálás után, a mik-
roszkópot a nucleolusra állítva be, eltnik finomabb szerkezete.

Az elbb pontoknak látszott chromatikus szemek, mint pálcika-

alakú képletek jelennek meg, két végükön némi megvastagodás-
sal. (Lásd az A. és B. képet.) Összességük egy gömbhéjnak
felületében rendezdik el olymódon, hogy az egyes tagok a sugár
irányában foglalnak helyet. A mag felületi megtekintésekor mi
csak a pálcikák végeit észleljük és ezért látjuk ket pontok alak-

jában. A pálcikák között a nucleolussal egyenlen festd állo-

# • •

• •
• * 'A

• • • • • •• •

• • • • • •

• • • #
• •••

d

A viridis tipusú Euglenák nyugalmi magjának vázlatos szerkezete. A felü-

letre, B a centriolumra beállítva, a centriolum, b caryosoma (nucleolus), c mag-
nedvréteg, d pálcikás chromatikus állomány, e a küls mag alapállománya.

mányt találunk, mely finomabb szerkezetébl nem árul el sem-

mit, egynemnek látszik. A mag középpontja felé haladva, fest-

szereinkkel nem festd, homogén réteget találunk. Ez a magnedv
rétege, mely gömbhéj alakjában burkolja a bens magvacskát.

A magvacska gömbalakú; benne a H ei d e n h ain-féle vashá-

matoxylin festés egy ersen festd pontot mutat. E pontszer

képlet a protisták széles körében elterjedt centriolum, melynek

jelenlétét az Euglena viridishen Kenten is gyanította, mikor

a bens magvacskát, különösen késbbi viselkedésére való tekin-

tettel „nucleolocentrosoma"-nak nevezte. Jelenlétét Haase az

Euglena sanguineáhsui^ Hartmann ésChagas pedig a.z Eu-
glenoidedk rendjébe tartozó Peranema trichoj^horumhan szintén

kimutatta (13 ). Maghártyát, mely minden kétkedés nélkül annak
lett volna mondható, nem találtam. Mieltt az imént vázolt mag-

nak az osztódás alkalmával mutatkozó változásait figyelnk meg,

legyen szabad egy megjegyzést tennem. Kenten az Euglena

viridis nyugalmi magját tojásalakúnak mondja és ábráján ilyennek

is rajzolja. Tojásalakú magvat gömbbé nem húzódott Euglenákha.n
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A yz>idz,s-tipusú Euglena magosztódása. Az 1—12. ábra magyarázatát lásd

a dolgozat végén.
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magam is észleltem, ezekben azonban mindenkor két centriolnm

volt s így az oszlás legels fázisát mutatták.

Mieltt még a viridis-tipnsú Euglenák jellegzetes orsóalakú
teste a gömbalakot felvenné, megindulhat már a magban az osz-

tódási folyamat. Megoszlik a centriolum s ezzel karöltve meg-
nyúlik az egész mag, miáltal elipszoidhoz lesz hasonlóvá. A két
centriolumot ersen festd fonál, a cenírofZesmosis köti össze (2. rajz).

A kezdetben még alig valami változást mutató küls magállomány-
ban (2. rajz) a továbbiakban mélyreható átalakulások történnek.

Küls terjedelmében megnövekszik, a jellegzetes pálcikásalakú
chromatikus képletek eltnnek. Az azeltt homogén köztes állo-

mányban egymást keresztez, halványan festd fonalak válnak
láthatókká, melyek találkozási pontjaiban élesen festd szemecs-
kék találhatók (3. és 4. rajz). E fonalak a világos magnedvtl
körülvett magvacskát eleinte még egyenletesen borítják (3. rajz),

majd ez utóbbinak és a magnedv rétegének eltntével a tekin-

télyesen meghosszabodott centrodesmosist zárják körül, két végén
élesen kivehet centriolumával (5. rajz).

A következ fázis ismét a küls ma^^ állománynak, a fona-

laknak változását mutatja. Határozott rendezdés vehet észre

rajtok. Párhuzamosan futnak egymással, megnyúltak és hal-

ványan festdnek. Bennök aránylag nagy távolságban foglalnak

helyet az élesen kivehet chromatikus rögök. Sajnos, arra vonat-

kozólag, hogy ezek a fonalak összefüggnek-e még e stádiumon egy-

mással, vagy pedig teljesen kiegyénülve meghatározott hosszúak-e
már, a készítményeim nem adtak semmi felvilágosítást. A követ-

kez fázis már ilyennek tünteti fel ket (7. rajz). Megrövidül-

nek, de ezáltal vastagságukban nyernek. Élesen festd sze-

mecskéik is tömörülnek. Az egész magállomány ekkor, mondhatnók,
a föld alakjához, a geoid-hoz hasonló. A pólusokon a két cen-

triolum helyezkedik el a centrodesmosistól összekötve. A fonalak

a meridiánokat utánozzák olymódon, hogy míg két végük a

centriolumokba, mint középpontba irányul, addig az aequator

mentén valamennyien kigörbültek.

A továbbiakban a centriolumok jelents szerephez jutnak.

Tömegükben kissé meggyarapodnak (8. és 9. rajz) és ellentétes

irányba vándorolnak. E vándorlás közben körülöttük (talán

plastin-állományból álló ?) gyr képzdik (10. rajz). Az ket
összeköt centrodesmosis meghosszabodva megmarad s a közép-

tájon sajátságos kihajlást mutat. ^ Ezzel egyidejleg játszódnak

le azok a változások, melyek eredményeként a leend testvér-

egyének egyenl chromatikus mennyiség felett rendelkeznek.

Ennek elérése olymódon történik, hogy a fonalakban össze-

1 A centrodesmosisnak ez a kihajlása jellegzetes. A Flagellaták között

pl. megtalálható a Schaudin n-tól tanulmányozott Haemoproteus noctuae-

ban (4. p. 161). Hartmann és Chagas szerint megvan a Peranema
trichophorum-híin (13., 9. tábla, 84. rajz). Ifj. E n t z is feltünteti a Poly-

toma uvella-TÓ\ szóló dolgozatában (9).
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tömörült chromatikiis állomány egy hosszirányú — a fonalak

irányával egyez irányban történ — kettéhasadás által (9. rajz)

eredeti mennyiségének kétszeresére emelkedik. E megkettzött
chromatikus állomány azután az aequator menténkettéválik s a

fonalak megnyúlásával kapcsolatban mindenik rész követi az

ellentétes irányba vándorló centriolumokat (10. rajz). Ezáltal két

egyenl részre oszlott chromatikus állomány jelenik meg a

sejt plazmájában, melynek elbbi egybeíartozását a még egy
ideig meglév, tompán festd fonalak hirdetik. Azonban nem-
sokára a folytonos megvékonyodás következtében a centrodesmosis-

sal együtt elszakadnak. A teljesen különvált részek egynemen fes-

tett alapállományában ekkor a fonalak a már elzkbl ismeretes

szerkezetet mutatják — keresztezik egymást (11. rajz). E stádium

átmeneti jellegénél fogva rövid ideig tarthat, mert mire azEuglenák
plazmája befzdéssel két új egyénnek ad létet, megjelenik
mindegyikben a jellegzetesen felépített, nyugalmi mag (12. rajz),

E változások során a magállomány meglehetsen tág nagy-

ságbeli változásoknak van alávetve. Ennek illusztrálására szol-

gáljon a következ néhány adat. Az 1. rajzon feltüntetett egyén
hossza 26 /J, szélessége 9/><, a mag átmérje 3'9 /', a nucleolusé

(karyosomáé) l'S/^. A 6. rajzon ábrázolt, gömbbé húzódott egyén
testátmérje 22 //, a párhuzamosan rendezdött fonalak hossza

10*5 /', szélessége pedig 7"5 />.• A 8. rajzon a feltüntetett egyén
teste 13 n széles, a két centriolumnak egymástól való távolsága

7'5 /^, erre merlegesen a legnagyobb kiterjedés 5"2 //. A 10- raj-

zon ábrázolt egyén testé/iek átmérje 13/;-, a két centriolumnak

egymástól való távolsága pedig 10*4 /'. A 12. rajzon, a két vij

egyént magában foglaló burok hosszabb átmérje 26 /^, a rövi-

debbé (ez irányban felezdött a plazma) 13 /^ a magvak átmé-

rje 3*9, a nucleolusoké (karyosomáké) 1*3 /^.

Azok a változások, amelyeket a viridis-ií^ns Euglenák
magván az osztódás alatt megfigyeltem, lényegileg megegyeznek
Keuten vizsgálataival. Keuíen ugyan nem észlelte a centri-

olumot és a küls magállomány fonalakba rendezdésérl sem
tesz említést. De a hosszirányba megnyúló s végre két részre

szakadó „nucleolocentrosoma" nála is, mint az osztódásban aktív

mködést végz képlet szerepel. A küls magállomány pálcikái

az osztódás alatt szerinte chromosomákká alakulnak át. E chro-

mosomák kezdetben a megnyúlt „nucleolocentrosoma"-val szöget

zárnak be, majd párhuzamosan helyezkednek vele. Éppen ez utóbbi

mozzanat jogosít fel arra, hogy e fázisban ráismerjek a fonalak-

nak a meridián síkokban való elrendezdésére. Keuten a tom-

pán festd fonalakat nem látta, csak a bennök lév, festanyagok
iránt fogékonyabb, kisebb-nagyobb mértékben megnyúlt rögöket.

ezeket értelmezte chromosomáknak és azt sejtette, hogy ezek
hosszukban ketté is hasadnak.

Ha a findis-típusú Euglenáknak az imént vázolt mag-
osztódását mai protistológiai ismereteink alapján akarjuk értei-
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meziii, akkor a következket kell mondanunk. A tanulmányozott

Euglenák magva egyértékü, monoenergida (11. p. 19.). E mag-
ban egy cenlriolumot magában rejt karyosomát (nucleolust) és

egy küls magvat különböztethetünk meg. Mivel a karyosomán
ciklikus változásokat nem észleltem, felteszem, hogy itt a mag-
állomány generatív és locomotorikus komponense állandóan el-

különüli, amennyiben az elbbi a küls magban, az utóbbi pedig

a karyosomában székel (11. p. 11.) E feltevést az osztódás

menetének lefolyása csak megersíti. Ez ugyanis azt mutatja,

hogy a kétféle magállomány sajátságos elkülönüldésében mind-

végig megmarad. A küls magból, a generatív magállományból
az osztódás alatt fonalak lesznek és mivel ezeken kettéhasadás

észlelhet, joggal nevezhetjük ket chromosomáknak. E chromo-
somák egyedül alkotják az aequatoriális lemezt, felépítésükben

a karyosoma nem vesz részt. A karyosoma a maga jellegzetes

centriolumával az egész osztódás alatt mint locomotorikus tényez
szerepel. A kétféle magállomány e nagyfokú differenciálódásá-

ban leljük azután magyarázatát az Euglenák bonyolult nyu-

galmi magvának és még bonyolultabb oszlásának, mely kétség

kívül a mitosis egy nemét mutatja. E szempontból a mag filo-

genetikai fejldése során (13. p. 103.) a tanulmányozott Eugle-

nák a Flagellaták között magas helyet foglalnak el. Hozzájuk
legközelebb állanak még a Peranemíí?á^. H a r t m a n n és Cha-
g a s -nak a Peranema trichophoriimröl szóló vizsgalatai legalább

erre engednek következtetni. Magviszonyaik viselkedését tekintve

bizonyos hasonlóságot mutatnak a DinoflagellatákksLl is, melyek
közül a Ceratium triposow J ollós (15) a centriolum viselkedését

és a magállomány fonalakba rendezdését, i f j. E n t z (8) és

B r g e r t (2) pedig e fonalaknak, illetleg chromosomáknak
hossz- és harántirányú kettéválását mutatta ki.

Vizsgálatom eredményét tehát a következkben foglal-

hatom össze:

1. Az Euglenák magvában centriolum van.

2. Az oszlási folyamat a centriolum megosztódásával
kezddik.

3. Az osztódásnál a küls magállomáuy kezdetben hálóza-

tosán, majd párhuzamosan futó fonalakká^ illetleg chromosomákká
rendezdik.

4. A chromosomák hosszirányban kettéhasadnak.

5. A kettéválás után a fonalak egy ideig ismét hálóza-

tot alkotnak.

Mindezek alapján az Euglenák magosztódása a mitosis egy

fajának tekinthet.

Dolgozatom a kir. m. tud. egyetem állattani intézetében készült.

Kedves kötelességet teljesítek, mikor dr. E n t z Géza udv. tan,, egyetemi

ny. r. tanár úrnak, az intézet igazgatójának hálás köszönetemet fejezem ki>
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azért a szívességéért, mellyel az intézet felszerelését rendelkezésemre bocsá-

totta s munkálkodásom folyamán szíves tanácsaival támogatott. Köszönettel tar-

tozom szeretett tanáromnak, ifj. dr. Entz Gézának, a ki szíves volt a

protistologia sokszor bonyolult technikájába bevezetni és szaktudásával irá-

nyítani, és még dr. G o r k a Sándor egyetemi m. tanár úrnak, az intézet

adjunctusának szíves támogatásáért.

Idézett irodalom.

1. Blochmann F. : Über die Kernteilung bei Euglena viridis. Biolo-

gisches Centralblatt, 14. k. 1894.

2. B r g e r t A. : Kern- und Zellteilung bei marínén Ceratium-Arten.

Archív für Protistenkunde. 20. k. 1910. p. 1—46.

3. B V e r i Th. : Ergebnísse über die Konstitution der chromatischen

Substanz des Zellkerns. Mit 75 Abbildungen im Text. Fischer, Jena, 1904,

p. 1—130.

4. DofNein Fr. : Lehrbuch der Protozoenkunde. 3. k. Jena, 1911.

5. Entz Géza: Tanulmányok a véglények körébl. Budapest, 1888.

6. Entz Géza: A tordai és szamosfalvi sóstavak ostorosai. Termé-

szetrajzi Füzetek 7. k. 1883.

7. Ifj. Entz Géza: A Tintinnidák szervezete. Budapest, 1908.

8. Ifj. Entz Géza: Adatok a Peridineák ismeretéhez. Mathematikai

és Természettudománjd Értesít, 20. k. 1902.

9. Ifj. Entz Géza: Cytologische Beobachtungen an Polytoma uvella

Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. 1913,

10. H a a s e Gertrúd: Studien über Euglena saugiiinea. Archív

für Protistenkunde 20. k. 1910.

11. Hartmann M. : Die Konstitution der Protistenkerne und ihre

Bedeutung für die Zellenlehre. Mit 13 Abbildungen im Text. Fischer, Jena,

1911, p. 1—53.

12. Hartmann M. : Flagellata. Handwörterbuch d. Naturvvissen-

schaften 3. k. p. 1179—1226.

13. Hartmann M. und C h a g a s Ch. : Flagellaten-Studien. Memó-

riás do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro Mangiunhos, 1910. 2. k. p.

64—125.

14. Hartmann M. und Kisskalt : Prakticum der Bakteriologie und

Protozologie. Zweiter Teil : Protozologie. Mit 76 Abbildungen im Text.

Jena, 1910, p. 1— 106.

15. J ollós V.: Dinoflagellatenstudien. Arch. f. Prot. 19. k. 1910.

p. 178—206.
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21. S t e u e r Adolf: Über eine Euglenoidea (Eutreptia) aus dem
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Ábramagyarázat.

A rajzok a Z e i s s-féle stativ I. en az 13 immersióval és az Ab b é-

féle rajzolókésziilék segítségével készültek. Tubushosszúság 160 volt. Az 1.,

2., 4., 6., 12. rajznál a 8-as comp. oculart, a 3., 7., 8., 9., 10-nél a 12-es, az

5. és 11. rajznál pedig a 18-ast használtam, ami 670, 1000, illetleg 1500

nagyításnak felel meg. A rajzokat a kir. József megyetem állattani intéze-

tében készítettem. E helyen is hálás köszönetemet fejezem ki dr. D a d a y
Jen müegj^etemi tanár úrnak, az intézet igazgatójának azért a szívességéért,

mellyel az eszközöket rendelkezésemre bocsátotta.

1. rajz. Nyugvó mag. Középen a karyosoma a centriolummal. A küls

magáilományban a pálcikás alakú képletek láthatók.

2. rajz. Metszet. Az oszlás legels stádiuma. A küls mag megtar-

totta még jellegzetes szerkezetét ; a karyosomában a centrodesmosis fog-

lal helyet.

3. rajz. A küls magálloraány fonalas szerkezetet mutat.

4. rajz. Metszet valamivel késbbi stádiumból.

-5. rajz. A karyosoma eltnt, a mag közepén csak a centrodesmosis

látható a két centriolummal.

6. rajz. A fonalak párhuzamosan rendezdnek.

7. rajz. A fonalak a meridián síkokban helyezkednek el, a pólusokon

a centriolumok vannak.

8. rajz. A centiiolumok az ellentétes irányba vándorolnak. A fonalak

közül egyesek az aequatoriális síkban kettéválnak.

9. rajz. A fonalak, illetleg chromosomák kettéhasadása felülrl

nézve.

10. rajz. A fonalak befüzdése végéhez közeledik. A magállomány a

két ellentétes sarkon tömörül.

11. rajz. Kettészakadt magvak a hálózatosán futó fonalakat mutatják.

12. rajz. Megoszlott egyének a közös burokban a jellegzetes nyu-

galmi maggal.

(A növ. szakosztály 1915. okt. 13-án tartott ülésébl.)
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M o e s z G. : Mykologíaí közlemények.

II. közlemény.'

5. Adatok a deliblati homokterület gombaflórájáboz.

A deliblati homokterület, mely botanikai szempontból hazánk-

nak egyik legérdekesebb területe, megérdemelné, hogy alsóbb-

rend növényeit is figyelemre méltatnák. A következkben fel-

sorolom azt a néhány gombát, melyet Wagner János gyj-
tött ezen a helyen.

Albiigo candida (Pers.) 0. Kuntze, a Roripa amphibia
levelén.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fries, az Acer campestre
levelén.

Sphaerotheca humuli (DC.) Burr., a Xanthium echiuatum
levelén.

Erysibe galeopsidis DC , a Lamium maculatum levelén.

Erysihe polygoni DC, a Sinapis arvensis és a Melilotus

albus levelén.

Trichocladia evonymi (DC.) Néger, az Evonymus europaeus
levelén.

Microsphaera hcrheridis (DC.) Lév., a Berberis vulgáris

levelén.

Poronia pundata (L.) Fries, ganéjon.

üromyces Baumlerianus Bubák, a Melilotus albus levelén.

üromyces sp. (Aecidiuni euphorbiae Gmel.), az Euphorbia
cyparissias levelén.

Fuccmia arenariae (Schum.) Winter, a Moehringia triner-

via levelén.

Puccinia centaureae DC. typus B., a Centaurea banatica

levelén.

Puccinia lolii Niels., a Rhamnus cathartica levelén aeci-

diuni.

Puccinia malvacearum, Mont., Malva silvestris levelén.

Phragmidium rubi (Pers.) Winter, a Rubus arvalis

levelén.

(xymnosporangium clavariaeforme (Jacqu.) DC, a Cratae-

gus monogyna levelén és termésén.

Ascochyta indusiata Bres., a Clematis vitaiba levelén.

1 I. Közlemény a Bot. Közi. (1913.) XII. 231. oldalán.
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Rhahdospora hetonícae Sacc. et Briard., a Stachys recta

száraz szárán.

Septoria crataegi Kickx, a Crataegus monogyna levelén.

Septoria ruhi West., a Rubus arvalis levelén.

Septoria scabiosicola Desm., a Knautia arvensis levelén,

Coniothyrium olympicum Allescher, a Helleborus odorus

levelén.

Melasmia berberidis Thüm. et Winter, a Berberis vulgáris

levelén.

Oidium quercinum Thüm., a Quercus robiir levelén (1906).

Ramidaria macrospora Fres., a Campanula persicifolia

levelén. Gyjtötte dr. Degen A.

Ramidaria tricherae Lindroth; a Knautia arvensis levelén.

Ezek közül az Uromyces Baumlerianus csak Pozsony
megyébl, a Melasmia berberidis csak Kecskemét vidékérl volt

ismeretes. Az Ascochyta índusiata, a Ramidaria tricherae és a

Rhabdospora betonicae pedig hazánkra nézve új fajok.

6. Beloniella Tuzsoniaiia Moesz, ii. sp.

(Etym. in honorem professoris botanices Dr. J. T u z s o n,

in Budapest).

Ascomatibus laxe gregariis erumpentibus, primo globoso-

dausis, dein urceolatis vei cupulatis^ 90—230 n diám., extus

aurantiaco-incarnatis, levíbus, disco incarnatis, margine albidulo

insigniter fimbriatis ; fimbriis usque 66 //- longis ; ascis subcylin-

draceis, 37— 50 k4—6 n, apice obtuse attenuatis, jodo vix tinc-

tis ; sporidiis mono-distichis, fusoideis, 7— 10y^2—5 a, hyalinis,

demum bicellidaribus, in septo non vei vix constridis eguttulatis
;

paraphysibus mucosis ;
excipulo indistinde pjrosenchymatice con-

texto cca 16 // cr. ceraceo.

Hab. in caulibus emortuis Atropae belladonnae in nionte

Madarashegy, comit. Bars, Hungáriáé, mens. Aug. 1909.

Fig. nostra 1.

Ezt a csinos gombát, melyet halvány piros színe és a ter-

méstok nyílását szegélyez rojtos, széles perem tesz feltnvé,
els tekintetre ül Cyathiculának gondolnók. B o u d i e r (Hist. et

class. des Disconi. d'Europe 1907) az ül Cyathiculákat a Peri-

stomialis Phill. génuszba egyesíti. Ide azonban ez a gomba nem
tartozhatik, mert termöteste eleinte teljesen a szubsztrátumban

foglal helyet és csak késbb emelkedik ki félig. A termtest

fala viaszkszeren lágy és szerkezete prosenchymatikus. Ezen

okoknál fogva e gomba a Mollisiaceae-család Pyrenopezizeae

csoportjába való. Mivel a kívül csupasz termtest idvel jól

kiemelkedik a szubsztrátumból és a spórák is kétsejtüekké vál-

nak, azért csakis a Beloniella génusz jöhet szóba.
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ir.A termtest szájnyílását környez rojtok hossza 30—66

és egymással többé-kevésbbé összetapadó, színtelen, csak gyé-

ren szeptált hypha fonalakból állanak. A rojtos karima bels
hyphái azonban egészen rövidek.

E gombát Tuzsen János barátom nevérl neveztem el,

akivel együtt botanizáltam a Madarashegyen, e gomba term-
helyén.

1. kép. Beloniella Tuzsoniana. Moesz. A két apothecium. 100-szor nagyítva,

B apothecium hosszmetszete, 100-sz. nagy., C apothecium felülrl. '200-sz.

nagy., D ascus, 600-sz. nagy., E spórák, 800-sz. nagy., F az apothecium
nyílását szegélyez rojtos koszorú hyphafonalai, 800 sz. nagy.

7. Pyrenophora ciliolata Moesz, ii. sp.

Peritheciis gregariis, primiim epidermide tedis, dein erum-
2)entihus, subglohosis, atris, 133—200 f diám, 150—233 ;>- lon-

gis, coriaceo-membranaceis, ostiolo papiUato, fimbriato, hasi fihril-

losis, vertice pilis rigidis et flexuosis, pluriceUularibus, usque ad
150 II. longis, fuscidulis. ajncem versus dilutioribus pracditis

,'

contextu grosse pnrenchymatico, fuligineo; ascis cylindraceis, hasi

hreviter pedicellatis, octosporis, 100—150^30 //, parapJiysibus

filiformihus obvallatis ; sporis distichis, ohlongis, supra medio

latioribus^ utrinque rotundatis, 30—40 < 13—18 ,n, transverse

7-septatis, ad septa constrictis, loculis mediis longitudinaliter

3-sep)tatis^ hrunneis, siihopacis, primum strato viucoso obvolutis.
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Hab. iii scapis siccis Primuláé auriculae in niontibiis

^ Bélai havasok" montiiim Magas-Tátra, 16, VI, 1908, leg.

F. Filarszkv et G. Moesz.

2. kép. PyrcnopJiora ciliolata Moesz. .4 perithecium, 150-sz. nagy., B ascus,

300-sz. nagy., C három spóra a fejlettség különböz fokán, 500-sz. nagy.

Fig. nostra 2.

Jellemz tulajdonsága a szájnyílás peremén álló, rövidebb

és világos szín szrök, melyek alatt hosszabb serték foglalnak

helyet. E serték többé-kevésbbé kanyargósak. Ilyen peritlieciuma

van a P. coronata Niessl-nek is, de ennek spórái jóval kes-

kenyebbek és csak egy hosszanti szépiájuk van.

8. Pyrenophora liungaríca Moesz, n. sp.

Peritheciis plus-minus gregariis, primum epidermide tectis,

elein erumpentibus, snUiberis, suhglohosis. atris, 171—25? //

diám. ,214—286n longis^ ostiolo papillato, coriaceo-memhrana-

o. kép. Pijrenophora hungarica Moesz. A perithecium, 100-sz. nagy., B ascus,

300-sz. nagy., C spórák, 500-sz. nagy.
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ceis, setis rigidis, fuligineo-atris, unicellularibus, 140—215 f.

longis^ laxe undique vestitis ; contextu perithecii minute paren-

chymatico ; ascis cylindraceis, basi breviter pedicellatis, odosporis,

106— 120 \ 23-—27 n\ paraphysihus filiformibus, demum mucoso-

diffluentibus ; sporis distichis, oblongis^ transverse 7—9 {plerum-

que. 8) septatis^ ad septa constrictis, in longitudine 1-septatis^

primo flavis, demum fusco-atris et opacis, strato mucoso obvolutis^

33— 50X12— 17
fj..

Hab. in foliis aridis Paronychiae cephalotes iu valle „Tor-

dai hasadék" prope Torda, et in monte „Fortyogó" prope oppi-

diini Brassó Hungáriáé.

Fig. nostra 3.

Talán a P. Venziana Sacc.-hoz áll a legközelebb, ennek

azonban spóraalakja más és a spórájában több a hosszanti faL

(„.... dense muriformibus").

4. kép. Metasphaeria Jávorkae Moesz. A peritheciiim, 50-sz. nagy., B ascus,

300-sz. nagy., C spórák, 600-sz. nagy.

9. Metasphaeria Jávorkae Moesz, n. sp.

Peritheciis laxe gregariis, epidermide tectis, dein vix erum-
pentibus, globidosis, vei conoideis, non papillatis^ nigris, contextu

indistincte parencJiymatico, 257—360 /j. diám., pora 28—43;'.

la to, pertusis; ascis cylindraceo-clavatis, apice rotmidatis, octo-

sporis, 93—133x10—13 //, jodo immutatis, paraphysibus fili-

formibus, 1'5—2//. crassis, subramosis obvallatis; sporidiis, di-tri-

stichis. anguste fusiformibus, 36'5—47x4— 6 //, rectis vei leniter

cnrvulis, utrinqtie acutatis, hyalinis, 1-septatis^ dein protoplasmate

tripariito sj^urie septatis et 4—6 grosse guttulatis, non constrictis,

primo stratu tenui mucoso vestitis.

Hab. in siccis foliis culmibusque Festucae xanthinae, prope
„Herkulesfürdö" Hungáriáé nieridionalis. Légit F. Filarszky
et S. Jávorka, Jun. 1911.

Fig. nostra 4.

A pázsitféléken él 39 Metasphaeria között vannak olya-

nok, melyek kétségkívül szorosan összetartoznak és oly sorozatot

Ilotanikai Közlemények 5- 6. füzet. 18
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alkotnak, melynek egyes tagjai között csak csekély eltérések

találhatók. Mindaddig azonban, amig tenyésztési kísérletek alap-

ján nem állapithatjuk meg a „fajok" jogosultságát, nem is tud-

juk eldönteni azt a kérdést, hogy mekkora jelentségük van

azoknak a jellemvonásoknak, amelyek alapján a Metasphaeriákat

egymástól meg szokták különböztetni.

A következ felsorolásban a pázsitfélék ama Metasphaeriái

szerepelnek, amelyek spóráiban 1—3 tökéletes vagy határozatlan

harántfal van. E felsorolásban az egyes fajok a spórák hosszú-

sága szerint következnek :

M. graminum spór. 15—16X4 [J- asc. 50-60X1^-15 \>.

M. graminum v. culmicola .
16—18X4—

5

—
M. lolii 15-20X-'5-3 35-50X7-8.
M. infuscans E. et E. . . 15-20X3-5-4 —
M. nuda Peck 17—20X6 —
M.anarithmoides(S.etS.)Sacc. 20—25XT—

8

80-90X15-20
M. culmifida (Karst.) Sacc. . 21—25X6-8 75—95X14—15
M. biachypodii (Pass.) Sacc. 22—24XT 78-85X14
M. poae Sacc 24X6 70X15
M. panicorum (Cooke) Sacc. 25X5 —
M. ceratotheca (Cooke) Sacc. 25X5 —
M. ananthma(B.etBr,)Sacc. 25-28X5-6-5 90X15
M. Cattanei Sacc 27X6 150 |x long.

M. discors (S. et E.) Sacc. . 25—30X9-10 120X20
M. subseriata Eli. et Ev. . 30—35x2-5—3 —
M. neglecta (Niessl) Sacc. . 33X11 84-90X50—58
M. Jávorkae n. sp. ... 37-47X4-6 93-133X10-13
M. arenaria B. R. S. . . . 39-42X6-5 90-150X14-16
M. scirpif.phragmitisRehm. 40X6-7 100—110X20
M. punctulata EH. et Ev. . 40-50X6—7 80-110X20

A felsorolt fajok közül a M. infuscans E. et E.. a M. dis-

€ors (S. et E.) Sacc. és a M. punctulata Eli. et Ev., bizonyára

a Leptosphaeria génuszba való, mivel spóráik a leírások szerint

nem teljesen színtelenek.

A M. subseriata EH. et Ev. pedig inkább a Pleospura gé-

nuszba tartozik, mivel spóráiban gyakran egy vagy két hosz-

szanti fal jelentkezik.

A M. nuda Peck kétes faj, mely talán inkább a Gibherella

,:génuszba tartozik, amint azt már a szerz is gyanítja.

A mogmaradottak közül a M. anarithmoides (S. et S.)

;Saec., a M. culmifida (Karst.) Sacc, a M. hrachypodii (Pass.j

Sacc. és a M. anarithma (B. et Br.) Sacc. igen közeli rokon-

ságban állanak egymással és alighanem egy-két fajra redukál-

hatok volnának.

A M. Jávorkae-hoz legközelebb áll a M. arenaria B. R.

S. és a M. scirpi f. phragmitis Rehm. Egyedül a spóra nagy-

sága alapján nem is lehetne ezektl elkülöníteni. Feltnik azon-
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ban, hogy a M. arenaria parafizisei jóval ersebbek (5*5—7 \>-

•cr.) és spórái a széptanai befzöttek; a M. scirpi f. phragmitis

spóráiban pedig nincsenek olajcseppek, ascusai pedig széleseb-

bek (20 (x), mint a M. Jávorkae ascusai.

Szóba jöhetne még a M. ambigua Berl. et Bres. is (Micro-

mycetes Tridentini 1889, p. 39, t. III. f. 9), melyhez hasonlít,

de eltekintve attól, hogy ezt nem pázsiton, hanem a gyalog-

bodzán (Sambucus ebulus) talá'ták, különbözik a M. Jávorkaetól

abban is, hogy spórái rövidebbek (27—30 [J-) és a befzött spóra

fels része a szerzk állítása szerint vastagabb, mint az alsó

része.

10. Két Metasphaeria scirpi.

A Metasphaeriák sorában két faj ugyanazt a nevet viseli.

Nevezetesen a

M. scirpi Feltgen in Vorstud. zu einer Pilzflora v. Luxem-
burg, Nachtráge II. p. 170 (1901) és a

M. scirpi Bérlése in Icones Fungorum I, p. 139, t. CLIII,

f. 1. (1890).

V. H h n e l-nek nem volt alkalma, hogy Feltgen ezen

faját is felülvizsgálja. Lehetséges, hogy ez a faj nem állja meg
helyét, mint P'eltgen i'ij fajainak nagy része. Addig is, mig vala-

kinek alkalma nyílik, hogy ezzel a fajjal foglalkozhasson, a

zavarok elkerülése érdekében szükséges, hogy a két egynev
fajt egymástól név szerint megkülönböztessük. Ezért ajánlom,

hogy a M. scirpi Feltgen (1901) neve Metasphaeria Feltgeiiii

Moesz (nov. nom.)-re változtassék.

11. Spliaeronema Filarszkjana Moesz, n. sp.

Maculis effusis nigricantibus
;
pycnidiis sparsis, epidermide

tectis, röstell ])er epidermidem fissam erumpentibus, depresso-

globosis, 100—800 1'. diám., nitide atris, in rostrum cylindraceo-

conicum productis \ röstell usque 240 /j. long., 57— 86 íj. latis

;

contextu crasso parenchymatico, intus hyalinis, basi brunneis
;

conidiis sphaericis, 3 n. diám , hyalinis egiUtulatis, in massa

roseis; conidiophoris bacillaribus, brevissimis {1'5 1>. long).

Hab. in caulibus siccis Luzidae spadiceae., in valle Kistar-

patak, montium Magas-Tátra, 15, VI, 1909, leg. F. Filarszky
et G. Moesz.

Figura noBtra 5.

18*
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12. Sphaeronema gentianae Moesz, n. sp.

Pycnidiis sparsis, ejndermide tedis, röstell per epidermidem
erumpentibus, globosis, 4i0—500 p. diám., atris, röstell cylin-

draceo, recto, 140—215 n. long. praeditis. contextu parenchymatico ;

conidiis ellipticis, 4'5—6 X 2—3 //, hyalinis, eguttulatis^ in inassá

pallide ochraceo-roseis ; conidiophoris iiicotisjncuis.

Hab. in caulibus siccis Gentianae punctatae, in valle Kis-
tarpatak, niontium Magas-Tátra, 15, VI. 1909, leg. F. Filarszk>'-

et G. M e s z.

Teratologia : pycnidia interdum rostellis binis praedita.

Fig. nostra 6.

5. kép. Sphaeronema Filarszkyana 6. kép. Sphaeronema gentianae Moesz.
Moesz. A pycnidiimi, 50-sz. nagy., A pycnidium, 50-sz. nagy., B koni-

B konidium, 1000-sz. nagy. dium, 1000- sz. nagy.

13. Chaetosphaeronema, n. gen.

Pycnidia praecipue in apice setosa, cetera Sj^haeronemae.

A Sphaeronemák sorában olyanok is vannak, melyek csrét
serték fedik. Ezek: a Sphaeronema hispidiüum Corda, Sph.

herbariwi Hollós, és a Sjjh. hispídidiim Corda var. cirsii Potebnia.

Az eddigi gyakorlat a serték jelenlétét generikns jellemvonásnak
tekinti, a mint ezt a Pyrenochaete, Chaetomella, Didymochaeta,.

Chaetodiplodia, Wojnowicia, Trichoseptoria, Chaetozythia, Pyreno-
phora, Opliiocliaeta stb. génuszok tekintélyes sora is mntatja. Ezért

indokoltnak látszik, hogy a sertékkel vagy szrrel ellátott Sphaero-
nemák számára is megfelel génuszt állítsunk fel. Jaczewskinek
a Sphaeronemákról szóló monográfiájában helyet foglal a Sph..

echinatum és a Sph. rudis is. Bár ezek pycnidiuma szintén

sertével vagy szrrel fedett, még sem tartoznak ebbe a génuszba,

mert konidiumaik más génuszokba utalják ket-

A Chaetosphaeronema génuszba tehát ez id szerint csak

két faj sorolható, nevezetesen a Ch. liíspidulum (Corda) Moesz,.

és a Ch. herbarum (Hollós) Moesz.
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14. Diplodina sesleriae Moesz, n. sp.

Maculis folicoliis amphigenis arescentibus, magnis, irregula-

riter effusis ;
pycnidiis amphigenis, sparsis, globosis vei subgloho-

sisj epidermide tedis, ostiolo erumpentibus, nigris, 138—200 n
diám. ; contextu qrosse parenchymatico, fuligineo ; conidiis cylin-

draceis, fusoideis vei clavatis, 35—50 X 8—-14 !>, redis vei leniter

curvulis, utrinque rotundatis, 1-septaíis, non vei vix constridis,

hyálinis, grosse guttulatis ; conidiophoris invísibilibus.

Hab. in parte superiore foliis Sesleriae barcensis Simk., ad
oppidum Brassó, Hungáriáé (leg. G. Moesz.); Sesleriae budensis

Borb. prope Budapest (leg. G. Moesz) et Sesleriae Heufleria-

nae ad Felsöhámor, comit. Borsod, Hungáriáé (leg. J. Budai).
Közel áll a Diplodina melicae Diedicke-hez. Különbözik

tle gömbös és kisebb pycnidiunia és nagyobb konidiuniai által,

melyek középen gyakran befzöttek és nagy olajcseppeket tar-

talmaznak.

Fig. nostra 7.

7. kép. Diplodina sesleriae Moesz. A pycnidium, lOOsz. nagy., B konidiu-

mok, 500-sz. nagy.

15. Septoria Römeriana Moesz, n. sp.

Maculis amj^higenis, sparsis, rotundatis, usque ad 5 mm
latis, brunneis., non marginális; pycnidiis epiphyllis., in centro

maeulae et orbículatim dispositis, detise gregariis, pundiformibus,
immersis, brunneo-nigris, ovoideis vei conoideis, 66—107 p- diám..,

tenuissime membranaceis, contextu dense parenchymatico, brunneo;

conidiis filiformibus, rectis vei leviter flexuosis, apice acutis,

20—33 X 1—-Z'5 /^, plerumque 26 /j. longis, hyalinis, aseptatis,

•eguttulatis, hyalinis.

Hab. in foliis vivis Daphnes Blagayanae,m monte „Keresztény-

havas", prope oppidum Brassó, Hungáriáé. Leg. J. Ró mer.
Fig. nostra 8.

A Septoria Dominici Sacc.-tóP a következkben különbözik:

pycnidiumai a nem szegélyezett barna foltban gyrt alkotva

helyezkednek el ; a pycnidiumok alakja tojásdad, vagy kúpos

;

1 Saccardo in Bull. Soc. Bot. Ital. Firenze, 1904, p. 208, fig. 3.
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konidiumai hosszabbak, vékonyabbak, nem szeptáltak és olaj-

cseppet sem tartalmaznak.

E gombát Rmer Gyula brassói tanár nevérl nevezem,

a kinek Brassó flórájának felkutatása körül elévülhetetlen érdemet
vannak.

8. kép. Septoria Römeriana Moesz. A A Daphne Bla^ayana levele termé-

szetes nagyságban, rajta a gomba pycnidiumai, B két pycnidium, 100 sz.

nagy., C konidiumok, 500-sz. nagy.

16. Septoria sainaricola Moesz, n. sp.

Maculis nullis ; pycnidiis amphigenis, sparsis, epidermide

tectis, poro erumpeniibus, atris, glohosis, vei conoideis, 40—110 fi

diám., tenuissime membranaceis ; contextu pallide brunneo, minute

parenchymatico ; conidiophoris breússimis papilliformibus ; conidiis

B

A

X

9. kép. Septoria snmaricola Moesz. A három pycnidium, 100-sz. nagy.,

B konidiumok, 800-sz. nagy.

filiformibus, rectis, vei varié flexuosis, utrinque attemiatis^ continuis,

raro obsolete 1-septatis, 14—18 X 1'^—5 //, hyalinis., eguttulatis.

Hab. in samaris Fy-axini excelsioris. Hortus botanicus

oppidi Kolozsvár, Hungáriáé.

Fig. nostra 9.
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Legközelebb áll a Septoria orni Pass.-hez, ez a gomba
azonban a levélen foltokat okoz és konidinmai is valamivel

hosszabbak (25—30 X 1'5 f).

Társaságában él a Phoma pterophüa (Nitschke) Fuckel.

17. Áz Eiiphorbia Septoriái.

A Hedvs'igia IV. kötetének (1865) 158. oldalán a Septoria

eM^/íorftiae Kalchbr. következ leírását találjuk : „sporidiis tenuis-

simis, flexuosis, granulosis. Auf Eujjhorbia sylvatica in den Kar-
pathen." E gomba megjelent a Rabenhorst-féle Fiingi europaei
exsiccata kiadásban 854. szám alatt. Ugyanebben az esztendben
Kalchbrenner „A szepesi gombák" c. dolgozatában (Math. és

Term. Közi. III. köt. 275. old.) ugyanezt a gombát így írja le :

..Mint Depazea, de spórái orsóformák, sokodúak. A baraczklevel
ftej él levelein, egész területen, erdkben, vágásokban gyakori."

Látnivaló, hogy e kétféle diagnózis nem írja le kielégít
módon ezt a gombát. Kalchbrenner a Szepesi gombák jegyzéké-
ben „sokodú", tehát többsejt spórákat említ, míg a Hedwigiában
közölt leírásban errl nincs szó. A zavart fokozza az is, hogy
G u e p i n 1879-ben a Roumeguére-féle Fungi selecti Gallici

exsiccata vállalatban 521. sz. alatt közrebocsátott egy új gombát,
ugyancsak Septoria euphorhiae néven, mely az Euphorbia esula

levelén él. Saccardo (Syll. Fung. III. 1884, 515. old.), hogy
a nevek azonosságát megszüntesse, Kalchbrenner Septoriáját

Septoria Kalchhrenneri Sacc.-nak nevezte el. Ezt az eljárást

követi Allescher is (Die Pilze Deutschlands, etc. VI. Abt.

780. old.), nálunk pedig Baumler (A Pozsonyi orv.-term. egyes,
közi. 1887, Nr. 111 és 1897, Nr. 1432), legújabban pedig
Keissler is (Schedae ad Krypt. exsicc. 1912, Cent. XX.
Nr. 1934.). D i e d i c k e H. 1914-ben (Krypt. fl. der Mark Branden-
burg IX, 454. old.) úgy Kalchbrenner, mint Gnepin gombáját
azonosítja, megtartván Kalchbrenner szerzségét.

Hogy tisztán lássak e dologban, ismételten is megvizsgáltam
Kalchbrenner példányát, mely Hazslinszky révén a M. N. Múzeum
növénytani osztályába került, de megvizsgáltam Gnepin példányát
is, mely Roumeguére exsiccata gyjteményében jelent meg.
Az összehasonlítás folytán azt hiszem, hogy e kétféle gombát
nem lehet egynek tekinteni. Igaz ugyan, hogy a pycnidium
alkotásában, valamint a konidiumok alakjában, nagyságában és

szerkezetében nem lehet mélyreható különbségeket találni, de
feltn a pycnidiumok elhelyezkedése a gazdanövény levelén.

Míg Kalchbrenner Septoriája a levélen sötét vonallal élesen

határolt barnás vagy egészen fehér kerek foltot okoz, melynek
közepében csak néhány fekete pont árulja el a pycnidiumok
jelenlétét a levél fels felületén, addig Guepin gombája ilyen

foltokat nem idéz el, hanem pycnidiumai a levél mindkét felületén.



156 MOESZ G.

de fölcépen alul helyezkednek el seregesen, a lemez felületének

nagy részét ellepve. Ha vannak is a levélen barnásabb foltok,

azok soha sincsenek szegélyezve. A pycnidiumok megjelenésének

e két egymástól nagyon eltér módja alkalmas arra, hogy Kalch-

breuner gombáját Guepiii gombájától elkülönítsük, és mivel

Kalchbrenner Septoriája régibb kelet, azért ennek neve meg-
marad Septoria ciqjJwrbiae Kalchbr.-nek, míg Guepin gombáját

elnevezem Septoria Cruepini-nek.

10. kép. Az Euphoibia Septoriái. A— C Septoria euphorliae Kalehbr. A Az
Euphorbia amygdaloides levele a oromba pycnidiumaival, term. nagys., B
pycnidiutn, 100-sz. nagy., C konidiumok, 800-sz. nagy., D—F Septoria

Guepini Moesz. D Az Euphorbia esula levele a gomba pycnidiumaival,

term. nagys , E három pycnidium, 100-sz. nagy., F konidiumok, 800-sz.

nagy., G—H Septoria euphorhiae Kalehbr., G Euphorbia palustris levele a

gombával, term. nagys., H konidiumok, 800-sz. nagy.

A mellékelt ábrák mutatják e két gomba morfológiai

sajátságait.

Kalchbrenner Septoriájának legfontosabb adatai : A pycni-

dium átmérje cca 160 ,". fala vékony, barna, nyilasa cca 33 /';

konidiumai 30—50 X 1"5—2'5 ,n, színtelenek, többnyire egy-

sejtek, de vannak négysejtek is ; a kouidiumtartók alig észre-

vehetk, papillaszerek.

Guepin Septoriájának legfontosabb adatai : A pycnidium

átmérje 133—216 ja, fala vékony, barna ; konidiumai 23—43X
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2"5—3 fx, színtelenek, többnyire négysejtek, csak ritkán egy-

kétsejtek.

A pycnidium fels részének feltn megvastagodását, amit

Diedicke kiemel, nem állapíthattam meg sem Kalchbrenner,

sem Guepin péklányán.

Az a Septoria, amelyet Bubák adott ki, Septoria Kalch-

brenneri néven a Kabát-Bubák-féle Fungi imperfecti exsiccati

218 száma alatt, tökéletesen egyezik Kalchbrenner gombájával

;

a foltok kerekalakúak és éles, sötét vonallal szegélyezettek,

a pycnidiumok száma a folt közepén kevés (1—3) ; a konidiu-

mok többnyire egysejtek és szélességük 2'5 fx-nál nem több.

Ezért ezt a gombát, melyet Bubák Montenegróban az Euphorbia

amygdaloídes levelén gyjtött, Septoria euphorbiae Kalchbr.-nek

kell neveznünk.

Baumle r-nek mindkét elbb idézett gombája, vizsgála-

tom szerint, szintén : Septoria eupliorbiae Kalchbr.

Nagyobb nehézséggel jár annak a Septoriának a megfej-

tése, melyet Kümmerle J. B. gyjtött Kiskrösön az Euphor-

bia palustris levelén. A gomba okozta foltok igen kicsinyek,

átmérjük mintegy 1 mm nagy, kerekalakúak, barnák vagy

fehérek, szegélyük i-ötétpiros, éles és eléggé széles. A folt köze-

pén egy vagy legfeljebb két pycnidium ül. A konidiumok nagy-

sága 25—40X2'5—3 y>.\ két-ötsejtek. (Lásd a 10. kép G—

H

ábráit). Septoria média Sacc. et Brun., bár ez az Euphorbia

palustris gombája, még sem lehet, mert ennek konidiumai a

leírás szerint jóval vékonyabbak (1 [j.) és úgy látszik egysej-

tek. Kümmerle gombája, közel áll a Septoria eupliorbiae Kalch-

brennerhez és a Septoria euphorhiaecola Hollóshoz is. ügy lát-

szik, e kett között foglal helyet. Mivel azonban úgyis csak

íiprólékos különbségekrl van szó, nem akarok számára új nevet

állítani, azért a Kiskrösön talált Septoriát is Septoria euphor-

hiae Kalchbr. névvel jelölöm.

18. Melanconium asperulum Moesz, n. sp.

Aeervulis solitariis, 0-28—l'5)><C0'14—0'5 mm., epidermide

tectis, dein rimose erumpentibus, intus atris ; conidiis copiosissi-

mis, sublimoniformibus, fusoideis, subellipsoideis, vei oblongis,

redis, vei leniter curvis^ saepe inaequilaleralibus olivaceis, apice

pjlerumque subJiyalinis, 9— 12 Y^ 3— 4 5 //, subtiliter spinulosis
;

coiiidiop)horis densissimis, simpUcibus, eseptatis, hyalinis, filifor-

mibus, 10—22y^2—3 n, interdum inflatis.

Hab. in foliis flavescentibus Pini pumilionis, in monte
Nagy Pietrosz, comitat. Marmaros, Hungáriáé, 5, VII, 1907, leg.

F. Filarszky et S. Jávorka.
Fig, nostra 11,
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Neve a konidiumoknak apró tüskéktl ered érdes felü-

letére vonatkozik. Ez az érdesség erösebb nagyítás mellett igen

jól látható és kitnen jellemzi ezt a fajt, amely különben is.

sok tekintetben eltér a fenykön él Melanconiunioktól.

c JDOp

11. kép. Mekmconium asperulum Moesz. A A Pinus pumilio levele a gom
búval, term. nagys., B három konidiumtelep felülrl tekintve, 10-sz. nagy.,

C egy konidiumtelep átmetszete, 20 sz. nagy., D részlet a konidiumtelepböl^
3Ü0-SZ. nagy., E ugyanaz, 800 sz. nagy., F konidiumok, 1000-sz. nagy.

19. Pseudomonas mucilaginosus Koeleriae (Anjeszky) Moesz^

A Bot. Közi. 1914. évfolyamának 87. és (40.) oldalán

A u j e s z k y A. tüzetesen leírta azt a Schizomycetát, mely a csepel-

szigeti Koeleria glanca virágzatát élénksárga nyálkás tömegé-

vel ellepi. A baktériózis okozóját BaciUus mucilaginosus Koeleriae-

nek nevezte el. Mivel ennek a Schizomycetának nnipoláris csil-

langója van. nem tarthatja meg Bacillus nevét, hanem át kell

helyezni a Pse«í?omowas-génuszba.

Ezt az érdekes Schizomycetát újabban Filarszky N. és

JávorkaS. is megtalálta Pilisszentiván mellett nemcsak a^

Koeleria glaiica, hanem a Koeleria gracilis virágzatán is.

(A növ. szakosztály 1915. évi márc. 10-én tartott ülésébl.).
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Kümmerle J. B,: A pterídospóra szisztematikái

jelentségérl.

Dolgozatom a pteridospórák (F i 1 a r s z k y ') alakjának szisz-

tematikai jelentségével foglalkozik. Hogy miben nyilvánul ennek
a jelentségnek az értéke, arról vizsgálatom eredményei adnak
felvilágosítást.

A szisztematikában eddig alig felhasznált jellemvonás, a

spóra szerkezete és alakja, igen sokszor segített idegenföldi

harasztfajok biztos meghatározásában, a mirl Ceterach ^ dolgo-

zatom és egy új Lonchitis ^ fajom is tanúskodik. Vizsgálataim

alapjául a Lonchitis génusz fajai szolgálnak és azt hiszem, hogy
fejtegetéseim elegend bizonyítékot szolgáltatnak a pterídospóra

szisztematikai jelentségének megállapításához.

Az aránylag kicsiny Lonchitis génusznak Christensen * sze-

rint a következ fajai vannak :

Lonchitis aurita L. (Syn. L. Lindeniana Hook., L. macro-
chlamys Fée).

L. Currori (H o o k.) M e 1 1.

L. glabra Bory (Syn. L. natalensis Hook.)

L. hirsutah. (Syn. Pteris laciniata W., L. Ghiesbreghtii Lind.)

L. macrophylla Wendl.
L. madagascariensis Hook,
L. occidentalis Bak.
L. polyiJus Bak.
L. puhescens W, (Syn. L. hirsuta Bory, L. tomentosa Fée.)

L. reducta C h r i s t e n s.

Ez a névjegyzék szisztematikai tekintetben nem helyes.

Linné Lonchitis aurita-ja^^ idézett forrásai " alapján nem lehet

Lonchitis-W). Véleményem szerint ez a kérdés még megoldandó.
Mivel Linné eredeti példányát nem ismerem, ezért ezt a fajt

törlöm a jegyzékbl. A zárójelben közölt szinonimák sem felelnek

meg a valóságnak. Ez oknál fogva a szinonim neveket is tekin-

tetbe veszem, annyival is inkább, mert legtöbbnek eredeti pél-

dánya rendelkezésemre állott. A jegyzéket kiegészítem még az

irodalomban talált néhány formával és két új fajommal.
A Lonchitis génusznak módosított névjegyzéke tehát a

következ

:

^ „Növéníjmorphologia" 528. és 585. old. (1911.) A szerz a spó-
rákat az ivadékcsere alapján csoportosítja és azokat részben új, részben
ismert nevekkel következképen különbözteti meg: gamelo-,zijgo-, oo-,rhodo-,
asco-, basidio-, chlannjdo-, niyxo-, brijo- és pteridosjjora.

' in Bot. Közi. VIII. p. 289. (1910.)
^ in Magy. Bot. Lap. XIII. p. 49. (1914.)
* Index Filicum p. 408. (1906.) et Suppl. p. 49. (1913.)
* Spec. Plánt. II. p. 1078. (1753).
* P 1 u m i e r Fii. Amer. p. 14. et tab. 17 ! (1705.) ; P e t i v e r Pteri-

graphia Amer. p. 172. et tab. 4. fig. 4. (1712.) [non vidi.J
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L. Currori^ (Hook.) Mett.
L. Currori var. glahrata (Clirist).

L. Ghiesbreghtii Lind.

L. glabra Bor y.

L. hirsuta L.

L. hirsuta Bory.

L. Lindeniana Hook.
L. Lindeniana var. decomposita C h r i s t.

L. macrochlamys Fée.-^

L. macrophylla W e n d.

L. madagascariensis Hook.
L. natalensis Hook.
L. occidentalis Bak.
Zi. polypus Bak.

L. pubescens W.
L. pubescens var. moUissima Wriglit.
L. x>uhescens var. nudiuscula Kze.

L. reducta C h r i s t e u s.

L. semipinnata Bojer. ^

L. semibipinnata Bojer.*

L. stenochlamys Fée.

L. Hieronymi Kiimm. n. hybr.

L. tomentosa Fée.
L. Zahlbnicknerii Kümm.^
Pteris laciniata W.
Az itt felsorolt harasztok beható megvizsgálása azt a meg-

lep eredményt adja, hogy közülök egyeseknek triplanatikus,

másoknak ellenben túlsúlyban diplanatikus spórájuk van. Talá-

lunk tehát, mint kitn megkülönböztet jelleget, két teljesen

eltér alakú spóratípust : egy úgynevezett bilaterális *^ (gömb-
kvadransj diplanat Benedict**) és egy tetráedrikus,'' (radiális/**

triplanat Benedict^^) spórát.

Mivel két, annyira eltér spóratipusnak egy és ugyanabban
a génuszban való megjelenését lehetetlennek tartom, az a

gyanúm, hogy a vizsgált fajok nem tartozhatnak micd ugyan-

^ A kurzív szedéssel nyomott fajok, illetleg formák vizsgálataim

alapján helyesek.
^ ex diagnosi spóra reniformis.
*~* in sched. in herb. Musei Nat. Hungarici.
5 in Magv. Bot. Lap. XIII. p. 43. (1914

)

" V. ö. S a d e b e c k in S c h e n k Handbueh d. Bot. I p. 153. (1879) ;

L u e r s s e n in Rabenhort's Kryptogamen-Floia. 2. Auil. III. p. 25.

<1889) ; F i s c h e r in Schlesische Ges. f. vaterl. Cult. 69 Jahrb. p. 130.(1891.)

;

Filarszky Növénymorphologia. 528. old. (1911.)
' in Fekete és M á g o c s y, Erdészeti Növénytan. I. 184. old. (1891.)
« in Bull. Torrey Bot. Club XXXIV. p. 447. (1907.)
®-" V. ö. S a d e b e c k 1. c, L u e r s s e n 1. c, F i s c h e r 1. c, Fi-

larszky 1. c.

" 1. c.
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abba a génuszba. További vizsgálataim gyanitásoniat igazolták,

a mennyiben kiderült, hogy a Lonchitís géyvusznak csak egyféle

jellemz spóra alakja van.

Abban a feltevésben, hogy a bels és a küls morfológiai

szerkezet szoros viszonyban áll, alapos vizsgálat alá vettem a

Lonchitis génusz különböz fajainak és formáinak sporofiilu-

niait.^ A nyert eredmény meglep volt : a sjjóra alakja szerint a

vegetatív jellemvonások is két csoportra különülnek. A bilaterális

spórás fajok és formák csoportjában más jellemvonások vannak,

mint a tetráedrikus spórás fajok csoportjában. Eképen, egyrészt

a spóra alakjában, másrészt a küls és bels morfológiai szer-

kezetben, egy félre nem ismerhet összhangzás, valódi korreláció

nyilvánul.

A következ táblázat áttekinten összefoglalja a feltííi

jellemvonásokat

:

I. II.
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A Lonchitis génusz fajai és formái a fenti táblázat I. és II.

rovataiban feltüntetett különbségeknek megfelelen következ-
Jíépen csoportosulnak

:

I. Spóra alakja II. Spóra alakja

:

L. Currorí (Hook.) Mett.
L. Curfori vBX.glahrata (C h r i s t).

L. glahra Bory.

L. liirsuta Bor}^

L. Lindeniana Hook.
L. Lindeniana var. decompo-

sita Christ.

L. macrochlamys Fée.

L. madagascariensis Hook.
L. natalensis Hook.
L. polypus Bak.

L. puhescens W.
L. puhescens var. mollissima

Wrigh t.

L. piibescens var.nudiuscula Kze.

L. reducta C h r i s t e n s.

L. seniipinnata Bojer.

L. semibipinnata Bojer.

L. stenochlamys Fée.

L. Hieronymi Kümm n. liybr.

L. tomentosa Fée.
L. Zahlbrucknerii Künini.

L. Ghiesbreghtii Lind.

L. hirsuta L.

L. ynacrophylla W e n d.

L. occidenialis Bak.
Pleris laciniata W.

A feltn megegyezés, mely a spóra alakjában és a sporo-

tillum szerkezetében nyilvánul, azt a gondolatot kelti fel ben-
nünk, hogy a kétféle spóratípussal bíró Lonchitis génusz két

génuszra osztandó. A két génuszra való felosztást a spóra bila-

terális és tetraedrikus alakja szabja meg. A választás, hogy
melyik spóra alak melyik génusznak felel meg, nem nehéz.

A bilaterális alak — már a Lonckitideae felosztásának alapján

K u h n ^ vizsgálata szerint — a Lonchitisnek generikus jellege,

a tetraédikus pedig az elválasztandó génuszé. Az elválasztandó

génusz alkalmas nevének megválasztásában az irodalom néhány
idevonatkozó génusza szolgálhat támaszpontul. A liasználatos

in V. d. Decken's Keise III. 3. Botanik. p. 11. (1879.)
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génusznevek ^ közül azonban egyetlen egy sem felel meg az

•elválasztandó génusznak. Ellenben a feledésbe ment és sokszor

minden megokolás nélkül szinonimmá lefokozott génuszok közül

"figyelmet érdemel az Anisosorus Trevis. és az Antiosorus

R e m e r génusz, valamint a Lonchitidium F é e szubgénusz,

mint olyan, mely számításba jöhet. Az Anisosorus génuszt T r e-

visan^ állította fel, azonban leirás nélkül. Christensen^ ezt,

mint algénuszt a Lonchitis-hez utalja. Az Antiosorus génusz

az érdemes Kuhn pteridologustól származik, aki azt az 1882-

ben megjelent „Die Gruppé der Chaetopterides unter den Polypo-

•diaceen" ^ cimü munkájában jóformán leirás nélkül emliti, mert

a m,^ melyben a dolgozat megjelent — mint azt Luerssentl

"

tudjuk — , terjedelmes dolgozatának rövidítését követelte. A leírást

a szerz késbben sem közölte. Kuhn szerint ebbe a génuszba

az Antiosorus hirsutus Kuhn és az A. oceidentalis Kuhn tar-

tozik, a melyeket a Lonchitis génuszból tett át, jóformán indo-

kolás nélkül. E két fajt C h r is t e n se n ^ a Lonchitis-hez vonja

illetleg az Anisosorus (Tr e v.) C h r i s t e n s. nev algénuszba

utalja. Névjegyzékemben e két faj a tetraedrikus spórás fajok

csoportjában szerepel. Kuhn éleslátása felismerte, hogy ezek a

fajok nem tartozhatnak a Lonchitis génuszba, amiben helyes

eredményemnek igazolását látom, melyre vizsgálataim vezettek.

A F é e-tül felállított Lonchitidium ^ algénusz ugyancsak megér-

demli a tekintetbe való vételt. F é e a Pteris génuszt, közelebbi

megkülönböztetés nélkül, három, úgymint I. Eupteris, II. Aquili-

naeés III. Lonchitidium algénuszra osztja. E felosztás azóta nagyot

változott. Christensen'^ szerint a Pteris génusz szintén három
algénuszból áll, a melyek között azonban a Lonchitidium hiány-

zik. Az Aquilinae algénuszból lett — Kuhn^" vizsgálata alap-

ján — a jogérvényes Pteridium Gleditsch^^ génusz. Four-
n i e r^^ a Lonchitidium-oi a Pteris génuszban még mint algénuszt

használja, Chris t e n s e n ^^azonban a Lonchitis génuszhoz, ille-

tleg annak Anisosorus (T r e v.) C h r i s t e n s. nev algénuszá-

hoz szinonimul vonja. F é e a Lonchitidium algénuszban két fajt

' V. ö. D i e 1 s Polvpodiaceae in E n g 1 e r—P r a n 1 1 Nat. Pflanzen-

fainilien. í. Teil. IV. Abt.* (1899) : C h r i s t e ii s e n Index Filicum (1905—6).
^ Sopra alcuni nuovi geneii, e trentadue nuove specie di Felei in Atti

I.st. Veneto. II. 2. p. 166. (1851.)
3 1. c. p. 58. et XLIV. (1905.)
* p. 347. (1882.)
* Festschiift z. öOjahr. Jiibil. d. Königstadt. Realschule zii Berlin.
« Bot. Centr. XII "4. p. 130. (1882

)

' 1. c. p. 59. et XLIV (1905.)
*• V. ö. F é e Genera Filicum (Cinquieme Mémoire siir la faraille des

Fougéres), p. 126 (1850—1852.)
•'

1. c. p. 591. (1906.)
»"

1. c. p. 11.

" apud Scopoli Flóra Carniolica p. 169. (1760.)
1' Mexicanas plantas. Pars prima : Cryptogamia, p. 116. (1872.)
" I. c. p. 408. et XLIV. (1906.).
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sorol fel, a Pteris laciniata W.-ot, mely faj névjeg} zekémben is

szerepel és a Pteris flaccida F é e -t/ melyet nem vettem lel jegy-

zékembe, mivel eredeti példányát nem láthattam és különben is

C h r i s t e n s e n -^ a Lonchitis hirsuta L.-hez utalja. F é e Lon-
chitidiumá-nsik a Pteris génuszban annyiban van jogosultsága,

a mennyiben a Lonchitis GJiieshreghtii Lind., hirsuta L., mac-
rophylla Wend., oceidentalis Bak. és Pteris laciniata ^Y. nev
fajok spórái — vizsgálataim alapján — alakban és szerkezet

ben gömbtetraedrikusak, simák és közepükön három lécük van,

miért is a Pteris-ek spóráival teljesen azonosak. Ilyen azonos spó-

rájuk azonban más génuszoknak is van. A Pteris génuszba való

tartozást — a spórák alakján és szerkezetén kívül — egj éb

morfológiai bélyegek is eldöntik és ezek éppen a Pteris-éiöl
eltérk. Véleményem szerint a Lonchitidium F é e algénusz az

Antiosorus Roeiner nev génuszhoz vonandó szinonim g\ a-

nánt. A Lonchitis génusz ama fajait, a melyeknek tetraedrikus

spórájuk vau, az Antiosorus Roem. génuszba teszem. Az Antio-

sorus génusz jogos voltával, újonnan való felállításával ei^y

másik dolgozatom fog foglalkozni.

További vizsgálataim, melyek a spóra szerkezetére és

nagyságára vonatkoztak, ugyancsak megbecsülhetetlen sziszte-

matikai, különösen specifikus értékeket adtak. Nagyság, sima-

ság, szemcsészettség stb. támaszpontokat szolgáltatnak bizonyos

fajcsoportok és fajoknak diagnosztikai megkülönböztetésére és

szinonim fajoknak biztos azonosítására. Ebben a tekintetben a

spóra struktúráját és nagyságát sokszor használják a sziszte-

matikában, mint pl. Richter^a 8chizaea génuszban. Bvebb
tárgyalást a használhatóság érdekében ezért nem tartok szük-

ségesnek. Csak még egy fontos körülményre kívánom a figyel-

met felkelteni, t. i. a spóra szemcsészettségére vagy simaságára,

illetleg csupaszságára, a mely mindig pontos megállapítást

igényel. Egy és ugyanazon fajnak igen gyakran a szemölcsös

spórákon kívül sima spórái is vannak, a mint azt pl. a Lon-
chitis ZahlbrueJcnerii Kümm., L. Hieronymi Kümm., L. Curruri

(H k.), L. natalensis Hook., L. madagascariensis H o o k. és

L. tomentosa F é e nev fajokon tapasztaltam. A spóra szemöl-

csös rétege ugyanis részben ledarabolódik vagy egészben lehámlik

(1. 1— 4. ábrát), amit fedlemez nélküli praeparatumokon — tehát

anélkül, hogy nyomást gyakoroltam volna a praeparatumra — meg-

figyeltem. Az érdekes jelenséget már Hannig* észlelte a D;//-

^ 1. c. p. 126. (1850— 1852.\ melynek szinonimája Fée szerint a

Lonchitis flaccida B o ry.
s

1. c. p. 597. (1906.)
' Két új ^.chizaeá' ól és a Schizaeúk Lophidium algenusa néhány

tagjának származás- és alkattani viszonyairól in Math. és Természettud.

Értesít. XXÍX. p. 1096—1097. (1911.)
* Über das Vorkommen von Perisporien bei den Filicinen nebst Be-

merkungen über die systematische Bedeutung derselben. Flóra, Neue Folge.

lII. Bd.'^p. 342. (1911.)
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moglossum piloselloides spóráin, a mikor a praeparatum fedleme-
zére nyomást gjakorolt. Hannig bizonyos chemiai szerek alkal-

mazásával arra az eredményre jutott, „hogy a leválott rétejr

aligha lehet eudosporinm, hanem valószínleg az exosporium-ot

jilkotja".

A Lonchitis génusz fajainak és formáinak tisztázását,

nomenklatúráját és szinonímikáját „Monographiae generis Lon-
chitidis prodromus" cím dolgozatom tárgyalja.

Eredményeim és megfigyeléseim a pteridospóra szisztema-

tikái jelentsége tárgyában következképen foglalhatók össze

:

1. A pteridospóra radiális vagy bilaterális alakjának szisz-

tematikai jelentsége van.

1—4. ábra. A spóra szemölcsös rétege részben ledarabolódik vagy egészben
h'hámlik. Bizonyos fajok spóráin a szemölcsös rétegnek lehámlásakor bor-

dázottság mutatkozik (1. 4. ábrát).

2. A Lonchitis génuszt a bilaterális spóra jellemzi.

3. A Lonchitis génuszba tartozott tetraedrikus spórás fajo-

kat az Antiosorus Roem. génuszba teszem át.

4. A Polypodiaceae, Schizaeaceae és Gleicheniaceae nev
családok minden egyes génuszában, melyekrl köztudomású,
hogy úgy radiális, mint bilaterális spórájuk van, kívánatos a

spóra alakját generikus jellegül megállapítani. Diels^ a Poly-

podiaceae családnak csak néhány génuszában említi a spóra

alakját, mint jellemz tulajdonságot, de nem mindenütt követ-

kezetesen végig. K u h n "^

is egyes génuszban megkülönbözte-

tési jellegül használja a spóra alakját.

5. A spóra alakja a géuuszok jellemvonásául akkor szol-

gálhat, ha azt a vegetatív jellemvonások is megállapítják, me-
lyekkel küls és bels morfológiai összhangzásban van.

6. Ha a spóra alakja a génusznak nem jellemz tulajdon-

sága, a génuszra nézve a spóra alakja mégis megemlítend,
mert fontos lehet az algénuszok és szekciók megkülönböztetésére

» apud E n g 1 e r—P r a n 1 1 I. c. p. 139. (1899.)
2 Ciyptogames vasculares apud v. d. D e c k e n's Reisen III. 3. Bota-

nik, p. 11. (1879.)

Botanikai Közlemények 5- 6. füzet. 19
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vagy fajok csoportosítására, mint a hogy azt számos génuszban,

pl. az Antrophyum-iml ^ eredménnyel alkalmazták.

7. A kétféle spóra közül az egyik alaknak a génusz hete-

rogén fajainak kizárásában lehet jelentsége.

8. Annak az ellenvetésnek, hogy egyes fajoknak letraedrikus

és bilaterális spórájuk is van, a mi különben is csak elszigetelten

fordul el, van ugyan fontossága, de nincs általános érvényes-

sége a spórák szisztematikai alkalmazhatósága ellen. A kétala-

kúság is mindig megemlítend. Magam is észleltem ilyen eseteket,

a mikor azonban a spórának egyik alakja mindig nagyobb, a

másik ellenben mindig kisebb számban volt jelen. Vájjon ennek

visszaütés, teratológia vagy egyéb jelenség az okozója, azt további

vizsgálatoknak kellene eldönteni.

9. A spóra alakja számos esetben útbaigazítást adhat génu-

szok hovátartozandóságának vagy rokonságának megállapításában.

(A növ. szakosztály 1913. évi márc. 12-én tartott ülésébl.)

Kümmerle J. B,: Elmunkálat a Lonchítís-génusz

monográfiájához.

(Monographiae generis Lonchitidis prodromus.)

A forróövi harasztvilágnak egyik érdekes csoportja a Lon-

chitis-géimsz. Fajainak nagyobbik része Afrikában, kisebbik része

Délamerikában honos. Ezeken a helyeken tenyészetüknek csak

a nedves, párás serdk kedveznek, ahol többnyire a földön

élnek, de megtelepednek mint epiíiták a fákon is. A növény-

kertek üvegházaiban igen gyakran tenyésztik, részint, hogy a

növényrendszerben elfoglalt helyüket pontosan megállapíthassák,

részint, hogy érdekes morfológiai tulajdonságaikat tanulmányoz-

zák. De lombjuknak üde zöld színe, finom szárnyas tagoltsága

és gyenge állománya miatt is az üvegházak kedvelt harasztjai

közé tartoznak.

A Lonchitis-géim^zt már Linné is ismerte, aki azt azzal

jellemezte, hogy szoruszai a levelek öbleiben fekszenek és fél-

holdalakúak. Ez a két jellemvonás azonban a harasztok más

génuszában, mint pl. a Rypole2)is-génu?,z fajain is megvan.

Ennek a rövid jellemzésnek tudható be azután egyrészt, hogy

maga Linné és néhány késbbi botanikus is olyan idegen

harasztfajokat sorol e génuszba, amelyek hasonló fekvés és

alakú szoruszokat mutatnak, másrészt pedig, hogy néhány igazi

Lonchitis-í^i tulajdonképen máshová, pl. a Píem-génuszba

került. A Lonchitis-génuszról késbben adott bvebb jellemzé-

1 V. ö. B e n e d i c t 1. c. p. 447. (1907.)
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•sek már csak azért sem lehettek helyesek, mert sok idegen
•elemet osztottak ebbe a génuszba.

Rendszertani tanulmányom kiterjedt a Lonchitis-génusznak

összes ismeretes fajaira és formáira. Több olyan küls és bels
morfológiai jellemvonást ismertem fel, mint pl. a spóra bilaterá-

lis alakja, az edénynyalábnak sajátságos gombaalakja stb., amelyek
alapján bizonyos fajokat ebbl a génuszból ki kellett rekesz-

tenem. A más génuszba tartozó fajok kizárása folytán szükségessé
vált, hogy a Lonchitis-génusznak megfelel latinnyelv jellem-

zést adjak.

A Lonchitis-génuszba vizsgálataim szerint 10 faj 3 formá-
val tartozik. Ezeknek meghatározására külön latinnyelvú kulcsot

készítettem. Valamennyi faj a génusznak egyetlenegy, ú. n.

Eulonchitis C h r i s t^e n s. nev algénuszába tartozik, melyet négy
szekcióra osztottam. Az egyes szekciókban aztán az illet fajo-

kat sorolom fel a rokonsági kapocs szerint. Minden egyik faj-

nak megállapítom helyes nevét, társneveit és földrajzi elterje-

dését. Üj fajnév gyanánt szerepel a Lonchitis tomentosa F é e,

mely az irodalomban eddig hibásan a L. pubescens W.-nak volt

szinonim neve, társnévül azonban hozzá veszem az eddig fajként

szerepl L. polypus Bak. nevet. Érdekes újdonságom a L.
Hieronymi, melynek gyér és tökéletlen spórái hibrid voltát bizo-

nyítják. Az egyes fajok földrajzi elterjedésének tárgyalása köz-

ben rámutatok néhány tévedésre. így kimutatom, hogy a L. pu-
bescens W., melyet úgy említenek, mint Afrika szárazföldjének

elterjedt növényét, ott egyáltalában nem n, hanem csak Afriká-

nak délkeleti szigetein, mint pl. Mauritius-szigetén. Afrika szá-

razföldjén legelterjedtebb a L. glabra B o r y, mely a Fokföldtl
Kilimanjaro vidékéig terem, azután a L. natalensis Hook. és

L. Currori (Hook.) Mett., mely utóbbiak elterjedése már
korlátoltabb.

Dolgozatom végén két kétes LoncJiitis-ísi}ró\ emlékszem
meg, melyeket megfejteni nem tudtam, és külön sorolom fel

azokat, melyeket a Lonchitis-génuszból ki kellett zárnom, mert
ide egyáltalában nem tartoznak.

A génusz tanulmányozására a következ múzeumok és

intézetek növénygyjteményeit használtam : Magyar Nemzeti
Múzeum növénytani osztálya Budapesten (M. N. H.), Erdélyi

Nemzeti Múzeum növénytani osztálya Kolozsvárott (M. Tr.), cs. kir.

Udvari Természetrajzi Múzeum növénytani osztálya Bécsben
(H. P. V.), kir. egyetemi növénykert Boroszlóban (H. Br.), ezeken
kívül még a budapesti egyetemi növénykert harasztos üvegházá-
nak él anyagát. Az anyagnak szíves átengedéseért köszönetet
mondok dr. Filarszky N., dr. Gyrffy L, dr. Mágocsy-
Dietz S., dr. Pax F., dr. Richter A. és dr. Zahlbruck-
n e r S. uraknak.

19*
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Lonchitis^ L. emend. Kiilm.'^

Linné Gen. Plánt. ed. 5. no 1041. (1754.), non Bub. &•

Pzg. apud Post et Kuntze Lexicon (1904.) = genus Pliane-

roganiarum.

Linné Syst. Nat. ed. 1. p. — (1735.) [non vidi] ; Gen. Plánt,

ed. 1. p. 822. no 781. (1737.), ed. 2. p. 503. no 941. (1742.);

Syst. Nat. ed. 6. p. 143. no 941. (1748.), ed. 10. p. 1041. (1759.):

Gen. Plant. ed. 6. no 1177. (1764.); Syst. Nat. ed. 12. p. 1300.

no 1177. (1767.) [exclusis omn. spec], ed. Reichard IV. p. 400.

[exclus. omn. spec] ; Pflanzensystem ed. Murray-Lippert p. 1707.

no 1177. (1786) [excl. omn. spec.]; Lamarck Encyclop. Méth.

III. p. 592. (1789.) [exclus. omn. spec.]; Linné Gen. Plant. II,

p. 757. no 1629. (1791.), Syst. Veget. ed. 15. (Murray-Persoon)

p. 973. no 1177. (1797.) [exclus. omn. spec] ; S eh kuli r Krypr.

Gewachse L p. XII. no 11. (1804—9.); Swartz Syn. Fii. p. 93.

no 12. (1806.) [exclus. spec. L. aurita, hirsuta, repens et java-

nicci]; Kaulfuss En. Filicum p. 195. (1810.) [exclus. Sieber
exsicc no 372 = Antiosorus hirsutus (L.) Kuhn]; Linné
Spec Plant. ed. Willdenow V. p. 462. (1810.) [exclus. L.

aurita, hirsuta et repens]; Aiton Hortus Kewensis ed. 2. V.

p. 527. (1813.); Steudel Nom. Bot. Crypt. p. 276. (1824.)

[excl. plur. spec] ; Schlechtendal Adumbratio Filicum p. 47.

no 11. (1825—27.) ; R a d d i Plantarum Brasiliensium nova genera

p. 61. (1825.) [excl. L. repens L.] ; Linné Gen. Plant ed. 9.

(Sprengel) IL p. 723. no 3651. (1831.); S eh ott Genera
Filicum pag. innum. (1834.) ; P r e s 1 Tent. Pteridographiae

p. 162. no LXXI. (1836.); Hooker Gen. Filicum pag. ad
tab. LXVIII. (1842.) [exempl. L. hirsuta Sieb.]; J. Smith An
arrangement and deíinition of the genera of Ferns in Journ..

Bot. IV. p. 164. no 59. (1842.) ;
[exclus. L. aurita L.] ; Kunze

Farrnkráuter p. 153. (1844.); Fée Genera Filicum p. 141.

no 60. (1850^—52.) [exclus. L. aurita L.] ; Hooker Species

Filicum II. p. 55. no 3. (1851.); Moore Index Filicum p. XLIII.

no 54. (1857.) ; M e 1 1 e n i u s Filices hort, bot. Lipsiensis p. 59.

(1856.) ; J. Smith Cultivated Ferns p. 37. no 56. (1857) [exclus.

L. aurita L.]; Berkeley Introd. to Crypt. Bot. p. 535. (1857.)

;

J. Smith & Th. Moore An account of exotic cultivated Ferns

p. 15 no 37. (1858.); Pappe and Rawson Synopsis Filicum

Africae australis p. 6. (1858.); J. Smith Ferns British &
Foreign p. 195. no 99. (1866.); Hooker and Baker Syn.

Filicum p. 128. no 23. (1867.) ; H a r v e y The genera of South

African plaiits p. 464. no 12. (1868.) ; Baker Polypodiacea in

Jíartius Fior. Brasil. J. pars II. p. 384. (1870.) [exclus. L. hir-

^ Nomen genericum derivatur a >^o'yX"'1 (I^t- lonchus). Ao-p/'-''-? D i o s c o-

rides III. p. 151. = Lonchitis Plinius Hist. nat. XXV. p. 88.; cf.

W i 1 1 s t e i n Etym.-bot. Handw. p. 533. (1852 )

* Cryptogamae vasculares etc. p. 10. (1879.)
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suta L.); Hooker and Baker Synopsis Filiciim ed. 2. p. 128.

no 23. (1874.); J. Smitli História Filicum p. 292. no 166.

(1875.) [exclus. L. aurita L.]; Kuhn Cryptogamae vasculares

in V. d. Decken's Reisen III. 3. Bo anik p. 10. et 11. (1879.),

Die Gruppé der Chaetopterides iinter den Polypodiaceen p. 27.

[seorsim impr.] (1882.) ; S a 1 o m o n Nomenclator p. 222. (1883.)

[exclus. plur. spec] ; A n o n y m u s in The Garden XXXIX. Mid-

summer, p. 583. (1891.); Prantl Das System der Farne in

Arbeiten aus dem Königl. Bot. Garten zu Bresiau I. Bd. I. H.

p. 17. (1892.) ; S i m Tlie Ferns of South Africa p. 75. (1892.)

;

D i e 1 s Polypodiaceae in E ngler-Pr antl Nat. Pfianzenfamilien

1. Teil, 4. Abt. p. 295. no 83. (1900.) [exchis. L. hirsuta L.,

occidentalis Bak.]; Christensen Index Filicum p. 408. (1905.)

;

E n g 1 e r Die Pflanzenwelt Afrikas in Engler-Drude Veget,

d. Erde IX. 2. p. 47. (1908.)

Filices molles, duae coriaceae, erectae, fasciculatae, ple-

rumque magnae, terrestres vei arboricolae. Rhizoma suhylohosum,

setosum, pilis riifis vestitum. Frondes conformes, plerumque bi-vel

tripinnatae, vei etiam pinnato-pinnatiíidae, virides, atro virides

vei olivaceae, rufo-tomentosae, vei ubique molliter pubescentes,

glabriusculae, vei tantum costis costulisque pilosis obtectis. Pili

Jiliformes (non paleacei), basi bulbosi, aciculares, articulati, nodu-

losi, strangulati. Stipites elongati, straminei, canalicnlati. Fasci-

culus vasorum in stipite magnus, unicus, cyathiformis, recte

fungiformis. Nervatio Sageniae, nervus primarius prominens,

rectus, secundarius sub angulo subacuto vei subrecto exiens,

plus minus prominens, venulae inter se in areolas inaequaliter

hexagonoideas anastomosantes, exappendiculatae, venulae duae

vei quator in sinus laciniarum vei loborum frondis connivendo

«xcurrentes, areolae ad latéra utraque nervorum primariorum

unam seriem sat insignem formantcs. Segmenta ultinia plerumque

rotundata modice lata. Sori seniper in anastomosi nervorum in-

sidentes, basin sinuum ultimorum occupantes, magni vei parvi,

semilunati vei renifoi'mes^ solitarii, distincti, in statu nialuro

saepe praecipue ad basin et apicem segmentorum paenultimo-

rum confluentes. Indusium verum, minutissimum, tenue membra-
naceum, nunc caducum, nunc persistens, piliferuni, semilunatum

vei reniforme. Spora.ngia plerumque copiosa. anipla, pyriformia,

stipellata, annulo laterale lato, 14— 18—20-articulato. Para-

ylnjses nuaierosissimae. paucae vei nullae, articulatae, strangu-

latae. Sporae oiiines hilaterales (biplanatae, renifórmes), magnae
vei parvae, exosporio papillato, verrucoso, vei grabrescente vei nudo.

Hoc genus sensu Kuhnii^ ad tribum „LonchUideae"'

{Presl.-') Chaetopteridum Polypodiacearum pertinet. Ad tribum

' Die Gruppé der Chaetopterides p. 4. et 27. (1882.)
2 Tent. Pterido^íraph. p. 161. (1836.) ; F e é Gcn. Fii. p. 36., 103. et

141 (1850—52.)
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„Lonchitideae" pertinent sequentia geuera : Histiopteris Sni.,

Lonchitis L., Pteridium Gled., Antiosorus Roeni. et Paesia
St. Hil. Ab Antiosoro, quocum litteratura pteridologica conjun-

git, diífert sporis bilateralibus et nervatione Sageniae.

Synonyma: Lonchites Sandford Manuál of exotie

Ferns and Selaginella. Cheaper edit. p. 172.(1894.)

—

Pteris L,

§ Lonchitis Christ Farnkrauter der Erde p. 173. (1897.)

Area geographica : Species cum formis 13, tropicales, qua-

tor in insulis Africanis australibus tantuni, trés in Africa conti-

nentali et in insulis australibus eius, trés in Africa continentali

tantum et trés in America australi vigentes.

Clavis specierum formarumque analytica.

A) Stipes, axillae pinnarum (primariarum), rhachides, pinnae
utrinque, costae costulaeque et areolae venulariim pilis arti-

culatis densisissime molliier rufo-tomentosae.

a) Sori parvi, sinus dentium vei crenarum occupantes

;

venulae prominentes, ad dentes vei crenas non decur-

rentes ; sporae glabrescentes.

a) Frons simplex

:

L. reduda C h r i s t e n s.

P) Frons composita

:

L. natalensis H o o k.

h) Sori magni, sinus laciniarum occupantes ; venulae non
vei debile prominentes, ad lacinias decurrentes.

a) Piiinulae oblique piunatifidae ; sporae verrucosae

;

filix rufo tomentosa, africana.

* Laciniae parvae, inaequaliter crenulatae

:

L. puhescens W.
** Laciniae magnae, oblongae, crenulatae ; íilix

plerumque sterilis, valde rufo-tomentosa

:

L. puhescens var, mollissima Wright.

p) Pinnulae horizontaliter piunatifidae; laciniae undu-

latae vei integerimae ; sporae papillosae vei gla-

brescentes ; filix densisissime rufo-tomentosa, ame-
ricana.

* Pinnae lanceolatae, lobatae ; lobi rotundi, si-

nubus angustatis distincti

:

L. Zahlbrueknerii Kii mm.
** Pinnae late-lanceolata, profunde laciniatae

;

laciniae oblangae, sinubus bitis distinctae

:

L. Lindeniana H o o k.

*** Pinnae falcato-lanceolatae, lobatae ; lobi laté

obtusi ; tomentum glabrescens :

L. Lindeniana var. decomposita Christ.
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B) Stipes, axillae piünarum (primariarum), pinnae in ntroque

latere, costae costulaeque et areolae veniilarum pilis acicu-

laribus articulatis puberulae, vei onines glabriusculae vei

glabrae ; sporae papillosae vei glabrescentes.

a) Sori parvi, sinus laciniarum vei segraentorum occupantes,

semilunati.

a) Segmenta ad rhachin ala augusta confluentia, pro-

funde pinnatifida, coriacea; venulae paucae, pro-

minentes ; frous tantum in venulis rhachidibusque

pilüsa, olivacea. ^ , , _,
L. glaora B o r y.

h) Segmenta non decurrentia, tantum ad médium
pinnatifida, mollia ; venulae numerosissimae, valde

prominentes ; frons valde puberula, atro-viridis r

L. Hieronymi Kümm.
h) Sori niagni, in sinubus laciniarum semilunati vei totam

marginem segmentorum occupantes, lineares.

•j" Paraphyses numerosissimae.

a) Piunulae integerimae, sinuato-laciniatae vei pin-

natiíidae ; frons moUis, atro-viridis, puberula

:

L. Cíirrori (H o o k.) M e 1 1.

P) Pinnulae integerrimae vei undulatae, frons char-

tacea, olivacea, glabrescens

:

L. Ciirrori var. glahrata (Christ) Kümm.
7) Pinnulae pinnatae, apice pinnatifidae, inferiores

oppositae, centrales alternae, superiores adnatae

;

frons mollis, atro-viridis, rufo-tomentoso-puberula :

L. tomentosa F e é.

-f-f Paraphyses desunt.

a) Pinnulae apice pinnatifidae, deorsum ad auriculas

repandas redactae vei usque ad costam pinnatae ;;

frons olivacea, coriacea, nuda ; tantum rhachides

venulaeque puberulae ; facies Histiopteridum : .

L. madagascariensis H o o k.

Enumeratio specierum formarumqe generis
Lonchitidis in systemata disposita,

A) Subgenus Eidonchitis Christens. Ind. Fii. p. XLIV-
(1906.)

I. Sectio Curroriae.

Frondes atro-virides, puberulae
;
paraphyses numerosissimae.

1. Subsectio.

Sori magni ; areolae venularum parce puberulae vei nudae.

a) Tribus.

Venulae non prominentes.

f Sporae papillosae vei glabrescentes-
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1. Loncliltis CuiTori (Hook.) Mett.

apud Christensen Index Filicum p. 409. (1906.):

E n ^ 1 e r apud E n g 1 e r et D r u d e Veget. d. Erde IX. vol. IL

p. 47. (1908.)

Species valde variat laminis frondiuui ; laminis apice pin-

madsectis vei pinnatifidis, deorsum pinnatifidis ve! pinnatis, basi

pinnatis; segmentis summis integris vei uiidulatis, iiiíimis plc-

runique sinuato-lobatis : Inbis obtusis : pinnis apice et deorsum
sinuato lobatis, medio et basi pinnatisectis vei pinnatifidis; seg-

mentis posterioribus mediis plerunique longioribus, triangularibu^,

acuti.'í, margine undulatis vei sinuato-lobatis.

Synonynia: Pteris {Litohrochia) Currori Hook. Species

rilicum II. p. 232. et tab. CXL. (1858.); Hooker et Baker
Synopsis Fiiicum p. 168. (1867.J, ed. 2. p. 168. (1874.); Kulin
EJilices Africanae p. 79. (18G8.) : LyeU Handbook of Ferns

p. 102. (1870.); Christ Farnkrauter p. 174. (1897.) — Lito-

brochia Currori J. S m. Ferns brit. and for. ed. 2. p. 312. (1876.)

— Lonchitis Currori Mett. apud K u h n in v. Decken's Reisen 111.

3. Botanik p. 10 (1879.) — Pteris Currorii Hook. et Bak.
apud Saloniou Nomenclator p. 335. (1883.) [exclus. syn. Ptcr

Barteri Bak.] — Lonchitis Currori (Hook.) Kulin apud

Diels in Engler et Prantl Nat. Pflanzenfam. I. Teil,

IV. Abt. p. 295. (1899.)

Icones: Hooker Species Fiiicum H. tab. CXL. (1858.)

;

Engler apud Engler et Drude l. c. íig. 42. (1908)
Exsiccata: Ad sinum Elepliantuin, leg. Curror

(Hooker Spec. Fii. 1. c. p. 233., spec. originál.; Kulin Fii.

Afric. 1. c.)

insula Fernando Po, leg. M a n n nr. 365. et 661. (Hooker
et Baker 1. c; Kulin Fii. Afric. 1. c)

Kamerun: Lolodorf, Urwaldgebiet, leg. Staudt nr. 163!

et 170! (H. P. V.) — Station Johann-Albreclitshöhe. Urwali-

geb'iet, leg. Staudt nr. 805! (H. Br.) — Bipinde, Urwald-

g-ebiet, leg. G. Z e n k e r nr. 969 ! (H P. V. et H. Br.), 2569

!

<M. N. H. et H. P. V. et H. Br.), 2750 ! (H. P. V. et H. Br.) —
Gr. Batanga, in tiefschattigem Walde, leg. D i n k 1 a g e nr. 1272.

(Sadebeck in Jalirb. Hamb. Wiss. Anst. Beih. XIV. 189!).

p. 4. [seors. impr.])

Congo gallica : Loango, leg. Soyaux nr. 132. (Kuhn iii

Decken's Reisen 1. c.)

Congo belgica: Kisantu, leg. É ni. Laurent (Christ apud

W i I d e m a n et D u r a n d in Annales du Musée du Congo.

Bot. série. II. p. 67. [1899.]), leg. J. G illet nr. 3777. et 3895.

(Wildenian in 1. c. ser. V. vol. II. p. 109. [1907.]), leg. H.

Vanderyst (Christ apud W i 1 d e ni a n 1. c. vol. III. p. 29.

[1909.]); Kimuenza, leg. GiUet nr. 2056. (Wildenian 1 c.

vol. I. p. 3. [1903]); Lumené, leg. R. 1'. Hendrickx, coll.
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J. G illet sine num. ; Isaka n"Kole, leg V. D uránt (W i Ide-

in a n 1. c. vol. I. p. 214. [1906.]); Butala-Sankum, leg. É. Lau-
lent (Wildeman Mission Émile Laurent p. 3. [1905.]); Ban-

2,ala, le}?. F. H e n s nr. 186. (W i 1 d e m a n in Annales etc. vol. II.

p. 8. [1907.]); Sabuka, leg. Marc. Laurent nr. 539., Mo-

gandjo, leg. Marc. Laurent nr. 1538. (Wildeman 1. c.

p. 109. [1907.]); Eala, leg. Flamigni nr. 10., Bena-Dibele,

leg. Flamigni nr. 52. et 56., Bomba, Kidiata, leg. R. P. Van
Tilbory, Bandaka Kole, leg. Flamigni nr. 8. (Clirist

apud wildeman 1. c. vol. Ili. p. 29. [1909.]); Bassomelo,

leg. Ém. Laurent, entre Lusambo et le Lomami, Tadila, San-

kurii, Beua-Bendi, leg. É m. Laurent (^Wildeman et D u-

rand in Annales etc. série II. p. 67. [1899.]); Sabuka, leg.

É m. Ducii esne, Sona-Gunoju, leg. Ed. Luja (Wildeman
et Durand 1. c. p. 79. [1900.]); Bangala, leg. F. Hens
(Wildeman Plantae Tlioiiiierianae Congolenses 11. p. 269.

11911.]).

Madaqascaria : Maroa, en foret, leg. A. Mocquerys
nr. 247. (Christ in Bull. Herb. Boissier série 2. vol. I. p 553.

[1901.] sub Pteride Currori.)
Area geographica: Habitat in regioné silvarum pri-

maevarum Afiicae occidentalis tropicae et Madagascariae.

Var. glabrat«i (Christ) Kümiii.

Di/fert a tíjpo laminis uaque 40 cm longis, chartaceis,

-utrinque glabratis, olíva ceis {non atroviridibus)^ inferíoribus sí-

nuato-lobatis, lobis obtusis.

S y n n y m a; Pteris {Litohrochia) Currori H o o k. p H o o k.

Species Filicum II. p. 233. (1858.) — Fteris Currori H o o k.

var. glabrata Christ apud Wildeman et Durand in An-

nales du Musée du Congo. Bot. série. II. p. 67. (1899.) [nomeii

seminudum].

E X s i c c a t a : Congo belgica : entre Lusambo et le Lo-

mami, leg. Ém. Laurent (Christ apud Wildeman et

Durand 1. c. sub Pteride, spec. originál.)

Terra Niam-Niam: Na banda Jurn. leg. G. Schwein-
furth nr. 3283 ! (Kuhn in v. Decken's Reisen III. 3. Botanik

p. 10. [1879.] sub Lonchitide Currori Mett.)
Area geographica: Habitat iii Africa centralis tropica.

2. Honchitis tomeiiíosa Fée.

Genera Filicum p. 143. (1850 —52 ), Septiéme Mémoire

p. 32. (1857.)

Synonyma: Lonchitis polypus Bak. in Journal Liuneaii

Society. Bot XV. p. 414. (1876.), Summary of the New Ferns

p. 29. [seor.sim impr.] (1892.) pr. p. ; Salomon Nomenclator

p. 222. (1883.); Christensen Index Filicum p. 409. (1905)
Icones: Fée Septiéme Mémoire tab. XXIIÍ. íig. 3. (bona)
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Exsiccata: Insula Nossé-Bé ad Madagaseariam : leg.

Per vilié (Fée 1. c, specimen originale; Kuhn Filices Afri-

canae p. 88. [1858.] siib Pteride ptibescente).

Madagascaria : leg. V a h 1 (Kuhn I. c. sub Pteride pubes-
cente) ; leg. Pool (Baker 1. c. sub Lonchiiide j^olypo', speci-

men originál e) ; leg. Hnniblot nr. 263! (H. P. V.; Baker in

Journal of Botany XXII. p. 141. [1884.] sub L. madagascariense.)
— Antananarivo, leg Miss Grilpin (Baker I. c. XVI. p. 198.

[1877.]) — Anibohizunhari, leg. Rutenberg (Luerssen apud
Buchenau in Abhandlungen Naturh. Ver. Bremen. VII. p. 43.

[1880.]) — Anibohimitonibo forest [Tanala], leg. Forsyth-
Major nr. 193. (Christ in Bull. Ilerb. Boissier. 2. série

vol. III. p. 32. [1903.], Palack y Cat. Plánt. Madagascar. I.

p. 55., [1906] sub L. polypo).

Insula Bourhoniae: vide Fée I. c.

Insula Comorae: leg. Humblot nr. 319! (H. P. V.,

Baker in R, Soc. Linn. Paris I. p. 532. sub L. pub. var.

natalense B a k., non H o o k.)

Area geographica: Habitat in insulis australibus Africae.

2. Subsectio.

Sori parvi; areolae venularum valde puberulae.

7.) Tribus.

Venulae valde prominentes.

f Sporae papillosae vei glabrescentes.

3. X Lonchitis Hieronymi {L. Currori X natalensis) Kümnu

nov. hybr.

Filix altissima, atro-viridis, pinnata (an bipinnata?), facie

Pteridis Kunzeanae A g. Pínnis mediis liberis, petiolulatis,

obliquis, oppositis, laté lanceolatis, usque ad 40 cm longis, in

parte média latissimis, 12 cm latis, apice plerumque caudato-

acuminatis. crenatis, deorsum profunde pinnatifidis. Sfígmentis

mediis usque ad 6 cm longis, 1 cm latis, anguste lanceolaiis,

caudato acuminatis, crenatis ; infimis inaeqiialiter sensim decres-

centibus, latioribus, apice obtusis margine crenatis. Ehachidibiis,

costis areolisque venularum densisissime puberulis. Pilis basi

bulbosis, acicularibus, articulatis. Nervatio S a g e n i a e : venulis

anastomosantibus, prominentibus. Soris sinus crenarum occupanti-

bus. parvis, semilunatis. brevibus. Indusiis minutissimis, scariosis,

persistentibus ; sporangiis rarissimis, oblongo-pyriformibus ; p a-

raphysibus brevibus, numerosissimis, polyarticulatis. Sporis

abortivis vei paucis, corruptis 481—53'65 /Jt longis, 29"6—37 ,n

latis, paulo reniformibus (bilateralibus), papillosis vei glabres-

centibus.
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Species haec characteres L. Ciirrori (Hook.) Mett. et

L. natalensis Hook. conjugit. Spori abortivi speciem haiic

hybridam esse demonstrant.

S y n n y m a : Loyichitis puhescens H i e r o n., non W.
quoad plánt, insul. austral. Afric. ; L. pubescens Sim Ferns

of South Africa p. 75. (1892) pr. p., non W.
Icones: Sim 1. c. XX. sub nomine Lonch. pubescentis

(tantum pinnula ; bona.)

Exsiccata: Usumbara : Gonja-Urwald, leg. H o 1 s t

nr. 4253! pr. p., IX. 1893. sub L. pubescenté (H. P. V. et H. Br.).

Area geographica: Habitat in sylvis primaevis Africae

orientális et centralis.

]I. Sectio Pubescentes.

Frondes virides, rufo-tonientosae
;

paraphyses numero-

sissimae.

1. Subsectio.

Sori parvi; areolae venularum densissime rufo-tomentosae.

a) Tribus.

Venulae prominentes.

f Sporae glabrescentes.

§ Filix africana,

4. Lonchitis reducta Christens.

in Fed de Repertórium IX. p. 370. (1911.), Ind. Filicum.

Suppl. p. 49. (1913.)

Exsiccata: Guinea gallica: Futa Djallon, Pita 950 ra,

leg. Pobéguin nr. 28. (Herb. Principis Roland Bona-
parte; Christensen 1. c.)

Usambara: Gonja-Urwald, leg. Holst nr. 4253! pr. p.

(H. Br. sub. L. pubescente.)

Area geographica: Habitat in Africa centrali et occi-

dentali.

5. Lonchitis natalensis Hook.

Spec. Fii. n. p. 57. et tab. LXXXIX. B. (1851.); Fée
Genera Fii. p. 142. (1850-52.); Moore Index Fii. p. XLIII.

(1857.) ; Pappe et Rawson Syn. Fii. p. 38. (1858.) ; H o o k e r

et Baker Syn. Fii. ed. 1. p. 128. (1867.) et ed. 2 p. 128.

(1874.) [exclus. syn. L. pubeseens W. /i glabra B a k., quae est

L. glabra B o r y] ; K u li n in v. D e c k e n's Reisen III. 3. Bot.

p. 10. (1879.) [exclus. syn. Lonchitis madagascariensis Hook.
et L. pubescens Hook. Species altéra est L. pubescens W.]

;

Salomon Nomenclator p. 222. (1883.); Anonymus in The
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Oarden XXV. Mitsummer. p. 107. (1884.); Christensen
Index Fii. p. 409- (1905.) [ut syn. Lonch. glahrae Bory.]

S y n n y m a : Lonchitis j^^^^scens W. var. nudiuscula
Kze Farrnkráuter p. 153. et 154. (1844.) — Ptetis natalensis

Kuhii Fii. Afric. p 85. (1868.); Christensen Ind. Fii.

p. 603. (1905.) [ut syn. Lonchitidis glabrae Bory.] — Pt.nata-
lensis Mett. apud Salomon Nomenclator p. 340. (1883.) —
Lonchitis glahra Pappe apud Kuhn Fii. Afric. 1. c., non
Bory, nec H o o k. fii. — Lonchites natcdensis S a n d f o r d

Manuel of Exotix Ferns and Selaííinella p. 172. (1894)
Icones: Hooker Spec. Fii. II. tab. LXXXIX. B. (bona).

Exsiccata: Madagascaria : leg. Garnier nr. 99.

(Kuhn in v. Decken's Reiseu 1. c.j

Ins. Comorae: Johanna, leg. Kirk. (Kuhn Fii. Afric.

1. c. et in Decken's Reisen 1. c), leg. Hildebrandt
nr. 1756! alt. circ. 500—1000 m (H. P. V.). — Moheli, leg.

B i V i n (Kuhn in v. Decken's Reisen 1. c).

Nakdia. Port N a t a 1 : leg. Pappe (spec. rig., Hooker
Spec. Fii. 1. c), ad íiuv. Togela in convall. uligin., leg. Guein-
zius! sub Lonch. puhesc. var. nudiuscida Kze (spec. rig. in

H. P, V., K u n z e 1. c, Pappe et R a ^v s o n 1. c, K u h n
1. c), leg. Buchanan nr. 19. (Kuhn in v. Decken's Rei-

sen 1. c), leg. Gröger nr. 17! (H. P. V.) — Inanda, leg.

Rehniann nr. 8188! (H. P. V.)

Agyassá: Station Kyimbila, alt. 1100 m., leg. Stolz
nr. 466 !

^ sub Lonchitide puhescente (M. N. H.).

Area geographica: Indigena in sylvis Natáliáé, in

iiisulis Coniorarum et Madagascariae. Praeterea ereseit in pla-

nitie alta Nyassa dicta.

Nóta: Species haec verosimiliter in pluribus Africae orien-

tális et centrális locis reperietur. In caldariis colitur.

2. Subsectio.

Sori magni ; areolae venularum densissime rufo-tonientosae.

a) Tribus.

Venulae non prominentes.

i" Sporae verrucosae.

§ Filix africana.

6. Lonchitis piibesceus Willd.

íipud Kaulfuss Enunieratio Filicum p. 195. (1824.); Linné
Systenia Vegetabiliuni. Edit. Sprengel. IV. pars 1. p. 78.

(1827.); S eh ott Geuera Filicum p. 11. (innum.) et tab. ad

]»ayinam 11. [bona] (1834.); Bojer Hortus Mauritianus p. 402.

^ Forsitan varietas locali;-, differt a typo praecipue habitu validiore

pinnulis maioribus longioribusque et crenis debilibns.
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(1837.); Hooker Genera Fllicum pag. et tabui. LXVIII. A.

(1840.); Smith in Journal of Botany IV. p. 164. (1842.);

K u n z e in Linnaea XXIII. p. 262. (1850.) [exclus. patr. „Promont.

Bonae Spei et Americ. merid."]; Hooker Species Filicum II.

p. 56. (1851.) [excl. citatis Wallich Cat. nr. 2190., Swarz
Syn. Fii. p. 93. = Antiosorus hirsiihis (L.) K u h n] ; F é e

Genera Filicum p. 142.(1850— 52.); Moore Index Filicum

p. XLIII. et tab. XXXI. B. (1857.); Ett ings h au s en Farn-

krauter p. 105. (1865.); Smith Ferns British & Foreign p. 196.

fig. nr. 1 ad pag. 195 (1866.); Hooker et Baker Synopsis

Fdicum p. 128. (1867.) [excl. varietat p et distribut. geograph.

„Johanna Island, Natal, Cape Colony, West Tropical Africa on

the Cameroon Mountains and the islands of Fernando Po and
St. Thomas"] et edit. 2 p. 128. (1874.) [excl ibidem] ; Lyell
Geographical Handbook p. 100. (1870.) [excl. distribut. geograph.

iisdem] ; S a 1 o ni o n Nomenclator p. 222. (1883 ) ; Anonymus
in The (larden XXV. Midsummer p. 107. (1884.); Sandford
Manuál of exotic Ferns and Selaginella p. 172. (1894.); Diels
apud Engler et PrantI Nat. Pflanzenfam. I. Teil. 4. Abí.

p. 295, (1899.) [excl. iconibus fig. 155. C et D = Lonchitis

glahra Bory, et excl. area Africae continentalis] ; Chris teli-

sen Index Filicum p. 409- (1905) [excl. synon. Lonchitis tomen-

tosa Fée et L. Javanica De se. et distribut. geograph. „Afr.

trop. et austr.] ; Hand-List of Ferns and Fern Allies cultivated

in the Royal Botanic Gardens edit. 2. p. 87. (1906); Engler
apud Engler u. ürude Vegetation d. Erde IX. vol. II. p. 47.

(1908.) [excl. Afr. trop.].

Synonyma: Lonchitis hirsuta Bory Voyage p. 821.

[tantuni nomen] (1804.), Borys Beitrage zur Naturgeschichte

der Maskarenischen Inseln von Bidermann p. 30. [nomen]

(1805.); Kuhn in v. Decken's Beisen III. 3. Botanik p. 10.

(1879.); Hieronymus apud Engler Pflanzenwelt Ost-Afrikas

Teil C p. 78. (1895.), non L. = Antiosorus hirsutus {L.)li\i\\Ví.

— L. hirsuta Schkuhr Kryptogamische Gewachse tab. 2 a

et h (1804—09.). — L. hirsuta Sieb. apud Presl Tentamen
Pteridographiae p. 163. (1836. \ non Swartz Synopsis Filicum

p. 93. (1806.), nec Baker apud Martius Flór. Bras. I. 2.

p. 385. (1870.) ^= Antiosorus hirsutus (L.) Kuhn; Hooker
Genera Filicum pag. ad tab. LXVIII. (1842.) — L. jmhescens

Kaulf. apud Presl Tentamen Pteiidographiae p. 163. (1836.)

et tab. VI. fig. 29. (in icone glabberima demonstratur) ; Hooker
Genera Filicum pag. ad tab. LXVIII. (1842.) — Pteris pubescens

Kuhn Filices Africanae p. 88. (1868.) [exclusis synonymis Low-
chitis tomentosa Fée, L. hirsuta S w. Syn. p. 93., Wallich
cat. nr. 2190, Schkuhr Krypt. Gew. p. 81. (pr. parte) et tab.

86., L. javanica Dsr. apud Lamarck Encycl. III. p. 594..,

J. S m. Rees Cycl. 21. ; exclus. collectore P e r v i 1 1 é, cui filix

ex insula Nossé-Bé est Lonchitis tomentosa Fée]; C h r i s t.
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Farnkrauter p. 174. (1897.), Geographie der Farne p. 352. (1910.)

(exclus. area Africae coiitinentalis]. — PJwr/ojiteris puhescens

Keys. Pol. Cyath. Hb. Bung. p. 51. (1873.), non Fée Cr. vasc.

Bras. I. p. 98. (1869.) = Dryopteris oligocarpa (H. B. W.)
0. K t z e. — Lonchites puhescens Sandford Manuel of Exotic

Ferns and Selagiuella p. 172. (1894.)

Icones: Schkuhr Kryptoganiische Gewachse tab. II.

fig. a et h [tantum pinnula] (1804—09.); S eh ott Genera Fili-

cuni tab. 9 (innum.) [bona] (1834.) ; P r e s 1 Tentamen Pterido-

graphiae tab. VI. fig. 29. [in icone glaberrima demonstratur]

(1836.) ; H k e r Genera Filicum tab. LXVIII. A [bona] (1840.);

Moore Index Filicum tab. XXXI. 5 [bona] (1857.); Ettings-
h a u s e n 1. c. tab. fig. 2. (bona) ; S m i t h Ferns British & Foreign.

fig. 1. (recte 2.) dextr. [spec. fertil.) et sinistr. [spec. steril.] (1866.)

Exsiccata: Madagascaria : Antananarivo, leg. Miss G i 1-

pin (Baker in Jour. Linii. Soc. Bot. XVI. p. 198. [1878]);

loco non indicato, leg. Vahl (Kulin Fii. Afr. 1. c).

Ins. Bourboniae (Isle de la Réunion) : leg, Boivin nr.

829! (H. P. V.), leg. Gaudichaud, Pappe, Armange,
Vieillard (Kuhn Fii. Afric. 1. c.), leg. K e r s t e n nr. 86.

(Kuhn in v. Decken's Reisen 1, c)
Ins. Mauriiii (isle de Francé) : leg. Desfontaines

(spec. rig. in herb. Willd. nr. 20132 apud Kuhn Fii. Afr.

1. c), leg. B r y ! (H. P. V. spec. rig. sub Lonch. hirsuta B o r y
Voy. 1. c), leg. d'Urville! (H. P. V.), Duvau! (H. P. V.),

Sieber Synops. Filicum nr. 621 (M. N. H., H. P. V., H. Br.),

Sieber fl. mixta nr. 320! (H. Br.), Commerson, Telfair
(Hooker et Baker Spec. Fii. 1. c, K u h n Fii. Afr. 1. c ).

Ins. Sechellae: leg. Kirk (Baker Flóra Maur. p. 475.

[1877.]; Christensen in Trans. Linn. Soc. Bot. 2 ser. VII,

p. 420. [1912.])

In caldariis hortorum europaeorum colitur ; ita a Kunze
in Linnaea XXIIÍ. p 262. jan. anno 1848. ex hort. C h a t-

worthens citata. Vidi specimina culta in horto bot. reg. B e r o-

1 i n e n s i et horto K e w e n s 1,

Area geographica: Filix insularum australium Africae

^ndemica. Habitat in sylvis primaevis et in regioné sylvarum
summarum a Madagascaria et insulis Mascarensium usque ad
insulas Sechellarum.

Nóta: Lonchitis puhescens W. in Africa continentali non
ereseit. Specimina omnia ex Africa continentali falsé pro L. pu-
hescente determinata partim ad L. glahram, partim ad L. nata-

lensem pertinent. In litteratura speeiem hane cl, Kuhn' et

Hieronymus^ solum bene explicabant. Etiam plantae sub hoc
nomine in caldariis cultae plerumque ad L. glahram, L. nata-

lensem vei ad Antiosorum hirsutum pertinent.

' in V. D e c k e n's Reisen III. 3. Botanik p. 10. (1879.)
« apud E n g I e r Pflanzenwelt Ost-Afrikas. Teil C p. 78. (1895.)
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Var. mollissima Wright

m Hand-list of Ferns and Fern allies cultivated in the Royal
Botanic Gardens at Kew. Edit. 2. p, 87. (1906.) [Nomen nudum].

Diífert a typo frondibus densisissinie tonientosis, laciniis

maioribns, oblongis et crenulatis. In caldariis colitiir ; íiiix est

plerunique sterilis.

Synonyma: ? Comj)te7Ís Brazzaiana L i n d e n in Gard.
€hron. III. 29. 25 May, suppl. 2. (1901.) [diagn.] ; Christensen
Ind. Fii. p. 185. (1905.) ; Hand-list p. 87. (1906.) - ? Pteris (Conp-
teris [sic] Brazzaiana Cli. P. in Revue Hort, Belg. XXIX.
|). 298. fig. 66. (1903.); Christensen 1. c. p. 594. '(1906

)

— Lonchitis pubescens W. var. mollissima Hort. in Hand-list

1. c. — ? Pteris Brazzaiana Hort. apud Gentil Liste des
plantes cultivées dans les serres chaudes et coloniales du Jardin

Botanique de Tétat Bruxelles p. 162. (1907.)

Exsiccata: Insula Mauritii : leg. S i e b e r Synops. Fii.

no 62! pr. p. (H. P. V.)

Area geographica: Habitat in area spéciéi L. pubes-

•centis W.
b) Tribus.

Venulae debile prominentes.

f Sporae papillosae vei glabrescentes.

§§ Filix aniericana.

7. Lonchitis Lindeniana Hook.

Spec. Fii. II. p. 56. (1851.); Fée Genera Filicum p. 142.

Ü850—52); Smitli Ferns British & Foreiun. p. 196. (1866.);

Hookeret Baker Syn. Fii. ed. 1. p. 128. (1867.) et ed. 2.

p. 128. (1874.) ; Fée Cryptogames Vasculaires du Brésil I.

p. 51. (1869.); Kuhn in v. D e c k e n's Reisen III. 3. Bot.

p. 10. (1879.); Salomon Nomenclator p. 222. (1883.) [ut syn.

Lo7ichitidis hirsutae]; Baker in Journ. of Botany IX. p. 204.

(1881.); Christ. Farnkrauter p. 174. (1897.); Diels apud
Engler u. Prantl Nat. Píianzenfamilien 1.4. p. 295. (1899.);
Christ in Bull. Herb. Boissier 2. ser. II. p. 552. (1902.);
H i e r n y m u s in E n g 1 e r's Bot. Jahrb. XXXIV. p. 495. (1904.)

;

Christensen Ind. Fii. p. 409. (1905.) [ut syn. Lonchitidis

auritae L.]

Synonyma: Lonchitis pubescens K u n z e Farnkrauter I.

p. 153. (1844.'); Baker in Journ. of Bot. XXV. p. 25. (1887.);
Tonduz in Bull. Herb. Boissier III. p. 454. (1895.), non
Willd. quoad plantam insularum australium Africae.— L. macro-
chlamys Fée Genera Filicum p. 142. (1850—52.), Crypt. vasc.

du Brésil I. p. 51. (1869.) — L. hirsuta Baker apud Mar-
tius Flór. Bras. I. 2. p. 386 (1870.), non Linné, nec Bory
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[excl. syn. : Lonchitis hirsuta Bory (= L. ímhescens W.), L pu-
hescens W., Pteris puhescens K u h ii [

= L.puhescens W.), L. tomen-

tosa Fée; exclus. patria Africa conlineiitalis et insularis] ; Salo-
nion Nomenclator p. 222. (1883.); Baker in Jonrn. of Botaiiy

XXV. p. 25. (1887.1 — L piibescens Touduz in Bull. Herb'.

Boissier III. p 454. (1895.) — Hemionitis pinnata Bommer
et Christ. in BuU. Soc Bot. Bel^ique XXXV. p. 240. (1896.),

non J. Sniith. — Pteris Lindeniana Christ apud Pit-

tier Primiriae Florae Costaricensis vol III. fasc. 1. p 22.

(1901.), in Bull. Herb. Boissier 2. ser. V. p. 258. (1905.) —
Pt. Lindeniana (Hook.) Christ apud Pittier 1. c, in Bull.

Herb Boissier 2. ser. V. p. 258. (1905.) — L. aurita C h r i s t e n s.

Ind. Fii. p. 409. (1905.) non Linné.
Icones: Hooker Spec. Fii. II. tab. LXXXIX. A (bona):,

Christ Farnkráuter íig. 529. (bona).

E X s i c c a t a : Costa Rica : De Cartago. leg. T o n d u z in

Bull Herb. Boissier I. c. sub Lonchiiide pubescente Tonduz,
non Willd. — Sources du R Coén, ílaute Talamanca, leg.

Pittier nr. 10979 sub Pteride Lindeniana Christ (Christ
Farnkráuter 1. c. ; Pittier 1. c ). — Ei Recreo, chemin de

Carrillo 1000 ni, leg. Cooper comni. Pittier nr. 661. (Baker
in Journ. of Botany XXV p. 25. s-ub Lonchiiide inibescenle

Baké r, non W. ; B o m m e r et Christ in Bull. Soc Bot.

Belg. 1. c. sub Hemioniíe pitinota Boni ni. et Christ, non
J. Smith; Christ in Bull. Herb. Boissier 2. ser. V. p. 258.

sub Pteride Lindeniana Christ.)
Columbia : provincia Antioquia, leg. K a 1 b r e y e r nr. 1651-

(Baker in Journ. of Bot. IX. p. 204.); in silvis supra Caro-

lina, alt. s. ni. 2300 m, leg. Lehinann nr, 7725. (Hiero-
n y m us I. c)

Vefiezuela: Caracas, leg. Linden^ nr 543! (specimen

originale, H. P. V.; Hooker Spec. Fii. 1. c. ; Kunze Farn-

kráuter 1. c sub Lonchitide pidiescente Kunze, non Willd.;
Hooker et Baker Syn. Fii. ed. 1. 1. c. et ed. 2. 1. c. ; Baké r

apud Martius Flór. Bras. 1. c.) — In silvis piope urbeni

Meridíi, alt. s. m. c. 2000 ni, leg. Funck et Schlini nr. 1530.

(Hieronynius 1. c.) Vide Christ Geographie d. Farne p. 314 [1910].

BrazUia: Alto Macahé, leg. Glaziou nr. 2313 (Fée

Crypt. Vasc. du Brésil 1. c. ; Baker apud Martius 1. c ;

Christ in Bull. Herb. Boissier 2. ser. II. 1 c) — Provincia

B a h i a e, leg. B 1 a n c h e t (Fée 1. c. sub L. macrochlamide Fée,,

Baker 1. c.) — Vide Diels 1. c, Christ Geograpliie p. 313.

Area geographica: Habitat in regioné summa niontium

„Cordilliere" Americae centralis australisque tropicaeetin Brasilia..

' Specimen L i n d e n-ianum Musei Palát. Vindob. a me examinatum,
(jiiod est frons juvenilis lamiiia pinnatifida, bene quadrat ciiui diagnosi
Lonchitidis macrochlamidis Fée.
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Var. decomposita Christ

in Bull Herb. Boissier. 2. sér. VI. vol. p. 190. (1906.;

Exsiccata: Costa-Rica: Valle del Rio Navarró, 14 m,

leg. Werckle (Christ 1. c).

Area geographica: Indigena in locis humidis Costae-

Ricae in area spéciéi L. Lindenianae H o o k.

8. Lonchitis Zahlbrucknerii Kümin.

in Magyar Botanikai Lapok XIJI. p. 49. (1914.)

Icones: Kümmerle 1. c. tab. 11. et fig. ad pag. 50.

Exsiccata: Ad flumen Amazoniciim, leg. de Wars-
cewicz nr. 30! (H. P. V.; Kümmerle 1. c.)

Area geographica: Indigena in territorio fluminis

Amazonici (verosimiliter Brasiliae) in area spéciéi L. Lindenianae
Hook.

III. Sectio Glahrae.

Frondes olivaceae, coriaceae ; rhachides alatae; solum rha-

chides venulaeque puberulae
;
paraphyses niimerosissimae.

1. Subsectio.

Sori parvi ; areolae venularum glabrae.

a) Tribus.

Venulae prominentes.

f Sporae glabrescentes.

§ Filix africana.

9. Lonchitis glabra Bory

Voyage I. p. 321. (1804.), Bidermann Bory's Beitráge

zur Naturgeschichte der Maskarenischen Inseln p. 30. (1805.);

Swartz Syn. Filicum p. 93. (1806.); Willdenow Spec.

Plánt. V. p. 463. (1810); Lamarck et Poiret EncycI. Méth.
Suppl. III. p 495. (1813.); Schlechtendal Adumbrationes
Plantarum fasc. VI. p. 47. tab. XXVII. (1832.); Kunze in

Liunaea X. p. 528. et 565. (1836.); Presl Tent. Pterid. p. 163.

(1836.); Smith in Journ. of Bot. IV. p. 164. (1842.); Kunze
Farrnkrauter I. p. 152. tab. LXVI. (1844.) [excl. citat. L. pubes-
cens Hook., quae est L. puhescens W.]; Hooker Spec. Fili-

cum II. p. 57. (1851.); Fée Genera Filicum p. 142.(1850-52);
Moore Index Filicum p. XLIII. (1857.); Pappe et Rawson
Syn. Filicum Africae australis p. 38. (1858.); Smith in Rees
Cvclopaedia 21.; Ettinghausen Farnkrauter p. 105. (1565.);

K u h n in v. D e c k e n's Reisen III. 3. Bot. p. 10. (1879.)

;

Botanikai Közlemények 5—6. füzet. 20
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S alom 11 Nomeuclator p. 222. (1883.); Christeiisen Index

Filicum p. 409 (1905) [excl. syn. L nataleyisis Hook. et

Pteris natalensis K u h n]

.

S y n n y in a : Lonchitis stenochlamys F é e Glenera Fili-

cum p. 142. (1850—52.) — L. glabra Kze apud Fée
1 c. p. 142. (1850—52) —Pteris glabra Mett. Fii. Hort. Lips.

p. 59. (1856.); Kuhn Fii. Afr. p. 81. (1868 )
[collect. auein-

zius exclus . nam \sint. e&t L. natalensis Hook.], non Hook.
{ i\. = Antiosorus occidentalis (Bak.) Kuhn. — Lonchitis pu-

hescens W. [j glahra Bak. apud Hooker et Baker Syn. Fii.

ed. 1. p. 128." (1867.) et ed. 2. p. 128. (1874.) [excl. L. nata-

lensis Hook.]; Salonion Nomenclator p. 222. (1883.) — L.

pubescens auctoruni plur. quoad plantam Africae orientális, non

Willd. quoad plantam insularum australium Africae.

Icones: Schle eh tendál 1. c. tab. XXVll. (boua)

;

Kunze Farrnkráuter tab. LXVI. (bona); E 1 1 in g s h aus en
Farnkriiuter tab. 60. íig. 4—6. et tab. 62. fig. 6. (bona);

Diels apud Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. I. Teil,

4. Abt. fig. 155 C. et D. sub L. pubescente (bona) ; S i in Ferns

of South Africa tab. XXI. (1892 ) sub nomine „L. pubescens

fertile" = L. stenochlamys Fée.
Exsiccata: Ins. Bourboniae (Isle de la Réunion): leg.

Bory ]. c. (spec. rig. in herb. Willd. nr. 20,131. apud

Kuhn Fii. Afr. p. 81.), Boivin! (H. P. V., Kuhn 1. c).

Africa aastralis :

Proniontorium Bonae Spei : leg. M u n d et M a i r e

(S c h 1 e c h t e u d a 1 i. c.) — Knysna : leg. Lady B a r ki y
(Sím 1. c. sub L. jmbescente). — George: leg. Holland (Sim
1. c. sub L. pub), Burchell nr. 5814! et 5820! (H. P. V.,

Sim 1. c. sub L. pub), Schlechter nr. 2338! sub L p)ub.

(H. P. V.) — Poncloland : iiiter catarractam magnain et Om-
samcaba in valle umbrosissima ad rivulum, leg. Drége!^ (H.

P. V., Kunze in Linnaea 1. c, Fée I. c. snh L. stenochlamide,

spec. rig.) ; loco non indicato, leg. Alexander (Hooker
Spec. Fii. 1. c.) — Houteniqua: leg. Breutel! (H. P. V.). —
Natália : loco non indicato, nr. 324 ! sub. L. pub. var. natalense.

(H. P. V.)

Africa centralis

:

Africa orientális germafiica : Kilimanjaro, leg. J o h n-

ston (The Kilimanjaro Expedition London 1886., Olivér in

Trauss. Linn. Soc. Bot. ser. 2. vol. II. p. 354. [1887.] sub L.

pub.), leg. Dankenberger comm. Rosenstock Fii. Afr.

or. germ. nr. 62. c. ! sub L. pub. (.M. N. H. et M. Tr., Christ
Geographie der Farne p. 257. [1910.]).— Rugege-Wald, Rulca-

rara, sehr haufig im Niederwuchs, ca. 2000 m ü. d. M., leg.

^ Specimen D r é g e-anum, quod Fée sub nomine Lonchitidis steno-

chlamidis distinxit, habét pinnulas graciliores, tenuiores et longiores.
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Adolf Friedrich Herzogs zuMecklenburgnr. 927.

(Brause in Wiss. Ergeb. d. Deutschen Zentral-Afrika-Expedi-

tion. Bot. Bd. II. p. 81. [1910.] sub L. puhesc.) — Congo:
Eala, leg. Laurent nr. 867. et etiam cult. leg. Pynaert
nr. 417. (Wildeman in Annales du Musée du Congo. Bot.

série V. vol. II. p. 112. [1907.] sub L. puhesc); Bena-Bendi
(Sankuru), leg. Laurent (C h r i s t apud Wildeman et D u-

rand 1. c sér. 11. p. 67. [1899] sub L. puhesc.) — Kamerun:
Christ Geographie d. Farne p. 262. (1910.)

Area geographica: Habitat in sylvis montanis ab in-

sula Bourboniae et Africa australi usque ad Africam centralem,

ubi in monte Kilinianjaro usque ad confinem regionis sylvaticae

(3000 m) ascendit.

Nóta: in caldariis colitur.

IV. Sectio Histiopterideae.

Frondes olivaceae, coriaceae
;
pinnulae apice pinnatifidae

deorsum ad auriculas repandas redactae vei usque ad costam

pinnatae ; soluni rhachides venulaeque puberulae
;

paraphyses

<iesunt.

1. Subsectio.

Spori magni ; areolae venularum glabrae.

7.) Tribus.

Venulae proniinentes.

f .Sporae veirucosae vei glabratae.

§ Filix africana.

10. Loiichitis madagascariensis H o o k.

Species Filicuni V. p. 58. et tab. LXXXVII. B. (1851.);

Moore Index Filicum p. XLIII. (1857.); Fée genera Filicum

p. 142. et 143. (1850-52.); Septiéme Mémoire p 33. (1857);
Hooker et Baker Synopsis Filicum p. 128. (1867.), ed. 2.

p. 128. (1874.) ; S a 1 o m o n Nomenclator p. 222. (1883.)

;

Christensen Index Filicum p. 409. (1905.) [Patria „Ins.

Comorae" excludenda.]

Synonyma: Pteris Madagascariensis K u h n Filices Afri-

canae p. 84. (1868.) [Patria „Ins. Comorae" excludenda.] —
Lonchitis Madagascarica Bak. in Journal Linnean Society Bot.

XV. p, 414. (1876.) — L. polypus auct. plur., non Baker,

quae est L. tomentosa Fée. — L. semipinnata Bojer^ et

L. semihipinnata Bojer^ in sclied, herb. Mus. Nat. Hung.

^—
^ Diagnózis in schedis cl. Bojer: „Frondibus 3 plicato-pinnatis

;

pinnulae secundariae semipinnatae, semiintegrae acuminatae ; sori pinniüarum
pinnulas ambiantes."

20*



184 KÜMMERLE J. B.

Icones: Hooker ]. c. tab. LXXXVII. B.

Exsiccata: Madagascaria : leg. L y a 1 1 (Hooker 1. c,

Kuhn 1. c. ; spec. origiiiale) ; leg. W. Pool (Baker I. c.

sub L. Madagascarica) ; leg. Garnier nr. 99. (Kuhn in v.

Decken's Reisen. III. 3. Botanik p. 10 [1879] sub synon.

L. Natalensis Hook.); in sylvis vastis interiore, leg. Bojer!
(M. N. H.).— Ost-Inierina : Anclrangolóaka, Urwald, an Strauclieru,

leg. J. M. Hildebrandt nr. 3767! sub L. polypo (H. P. V.,

Baker Siimmary of the new Ferns p. 29. [seors impr. (1891.) ^

—

Antananarivo, leg. H. Gilpin (Baker in Journ. Linn. Soc. Bot.

XVI. p. 198. [1877.]) — Tanala, leg. Langley Kitching
(Baker Jour. Bot. XVIIÍ. p. 327. [1880.])

Area geographica: Habitat in regioné sylvarum pri-

maevarum Madagascariae, ubi filix haec est endeniica et arboricola.

Species mihi ígnotae.

Filix latifolia, spimdis moUibus (ü niqris aculeata P 1 u m i e r

Fii. p. 14. tab. 17. (1705.) — Quid ?

Filix s2nnosa, seminibus liinulatis P e t. Pterigr. p. 172.

tab. 4. fig. 4. (1712.) — Quid?
Lonchitis aurita L. Spec. Plánt. lí. p. 1078. (1753.). Nescio,

quid sit icon in Plumieri: Filicibus tab. 17 delineata a

L i n n a e citata. ? Certe non ad genus Lonchitis pertinet

!

L. javanica Desr. apud Lamarck Encyciop. Méth. III.

p. 594. (1789.). — Haec species ex Swartz Syn. Fii. p. 94.

(1806.) e.st dubia, ex K ii h n Fii Africanae p. 88,, ( 1868.) =
Pteris imbescens Kuhn, ex C h r i s t e n s e n Ind. Fii. p. 409.

(1905.) an Lonchitis pubescens W. ? Species generis Lonchitidis

in territorio vulgo „Monsun" dicto non vigentes.

Genera excludenda.

Anisosorus Trevísan in Átti delF IsL Veneto II. 2. p. 166.

(1851.) =^ Antiosorus Roemer.
Antiosorus Roemer apud Kuhn Chaetopt. p. 347. (1882.)

Lonchitis L. § Anisosorus Christens. Ind, Fii. p. XLIV.
(1906.) == Antiosorus.

Fteris L. § Lonchitideiim Fée. Gen. Fii. p. 126. (1850—52.)
= Antiosorus.

Species e genere excludendae.

Adiantum pinnis qiiercinis, ramis villosis Pet. Pterigr.

p. 82. tab. 4. fig. 5. (1712.) = an Antiosorus hirsutus (L.)

Kuhn.
Antiosorus hirsutus K u h n Chaetopt. p. 347. (1882.) =

Antiosorus hirsutus (L.) Kuhn.
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A. occidentalis Kuhn Chaetopt. p. 347. (1882.) == Antio-
sorus occidentalis (B a k.) K u h n.

Filix ciculeata rep&fis Pluni. Fii. p. 11. tab. 12. (1705.)= Hypolepis repens (L.) Pr.

F. ramosa aculeata, repens P e t Pterigr. (1712.) p. 39.

tab. 4. íig. 6. == Hyp)olepis repens (L.) Pr.

F. ramosa, pinnidis quercinis Plum. Fii. p. 18. tab. 20.

(1705.) = an Antiosorus hirsutiis (L.) K u h n.

Lonchitis Adscensionis F o r s t. in Comment, Soc. Goett.

IX. p. 72. (1789.), ex Lowe Ferns IV. addenda p. 161. et 172.

(1859.) = Pteris lata K 1 f. apud Link. (quae est ex C Úris-
ten sen Ind. Fii. p. 600. (1906.) = Pt. defiexa Link); ex
Kulin Fii. Afr. p. 77. (1868.) =- Pteris argiita Ait. b) minor
M e 1 1. ; ex C h r i s t e n s e n I. c. p. 593. et 596. = Pt. dentata
F r s k. var. Ascensionis C h r i s t e n s.

L. anthriscifolia B o r y apud W i 1 1 d e n o w Spec. Plánt,

vol. V. pars 1. p 461. (1810.) [ut syn. Cheilanthis anthriscifoliae

W.] =- Dennstaedtia anthriscifolia (B o r y) M o o r e.

L. aquatica Plum. apud S a 1 o m o n Nomen, p. 222. (1883.)= Asplenium ohtusifolium L.

L. Ascensionis S w. apud S c h r a d e r Journ 1800. lí.

p. 67. (1801.), vide L. Adscensionis Forst.
L. hipinnata Forsk. Flór. Aegypt.-Arab. p. 184. (1775.)

ex Cliristensen Ind. Fii. p. 408. (1905) = an Asplenium
achiUeifolium (L a ni.) C h r i s t e n s. ?

L. caffroriim Bernh. in Schrader Journal lí. p. 124.

(1800.) = Mohria caffrorum (L.) Desv.
L. caffrorum Sw. in Schrader II. p. 292. (1803.) =

Cheilanthes midtifi.da S w.
L. excelsa Hort. apud Salornon Nomen. p. 222. (1883.)= Lonchitis hirsuta L. = Antiosorus.
L. flaccida Bory apud Fée Gen. Fii. p. 126. (1850—52.),

ex Fée 1. c. = Pteris flaccida Fée, ex C h r i s t e n s e n Ind.

Fii. p. 597. (1906.) = Lonchitis hirsuta L.

L. Oheisheghtii L i n d e n apud J. S m i t h Ferns British &
Foreign p. 191. (1866.), ex J. S m i t li 1. c. = Pteris Oheisheghtii

J. S m. -- Antiosorus.

L. Ghieshreghtii L i n d e n apud Hooker-Baker Synops.
ed. 1. p. 160. (1867.), ed. 2. p. 160. (1874.), ex Fournier
Mexicanas PJant. p. 116. (1872.) = Pteris laciniata W. var. [3

Ghieshreghtii (L i n d e n) Fournier = Antiosorus.
L. glaherrima Mett. apud Kuhn Fii. Afric. p. 81. (18*^^8.)

= Antiosorus occidentalis (Bak.) Kuhn.
L. glahra H o o k. íil. in Journ. Linn. Soc. VII. p. 234.

(1864.), non Bory Voy. 1. p. 321. (1804.) [que est Lonchitis
.glahra B o ry], nec" P ap p e apud K u h n Fii. Afric. p. 85. (1868.)

[qnae est L. natalensis Hook.] = Antiosorus occidentalis (Bak.)
Kuhn.
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L. hastata Bong. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)= Doryopteris lonchophora (R ö ni e r) J. S m.
L. heterophylla Beyrich apud Salomon Nom. p. 222.

(1883.) = Doryopteris loncJiophora (R ö m e r) J. S m.
L. hirsuta L. Spec. Plánt. II. p. 1078. (1753.) = Antiosorus

hirsutus (L.) Kuhn.
L. hirsuta J. Sm. in Jouni. Bot. IV. p. 165. (1841.), non

Poir. apud Lamarck Enc. V. p. 719 (1804.) [quae est

Notholaena hirsuta (Poir.) D e s v.] = Antiosorus hirsutus (L.)

Kuhn.
L. hispidida Z i p p. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)

^^ Hypolepis tenuifolia (Forst.) Bernh.
L. latifolia Plum. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)= Diplazium cultrifolum (L.) K z e.

L. lonchophora B e y r. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)
=-- DoryojJtcris lonchophora (R ö m e r) J. Sm

L. macrophylla Wendl. apud Salomon Nom. p. 222.

(1883 ) = Antiosorus.

L. minima Plum. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)
= Cheilanthes microphylla Sw.

L. occidentalis Bak. apud Hooker et Baker Syn. FiL

p. 128. (1867.1, ed. 2. p. 128. (1874.) = Antiosorus occidentalis

(Bak.) Kuhn.
L. pedata L. Spec. Plaut. ed. 2 vol. II. p. 1536. (1763.)

^= Pteris podojjhi/Ua Sw.
L. polypodioides Ve 11. FI. Flum. XI, t. 100. (1827), in

Arch. Mus. Nac. Rio Jan. V. p. 456. (1881.), ex Christensen
Ind. Fii. p. 409. (1905.) = Dryopieris reticulata. (L.) Urb.

L. ramosa Plum. apud Salomon Nom. p. 222. (1883.)
= Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

L. rejjens L. Spec. Plánt. 11. p. 1078. (1753.) = Hypo-
lepis repens (L.) Pr.

L. tenuifolia Beyr. apud Salamon Nom. p. 222. (1883.)
= Hypolepis incisa (K z e) C h r i s t e n s.

L. tenuifolia Forst. Prodr. p. 80. (1786.), ex Christen-
sen Ind. Fii. p. 409. (1905.) = Hyptolepis tenuifolia (Forst.)
Bernh.; ex Matthew in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIX.
p. 371. (1911.), Robinson in Bull. Torrey Bot. Club XXXIX.
p. 578. (1912.) = Hypolepis punctata (Thbg.) Mett.

L. vlrginiana Moris. apud Swartz Syn. Fii. p. 77.

(1806.) = Athyrium anyustifolium (Michx.) Mii de.

L. volubilis Rumph. apud Swartz Syn. Fii. p. 112-

(1806.) ^ Stenochlaena palustris (Burm.) B e d d.

Pteris Antiosorus R o e m. et S c h u 1 1. apud. F o u r n i e r

Mex. Plánt. p. 116. (1872.) = Antiosorus.

Pt. Ascensionis Sw. in Schrad. Journ. 1800. 2. p. 67-

(1801.) == Pteris dentata F o r s k. var. Ascensionis C h r i s t e n s.



ELMUNKÁLAT A LONCHITlö-GÉNUSZ MONOGRÁFIÁJÁHOZ 187

Pt. Currori [i Barteri Bak. apud H o o k e r-B a k e r Syn.

Fii. p. 168. (1867.) eted. 2. p. 168. (1874.), ex Christensen
Ind. Fii. p. 593. (1906.) = Lonchitis Currori var. = Pteris

Barteri Bak.
Pt. fiaccida F é e Gen. Fii. p. 126. (1850—52.) = Antiosorus.

Pt. Oheisbeghtii J. Sm. Ferns British & Foreign. p. 191.

(1866.) = Antiosorus.

Pt. glaberrima Kulin Fii. Afric. p. 81. (1868) = Antio-
sorus occidentalis (B a k.) K u h u.

Pt. glaberrima (Mett.) Kuhn apud. Hieroiiymus in

Engler Pflanzenwelt Ost-Afrikas Teil C. p. 80. (1895.) =
Antiosorus occidentalis (Bak.) Kuhn.

Pt. glabra Kuhn Fii. Afric. p. 81. (1868.\ non Mette-
nius Fii. Hort. Lips. p. 59. (1856.) [quae est Lonchitis glabra

Bory] = Antiosorus occidentalis (Bak.) Kuhn.
Pt. laciniata W. Spec. Plánt. V. p. 397. (1810.) = Antiosorus.

Pt. laciniata W. var. p Ghiesbreghtii (Linden) Four-
nier Mex. Plánt. p. 116. (1872.) = Antiosorus.

Pt. occidentalis (B a k.) Kuhn apud H i e r o n y m u s in

En^ler Pflanzenwelt Ost-Afrikas Teil C. p. 80. (1895) =
Antiosorus occidentalis (Bak.) Kuhn.

Pt. villosa Sw. in Schrad. Journ. 1800. IL p. 67. (1801)
= an Antiosorus.

Index.

Adiantum pinnis quercinits, ramis villosis Pet. 184. — Anisosorus Trev.

184. — * Antiosorus R o e m e r 184, hirsutus Kuhn 184, occidentalis

Kuhn 185.

Compteris Biazzaiana Lind. 179. — Conpteris Brazzaiana Ch. P. 179.

Filix aculeata repens Phira. 18.5, latifolia spinulis mollibus et nigris

aculeata Plum. 184, ramo.^a aculeata repens Pet. 185, ramosa pinnulis quer-

cinis Phim. 185, spinosa seminibus lunulatis Pet. 184.

Hemionitis pinnata Bommer et Christ. 180.

Litobrochia Currori J. Sm. 172, — Lonchites Sandf. 170, pubescens
Sandf. 178. -- Lonchitis L. 168, subg. Euloncliitis C h r i s t e n s. 171, § Ániso-

sorus Christens. 184, § Curroriae 171. § Glabrae 181. § Histiopterideae 183,

§ Pubescentes 175, Adscensionis Forst. 185, anthriscifolia Bory 185, aquatica

Plum. l>-'5, Ascensionis Sw. 185, aurita L. 184, Christens. 180, bipinnata Forsk.

185, caifrorum Bernh. 185, Sw. 185, Currori (H o ok.) M e 1 1. 171, 172, Currori

X natalensis Kümm. 174, var. ijlabrata (Christ.) K ü m m. 171, 173,

excelsa Hort. 185, flaccida Bory 185, Gheisbeghtii Lind. 185, Ghiesbreghtii

Lind. 185 ; glaberrima Mett 185, glabra Bory 171, 181, auct. var. 176, 182,

185, hastata Bong. 186, heterophylla Beyr. 186, Hieronymi Kümm. 171,

174, hirsuta L. 186, aut. var. 177* 178, Í79, 186, hispidu'la Zipp. 186, java-

nica Desc. 184, latifolia Plum. 186, Lindeniana H o o k. 170, 179, var. de-

composita Christ. 170, 181, lonchophora Beyr. 186, macrophylla Wendl.
186, macrochlamys Fée 179, 180, Madagascaria Bak. 183, madagascariensis

H k. 171, 183, aut. var. 174, minima Plum, 186, natalensis H o o k. 170,

175, occidentalis Bak. 186, pedata L. 186, polypodioides Vell. 186, polypus

Bak. 173, aut. plur. 183, pubescens W. 170, 176, aut. var. 175, 176, 177,

179, 180, 182, 183, 184, fi glabra Bak 182, var. mollissima Wright 170, 17H,

Hort. 179, var. natalensis 182, var. nudiuscula Kze 176, ramosa Plum 186,

* A kurzív nyomottak helyes fajok, illetleg formák.
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reducia Christens. 170, 175, repens L. 186, semibipinnata Bojer 183,
semipinnata Bojer 183, stenoehlamys Fée 182, teniiitolia Forst. 186. tonien-

tosa Fée 171, Í73, virg-iniana Moris. 186, volubilis Rumph. 186, Zahlbruck-
nerii K ü m m. 170, 181.

Phegoptcris pubescens K e y s 178. — Pteris L. § Lonchitideum Fée
184, § Lonchitis Christ. 170, Antiosorus Roem. et Seliult. 186, Ascensionis
Sw, 186, Brazzaiana Ch. P. 179. Hort. 179, CiUTori Hook. 172, aiit. var. 172,

P Barteri Bak. 187, 13 Hook. 173, var. glabrata Christ 173. flaccida Fée 187,
Gheisbeg-htii' J. Sm. 187, glaberrima Kiihn 187, (Mett.) Kuhn 187, glabra
Knhn 187, Mett. 182, laciniata W. 187, var. p Ghiesbreghtü (Lind.) Fourn.
187, Lindeniana (Hook.) Christ. 180, Madagascariensis Kuhn 183, natalensis

Kuhn 176, Mett. 176, occidentalis (Bak.) Kuhn 187, pubescens Kuhn 177,
villosa Sw. 187.

(A növ. szakosztály 1913. évi márcz. 12én tartott ülésébl.)

Borza S,: Adatok az erdélyi Frítíllaría tenella

ismeretéhez.

A Fritillaria tenellát, ezt a kritikus növényfajt Erdély több

pontján sikerült az utóbbi években megtalálnom. Alábbiakban a

reá vonatkozó megfigyeléseimet óhajtom közzétenni.

Bulázsfalva mellett, Tiir község határában a „Fedeu" nev
hegy északra és északnyugatra lejt csuszamlós, hepe-hupás

oldalán találtam szép számban ezt az érdekes növényt. Nem is

oly régen cserjés borította a hegyoldalt. Erre vall a sok erdei

reliktum : Anemone ranunculoides, Euphorhia polychroma^ Sym-
phitwn tuherosum stb.

Lassankint lírrá lett azonban a füves dombok tipikus flórája :

Adonis vei'ncdis, Clematis recta és integrifolia. Primula offici-

nalis, Nonnea pidla, Asperula cynanchica, AchiUea millefolium

stb. Ezekhez csatlakozik mint ruderális gaz a Cirsiuni furiens,

mely inkább a csuszamlási területeket lepi el a Tussilago far-

fara társaságában.

Ilyen idegenszer környezetben n a tri Fritillaria. melyet

különben eddig mindig erdben találtam, bár S im o n k ai (Enum.

523 1.) szerint „napos hegyek füves cserjés lejtin" fordul el.

Botanizáló tanítványaim segítségével nagyobb mennyiségben
gyjtöttem e növényt és botanikus kertünkbe is ültettünk néhá-

nyat. 41 szárított példányt azután megvizsgáltam és megmértem.

Vizsgálódásaim eredményét táblázatba állitottam össze, mely igen

tanulságos adatokat nyiijt a tri Fritillaria ismeretéhez.

Mindenek eltt az tnt ki, hogy nem a Fr. Degeniana

J. Wagn. eredeti diagnózisának megfelel növényekkel van dol-

gunk, hanem a Fr. tenella M. B.-val [Aschers. u. Graebner Synops.

III. 190 1. fülfogása szerint, Wagner J. tanúsága alapján a M.

B. L. V (1906) 187. lapon].

Növényeim ugyanis mind, a szár közepétl kezdve levele-

sek, a megvizsgált példányok 247^-a pedig a szár közepe alatt.

Az alsó levelek a példányok felénél magánosak, másik felé-

nél pedig átellenesek.
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Növényeim 707o-án a legfelsbb levelek örve két tagú,

egyetlen példányon egytagú, a többin háromtagú. A korán elszára-

dásnak induló fels levelek közül az egészen keskenyek hegyü-
kön kissé bekunkorodnak. Ez a jelenség példányaim 377o"áii
van meg.

A virágok mind harangalakúak. A lepellevelek szélessége

és hosszúsága igen változó és a lepellevelek sohasem terpesz-

kednek szét. Színük, pettyezettségük nagyon változó.

A mézfejt mirigy a lepellevelek tövén áll.

A lepellevelek bels oldalának közepén a sárgászöld sáv

igen halavány példányaim 637o-áii, a többin valamivel feltnbb.
A portokok a kifejldött növényeken mindig 2—3 mm. -el

rövidebbek a porzószálnál.

A termés éretlen állapotban fordított tojásalakú, éréskor
inkább hasábos.

Ezek szerint tehát növényünk a Fritillaria tenella diagnó-

zisának felel meg.

Ezután azt vizsgáltam, hogy a Fr. teoiella-nak Tuzson
J.-tól megkülömböztetett [Bot. Közi. XI (1912) 182 1.] melyik
formiíjával esik össze a tri növény.

Azt találtam, hogy növényeim 267u'a &f.mo72tana{Eo'ppe)
Tuzson leírásával teljesen megegyezett.

A f. latifolia (Uechtr.) Tuzsou-nak példányaim 147o-a
felelt meg.

A többi 607o átmeneti alakokból áll, a melyek némely
sajátságukban az egyik, más tulajdonságukban pedig a másik
„forma" leírásának és méreteinek felelnek meg. Formákra a tri
Fritillariák nem különíthetk el, hanem egységes fajt képvisel-

nek, mely méreteikben nagyon változatos egyedekbl áll.

iMint érdekes tényt fel kell említenem azt is, hogy növé-
nyeim 537o-áu a term csenevész maradt, nem fejldött.

Legnagyobb örömömre késbb Balázsfalva határában, a

„Párva" nev hegy erdejében is találtam hat példány terméses

Pritillaria-t. Méreteiben három példány a T u z s o n -féle f. ynon-

tana-\a\ egyezik meg, három pedig inkább a f. latifolia felé

közeledik. Termésformájuk igen tanulságos. Az éröfélben lev
tok fordított tojásalakú, ellenben az egészen érett termés inkább

hasábos, alul hirtelen a nyélbe keskenyed, 26 mm hosszú és

18 mm széles. Egyik példány háromvirágú, kett kétvirágú.

A legalsó levelek hármasával, kettesével vagy egyedül állanak.

Ugyanezt találjuk a legfelsbb leveleken. A fels levelek, épp
úgy mint a tri példányokon, sarlósán hajlottak ; még termésérés

eltt kezdenek száradni és kissé bekunkorodnak, ami esetleg

„kacs" külst kölcsönöz e leveleknek.

A Tordai hasadékban is találtam terméses Fritillariát (hasá-

bos tokkal) és hagymáiból 6—7 évvel ezeltt a budapesti bota-
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nikus kertnek is küldtem, a hol a növények négy-öt éven>

át éltek.

Nem messze Torda városától, a túr-koppándi hasadékban
is találtam 1911. évi május 31-én terméses Fritillariát. A követ-
kez években felkerestem ezt a termhelyet mindjárt a tavasz
elején. A Koppand község felé es erdben, nem messze a
malom felett, éppen virágjában találtam e szép növényt, melybl
a Flóra hung. exsiccata részére legalább 100 példányt gyjtöt-
tem harangalakú, zárt virágokkal. 1915. évi június Í7-én ismét
elmentem a növényért a túr koppándi hasadékba feleségem tár-

saságában. Gyjtöttünk ezen alkalommal 40 terméses példányt,
felerészben éretlen tokkal.

Megvizsgáltam, megmértem e növényeket is és vizsgálataim

eredményét ismét táblázatba foglaltam össze, melybl a követ-
kezket olvashatom le

:

A koppándi Fritillaria magassága 38— 6ö cm közt változik.

Kett kivételével a többi 40 példány már közepe alatt visel

leveleket.

Növényeim 487u-án a szárlevelek legalul párosával állanak.

Két példányon 3—3 levél áll egy örvben, a többi 467p alsó

levele magános. Ezekután 2—5 spirális állású levél következik
és hosszú szártag után a fels levelek, melyek példányaim 537o-án
hármas örvben állanak, 437oán átellenesek, egy növényen pedig
négyesével állanak.

A levelek szálasok, hosszúságuk és szélességük nagyon
változó. A legnagyobbakat megmérve, azt találtam, hogy a Tu-
/. s o n -féle f. latifolia-nixk mindenben megfelel növényeim 237o-íi,

a f. montana méreteivel megegyezik 127o5 a töl)bi 657o pedig
egyik forma adott méreteinek sem felel meg, hanem a kett
kombinációjából áll.

A legfels levelek sarlósak, keskenyebbek a többinél, a

már elszáradtak hegye behajlott. Egy példányon valóban kacs-

alakban fonódik egyik levél kétszer a szár körül, a példányok

657o'a szintén többé kevésbbé knnkoros level, míg 357o-án
nyoma sincs a kacsszer bekunkorodásnak.

Az éröfélben lev termések körtealakúak vagy jobban mondva
visszás to'ásalakúak ; az érett termések hengeresek, illetleg

hasábosak, mintegy három cm hosszúak, — l'B cm átmérjek,
alul hirtelen nyélbe keskenyedök.

Nyilvánvaló ezekbl a felsorolt adatokból, hogy a koppándi
növény is megfelel a Fritillaria tenella eredeti diagnózisának

[1. Magy. Bot. Lapok V. (1906) 192. old. Wagner J. tanúsága
szerint], továbbá Aschers. u. Graebner bvített diagnózisos leírá-

sának (Synops. III. 190. 1. Waírner i. helyén).

A legnagyobb zavarban volnánk azonban, ha a koppándi
növényeket a T u z s o n-tól újból megkülönböztetett formák egyi-

kével akarnók azonosítani. A formák sokasága, a méretek vál-

tozatossága mellett cserbenhagy minden igyekezetünk.
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Gyjteményemben még két új erdélyi lelhelyrl való Fri-

tilláriáim vannak a következ jelzéssel:

1. „Auf der Kuppe beim Steinbruch und Kalkofen bei

Galis (Szeben m.) 26. IV. 1910. leg. A. Schuller, comm. J.

Barth." A tri növénnyel mindenben megegyeznek.

2. „In pratis silvaticis Grosspold (Nagyapóid, Szeben m.)

bei den Stifkern. 1. V. 1909. leg. C. H en ri eh". Egyetlen pél-

dány, mely monstriiózusan fejldött ki, négy virágot visel. Leg-

fels levelei igen keskenyek és ersen kacsosak.

Ha a tri balázsf.ilvi, tordai, koppándi és szebenmegyei

Fritillariára vonatkozó megfigyeléseimet összegezem, a követke-

zket állapíthatom meg

:

Nevezett helyeken csak a Fritillaria tenella M. B. for-

dul el.
Olyan növény, mely a Fritillaria Degeniana eredeti leírá-

sának és a hozzá mellékelt képnek megfelel, a nevezett helye-

ken nem terem.

A tlem vizsgált növények részben a Tuzson-tól üjból

megkülömböztetett f. wonto?m-val, részben a f. latifolia-val egyez-

nek meg, egyik-másik pedig a f. Orsiniana-ra emlékeztet, nagyobb-

részük azonban egyik forma keretébe sem vonható be. A term-
hely, talaj, nedvesség, megvilágítás és más tényez szerint nagyon

változó növény Erdélyben tehát egységes fajt alkot, mely vala-

melyes rendszertani értékkel bíró, jól^ kézzelfoghatólag jellemzett

alakokra nem bontható fel.

Tuzson azon állítása, hogy az Erdélyben elforduló mon-

tewa-szer alakok fejlödéstörténetileg a f. latifolia-ra. vezethetk

vissza, egyáltalán nincsen megokolva. Épp annyi joggal volnának

a szélesebb level alakok a f. montana ra. vagy egy harmadik

típusra is visszavezethetk. A megállapítani vélt „formák" a leg-

nagyobb mértékben keverednek itr egymással és szisztematikai

taglalásra, fejldéstörténeti vagy uövényföldrajzi spekulációra

nem nyújtanak támasztópontot.

A fels levelek egy részének bekunkorodásra való hajlama,

mely csak ritkán szembetn, nincsen felemlítve a Fr. tenella

eredeti diagnózisában, de Ascherson und G r a e b n e r Synop-

sisában sem, minden valószínség szerint elnézésbl. Ugyanis-

rendesen csak a terméses példányok elszáradásnak indult leve-

lein íigyelhet meg. Hiszen a Fr. Degeniana els leírásában is

alig van felemlítve ez a körülmény; a Wagner J.-t'l festett

képén pedig nyoma sincsen s csak késbb hangsúlyozta Wag-
ner J. íl. a M. B. L. XI (1912) 222. lapján eladásának ismer-

tetését] ezt a tulajdonságot, mely íismertet bélyege lenne a

i'r. Degeniana-nak a Fr. montana-val szemben. Hogy a Fr.

tenella-YaX szemben is jellemz bélyeg volna sok példánynak

kunkorodásra való hajlama, azt Wagner J. nem állítja és való-

színleg nem is tartható fenn Marad tehát az erdélyi növény

igazi Fritillaria teyiella M. B., melynek szinonimja Fr. montana-
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Hoppé, ha több nyugoti példány vizsgálata alkalmával kide-
rülne, hogy egyik-másik kunkorodásra mutat hajlandóságot.^

Ha pedig a delibláti növényt nem lehet az erdélyi Fritil-

lariáktól megkülönböztetni, a mint Wagner J. és Tuzson J.

állitják, akkor a Fr. Degeniana név csak szinonimja a Fritil-

laria tenella M. B.-nek.

(A növ. szakosztály 1915. iiov. 10-én tartott ülé.séböl.)

Hollendonner F, : Lucaszékek xylotomíaí

vizsgálata.

A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a gyjte-
ményébl Filarszky Nándor igazgató r szíves közvetítésével egy
lucaszéket kaptam annak a megállapítása végett, hogy hányféle
fából készült.

A lucaszék készítése egyike azoknak a babonáknak, melyek
a karácsonyt megelz és követ napokban nemcsak falukban,
hanem városokban még napjainkban is divatosak. „A babonás
hit ugyanis azt kívánja — a mint azt Gürtler Mihály vaáli plé-

bános és egyházkerületi esperes a vizsgált lucaszékre feljegyezte

— , hogy a lucaszéknek faragása Luca napján, vagyis december
13-án kezddjék és kilencféle fából készüljön és azt tartja, hogy
aki a karácsonyi éjféli mise alatt a templomban ily széken foly-

tonosan ülve marad, rfelmutatás alatt a templomban jelenlev
boszorkányokat látni fogja)." (L. még Révai Nagy Lexikona.)

Mindennap csak annyit szabad rajta dolgozni, hogy a szék pon-
tosan az éjféli misére elkészüljön. Az irodalmi adatok szerint a

lucaszéknek az . n. pentagrammnak vagy drudlábnak kellene

lenni, mely a Pytliagoreusok titkos jele volt és a melyet a druidák

papjai is ruhájukon hordtak. A vizsgált lucaszék azonban csak
egy közönséges, . n. fejszék, milyent faluhelyen a tehenek
fejese alkalmával használnak. Kilenc darabból áll : van ülje,

négy lába és a lábak között lév két hosszabb és két rövidebb,

tehát összesen négy összeköt része. A szék 30 cm hosszú,
"9 cm széles és 17"5 cm magas.

A mikroszkópos vizsgálat szerint készítje csakugyan meg-
felelt a babonától elírt feltételnek, mert a lapja vagyis ülkéje
jegenyefeny ; a négy láb cser, akác, kökény és boróka fájából,

a két rövidebb összeköt darab rózsa, minden valószínség sze-

rint vadrózsa és juharfából; a két hosszabb összeköt darab

somfából, illetleg körtefából készült. Ugyanezekbl valók a szék-

^ A mint azt a herbáriumomban lev „Doss Trento prope Tridenti-

num, 20. 4. 57. leg. Michael de Sardagna" jelzés két példány közül az

egyiken valóban megállapítottam, továbbá egy Tommasinitöl Triest mellett

gyjtött növényen is.
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ben elforduló ékek is, egy bükkfaéknek a kivételével, melyet

azonban utólag is beleüthettek, hogy a szék szét ne essék, mert

rendkívül egyszeren van összetákolva. Ha készítje tette volna

bele ezt az éket, akkor a szék tízféle fából készült volna és a

babona követelményének nem felelt volna meg.

Sokkal szebben van kidolgozva az a lucaszék, melyet See-

mayer Villibáld osztályigazgató úr küldött a néprajzi osztály

gyjteményébl. A szék lapja és lábai simára gyalulvák, az ékek
egymást keresztezve vannak beverve. Látszik, hogy olyasvalaki

készítette, akinek már a megfelel szerszám is rendelkezésére

állt. A szék lapja majdnem négyzetalakú (26 X 23"5 cm) és ma-
gassága 24 cm. Ez sem az a bizonyos pentagramm, hanem
hasonló alakú az elbbihez, azzal a különbséggel, hogy ennél

nincsen meg a lábakat összeköt négy ersít rész. Amíg tehát

az els az ékeken kívül is kilenc darabból áll, addig ez utóbbi-

nak csak öt frésze van (t. i. lapja és négy lába). Sikerült

megállapítanom, hogy ebben a lucaszékben is kilencféle fa van.

A szék lapja ugyanis lucfenybl van (Picea excelsa) ; a négy láb

fája pedig akác-, gyertyán-, tölgy- és bükkfa. Az akácfából való

láb ékei közül egyik szintén akác , másik ék füz- vagy nyárfa ;

^

a gyertyánfaláb ékei galagonya-, a tölgyfalábé nyár- vagy fz-,

végül a bükkfalábé orgona- és körisfából készültek.

(A növ. szakosztály 1915 okt. 13-án tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.
Jablonszky E. Euphorbiaceae Phvllanthoideae-Bridelieae mit 84

Einzelnbildern in 15 Figuren. (Das Pflanzenreich 65. Heft, IV., 147.

VIII. Leipzig 1915. 8. 1— 98. old.

Engler A. az 1900. év augusztusában adta ki a ,,Das Pflan-

zenreich" cítnü gyjteményes monográfiavállalat prospektusát. Ez id
óta gyors egymásutánban jelennek meg a vállalat füzetei, amelyek

egy-egy család vagy családrész monográfiáját nyújtják, természetesen

a rendszertani és leíró cél szemmeltartásával. Az eddig megjelent 65

füzet, illetleg kötet különböz érték, de mindenesetre nélkülözhetlen,

a legtöbb esetben kritikai összefoglalását adja az egyes családok mai

ismeretének. A vállalat munkatársai között a legtöbb nemzet tudósai

szei'epelnek, néhány csoport feldolgozását pedig magyar szerzkre bízta

a szerkesztség. A magyar munkatársak közül elsnek Jablonszky
Jen mve jelent meg, aki az Euphorbiaceae- család Phyllanthoideae

' A fz- és nyárfa megkülönböztetésére Bmgersteintól (Ber. d. d. bot.

Ges. Bd. XXIX, 679) felállított diagnostikai különbséget, mely a gödörkés
és gödörke nélküli bélsugársejtek magassága közti viszonyban és a sugár-

irányú falon lev gödörkék sorainak számában mutatkozik, nem állapíthat-

tam meg, mert ehhez sok metszet szükséges és erre a célra az egész éket
fel kellett volna darabolnom.
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alcsaládjának Bridelieae tribusát dolgozta fel a f. évi június hó 22-én

megjelent 65. füzetben. A Natürliche Pflanzenfamilien vállalatban annak
idején (1896) Pax F. nyújtott áttekintést az Euphorbiaceae-családról.

A Pflanzenreichban pedig ez a hatalmas család több kötetben nyer

részletes feldolgozást, amelyek közül Jablonszkyé már a nyolcadik

;

az elzket részben Pax maga, részben Pax és tanítványainak egyike

dolgozta fel. A Bridelieae tribust Pax teljesen Jablonszky erejére

bízta, aki hamarosan meg is felelt feladatának.

Szerz munkájában szorosan alkalmazkodik a vállalat kijelölte

célhoz és megkívánta módszerhez. A fsúlyt a fajok leírására, rokon-

ságuk tisztázására és a tribus rendszerének felépítésére helyezi. A beve-

zet nyolc oldalon a tribus latin diagnózisát, a vegetatív szervek, szö-

vettani jellemvonások, a virágszerkezet, a megporzás, a termés és a

mag, a földrajzi elterjedés, a rokonsági kapcsolatok és végül az ide-

tartozó növények hasznának rövid kompendiális jellemzését találjuk

meg. .\ tribusba tartozó 162 fajt két génuszba és pedig a Cleistan-

thus (106 faj) és a Bridelia (56 faj) génuszba foglalja, amely össze-

foglalással a Baillon-féle Stenonia monotípikus génuszt a Cleistanthus

génuszba vonja, a Müller-Argent-féle Lebidieropsis génuszt pedig a

Cleistanthus génusz szekciójaként fogja fel. Eszerint az eddig e tri-

busban megkülönböztetett négy génusz kettre csökken, amely két, az

óvilág trópusaiban otthonos génusz egymástól már a term szerkeze-

tében is jól elválasztható, amennyiben a Cleistanthus háromüregü, a

Bridelia kétüreg termvel, illetleg terméssel bír.

A Cleistanthus génuszt szerz 10 szekcióra osztja, amely fel-

osztás nyolc szekcóval növelte meg a régi Pax-féle felosztást, aki a

Nat. Pílanzenfam.-ban még két szekcióba foglalta az akkor ismert 30
fajt. Ezen nyolc újonnan alkotott szekció közül ötöt teljesen a szerz
állított fel, hármat pedig régebben génuszoknak tartott egységekbl

szállított le a szekció fokra. Új szekciók a Stipulati, Ferruginosi, Char-

tacei, Australes, Pedicellatí, régebbi megkülönböztetések a Leiopyxis

(Miq.) Jabl. Nanopetalum (Hassk.). Pax, Schistostigma (Lauterb.)

Jabl., Eucleistanthus Pax, Lebidieropsis (Mull. Arg.) Jabl. A szek-

ciók megkülönböztetése fképen a vírágrészek és az embrió alkatán

alapul. A génusznak Pax feldolgozásában még csak 30 faja volt, szerz

pedig 106 fajt különböztet meg, amelyek nagyrésze a trópusok újabb

felkutatása révén került el. A 106 faj közül 34-et szerz ír le, mint

új fajt. Ezek a következk : C. Winkleri, laevigata, tonkinensis, glan-

dnlosus, ílavescens, Beccarianus, Meeboldií, rotundatus, penangensis,

cochinchinae, travancorensis, celebricus, Curtisii, pseudopallidus, elon-

gatus, baramicus, borneensis, glaucus, lanuginosus, Paxii, pseudopodo-

carpus, rufescens, vestitus, mattangensis, sarawakensis, carolinianus,

namatanaiensis, glabratus, Kingii, bracteosus, pseudomyrianthus, ama-

niensis, Zenkeri és Mildbraedií.

A Bridelia-génusz feldolgozásában szerz eredeti felfogással csak

kis részben követi Gehrmann nem régi kelet boroszlói munkáját

(Engler's Botan. Jahrb. XLI. 1908. Beíbl. 95. 1.), amennyiben Gehr-

mann két szekciójának megfelelöleg a génuszt két szubgénuszra bontja
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(Eubridelia Gehrni. és Geníilia Gehrm.). Az els szubgénusz Gehrmann-
féle hét szubszekciójából kettt tart meg, mint szekciót (Stipulares

Gehrm és Scleroneurae Gehrm.), a többit bevonja. A második szub-

génusz Gehrmann féle bárom szubszekcióját szekcióként fogja fel és

negyedikül hozzájuk csatolja a Pax-féle Neogoetzea génuszt, szintén

mint szekciót. A Bridelia génuszba 56 fajt sorol Gehrmann 43 fajával

szemben. Ezek közül új faj a B. Henrj'ana és a B. Gehrmannii Jabl.

Szerz munkájában eszerint különösen a Cleistanthus ismeretét

bvítette alapos és részletes kutatásaival, újonnan alkotott rendszerével,

a Bridelia-génusz rendszerét pedig új szempontból állapította meg,

miáltal az egész tribus feldolgozásával alapvet kútforrást alkotott.

Valóban örömmel üdvözölhetjük a fiatal szerz müvét, nemcsak
azért, mert az exotikus tribus anyaggyjtésének nagy nehézségeit mél-

tányoljuk, hanem azért is, mert általa szóhoz jutott a magyar kutatók

hangja is a növényrendszertan egyik vezérmüvében. Mindössze csak

azt sajnáljuk, hogy a szerz magyar volta a munkán feltüntetést

nem nyert. Dr. Szabó Zoltán.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom.

Bányai János: A világító fáról. 4 képpel. — Uránia. XVI. évf

.

1915., 194—196. old.

Bernátsky Jenödr. : A fontosabb ehet és mérges gombáink.

8 táblán 40 színes képpel. — Természettudományi Közlöny. XLVII. köt.

1915., 345—353. old.

— — A nagy és kis arankamag meghatározása bonctani alapon.

7 rajzzal. Bestímmung der Samen von Cuscuta Trífolií und C. suaveolens

auf anatomíschem Wege. Mit 7 Abbildungen. — Kísérletügyí Közlemények.

XVm. köt. 1915., 207—222. old.

— — Ehet gombák mesterséges tenyésztésérl. 2 ábrával. — Ker-

tészet, m- évf. 1915., 181—183. old.

Fagyöngy a tölgyfán.— Természettudományi Közlöny. XLVII. köt.

1915 , 532—533. old.

Bodnár J á n o s dr. : A zimáz és karboxiláz enzimek a burgonya

és a czukorrépa raktározó szervében. Die Zymase und Karboxilase in den

Speicherungsorganen der Kartoflfel und Zuckerrübe. — Botanikai Közle-

mények. XIV. köt. 1915., 122—124. és (97.) old.

> E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredetíí, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról t értesíteni szíveskedjenek.
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Borza Sándor dr. : Floarea reginei. (A havasi gyopár.) — Ro-

mánul. 1914. évf. 78. szám.

t Josef Barth. — Unirea. Nr. 84. 1915,

— — Vestitorii primáverii. (A tavasz elöfutárjai.) — Románul. 1914.

évf. 69. szám.

Bubák, Dr. Fr. : Adatok Montenegró gombatiórájához. 111. közle-

mény. Dritter Beiti-ag zur Pilzflora von Montenegró. Mit 1 Textabbildung. —
Botanikai Közlemények. XIV. köt. 1915, 97—98. és (39) -(83.) old.

Budai József: Irányelvek az új fajták létesítése körül. — Ker-

tészet, líl. évf. 1915, 82-84., 95—96, és 108—109. old.

D b y G é z a dr. : A bmgonyalevelek invertáza. Die Invertase des

Kartoflélkrautes. — Botanikai Közlemények. XIV. köt. 1915., 122. és (96)—

(97.) old.

— — Növényi enzimekrl. 1. A burgonyagumó amiláza. Über

Pflanzenenzyme. 1. Die Amylase der Kartoflelknollen. — Kisérletügyi Köz-

lemények. XVIII. köt. 1915., 534-554. old.

G r e s c h i k Viktor: A szepesi flóra mint táplálék. I—VI. rész. —
Szepesi Hírnök. 53. évf. 1915., 13, 19., 27., 37., 41. és 44. szám.

H é r i s - T ó t li Jen dr. : Az élesztkrl. (Über Hefe.) — Ter-

mészettudományi Közlöny. XLVII. köt. 1915., 1—2. pótfüzet, 33—46. old.

H (» 1 1 e n d o n n e r Ferenc dr. : A fák keménysége. — Termé-

szettudományi Közlöny. XLVII. köt. 1915., 597—598. old.

— — Martinovics és társai kiásatásakor talált fadarabok vizsgálata.

— Botanikai Közlemények. XIV. köt. 1915., 120—122. old.

— — Tengerentúli szálas anyagokat pótló hazai növényeink. —
Fonó-szövipar. II. évf. 1915., 8. sz. 15, old.

Jávor ka Sándor di. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok.

III. közlemény. 2 képpel. Floristische Daten. Dritte Mitteilung. Mit 2 Ab-

bildungen. — Botanikai Közlemények, XIV. köt, 1915., 93—109. és Í83)—

(90.) old.

Kozma Dénes: A beléndekmag nyugalmi idszakának megrövi-

dítése. Verkürzung der Ruheperiode des Bilsenkrautsamens. — Kísérletügyi

Közlemények. XVIU. köt. 1915 , 223-265. old.

Magyar Gyula: A sziklai és havasi növények ültetése és talaj-

beli igényei. — Kertészet. III. évf. 1915., 158—161. old.

— — A sziklakert és alpinetum felépitése. Ábrákkal. — Kertészet.

III. évf. 1915., 120-122. és 134-135. old.

Moesz Gusztáv dr. : Kossuth Lajos és a botanika. 1 képpel.

(Ludwig Kossuth und die Botanik. Mit einer Abbildung.) — Természet-

tudományi Közlöny. XLVII. köt. 1915., 1—2. pótfüzet, 1—26. old.

A szerz Kossuth Lajo snak a Magyar Nemzeti Múzeum növény-

tani osztályának birtokában lev növénygyjteményét ismerteti. Növény-

gyjteményének egyes lapjaira irt jegyzeteibl a szerz érdekes szemel-

vényeket állított össze, melyek Kossuth Lajosnak a természettudo-

mányokban, fképen a növénytanban való nagy jártasságát és tudását

bizonyítják, a kutatásban, növények gyjtésében pedig nagy energiájáról

tesznek tanúságot. — Der Verfasser schildert das in der botanischen Ab-

teilung des Ungarischen Nationalmuseums befindliche Herbar Ludwig
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K s s u t h s. Von den Bemerkungen, die Kossuth mit eigener Hand

auf deni Spannbogen vieler Pflanzen hinzufiigte, stellt Verfasser eine Kol-

lektion zusammen, welche L u d w i g K o s s u t h als Naturforscher, ins-

besonders als Botaniker erkennen lasst.

P a á 1 Á r p á d dr. : Individuelle Abweichungen in physiologischen

Reaktionen. I. Mitteilung. Temperatur und geotropische Reaktionszeit. Mit

Figuren. — Matheraatische und Naturwissenschaftliche Beriehte aus Ungarn.

Bd. XXX. 2. 1914., p. 152-166.

Pásztor Sándor: A Loranthus elfordulása az ungmegyei

tölgyesekben. — Természettudományi Közlöny. XLVII. köt. 1915., 532. old.

Páter Béla dr. : A míveleti menták elfajzása. 8 képpel. Über die

Degenerierung der Kulturminzen. Mit 8 Abbildungen. — Kisérletügyi Köz-

lemények. XVIII. köt. 1915., 625—638. old.

Rapaics Raymund dr. : A botanika magyarországi történetének

firányai. 1—II. közlemény. — Uránia. XVI. évf. 1915., 184—188. és 228—

233. old.

R i c li t e r A 1 a d á r dr. : Phylogenetisch-taxonomische imd pliysio-

loo-isch-anatomisclie Studien über Schizaea. Mit 9 Tafeln. — Mathematisclie

und NaturAvissenschaftIiclie Beriehte aus Ungarn. Bd. XXX. 1912. (1915.),

214—297. old.

Roth Gyula: Kérelem tisztelt szaktársaimhoz. A fehér és sárga

fagyöngy elfordulásának megfigyelése tárgyában. — Erdészeti Lapok.

LIV. évf. 1915., 184—185. old.

R ö m e r Gyula: Der Píianzenreiehtum des Butschetsch. — Jahr-

buch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. 1914.

S c h i 1 b e r s z k y Károly dr. : A csonthéjas-termésíí fák guta-

ütése. — Természettudományi Közlöny. XLVII. köt. 1915., 382—386. old.

— — A .,peach yellow" (amerikai levélsárgulás) nev szibarack-

betegségrl. — Kertészet. III. évf. 1915., 221—222. old.

— — Az szibarackfák levélfodrosodása és a védekezés. — Ker-

tészet. IIL évf. 1915., 122-123. old.

Schiller Zsigmond dr. : Die Karpathenkiimpfe und die Kassa-

Eperjeser Bruchlinie. — Pester Lloyd. Jahrg. 62 1915., Nr. 110, 10. old.

Ludwig Kossuth der Naturforscher. — Pester Lloyd. 62. Jahrg.

1915., Nr. 315. 1—4. old.

Szabó Z 1 1 á n dr. : Elektromos melegít doboz paraffinmetszetek

kinyujtására. Képpel. Elektrische Warmeschachtel zur Ausbreitung von Pa-

raftínschnitten. Mit Abbildung. — Botanikai Közlemények. XIV. köt. 1915.,

114—116. és (94)— (96.) old

Szartor isz Béla: Adatok a Bromus fajok termésének és levelé-

nek szövettanához, kiváló tekintettel a hazai fajokra. 13 képpel. Beitrage

zur Anatomie der Früchte und Blátter von Bromus-Arten mit besonderer

Rücksicht auf die einheimischen Arten. Mit 13 Abbildungen. — Kisérlet-

ügyi Közlemények. XVIII. köt. 1915., 535—589. old.

T r a u t m a n n Róbert: Ökológiai megfigyelés a Potamogeton per-

foliatuson. Képpel. Zur Ökologie von Potamogeton perfoliatus. Mit Abbil-

dung. — Botanikai Közlemények. XIV. köt. 1915 , 109—113. és (90)—

(94.) old.

Botanikai Közlemények .ö-6. füzet. 2]



198 NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM

T u z s n János dr. : A magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása.

10 képpel. (Die pflanzengeographische Gliedeiung des ungarischen Alfölds.

Mit 10 Abbildungen.) — Mathematikai és Természettudományi Értesitö.

XXXm. köt. 1915., 143—220. old.

Wagner J á n o s : A delibláti kincstári homokpuszta növényvilága.

27 képpel és 3 táblával. Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szö-

vetségének hazánkban 1914 szeptember hó 7— 17. napjaira tartandó

Vn. nagygylése alkalmára. Selmecbánya, 1914. Joerges Ágost özvegye

és fia könyvnyomdája. 50 old. 8-rét. — Erdészeti Kísérletek. XVJ évf.

1914., 4. sz.

b) Külföldi irodalom:

Beck v. Mannagetta und Lerchenau, Dr. G. : Flore Bosne,

Herzegovine i Novopazarskog Sandzaka. — Glasnika Zemaljskog Muzeja u

Bosní i Hercegovini. 1914., p. 199—223.

Borza S. und Lingelsheim A.: Plantae novae Limprichtianae in

Yiinnan collectae. — Repertórium Specierum Novarum Regni Vegetabilis.

Bd. Xdl. 1914., p. 385—392.

ü b y Géza dr. : Über Pflanzenenzyme. I. Die Oxydasen des Mais-

kolbens. — Biochemische Zeitschrift. LXIV. 1914., p. 111—124.

— — Über Pflanzenenzyme. II. Die Amylase der KartoífelknoUe. —
Biochemische Zeitschrift. LXVÍI. 1914., p. 166—181.

F 1 e i s c h m a n n, H. : Orchideen der Insel Curzola. Mit 2 Tafeln. —
Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien. Bd. XXVIII.

1914., p. 115-118.

G r a t z 0. und V a s K. : Die Mikroíiora des Liptauer Kases und

ihre RoUe beim Keifen und Scharfwerden desselben. — Gentralblatt für

Bakteriologie. XLI. 2. 1914.. p. 481-545.

G u i 1 e I m i. Dr. A. : Über die in Dahnatien gesammelten Orchi-

daceen. — Verhandlungen der k. k. Zoolog. Bot. Gesellschaft. Bd. LXV.

1915., p. (40)- (41.)

Gyrffy István dr. : Beitrage zur Histiologie einiger interessan-

teren exotischen Moose. I. Mit 2 Tafeln. — Annales du Jardin Botanique

de Buitenzorg. Ser. 2. Vol. XIV. 1915., p. 36-51.

H a y e k, Dr. A u g u s t v. : Die PHanzendecke Österreich-Ungarns.

Bd. I. Lief. 2—4. Wien und Leipzig, 1915. Fr. Deuticke.

A 4-ik füzet a Kárpátok növényzetét tárgyalja.

Istvánffi Gyula dr. : Neuere Arbeiten des Kgl. Ungarischen

Centralweinbau Instituts in Budapest. — Intern. Agrartechn. Rundschau. V.

1914., p. 821—825.

— — és Pálinkás Gyula: Neue Forschungen über die Blattfall-

krankheit der Rebe (Plasmopara viticola). — Intern. Agrartechn. Rund-

schau. IV. 1913., p. 1470-1474.

J a b 1 u s z k y Jen dr. : Euphorbiaceae-Phyllanthoideae-Bride-

lieae. Mit 84 Einzelbildern ín 15 Figuren. Leipzig, 1915. W. Engelmann.

p. 98. 8o. — Das Pílanzenrcich. 65. Heft. (IV. 147. VIII. >
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Lat z el, Dr. A.: Neuere Ergebnisse der botanischen Erforschurig',

Dalmatiens und der Herzegowina. — Verh. Ges. Deutsch. Naturf. und Árzte.

85. Vers. Wien, Sept. 1913. 11. 1., p. 654—659. Leipzig, 1914.

M r t n, F r i e d r i c h : Einiges über den EinHuss des Windes auf

das Pflanzenkleid Istrieiis und Dalmatiens. — Natúr. 1915., p. 338—341.

Sajó Károly: Vorteile der gemischten Ptlanzenbestande den

Reinbestánden gegenüber. — Natúr. III. 1914., p. 55-57.

S c h i f f n e r, Dr. V. : Über Algen des Adriatischen Meeres. — Vér-

handlungen der k. k. Zool. Bot. Gesellschaft. Bd. LXV. 1915., p. 42-44.

S c b i 1 1 e r, Dr. J. : Die biologischen Verhiiltnisse der P'lora des

Adriatischen Meeres. — Verhandl. Ges. Deutscher Naturf. und Árzte.

85. Vers. in Wien. II. I. p. 669—700. Leipzig, 1914.

S i e d 1 e r, P. : Über Kulturen von Chrysanthemum cinerariaefolium

Trev. im Garten des Pliarmazeutischen Instituts zu Berlin-Dahlem und

über einige Bestandteile der Dalmatiner Insektenpulverblüten. — Arbeit.

Pharm. Inst. Berlin. XI. 1914., p. 69.

T h e 1 1 u n g, Dr. A. : Über die in Mitteleuropa vorkommenden Ga-

linsoga Formen. — Allgeuieine Botanische Zeitschrift. Jahrg. XXI. 1915.,

p. 1-16.

Topitz Anton: Beitrage zur Kenntnis der Menthenflora von

Mitteleuropa. Mit 144 Abbildungen. — Beihefte zum Botanischen Central-

blatt. Bd. XXX. Abt. 2. 1913., p, 138—264.

— — Diagnoses formarum novarum generis Menthae. — Repertórium

Europaeum et Mediterraneum. Vol. I. 1914., p. 97—122., 129—165. et

161—176.

A szerz hazánkból számos új M e n t h át ir le.

Wolfert Anton: Zur Vegetationsform der Ufer, Siimpfe und

Wasser der niederösterreichisch-ungarischen March. Mit einer Tafel. — Ver-

handlungen der k. k. Zoolog. Bot. Gesellschaft. Bd. LXV. 1915. p. 47—69.

A szerz a magyar területrl is említ néhány érdekes növényt.

c) Gyjtemények:

Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a Museo Palatino Vin-

dobonensi. Auctore dre A. Zahlbruckner. Centuria XXII. — Separat-

abdruck aus dem XXVIII. Bande der Annalen des k. k. Naturhistorischen

Hofmuseums, Wien, 1914., S. 121—149.

A gyjteménynek a „Schedae"-vel egyidejleg megjelent XXII. cen-

turiája a következ adatokat tartalmazza Magyarország virágtalan növé-

nyeinek ismeretéhez :

Fungi : nr. 2101a. Fuccinia Vincae Berk. (ad fólia Vincae maioris, in

coementerio urbis Szekszárd, leg Hollós), nr. 2104. P. dispersa Erikss. et

Henn. (ad fólia Secalis Cerealis, prope Vihnye, leg. Tuzson), nr. 2105.

P. triticina Erikss. (ad fólia Tritici vulgáris, prope Párkány, leg. Tuzson),

nr. 2106. Lycoperdon hyemale (Szekszárd, leg. Hollós), nr. 2123. Barlaea

Polytrichi Sacc. (inter muscos, prope Pozsony, leg. Baumler), nr. 2124.

21*
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Tuher aes<íí;ttm Vittad. var. mesentericum Fisch. (8ub Quercii Cerris, in silva

Bat prope Szekszárd, leg. Hollós), nr. 2130. Epicoccum negledum Desm.

(ad fólia languida Zeae Maydis, prope Pozsony, leg. Baumler). — Addenda:

nr. 1116. b, Melampsora Rostrupii Wgr. (ad fólia et caules Mercurialis

perennis, ad Selmecbánya, leg. Filarszky), nr. 1119. b. Puccinia Convolvuli

Cast. in foliis Convolvuli sepinm, prope Újbánya, leg. Moesz), nr, 1311.

b. Microsphaera Evonymi Sacc. (in foliis vivis Evonymi europaei, prope

Budapest, leg. Mágocsy-Dietz et Szabó), nr. 1427. b. Erysiphe Polygoni DC.

(ad fólia viva Polygoni avicularis, prope Budapest, leg. Tuzson), nr. 1705.

b. Puccinia Agropyii EH. et Ev. (ad fólia Clematidis rectae, prope Szepes-

váralja, leg. Mágocsy-Dietz). — Corrigenda : nr. 1914. Geaster naniis Hollós

Kecskemét, leg. Hollós), nr. 2012. Lycoperdon umbrinum Pers. (Nagy-Tétény

prope Budapest, leg. Szabó).

Algae : nr. 2136. Grncüaría dura J. Ag. (Dalmatia, in mari Adriatico

prope Cattaro, leg. Schiller), nr. 2140. Lyngbya maiuscula Harw. (Dalmatia,

in mari Adriatico ad Teodo, leg. Schiller).

Lichenes : nr. 2160. Catillaria athallina Hellbr. (ad lapides calcareos

prope Fiume, leg. Blechschmidt et Schuller), nr. 2168. Perlusaria globuli-

fera Nyl. (ad Quercuiim truncos supra Pozsony-Szentgyörgy, leg. Zahl-

bruckner), nr. 2173. Lecanora circinata f. subcircinata Nyl. (Fiume, ad saxa

calcarea, leg. Schuler). — Addendum ; nr. 1661. b. Lobaria laciniata

(Huds) Wain. (ad truncos Fagorum in monte Jelenscic supra Fiume, leg.

Blechschmidt et Schuler).

Musci : nr. 2188. Dicranum undulaium Ehrh. (Pozsony-Szentgyörgy,

leg. Baumler et Zahlbruckner), nr. 2192. Aulacotnnium paliisire Schwagr.

(Pozsony-Szentgyörgy, leg, Baumler et Zahlbruckner).

Anton Topitz: Menthotheca austro-hungarica. 1915. Következ

hazai adatokat tartalmaz ;

Fasc. I.

Nr. 2. Mentha longifolia Hds. var. horridula Bq. (Bakabánya, leg..

Kupcsok), nr. 11. var. Lányiana Top. (Dorosma, leg. Lányi), nr. 12. var,

Favratí (DD.) Bq. f. magnifrons Top. (Czelldömölk, leg. Gáyen, nr. 13.

var. Hollóssyana (Borb.) Top. (Zombor, leg. Prodán).

Fasc. H.

Nr. 24. M. longifolia Hds. var. Brassóensis Top. (Dorosma, leg.

Lányi), nr. 25. var. paramecophyllon Top. (Gyömöre comit. Gyr, leg. Pol-

gár), nr. 39. M, dumentorum Schult, var. Kupc-iokiana Top. (Karlovica, leg.

Kupcsok).

A. K n e u c k e r : Gramineae exsiccatae. 27—32. Lieferung 1914—1915.

Hazai adatja : Nr. 876. Sesleria Heufleriana Schur var. barcensis

(Simk.) Hack. (Brassó, leg. Römer).
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,

A növénytani szakosztály 1915. évi április hó 14-én tartott 204. ülése.

Elnök : M á íí' o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

1. Unger Emil „A szennyvizek flórájáról" címmel elzetes közle-

mény gyanánt ismerteti a szennyvizekben él növényi szervezetek életrendjét

és elfordulásuk körülményeit, különös tekintettel a hazai vizeki-e és kap-

csolatban a haltenyésztéssel.

2. Kümmerle J. B. ,A Ceterach génusz új faja" címmel ismer-

teti a génusz eddigi szokásos tagozódását és az ö tanulmányai alapján meg-

állapított rendszert az új C. himalayense és angolense fajokkal.

;5. Timkó György „Ujabb adatok a budai hegyvidék zuzmóflórá-

jához" címmel folytatólagosan bemutatja gyjtéseibl az érdekesebb adato-

kat, részletesen ismertetve a Parmelia prolixa rokonsági körét.

4. A bemutatások során Schneider József bemutatja a buda-

pesti egyetemi növénykert pálmaházában 1863 óta diszlö Livingstona

chinensis virágzatának egy részletét és az Astrocarium mexicanum vi-

rágzatát.

5. A szakosztályi ügyek során a szakosztály titkos szavazással egy-

hangúlag Kümmerle Jen Bélát választja meg a S c h i 1 b e r s z k y
Károly lemondásával megüresedett intézöbizottsági tagságra.

Jegyz jelenti, hogy a Társulat Titkárságának átirata szerint a Tár-

sulat választmánya a szakosztály bevételi elirányzatát az 1915. évre 2000,

kiadási elirányzatát pedig 4740 K-ban állapította meg. Évi segélyül a szak-

osztálynak 2740 K-t szavazott meg a választmány.

Jelenti a szakosztálynak, hogy új szakosztályi tagul jelentkezett B o-

h a c s e k Margit középiskolai tanár Budapestrl, új átalányosul B e z e-

rédy Dénes birtokos Szentivánfáról, a gyri állami polgári leányiskola

és az e r z s é b e t f a 1 V i állami polgári fiúiskola

Tudomásul hozza a szakosztálynak, hogy a Társulati közgylésen

közreadott kimutatásból kitnt, hogy Hültl Hü mér fvárosi orvos a szak-

osztály folyóirata részére 200 K-ás alapítványt tett.

A szakosztály üdvözli az új tagokat, köszönetét fejezi ki a választ-

mánynak a segély kiutalásáért és elhatározza, hogy Hültl H ü m é r orvos-

nak alapítványáért köszöniratot küld.

Paál Á. indítványozza, hogy a szakosztály Pfeffer W. lipcsei

tanárt születésének 70., és doktorrá avatásának 50. évfordulóján tartott jubi-

leuma alkalmából üdvözölje.

Tuzson J. hasonlóképen üdvözlésre ajánlja Engler A. berlini

tanárt abból az alkalomból, hogy a Linné-éremmel tüntették ki.

A szakosztály a két indítványt elfogadja és foganatosításával az

elnököt bízza meg.
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A növénytani szakosztály 1915. évi május hó 12-én tartott 205. ülése.

Elnök : M á g o c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

Elnök üdvözli a szakosztály jegyzjét, Szabó Zoltánt abból az

alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Cephalaria génusz

nionografiája cimü pályamüvét a Vitéz-dijjal és éremmel tüntette ki. Mun-
kálkodásához a szakosztály nevében további sikereket kiváu.

1. Augustin B. „Adatok a Rubuslevél kémiájához" cimmel ismer-

teti és bemutatja a tea pótlására gyjtött teákból szedett mintákat és ezek

kémiai vizsgálatának eredményeit.

T u z s o n János felemlíti, hogy az országos hirdetményben kizáró-

lagosan ajánlott Rubus fndicosus-sa\ szemben az eladótól bemutatott R.

caesius minta sokkal illatosabb és ebbl ítélve éppen ez utóbbi felelne meg
jobban a tea pótlására.

2. Bubák F. „Adatok Montenegró gombaflórájához" cimíí dolgo-

zatát elterjeszti M o e s z G. [Megjelent a Bot. Közi. 1915. évf. 97. és (39)

oldalán.]

;5. Szabó Z. ..A Cephalaria génusz rendszere" cimmel bemutatja a

Cephalaria génuszról kidolgozott monográfiájának rendszertani részét, vázolja

a megalkotott új rendszert, bemutatja a fajok szárított példányait és anali-

tikus rajzait.

Elnök és T u z s n J. üdvözli az eladó beható tanulmányát, az utóbbi

örömmel látja az eladásban kidomborod*) növényföldrajzi és fejldéstörté-

neti irányt.

4. A bemutatások során Szabó Z. bemutatja a növénykertben virító

Primula sinensist, háromemeletes ernys virágzatával.

Hollendonner F. újólag bemutatója azt a fatörzset, amelyet S z a-

lóki R. a szakosztály 1914. évi május hó 13-án tartott ülésén mutatott

be, mint krisfába oltott hársfát. Megállapítja errl, hogy ez nem egyéb,

mint egymásba oltott két hárs.

M á g o c s y - D i e t z S. bemutatja a tudományos akadémiák nemzet-

közi bizottságának kiadványát, amely a világirodalom repertóriuma. A mtí

címe : International Catalogue of scientific Literature tenth annuel issue.

M. Botany, published for the international council by the Royal society of

London. — Bemutatja egy Mj^othallophyta aethaliumát, melyet a növény-

tani intézetben cserfakérgen tenyésztett. Megemlékezik a budapest-székesfvá-

rosi VIII. kerületi Horánszky-utcai reáliskolában tett látogatásáról, ahol a

természetrajz-chémiai tanítást tanulmányozta. Különösen kiemeli dr. med-
gyesi Somogyi István, a természetrajz tanárának módszerét, mellyel

tanítványainak a növények szöveti szerkezetét demonstrálja, bemutatja a

tanulók készítette ügyes mikroszkópos rajzokat. — Végül felhívja a szak-

osztály figyelmét az egyetemi növénykertben virításnak induló Agavé ame-

ricana-rsi, amelynek viritása körülbelül a nyár derekára fog esni.

5. A szakosztályi ügyek során M o e s z G. jelenti, hogy Szabó Z.,

a Botanikai Közleményekre tett eddigi 50 K ás alapítványához csatolta azt

az írói díjat, amelyet boldogult F u c s k ó M i h á 1 y-ról irt megemlékezéséért

kapott, továbbá az egész összeget száz koronára egészítette ki.
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A növénytani szakosztály 15)15. évi október Iió 13-án tartott 206. ülése.

Elnök : Klein Gyula. Jeg-yzö : Szabó Zoltán.

1. Elnök melegen üdvözli Moesz Gusztávot, aki a budapesti

tudományegyetemen a mikológis'iból magántanári képesítést nyert. A szak-

osztály nevében további sikeres mködést kíván a botanikai kutatások terén

és eredményes munkásságot új hivatásában. Örömmel közli a szakosztállyal,

hogy utolsó ülésünk óta tagtársaink közül többen tntek ki vitézségükkel

a harc mezején. így Sz urak János az ezüst signum laudist kapta a

vitézségi szalagon, továbbá V a r g a F e r e n c a kis és nagy ezüst vitéz-

ségi érmet, Gürtler Kornél a bronzérmet, F ó r i s s Ferenc a II.

oszt. vitézségi érmet és Szcs J ó z s e f az I. oszt. ezüst vitézségi érmet

érdemelte ki. Szomorodott szívvel jelenti, hogy a nyár folyamán több gyász-

eset is érte szakosztályunkat. Elhunyt B a r t h József nyugalmazott

hosszúaszói evangélikus lelkész, Erdély flórájának neves kutatója. Hathalmi

G a b n a y Ferenc erdötanácsos, a ki szakosztályunknak buzgó tagja,

üléseinknek szorgalmas eladója volt, augusztus hó 10-én Budapesten meg-

halt. A háború ragadta el az élk sorából Raab Alajos budapesti ker-

tészeti tanintézeti fkertészt, aki a harctéren szerzett betegségében május

hó 20-án hunyt el és Höfle Gyz középiskolai tanárt, aki mint tarta-

lékos hadnagy és a cs. kir. 25. gyalogezred 9. századának parancsnoka,

június hó 3-án Przemysl ostromában hsi halált halt.

A szakosztály felállással ad kifejezést fájdalmas gyászának.

2. Bodnár János „Újabb adatok a növényi lélekzés biokémiai

ismeretéhez" címmel tart eladást.

A növényi anaerob lélekzés biokémiai tanulmányozása terén ezideig

nyert eredmények ismertetése alapján eladó arra a következtetésre jut,

hogy ha a növényi anaerob lélekzés biokémiai szempontból általában nem
is mondható azonosnak az alkoholos erjedéssel, de a lélekzési folyamatban

a legfbb szerepet játszó cukornak az elbomlása az anaerob viszonyok mel-

lett eltartott növényekben teljesen az alkoholos erjedés analógiájára történik.

3. Kari János vendég „A viridis típusú Euglenák magosztódásá-

ról" szóló tanulmányát elterjeszti ifj. E n t z Géza. (Lásd a Bot. KözL
1915. évf. 135. oldalán.)

4. Szabó Zoltán ismerteti Jablonszky J. „Euphorbiae-Phyl-

lanthoideae-Brideliae" cím mvét, amely a „Das Pflanzenreich" vállalatban

jelent meg. (Lásd a Bot. Közi. 1915. évf. 193. oldalán.)

5. Jegyz jelenti, hogy új tagokul jelentkeztek : dr. Payer Endre
orvos Pozsony, dr. S i m o n o v i c s R a d i v o j orvos Zombor, M. kir. Ken-
der- éslenterraelési szakintézet Budapest, L a i s z k y László
könyvköt Esztergom, Niemands Vilmos pénzügyi számtiszt Szelistye,

Kálovics Rezs tanár Budapest. Üj átalányosul jelentkezett : Áll.

polg. fiúiskola Üjpest, Lantos Ern bölcsészhallgató Budapest,

Gosztonyi István földbirtokos Budapest, A p á t h y István M. A. V.

ellenr Budapest, Bothár Emil polg. isk. igazgató Besztercebányán,

Komárom megyei Könyvtár, M. k. áll. freáliskola Brassó,

R. kath. Tanitónképzíntézet Kiskunfélegyháza, FelsKeres-
k e d e 1 m i iskola Kaposvár. Meghalt azokon kívül, akiket az elnök jelen-
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tett be : S k u 1 1 é t j- J á n 8 dr. ügyvédjelölt Zentán, S i p o s Zsigmond
Püspökladánj-.

Jegyz jelenti, hogy az áprilisi ülés határozata szerint az Elnök a

szakosztály nevében üdvözl iratot küldött P f e f f e r W. lipcsei és E n g-

1 e r A. berlini professzoroknak. Ezen üdvözl iratunkra a következ vála-

szok érkeztek :

I. In dieser ernsten Zeit hat ja der einzelne gegenüber den Gesammt-
interessen zurückzutreten und wenn Sie trotzdem meiner gedachten, so bin

ich Ihnen dafür besonders verpflichtet. Gestatten Sie alsó, dass ich meinen

herzlichí^ten Dank für die freundlichen und anerkennenden Glückwünsche

und Worte ausspreche, die Sie mir zu meinem goldenen Doktor-Jubilauni

und zu meinem siebzigsten Geburtstag sandten. Mögé es aber vf)r allém in

ErfüUung der uns gemeinsam beseelenden Wünsche recht bald gelingen,

unsere Feinde so nieder zu werfen, dass wir einen günstigen Érieden er-

zwingen können. In ausgezeichneter Hochachtung ergebenst Prof. Dr. W.
P f e f f e r p. m.

II. Der botanischen Sektion der k. ung. Naturwiss. Gesellschaft be-

ehre ich mich meinen ergebensten Dank für die überaus freundliche Be-

glückrsvünschung zu der mir zu Teil gewordenen Verleihung der Linné-Medaille

aussprechen. Es würde mich freuen, wenn ich noch einiges leisten könnte,

wodurch die mir adressierte Anerkennung gerechtfertigt A^rde. Mit den

bestén Wünschen für das Gedenken der ungarischen Naturwissenschaftli-

chen Gesellschaft A. E n g 1 e r p. m.

Elnök inditvánAára a szakosztály elhatározza, hogy e két levelet a

szakosztályi ülésrl szóló tudósításba egész terjedelmében beiktatja.

hírek,

Ö Felsége, a király, csíkmádéfalvi Istvánffi Gyula dr. t, a

központi szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatóját

a budapesti József- megyetem növénytani tanszékére nyilv. rendes

tanárrá nevezte ki és neki a szlészeti állomás és ampelológiai intézet

szervezése, vezetése és fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül

a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta.

A m. kir. földmüvelésügyi miniszter Degen Árpád dr., egyet,

m. tanárt, a budapesti m. kir. vetömagvizsgáló-állomás igazgatóját az

ampelológiai intézet igazgatásával és átszervezési tervezetének elkészí-

tésével bizta meg.

A m. kir. közoktatásügyi miniszter Lányi Béla, szegedi áll.

fels. leányisk. tanárt a trencséni állami felsbb leányiskolához igazga-

tóvá nevezte ki.

Willstátter R. titkos kormánytanácsos, tanár Berlin-Dahlemben,

elnyerte az 1915. évi kémiai Nobel-dijat. Igen sokat foglalkozott a

növények festékanyagaival és legfbb érdeme, hogy a chlorophylnak

és a virágok színes anyagainak megállapította kémiai összetételét és

szerkezetét.
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Vierhapper Ferenc dr., a növényrendszertan magántanára,

ínyilvános rendkívüli tanári címet nyert.

Nathanson wSándor dr., a lipcsei egyetem rendkívüli tanára,

magántanári képesítést nyert a bécsi tud. egyetemen a rendszeres

növénytanból, különös tekintettel a kísérleti átörökléstanra.

A hadbavoiiult szaktársakról.

Blattny Tibor kir. erdöfelügyelö, fhadnagy, az északi harc-

téren királyi elismerésben részesült, elnyervén a Signura laudist.

Gombocz Endre dr., felsbb leányiskolái tanár, aki mint fhad-

nagy az északi harctéren tartózkodik, legfelsbb elismerésben része-

sült. (Signum laudis.)

Hfle Gyz Rezs, okleveles székesfvárosi tanár, tartalékos

hadnagy, a cs. és kir. 25. gyalogezred 9. századának parancsnoka,

f. évi június 3-án, 29 éves korában Przemysl visszavételénél, száza-

dának élén, roham közben iiösi halált halt. A tomanovicei templom

közelében nyugszik.

Jablonszky Jen dr., a m. kir. földtani intézet asszisztense,

liadapród, orosz fogságba esett.

Moesz Gusztáv dr., egyet. ni. tanár, a Magy. Nemz. Múzeum
igazgatóre, aki mint népfelk. hadnagy több hónapig a déli harctéren

Tolt, majd Budapesten teljesített katonai szolgálatot, a m. kir. hon-

védelmi miniszter rendeletével bizonytalan idre felmentést kapott.

Raab Alajos, a budapesti kertészeti tanintézet fökertésze, az

északi harctéren szerzett betegségében f. évi május 20-án a sátoraljai

megfigyel kórházban hastífusz következtében elhunyt.

Schveitzer József dr. tanítóképzöintézeti tanár, tartalékos had-

nagy, orosz fogságba esett.

Szurák János dr., a Magyar Nemz. Múzeum segédöre, tarta-

lékos fhadnagy, az ellenség eltt tanúsított hsies és eredményes

magatartásáért az északi harctéren, ismételten részesült a legfelsbb

elismerésben és ennek jeléül az ezüst Signum laudist kapta. Legújab-

ban pedig a III. oszt. katonai érdemkereszttel tüntették ki.

Varga Ferenc, a budapesti tud. egyetem tanársegéde, az ellen-

ség eltt tanúsított vitéz magatartásáért a bronz, a kis és a nagy ezüst

vitézségi érmet nyerte és hadnaggyá lépett el.

Zsák Zoltán, a budapesti m. kir. vetmagvizsgáló-állomás asz-

szisztense, népfelk, fhadnagy, az északi harctéren megsebesült.

Meghaltak.

Klein Gyula dr., a budapesti József-megyetem nyugalmazott

nyilv. rendes tanára, a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja, a kir.

magy. természettud. társulat növénytani szakosztályának tiszteletbeli

elnöke 1915 november hó 21-én, 72 éves korában, rövid betegség
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után Budapesten elhunyt. Temetése nov. 23-án délután folyt le a

Kerepesi-úti temetben tudományos életünk nagy részvéte mellett.

Ravatalánál RaÖ'ay Sándor evang. lelkész, Schafarzik Ferenc dr. ma-

egyetemi tanár és Mágocsy-Dietz Sándor dr. tud. egyetemi tanár

búcsúztatta el.

Barth József evang. lelkész 1915 július 29-én 82 éves korá-

ban Nagyszebenben.

Brancsik Károly dr., kir. tanácsos, Trencsén vármegye tiszti

forvosa, a vármegyei Múzeum-Egyesület megalapitója és igazgatója,

1915 november 18-án, 74 éves korában, Trencsénben.

Hatbaimi Gabnay Ferenc, kir. erdötanácsos, szakosztályunk

régi tagja, a botanika lelkes barátja. 1915 augusztus hó 10-én, 56 éves

korában, Budapesten.

Hoeck Fernando dr., a steglitzi reálgimnázium tanára, 1915

febr. 18-án. A bevándorolt növényekrl szóló dolgozatai tették nevét

különösen ismertté.

Kraepelin Károly dr., a hamburgi természetrajzi múzeum

igazgatója és a gyarmat-intézet tanára, 67 éves korában.


