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*N. perpusilla (Kg.) Gr un. (ráczkevei zúgó), N. placentulá

(E.) Kg. (Duna, Káposztásmegyer mellett). Pinnularia Braunii
(Gr un.) Cl. (Ráczkevén a Dunaág partja egy kis forrásában,

Gutwiriski, Bul. Ac. Cracov. 1909. 481. közli Pönszczyca
és Sucha Woda közül a Cicha Woda-ból, tehát már a
Lengyel Tátrából. 3. ábra), Goniphonema Augur E. (u. ott),

*Cymbella parva W. S m. (Máíyás-csorgó lefolyástav^), C.

turgidula G r u n. (vannak olyan példák is, amelyek igen

rövidek és csupán egy szeparált pont van a median csomó
hasi oldalán, 12. ábra, u. oti), Grunnwia o[usa (Kg.) Rabh.
(ráczkevei zúgó, fennakadva?) és a vár. Delognei (Gr un.)

(Ráczkeve, kis parti forrás), Tryblionella cugusfaía W. Sm.
(ráczkevei zúgó, fennakadva?), T. Hantzschiana (Hantzsch)
Grun. (u. ott), *T. c/ebz7ís Arno tt et Ry lands (Hochbach
vízesésében, 4. ábra; a Lacsny által Nagyváradi meleg-
vizek, Bott Közi. XI. 1912. 174. közölt adat egészen bizo-

nyosan a T. Hantzschiana (Hantzsch) Grun. var. Levi-

densis W. Sm. olyan példája, amelynek csikjai igen hal-

ványan láthatók, amint a méreíek feltétienül bizonyítják),

*Nitzschia dubia W. Sm. (Hochbach vízesése alatti tó), N.

gracilis Hantzsch (ráczkevei zúgó), **N. Kützíngiana Hilse
(Ördögárok, Mátyás-csorgó, Ráczkeve a Dunaág pariján. Talán
inkább heg^^a növény?), *N. sigma (Kg.) W. Sm. (fként a
N. Clausii-hez H antzsch "kissé közeled alakok; a Hoch-
bach több helyén, talán hegyi sp. ?). W. stibilis Grun. var.

paleacea (Grun.) (lágymányosi tó, ráczkevei zúgó, Duna
Káposztásm.egyer mellett).

Az eddigiekben felsorolt adatok a következ idpon-
tokban gyjtött anyagokra vonatkoznak (valamennyié az
1921. évbl való): Soroksár jan. 6., Ördögárok a Remete-
völgyben jan. 16., Ördögárok a Lipótmeznél febr. 3., Lágy-
mányosi tó febr. 11., Mátyás-csorgó febr. 20., Ráczkeve márc.

13., Hochbach ápr. 11., Duna Káposztásmegyeren ápr. 14.

Szeged, a m. kir. F. J. Tud. Egyetem Alt. Növénytani
Intézete, 1922. május 12.

(A növénytani szakosztály 1922, máj, 10-én tartott ülésébl.)

Hollós László: Földalatti gombák SzekszárdróL

Földalatti gombáinknak 1911-ben megjelent monográ-
fiájában^ egyetlen adatot sem tudtam felvenni szülváro-
som, Szekszárd környékérl, noha itt is buzgón kerestem.

Erdeinkben csupán kopár löszre találtam, melyben földalatti

gomba nem terem.

^Hollós L. Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi.
Kia Íja a K. M. Természettudományi Társulat.
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Azóta ráakadtam a humuszos helyekre, a földalatti

gombák termhelyeire s 1914-ben már 16 faj volt innen
gyjteményemben.^ Késbb még 4 fajt találtam s igy most
20 fajt tudok felsorolni Szekszárdról. Közülök kett, a Ste-

phensia bombycina (Vitt.) Tul. és a Terfezia Mattirolonis
Ed. F,i s c h e r, ismeretlen volt hazánkból.

A Szekszárd vidékén eddig talált földalatji gombák a
következk

:

Balsamia fragiformis Tul. A Sötétvölg^^ben és Kis-

Bükkben, bükk alatt a földben, mindig egyenként. Nem gya-
kori. Jun., szept,, okt.

Elaphomyces aculeatus Vitt. Bükkfák alatt, agyagos,
barna földben, sok helyen. így a bati erdben, az „Erz.sébet

királyné emlékdombok" környékén, a völgyben, a lejtn és
a hegytetn, a Kis-Bükkben, Sötétvölgyben. . A szekszárdi
hegyi erdnek leggyakoribb földalatti gombája. Jún., júl.,

szept.. okt.

Elaphomyces variegatus V i 1 1. A Kis-Bükkben és a bati

erdben, idsebb cserfák alatt, mélyen az agyagos földben.
Nem gyakori. Júl., okt.

Elaphomyces virgaiosporus Holl. A Kis-Bükkben, bükk-
fa alatt, fekete, humuszos földben, júliusban. Nem gyakori.

Eddig csak Litkérl (Nógrád vm) volt ismeretes.

Gautieria graveolens V \it. Vegyes lomberdben, Guro-
viczán, aug. Fehér myceliuma igen sok helyen, óriási terü-

leteken volt a föld alatt, de termését ritkán találtam. Csak
megersíthetem régebbi észrevételemet, hogy frissen ez is

kellemes illatú mint a G. morchellaeformis Vitt.
Hydnobolites cerebriformis T u 1. A bati erdben, kor-

hadó lombhulladékban, aug.

Hymenogaster pusillus B e r k. e t B r. A Gurovicza er-

dben, gyertyánfa alatt, július közepén.
Hymenogaster vulgáris Tul. Erdei feny és mogyoró-

bokor alatt a bati erdben, aug., szept.

Hysterangium hagile sensu H e s s e. Csertölgy alatt a
bati erdben, júl.

Melanogaster ambiguus (Vitt.) Tul. A Kis-Bükkben,
csertölgy körül, fekete földben, július elején.

Melanogaster variegatus (Vitt.) T u 1. Guroviczán, ve-

gyes lomberdben, kopáras helyeken, többnyire csúcsaikkal

a földbl kilátszva, júl., aug. Néhány helyen bven és nagy
példányokban.

Pachyphloeus melanoxanthus T u 1. A bati erdben mo-
gyoróbokor alatt, okt. Száradás alatt gyengén jodoform-,

inkább almaszagú.

^ Hollós L. Szekszárd földalatti gombái. A Tolnavármegyei Köz-
mveldési Egyesület Evkönyve az 1913. évrl. Szekszárd, 1914 p. 11— 16-
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Stephensia bombycina (Vitt.) TuI. Rabenhorsí,
Kryptogamen-Flora, Bd. I., Abt. V.. p. 29. (Fig. 1—4., p. 16.)

A bati erdben, a vadászház mögött, erdei feny alatt, kopár
földben, szept. Egy példány tetejével kilátszott. Tömli 150

—

180 X 25 !< méretek, gömböly, sima spórái 20—25 ," át-

mérjek. A bécsi udvari múzeumból összehasonlitásra ka-

pott példány {Genea bombycina V. Herb. W e 1 w. Vermutlich
Originál v. V i 1 1 a d i n i) spóráit szintén 20—25 !'- átmérjnek
találtam. V i 1 1 a d i n i Észak-Olaszországban fzek alatt, nyá-
ron találta.

'

Terfezia Mattirolonis Ed. Fischer. Rabenhorst,
Kryptogamen-Flora, Bd. I., Abt. V., p. 78, (Fig. l-~ 4, p. 70.)

Legelször 1915. július 17-én találtam a fels régi temetben,
egy vén akácfa alatt, gyengén füves, majdnem kopár helye-

ken 15 példányt szedtem. Késbb több helyen, messze min-
den fától, elhanyagolt, régi sirdombokon is megtaláltam kü-

lönböz években júl., aug., okt., nov. hónapokban.
Ökölnyi nagyságú példányok nem ritkák, nagyobbak is

kerültek. A két legnagyobb, 12'5 cm hosszátmérj példány
súlya 430 és 450 gr volt. Igen gyakran egy kis része kilátszik

a földbl néha ersebben kiemelkedik.
Eddig csak Piemontból ismeretes, ahol novembertl már-

ciusig terem Cerasus avium alatt.

Rövid nyel tömli 95— 115 X 50—55 ," méretek, érett,

recés spórái 17—20 ," átmérjek.
A leirás szerint nagyon rossz szagú. Azt találtam, hogy

a friss példányok burgonya- vagy ers vargánya-sz^gúak,
száradás alatt kellemes almaillatúak. A vén, ellágyult pél-

dányok undorító szagúak.
Többször használtam ételnek. Vizben jól megmosva és

felszeletelve, vöröshagymás, paprikás zsirral és tejföllel pör-

költnek elkészítve, borjúhúshoz hasonló, puha, jóiz eledel.

Olasszal és burgonyával fzelékgyanánt is kellemes.
Tuber aestivum Vitt. Tölgyfák között, galagonyabokor

alatt, agyagos földben a bati erdben, az „Erzsébet királyné
emlékdombok" mögött, szórványosan a Guroviczában is, a
forrás környékén, júl. okt.

Tuber aestivum Vitt. b. mesentericum (V itt.) E d.

Fischer. A bati erdben, az „Erzsébet királyné emlék-
dombok" környékén, itt-ott a Kis-Bükkben is. Általában^ cser-

tölgy alatt, fleg ahol som és kecskerágó képezi az aljafát,

laza, porlékony, fekete, humuszdús földben. Gyakran leltem
olyan helyeken, ahol a földet borostyán vonja be. Néha bükk
alatt is elkerült, egyszeren a lehullott levéltakaró alján.

Júl., aug., okt. hónapokban szedtem. A legnehezebb pél-

dány 25 grammos volt, három legnehezebb példány össz-
súlya 62 gr.

Az összes példányok mély alapi gödörrel bírnak s fleg
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ezáltal különböznek a talaktól. Varangyaikon nincsen finojn

keresztcsikoltság. Kezdetben szagtalan, egy-két napi állás

után, a száradás alatt ers, ftt kukoricaszer szagot terjeszt.

Szekszárd mellett oly gyakori ez a gomba, hogy innen a
bécsi múzeum exsiccatája részére is küldhettem 120 pél-

dányt. (Schedae ad „Kryptogamas exsiccatas" Centuria XXII.,

No 2124.)

Tuber excavatum Vitt. A Kis-Bükkben, mintegy 120
éves bükkfa mellett, mélyen a földben, a bati erdben cser-

fák alatt, júl., aug., okt.

Tuher excavatum Vitt. c. fulgens (Quél.) Ed. Fischer
A Kis-Bükkben és Sötétvölgyben, csertölgyek alatt, agyagos,
barna földben, többfelé szórványosan, jún., júl., okt.

Tuber rapaeodorum T u 1. A bati erdben, Kis-Bükkben
bükkfa alait, agyagos földben, a földszínen fekve is, júliusban.

Tuber rufum P i c o. A bati erdben, Kis-Bükkben, hu-
muszos, fekete földben, bükk, csertölgy, mogyoró alatt, július-

ban, legkésbb októberben.

(A rrövénytani . szakosztály 1921. dec. 14-én tartott ülésébl.)

•Degen Árpád: A Riccia Frostii Austin, R.

commutata Jack és Ricciocarpus natans (L.)

Corda elfordulása Budapest környékén.

A Riccia Frosííí-nak Magyarországon történt felfedezése^

szakkörökben élénk érdekldést keltett, mert ez a faj a rit-

kábbak közé tartozik, elterjedése pedig eléggé sajátságos

:

Eszakamerika nagy folyói, a Wolga, Jenisei, Tigris és az
Euphrates partjai, Eszakolaszország ; 1898-ban Heeg egy
Pokorny által 1851-ben Bécsben a Wien folyó partján gyj-
tött növényben is felismerte ezt a fajt. Ez s a Maros partján

történt felfedezése valószínvé tette, hogy a Duna középs
j

részén is elfordul. A szerencse valóban kezemre játszotta

legelsbben 1915. szept. hó 8.-án, amidn Dunaharaszti és

Taksony közt találtam egyetlen egy, igaz hogy szépen kifej-

ldött gyepet, melynek meghatározását Schiffner tanár

urnák köszönöm. Még ugyanabban az évben a fagy beáll-

táig végig kutattam a Dunának Budapesttl délre es part-

jait 8 valóban sikerült több helyen megtalálnom. Eddig meg-
állapíthattam, hogy Erzsébetfalvánál északabbra nem fordul

el, a legkönnyebben megtalálható elfordulási helye a
dunaharasztii templom alatt van a parton, innen Taksony
felé úgy az innens, mint a haraszti sziget partján elvétve

í L. Gyrffy, Magy. Bot. Lap. 1913:'26.


