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II. Salétromsavat tartalmazó v íz , 
illetőleg kútvíz szennyezte tejjel végzett 
kísérletek eredménye :

Nyolcz kísérletet olyképen végez
tem, hogy a teljesen tiszta tejhez nor
mál salétromsavoldatot, vagy salét
romsavat tartalmazó kútvizet adtam. A 
salétromsav mennyisége 2 mgr.— O'i 
mgr. között váltakozott. A. salétromsa
vat azután czink és vas segélyével redu
káltam. A párlatban a salétromossav 
mindenkor teljes határozottsággal fe l is 
merhető vo lt;  mennyisége azonban sok
kal kevesebb volt, mint a felhasznált 
salétromsavé.

Másik kisérleti sorozatban a salét
romsavat csupán a tejben jelenlevő 
tejczukor által redukáltattam. Az ered
mény egészen megfelelt az előbbi ki
sérleti sorozat eredményeinek, a nyert 
salétromossav azonban még kevesebb  
volt, mint a czink és vassal eszközölt  
redukcziónál.

Röviden összevonva a kisérleti so 
rozatokban talált eredményeket, azt 
látjuk, hogy:

I. A tiszta tehéntej salétromsavat 
nem tartalm az .

II. Tejben minimális salétromsav,

illetőleg salétromossav jelenléte vízzel 
való hígításra^ mutat.

III. A salétromsav kim utatására egy- 
szerű és sikeres módszer a salétromsav
nak redukcziója, s a képződött salélromos- 
savnak lepárlása és kémlelése.

További vizsgálatok számára tart
ható fenn annak végleges eldöntése, 
vájjon az egészen tiszta tej egyáltalán 
semmi körülmények között sem tartal- 
maz-e salétromsavat. Ha kivételesen, 
talán beteg állatnál, előfordulhatna a 
tiszta tejben is salétromsav, ily esetben 
az úgynevezett istálló-próba megóvna a 
tévedéstől, mert akkor nemcsak az el
árusított, hanem a frissen fejt tejben is 
kimutatható volna a salétromsav.

Alig szükséges fejtegetnem, hogy 
a tejnek ezen módszerek szerint való 
vizsgálata főleg oly körülmények közt 
bír nagy fontossággal, a midőn a ha
misítás a törvényszék előtt döntendő 
el, és a mikor a kútvíz hozzáadása 
egyébb chemiai vizsgálatok segélyével 
nem deríthető ki egész határozottsággal.

Nem vezethet eredményre ez a mód
szer, ha valaki a tejet salétromsavmen
tes vízzel, pl. esővízzel vagy desztillált 
vízzel hamisította.

F u c h s  D á v i d .

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Á L L A T T A N .

( R o v a t v e z e t ő : K r i e s c h  J á n o s .)

( 6 . )  É d e s v í z i  s z i v a c s o k , p o l i p o k  

é s  m e d ú z á k . Az egysejtű állatokkal, 
a protozoákkal szemben állanak a méta- 
zoák, azaz olyan állati alakok, melyek
nek testét sejtekből alkotott szövetek 
képezik. A metazoáknak főleg két típusa: 
a tüskebőrűek (Echinodermata) és az ür- 
belüek (Coelenterata) kivétel nélkül a 
vizekre, főleg pedig a tengerre szorít
koznak. A tüskebőrűek közül ez ideig 
egy édesvízi alak sem ismeretes, míg 
az ürbelűek közül egyes édesvízi fajo
kat már ezelőtt két századdal ismertek.

Ismeretesek édesvízi szivacsok, apró

kovatűkből álló vázzal. Ezeket már 
L i n n é  ismerte, és Spongia fluvia- 
tilis  név alatt le is irta. Pontosabb 
vizsgálat alá L i e b e r k ü h n  vette e 
csoportot, ki az édesvízi Spongilláknak 
négy faját különböztette meg. ( ’S p .flu - 
viatilis , lacuslrisy erinaceus és M ü llerii) . 
Ezen fajok közül a két elsőt Dr. M a r 
g ó  T i v a d a r ,  egyetemi tanár, ha
zánkban is észlelte, és pedig az elsőt 
Budán  a „ Disznófő“ melletti tóban, a 
másodikat Füred mellett a Balatonban.

Ismeretesek továbbá a kis édesvízi 
polipok, az úgynevezett hidrák , melyek
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különösen tavaszkor találhatók na
gyobb mennyiségben, nevezetesen azon 
álló vizekben, melyekben vizilencsék 
(békalencse, Lemna) tenyésznek.

Ezen kis polipokat L e e u w e n -  
h o e k, ismert természetbúvár, födözte 
fel 1703-ban és növényeknek tartotta 
őket. Sok régibb búvárnak kedvencz 
foglalkozását képezték ezen biológiai 
megfigyelésekre igen alkalmas állatkák, 
melyeknek életszívósságát T r e m b le y  
már 1740-ben ismertette. R e a u m u r, 
akkoriban kitűnő természetbúvár leg
először mondta ki, hogy a hidrák és 
általában a polipok állatok. Számos bú
vár foglalkozott ez után ezen alakokkal, 
úgy hogy jelenleg nemcsak pontos ana
tómiai és fejlődéstani viszonyaik isme
retének vagyunk birtokában, hanem 
több fajait is ismerjük.

Európa édes-vizeiben ez ideig 4 faj 
ismeretes (H ydra viridis, fuscci, grisea  
és pallea), melyek közül a három elsőt 
hazánkban Budapest körül is megfi
gyelték.

Az ürbelűek ez alakjain kívül az 
édesvizekből mást nem ismertünk. L eg 
újabban azonban ezekhez egy édesvízi 
medúza is járult, S o w e r b y ,  a londoni 
növénytani társulat titkára a „Regents- 
Park“-ban levő liliomház egyik vízme- 
denczéjében találta azt 1880. junius hó 
10-ikén. M i v a r t tanár a „Zoological 
Society o f  Lotidon“ junius 15-ikén tar- 
tott gyűlésén röviden előadta ezen új 
medúza-faj előjövetelét és felhívta rá a 
szakférfiak figyelmét. R a y  L a n  k e  s- 
t e r, londoni egyetemi tanár pontosabb 
vizsgálat alá vette e fajt és rendszertani 
állásáról előleges czikket bocsátott 
közre.*

E medúza életmódjára nézve neve
zetes, hogy csakis 3 2 — 3 3°  C. hőmér
sékletű vízben mutat életjelenséget, 
ami arra enged következtetni, hogy  
hazája a forró égöv, és hogy valószí
nűleg virágokkal hozták át Kelet-Indiá- 
ból a nevezett vízmedenczébe, hol apró

* „On a fresh-water Medusa of the 
order Trachymedusae.u (V. Carus, Zoolo- 
gischer Anzeiger III. Jahrg. Nr. 5 9 . p. 3 2 1 .)

rákokkal, főleg Daphniákkal táplálko
zik. Ugylátszik tehát hogy életmódjában 
a mi hidráinkkal egyezik meg, melyek 
szintén mint édesvízi ragadozók isme
retesek.

Megjelenésük, illetőleg Kelet-Indiából 
való behozataluk ideje első pillanatra 
kétesnek látszik, mivel a liliomházba új 
növényeket egy év óta nem hozattak és 
a vizet a medenczéből minden évben 
leeresztik. Igen valószínű tehát, hogy 
már jóval egy év előtt tenyésztek azok 
ott csekély számban, de —  kedvezőbb 
viszonyok befolyása alatt —  csupán az 
idén szaporodtak el annyira, hogy a 
figyelmet magukra vonhatták.

Külső alakjuk és anatómiai szerke
zetüknél fogva új nemet alkotnak, mely 
a Trachelina és Leptolina nemek közé 
esik. R a y  L a n k e s t e r  egyelőre 
nevet nem adott nekik, habár a nem 
bélyegeit már megállapította. Átmérő
jük */s angol hüvelyk (10 mm.). A 
nemi bélyegek közül különösen ér
dekes a tapogatók elhelyezése a ha
rangalakú test alsó felületén. A tapo
gatók háromféle alakúak és körben 
vannak a szájkocsány körül csoportok
ban elhelyezve. Négy széles, nagy tapo- 
gató-kar között (elsőrendű tapogatók) 
28 középnagyságú tapogató (másod
rendű tapogatók) van elhelyezve 4 cso
portban ; a másodrendű tapogatók kö
zött 192 igen keskeny tapogató van 
6 csoportban elhelyezve (harmadrendű 
tapogatók).

Fölötte érdekes anatómiai adatok 
birtokába is jutott Ray Lankester, 
főleg a béledényrendszer lefutása és a 
csalánszervek szerkezete körül.

Mindamellett hogy e medúza-faj 
valószínűleg nem tartozik az európai 
faunához, mégis méltán vonja magára 
a zoologok figyelmét azon egy saját
ságánál fogva is, hogy képes az édes
vízben kellő hőfok mellett nálunk is 
tenyészni és szaporodni; mint egyedül 
ismert édesvízi medúza pedig méltán 
okoz feltűnést. M a d a r á s z  G y u l a .

(7.) E g y  a m e r i k a i  m é h c s a l á d  

E u r ó p á b a n .  K ü h n e F e r e n c z ,  ki a
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magyar országos méhészeti egyesület 
részéről anémet méhészek legutóbbi ván
dorgyűlésére Prágába volt kiküldve, 
az egyesületnek a budapesti Köztelken  
tartott egyik méhészeti estélyén ta
pasztalatairól téve jelentést, a többi 
között arról is említést tett, hogy  
Brünnben egy fölötte érdekes amerikai 
méhcsaládot látott, mely a királynéval 
együtt, bár megfogyva, mindamellett 
mégis elég nagy számban egy kék 
fernambuk-fa tuskóban * egy odavaló 
gyárba jutott, a honnan M e n d 1, 
brünni prépost, kitűnő méhész, ápolás 
alá vette őket. A szakértelemmel vitt 
gondozásnak az az örvendetes eredmé
nye lett, hogy az idegen népecske tel
jesen felépült, és úgy látszik, új hazá
jában is annyira jól érzi magát, hogy  
reményünk lehet e méhfaj háztar
tásával megismerkedni. A Zool. An
zeiger 1879. 42-dik számában máris 
érdekes közléseket olvasunk e külföldi 
méhcsalád sorsáról és természetéről.

Julius 28-ikán értésére esett Toma- 
schek brünni tanárnak, hogy Schvvartz 
úr gyárában egy kék berzsenyfa-ha- 
sábban a munkások egy méhrajt talál
tak. Még elég jókor érkezett oda, hogy 
a kiváncsi munkásoktól megbámult 
méhcsaládot, mely mintegy 3 0 0 — 400  
tagból állott, megmentse; építménye 
már úgyis szét volt turkálva, mézkész
lete pedig kinyalánkodva. A gyártulaj
donos a tudomány érdekében szívesen 
engedte át a méhrajt további megfigye
lésre. A méhcsalád további ápolására 
Mendl, a kitűnő méhész kéretett fel.

A méhecskéket, melyek a mi mé- 
hünknél kisebbek és a Trigotia lineata 
fajhoz tartoznak, egy kis kaptárba he
lyezték, először a nagypotrohú király
nét, azután pedig a kellő óvatossággal 
az egyes dolgozókat. Attettek új la
kásukba egy léptöredéket is, mely tele 
volt fiasítással, azonkívül a meglevő 
virágporkészletet és több viaszdara- 
bocskát is.

A lakásúl szolgált üreg a tuskóban 
(hossza 70 cm., szélessége 20 cm.) 
egész kiterjedésében ki volt kenve régi

viaszszal, am i arra mutat, hogy a raj 
már régen lakhatta ez üreget.

Es ha felteszszük, —  s nincsen is 
ok, hogy föl ne tegyük —  hogy a raj 
még az élő fába telepedett volt le, min
denesetre bámulatos a népecskének az 
a kitartása, hogy hosszú útjában szen
vedett mindennemű zavarok mellett 
is helyét állottá. A tuskó teljesen szá
raz és az úgynevezett spanyol ber- 
zsenyfából való (Laguna Campeche) 
volt, melyet fejszével szoktak körülfa
ragni, minthogy csakis belsejét hozzák 
kereskedésbe. A campeche-fa a Cam- 
peche-öbölből Jamaikán átjőEurópába, 
nevezetesen Hamburgba. Bajos ugyan 
megmondani, hogy mennyi idő telt el, 
míg a fa minden műveletet kiállva Eu
rópába jutott, de ha egy évet veszünk 
fel, semmi esetre sem mondottunk sokat.

A méhecskék a kasba történt át
helyezésük után azonnal lecsendesed
tek és királynéjukat közre véve szoro
san összebújtak. Szellemi tehetségre 
nézve, úgy látszik, a mi méhünknél 
nem állnak hátrább, háztartásuk azon
ban sok tekintetben eltér a miénkétől.

Augusztus folyamában, szép verő
fényes napokon, virágport gyűjtöttek ; 
lakásukat mindig nagyon tisztán tart
ják és a kas száját, mely kicsinységök- 
höz képest, úgy látszik, nagy volt, 
viaszszal betapasztották; csak hosszú
kás kis nyílást hagytak meg, de éjjelre 
még ezt is elzárják.

A kasban bámulatos gyorsasággal 
láttak hozzá lakásuk újraépítéséhez 
Már augusztus 24-ikén 6 párhuzamosan 
fekvő lépből álló tornyuk volt készen. 
Az egyes lépek, melyek csak egy sor 
fölfelé irányúit sejtekből állanak, oly 
közel vannak egymáshoz támasztékok 
által erősítve, hogy köztük éppen csak 
a kis méhecske járhat. A torony alulról 
fölfelé k észü l; a felső lépek az alat
tuk állóknál nagyobbak és szélesebbek. 
Az egész tornyot azután szintén alulról 
kezdve közös burokkal veszik körül 
olyan formán, mint az némely darázsnál 
szokásban van ; a különbség csak az, 
hogy <".z amerikai méhek a burokban
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számos bejáró nyílást hagynak, míg az 
ilynemű darázsfészkeknek csak egy fő
bejáró nyílásuk van.

A toronyalakba rendezett lépeken 
csupán egyféle hatszögletes sejtek van
nak, melyekben az ivadék fejlődik.

A torony alapját labirintszerű 
utak hatják át, melyek —  úgy látszik
—  a dolgozóknak alvóhelyűi szolgál
nak, de ez által egyszersmind talán 
a fiasítás melegítésére is valók. E mé
hecskék szintén sötétben végzik mun
káikat, mint a mi méhünk, azért a kas 
belsejének megvilágítását nem tűrik. A 
virágpor-csomócskákat (a gatyákat) 
ezeknél is egyik méhecske harapja le a 
másiknak a lábáról, éppen úgy mint a 
mi méhünknél.

A legfelső, még építésben levő, 
teljesen szabadon fekvő lépen látjuk a 
királynőt a mint petéit lerakja az újon
nan készült sejtbe. A mint a pete le 
van rakva, tüstént ott terem egy mun
kás méhecske, és miután a sejtbe 
tápláló anyagot rakott, azt azonnal be 
is födi. Itt tehát eltérés van a mieinktől 
annyiban, hogy álczáikat nem ete
tik. Abban azonban megegyeznek a mi 
méhünkkel, hogy mesterséges építmé
nyüket viaszból, és nem idegen anya-

ÉLE

(Rovatvezető : ]

( 9 . )  F é r g e k , m e l y e k  a  v é r s e j -

TEKBÖL KIVÁNDOROLNAK. A vérben 
foglalt fehér és színes vérsejtekről is
meretes, hogy a fehér vérsejtek ma
gukból nyúlványokat bocsátanak, és 
mozogni k ép esek ; továbbá hogy a 
színes vérsejték alakja, ha a vér az 
edényekből kibocsáttatik, szintén meg
változik és szögletesek vagy egé
szen gömbölyűek lesznek. A legutóbbi 
időben I. G a u 1 e a béka vérsejtjei
ben pálczaalakú képleteket látott fel
lépni, melyek egyik vége megjelenésük 
után nemsokára gazdájok testéből ki
emelkedik, és e képletek belőle csavar
szerű mozgások alatt egészen kiszaba
dulnak; ilyenkor féreghez hasonló alak- 
jok van. E férgek mintegy fél akkora

gokból készítik, mint a darázsok. Az 
alulról fölfelé szélesedő viasz-palota, 
miután kis alapon nyugszik, könnyen 
feldülhetne, azért a méhecskék, ezt 
megakadályozandók, haránt támaszté
kokat alkalmaznak a köpű oldal-falaza- 
tához.

Lényegesen különbözik az idegen 
méhecskék házi berendezése a mie- 
inkétől még az által, hogy a készlet 
eltartására és gyűjtésére külön korsó
vagy hordóalakú sejteket készítenek. E 
méhfajnak tehát kétféle építménye van : 
az egyik toronyalakú, és egy sor hat
szögű sejtekből állva, tisztán a mé
hek szaporítására szolgál, a másik pe
dig szabálytalanúl összefüggő göm- 
bölyded mézes-kancsókból álló kész
lettár, mely a toronynyal viaszpálczák- 
ból készült hidakkal van összekötve. 
A mézes-kancsókat szintén befedik.

Heréket mindeddig nem lehetett 
köztük találni; a királynőnek e szerint 
már előbb kellett termékenyítve lennie ; 
föltehető tehát, hogy ennek a méh- 
királynőnek is van ondótartója (re- 
ceptaculum seminis), és hogy a termé
kenyítés ennél is csak egyszer történik.

K . J.

l o g h  K á l m á n .)

hosszúak mint a vérsejtek, és két végük 
ki van hegyezve, még pedig úgy, hogy 
a z  egyik a másiknál hegyesebb; ha mo
zognak, mindig a hegyesebb végok  
megyen előre. Testűknek zöld, néha 
kékes fénye van, és egy-két kereszt- 
irányú csík látható rajta, mely két, il
letőleg három egyenlő részre osztja. 
Erős nagyítás mellett látható, hogy 
minden világos csíkot gömbölyű, hó
lyagszerű test képezi, mely a féreg tes
tébe van beágyazva, s mozgásai köz
ben ide-oda lövel. A vérsejtekből ki- 
szabadúlt féreg élénk mozgásai közben 
azon vérsejtet, melyből származott, 
gyakran láthatatlan fonalak segedelmé
vel maga után hurczolja, olyan formán, 
mint a befogott ló a szekeret; egy
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másik vérsejthez érve, ebbe befú
ródik s miután azt egy ideig maga 
előtt tolta, végre áttöri és egy másik 
vérsejthez siet, melylyel a játékot új
ból kezdi. A vérsejtek, melyekhez 
közeljut, igen könnyen tapadnak hozzá, 
úgy hogy gyakran 3 — 4 vérsejtet is 
visz magával. Néha, mintegy elfá
radva, megáll, pihen, de csak azért, 
hogy előbbeni játékát nemsokára újból 
kezdje. Sőt e férgek nemcsak a vö
rös vérsejtekkel űzik leírt játéku
kat, hanem más testekkel is, ha köze
lükbe jönnek, így például a fehér vér
sejtekkel vagy porrészekkel; a kü
lönbség csak az, hogy e testek nem 
tapadnak hozzájok.

A vérsejtek, melyekből a férgek  
kijutottak, ez alatt lényegesen megvál
toznak : kezdetben redőkbe hajlanak 
össze, majd elsimul felületük, mi alatt 
szélük helyenként beszakad; a vérsejt 
idővel gömbölyded alakot nyer, végre 
pedig sárgás színanyaga feloldódik, és 
a színtelen váz (stroma) marad vissza.

m e z ő g a z :

(Rovatvezető :

(4.) A KOLUMBÁCSI LEGYEK S ÁL

TALÁBAN A r o v a r o k  e l l e n , melyek 
már többször jelentékeny károkat 
okoztak a gazdának, úgy látszik, hogy a 
kvasszia-fa teljesen megbízható s köny- 
nyen alkalmazható szernek fog bizo- 
nyúlni. W. C h a p p e 11 weybridgei an
gol birtokos ugyanis a „Nature“-hez in
tézett egy közelebbi levelében előadva 
azon tapasztalatait, melyeket az álla
toknak és növényeknek ártalmas legyek  
szúrása ellen való védelmezése körül 
tett, felhozza, hogy nehány évvel ez
előtt panaszkodván egy barátjának a 
kertjében rovar-szúrások által okozott 
károk miatt, ez azt tanácsolta neki, hogy 
a rovarok által bántalmazott gyü
mölcsfáit és szőlőtőkéit fecskendeztesse 
meg a kvasszia-fa higított forrázatával. 
A tanács nyomán tett kísérlet teljesen 
sikerült. A rovarok által azelőtt any- 
nyira bántalmazott fák, melyekről e 
miatt nem is lehetett termést kapni,

Természettudományi Közlöny. XII. kötet. 1880.

G a u 1 e a tünemény megfigyelésére 
ajánlja, hogy az állatból kibocsátott 
vért higanynyal és kevés konyhasóol
dattal rázzuk, azután egy cseppet tárgy
üvegre téve, a górcső hevített tárgy
asztalán 3 0 — 32 0 C. mellett figyeljük 
meg. Ilyenkor már nehány perez múlva 
lehet látni, a mint a vérsejtekből a fér
gek mindenfelől kibújnak, és az egész 
vércseppet új élettel töltik be. Lassan 
azonban egyik a másik után elhal, míg 
végre minden eltűnik, még az elhalt 
férgek hullái is.

G a u l e  meggyőződött, hogy ezen 
képletek nem élősdiek, hanem hogy  
a vörös vérsejtek protoplazmának ne
vezett állományából származnak. E  
szerint a vérsejtek protoplazmája a 
sejtet egészben vagy részben elhagy
hatja és általában sokkal szabadabb és 
nagyobb mozgékonysága van, mint azt 
eddig lehetségesnek véltük (Archív, f. 
Physiologie. 1880, 57. lap.)

K. N.

\ p s y  L á s z l ó .)

egészen magokhoz jöttek s a követ
kező évben szép termést hoztak. A 
főkertészt, ki azelőtt már mindent 
megpróbált a rovarok ellen, rend
kívül meglepte az eredmény s a sző
lőtőkék megfecskendezését is meg
próbálta. Egy font kvasszia-forgácsot
—  melyet a gyógyszertárban lehet 
kapni —  megfelelő mennyiségű vízben 
kifőzött, a főzés után annyira felhígí
tott, hogy 8 gallon (kb. 36 1.) folyadé
kot kapott, és ezt kerti fecskendőből 
lehetőleg az illető növények leveleinek 
alsó lapjára fecskendezte. Angliában a 
kvasszia-forgács fontja 3 5 — 50 kron 
kapható. Azóta minden évben alkal
mazta ez éljárást és az eredmény mindig 
teljesen kielégítő volt. A kvasszia-fa sűrű 
főzete tudvalevőleg hatalmas rovar
méreg, melyet czukoroldattal keverve, 
légyölő szerül is használnak, de ritkább 
oldata is elég tömény még arra, hogy 
vékony, nyálkanemű réteget képezve a

2 1
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vele befecskendezett test felszínén, azt 
eredményezze, hogy az ilyen növényt 
óvatosan kerülik a rovarok. A leve
lek alsó lapjára irányítani a fecs- 
kendezést azért jobb, hogy egyfelől 
kevésbbé moshatja le az eső, másfe
lől esős időben éppen ide húzódnak 
maguk a legyek is. A W. C h a p p e 11 
tapasztalatát megtudván egy fiatal em
ber, kit a moszkitók olyan rútúl ösz- 
szecsipkedtek, hogy feldagadt test
részeivel nem akart emberek elé menni, 
szintén megpróbálta arczáts kezeit be
kenni e hígított kvasszia-oldattal, s az 
eredmény az lett, hogy ez időtől fogva 
a legnagyobb moszkitóraj között is 
nyugodtan tudott aludni. A különböző 
rovarok által gyakran bántalmazott kis 
gyermekekkel s állatokat tett kísérle
tek szintén ugyanezen eredményre ve
zettek, t. i. teljesen megvédték azokat 
a rovarok ellen, a nélkül hogy ilyen 
hígított oldat valami veszélyt hozott 
volna rájok. (Natúré, 1880, május 6.
I I .  1.) D. L.

(5.) A VETŐM AGVAK KISZÁRÍTÁSÁ

NAK  H ATÁSA. 'Többféle gazdasági nö
vény, u. m. len, ugorka, dinnye stb. 
magvairól meglehetősen el van terjedve 
az a vélemény, hogy ha régibbek, ille
tőleg ha teljesen kiszáradtak, több ter
mést hoz a belőlök fejlődött növény, 
mint ha fris magot használnak az elve
tésre. Ezért sokan, kivált a len-terme
lők, hosszabb ideig 3 0 — 5 0 0 C. hő
mérsékletnél teljesen kiszárítják az el
vetésre szánt magvakat. A porosz 
len- és kendertermelő-társulat felszólí
tására P i e t r u s k y  már 1854-ben  
tett kísérletet ily mesterségesen kiszá
rított lenmagvakkal, és a tapasztalt 
eredményekből azon következtetést 
vonta, hogy a 40 0 hőmérsékletű helyen 
való tartás által mesterségesen kiszá
rított magvak valóban több termést 
hoznak, mint az ily előkészítés nélkül 
elvetettek.

Többek által is tett efféle tapasz
talatok végre arra bírták E. W  o 11- 
n y t ,  hogy több különféle gazdasági 
növénynyel is tegyen e tekintetbén

próbát, illetőleg hogy a magvak kiszá
radásának az ifjú növények fejlődésére 
és termőképességére való hatását a 
mellékkörülmények megfigyelése mel
lett pontos vizsgálat alá vegye.

E czélból mindenekelőtt azt kellett 
megállapítania, hogy mi különbség van 
a kiszárított és fris állapotban hagyott 
magvakból kelt növények fejlődése kö
zött. Előzetesen azonban azt is meg- 
kellett határoznia, hogy mi hatással van 
a kiszárítás a magvak csíra-képessé- 
gére, mivel ez utóbbinak csökkenése 
az előbbinek növekedése mellett gya
korlatilag egészen más eredményekre 
vezet, mint ha a kiszárításnak e részben 
nincs valami észrevehető hatása.

Minthogy az első kísérletnél 4 0 0 C. 
hőmérsék mellett kiszárított magvak 
nagy mértékben elveszítették csíra- 
képességöket, egy állandóan 3 2 — 35°  
C. hőmérsékű készülékben eszközölte 
a kiszárítást. Ilyen hőmérséklet mellett 
azonban igen lassan történt a kiszára
dás, azért az egyik kísérletnél (1876-  
ban) 21, a másik kísérletnél pedig  
(1878-ban) már 44 napig tartotta a 
magvakat az illető készülékben.

A magvakat a kísérlet alá vevés előtt 
lehetőleg kiválogatta, hogy a mennyire 
lehet mind egyenlő nagyságú legyen, s 
aztán kétfelé osztotta, hogy míg az 
egyik rész a szárítás folyamata alatt 
áll, a másik rész légmentesen elzárva 
lehessen.

A kiszárítás folyamatának befeje
zése után, miközben 6 — 8% súlyvesz
teség mutatkozott, úgy a szárított mint 
a nemszárított magvakat is teljesen 
egyénlő mennyiségben és minőségben, 
teljesen egyenlő nagyságú és egyenlő 
minőségű földdel töltött ládákba he
lyezte és a csíráztatásnál a következő 
eredmény mutatkozott:

Kicsirázott 
a szárított a nem

szárított 
magvakból

Az I-ső kísérletnél: 
a sandomir búzából 9Ó°/o 92%  
a probstei rozsból 68 „ 96 „
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a svéd árpából . 1 0 0  ü/o IOO %

a svéd zabból. . 1 0 0  „ IOO „
a tatárkából . • 88 „ 92 „

A Il-ik kísérletnél:
búzából • 75 » IOO „
rozsból • 87 „ IOO „
árpából . 100 „ IOO „
borsóból . • 3 i „ IOO „
babból • 63 „ 81 „

A kikelt növények továbbfejlődé
sére nézve a következő táblázat nyújt 
felvilágosítást:

A kikelt növények átlagos hossza 
volt

a szárított, a nemszárilott 
magvakból

az I. kísérletnél
aug .  9- ikén :

a búzáé . 1 2 - 0 0 cm. 13 *52
a rozsé 12-36 V) 13*12
az árpáé 12-58 V 13*16
a zabé . io -66 V 1 2 * 4 7

a II. kísérletnél
febr. 21-ikén :

a búzáé • 13-62 V 14*29
a rozsé . 18-81 V I 5'04
az árpáé . I3-35 V 1 5 7 2
a borsóé . 3 ‘53 » 7*97
a babé . 4 7 3 5*42
A növények átla-

gos súlya volt 
márcz. 14-ikén:

a búzáé . 0-258 gr.

0
0rOMO

gr.
a rozsé . 0-249 » 0*257 V
az árpáé • 0-378 „ 0*422 »
a borsóé . • 0-769 ,, i *374 n
a babé . 2-789 „ 2*889 V

Ez adatokból világosan látszik te
hát, hogy a magvak kiszárítása még a 
leggondosabb eljárás, illetőleg a leg
kedvezőbb körülmények között is, —  
midőn t. i. nem hirtelen nagyfokú hő
mérsék, hanem sokáig tartó csekélyebb  
hőfok mellett következik az be, —  
mindig csökkenti a magvak csíraké
pességét, sőt hátráltatja az azokból 
fejlődő növények növekedését is. Eddig 
tehát a kísérlet ellenmondani látszott a 
felhozott tapasztalatnak. Ha azonban

az aratáskor nyert végleges eredmény
nyel, t. i. a szem- és száraz szalma-ter
méssel hasonlítjuk a növények zöld 
állapotában mutatkozó adatokat össze, 
akkor nagy részben megváltozik a kö
vetkeztetés. Adott ugyanis :

a szárított a nemszárított 
magvakból kelt

100 növény grammot grammot

a borsónál:

szemet 378-68 318*68
szalmát 1 1 16*0 9 7 6 - 1

a babnál .*
szemet 308*08 2 7 9 - 1

a lennél:
szemet 290*0 2 2 2 - 3

szálat i 5 9 5 *o 1208*0

az őszi rozs
nál :
szemet 1091*4 808*2
szalmát 1 3 7 8 - 2 1 4 1 1*8

a kukuriczánál:
szemet 111250 9 4000
kórót 7 4 1 6 6 63000

Lupinus 1876-
ban :
szemet 37  1 ' 2 264*2
szalmát 4 0 6 - 2 347*4

18 7 7 -b e n :
szemet I I 52-8 1 5 1 8 - 9

szalmát 3 I 7 I 7 4 3 0 3 7

Ez adatokból viszont világosan lát
szik, hogy a szárított magvakból fej
lett növények, habár lassabban fejlőd
nek is, több termést adnak.

A mi már most magát a tünemény 
magyarázatát illeti, arra nézve E. 
W  o 11 n y őszintén bevallja, hogy jelen
leg még felettébb nehéz teljesen meg
bízható feleletet adni. Azt tapasztalta, 
hogy a szárított magból fejlődő cse
metéknél oldalhajtások törnek elő, me
lyeknek a buzaféléknél a megbokroso- 
dás az eredménye. A szárított magvak 
után az őszi rozsnál 100 növényen 
693 hajtás mutatkozott, míg ugyan
annyi növény a nemszáritott magvak
ból már csak 497 hajtást hozott.

Mindent összevéve, a gazdára 
nézve kedvezőbbnek látszik vetőmagúi
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a mennél szárazabb magvak használása; 
tekintve azonban, hogy a kiszárítás 
által sok mag elveszíti csíraképességét, 
és hogy csak a gyökerek által előidé
zett nagyobb nedvnyomás okozhatja a 
kiszárított magvak nagyobb termékeny
ségét, természetes, hogy csakis olyan 
esetben ajánlható a kiszárított magvak 
használata, még ha költségekkel jár 
is a kiszárítás, —  ha a talaj ter
mészete a vetés idején inkább ned
vességre hajlandó, minők pl. a jól 
megmívelt agyag-talajok ; vagy ha az 
évszak különösen nedvesnek mutatko
zik ; mert megfordítva, a száraz talaj
ban a kiszárított magvak még kevésbbé

NŐVÉ 

(Rovatvezető :

( 6 . )  A N ö v é n y h o n o s í t á s  e r e d 

m é n y e  A BUDAPESTI • ÁLLATKERTBEN 
1879-IK ÉVBEN. Az 1879-ik évi időjá
rás a növényzetre már tavasztól ked
vezőtlen volt; túlságos nedves tavasz 
után igen száraz nyár következett, me
lyet azután a nedves és meleg ugyan, 
de igen rövid ősz váltott fel. Az őszre 
egész anomális, korán beálló és igazán 
poláris tél következett, mely a már 
úgyis gyönge növényzetben tetemes 
károkat okozott, és sok, már régen ho- 
nosítottnak tartott fát, cserjét és gyü
mölcsfát tönkre tett. Azok a növé
nyek tehát, melyek a múlt telet kitar
tották és kiteleltek, biztosan honosí- 
tottaknak mondhatók.

Az elért eredmények a követ
kezők :

a) Rosios és ipar növények.
Althaea narbonensis, L. Délfranczia- 

országból ; gyorsan 1 *6 méternyi ma
gasságra nő ugyan és bokrosodik, de 
minthogy ágasodik is, tenyésztésre nem 
ajánlható.

Apocynum cannabinum, L. Eszak- 
Amerika; A. hypericifolium  Ait. E. A. 
Szibéria ; A. sibiricum Pali. (non Mur- 
ray és Jacq.) E. A. ; A . venetum L. 
Tauria, Kaukázus; a legsilányabb talaj
ban tenyésznek, dúsan bokrosodnak, 
60 —80 cm. magasra felnőnek és nem

kedvező eredményt mutatnak mint a 
ki nem szárítottak. így  pl. a Lupinus, 
mely W  o 11 n y kísérleteinél a nedves 
tavaszú 1876-ban akiszárított magvak 
után szintén nagyobb termést adott, a 
már szárazabb 1877-ben ellenkezőleg* 
a ki nem szárított magvak után adott 
nagyobb termést.

E kísérlet nyújt felvilágosítást a 
gazdák azon tapasztalására nézve is, 
hogy kivált korai őszi vetéseknél a ta
vaszi búzából vett vetőmag után miért 
szokott jobb termes lenni, mint ha 
ugyanazon évi aratásból veszszük a 
vetőmagot, habár az utóbbiból kelt 
vetés hamarább felzöldül is. D. L.

YTAN.

K l e i n  G y u l a .)

ágasodnak; figyelemre méltóknak 
tartom.

Böhmeria nivea, nagyra becsült ros
tos növény, igen jól telel, szaporán bok
rosodik és gyorsan 1 m. magasra n ő ; 
oly talajban, hol a kender tény ész, 3 — 4 
vágást adhat; bő, finom és erős rostos 
anyagot termel; igen figyelemre méltó 
növény.

Hibiscus cannabina, L. (H. vitifolia 
Mill.), egynyári; Kelet-India; gyorsan 
felnő ugyan, de jó nedves talajt igényel, 
tehát kenderünkkel nem versenyezhet.

Laportea canadensis, Canada, és L . 
pustulata , az Alleghani hegységből, jól 
díszük és telel, bőven bokrosodik, 
6 0 — 80 cm. magasságra felnő. Mint
hogy a silány talajban is tenyész és 
dúsan bokrosodik, figyelemre méltónak 
tartom.

Sida Abutilon, L. (S. pubescens 
Mönch), Dél-Európa, Eszak-Afrika, In
dia; a legsilányabb földben is díszük 
ugyan, 80 cm.-re felnő, de szétága- 
sodván, tenyésztésre nem ajánlható.

Sida Napaea, Cav. (Napaea lobata, 
Mönch), Virginia. Ezen évelő növény 
igen gyorsan felnő 2 m. magasságra, 
jól bokrosodik s nem ágasodik ; neve
zetes tulajdonságok, melyek ezen nö
vényt behatóbb kísérletekre ajánlják.

Urtica cannabina L. Szibéria. Tér-
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mőföldben 1*5 méternyi magas bokrot 
képez. Rostja igen finom és erős, mely
ből a legfinomabb szövetet (Nesseltuch) 
és csipkéket készítik.

b) Gazdasági növények:
Eleusine Coracana Pers. és E . To-

cussa Foes., egynyári, Abisszinia és Szu
dánból, csak 2 0 - - 3 0  cm .-renő,de igen 
bőven terem köles-féle magot, melyet 
kenyérre és sörfőzésre használnak. 
Magját rövid idő alatt megérleli. F igye
lemre méltó.

Holcus cernuus, Wild. Egynyári, 
Észak-Afrika, Kelet-India, (Durrah.) A 
jókora nagy, fehér, keményítőt bőven 
tartalínazó magot mint gabonát hasz
nálják. Bő termése végett kiterjedtebb 
használatra ajánlható.

Panicum esculentum. Egynyári. Ke- 
let-India. Köles-féle növény.

Pennicilaria spicaia, Wild (Penni- 
setum thyphoides, Pers.) Egynyári. Ke- 
let-India. Igen magasra nő, de a hono
sító kertben mindkét évben igen későn 
virított és magja rosszul ért m e g ; te
nyésztésre nem ajánlhatom.

c) Takarmány-növények:
Bromus inermis, L. (Féstuca, Dec.),

igen ajánlott takarmányfű. A száraz idő
járásban is biztos. Minden állatféle igen 
kedveli úgy zöldjében mint száraz álla
potban.

D actylis caespiiosa Forst. (Festuca 
flabellata, Lám.) A híres tusszakfű a 
Falklandi szigetekről és Patagóniából. 
A honosító kertben alacsony maradt, 
silányan nőtt.

Reana luxurians  (Euchlaena; Tri- 
psacum monostachum.) Évelő. Közép- 
Amerika. A honosító kertben virág
zásba nem jutott és az első fagy alkal
mával megfagyott, tehát a mi éghajla
tunk alatt tenyésztésre nem alkalmas. 
Melegebb éghajlat alatt kitűnő takar- 
mányúl szolgálhat.

Panicum altissimum, Brown. Évelő. 
Dél-Amerika, Guinea. Guineafű. Jól 
tenyész és bokrosodik; Francziaor- 
szágban már nagyban tenyésztik.

Symphytum asperrimum , Biberst. 
Évelő. Kaukázus. Igen korán nagy le

veleket hajt, jól bokrosodik; termő, 
mély talajban buján tenyész, de mint
hogy levele igen szőrös, a jószág sem 
zölden, sem szénában nem kedveli.

A risiid ia , Mesquitfű. Évelő. A texasi 
száraz prairieken nő ; igen alacsony és 
vékonylevelű fű, de tápláló, azért ki
tűnő legelőfűnek mondják.

Paspalum , River-Grass. Magasabb 
és erősebb növésű; bokrosodik, és azt 
irják róla, hogy minden állat igen 
kedveli; de nedves,termő talajt igényel.

d) Orvosi és illa t növények:

Andropogon muricatum , Retz. (A.
aromaticum Roxb.) Kelet-India. —  Jól 
tenyész és kitelel; bőven bokrosodik és 
dúsan virít.

Ceanothus americana, Z., É.-Am. 
New Jersey-thea; jól telel és bőven 
virít.

Dorema Asa foelida  (ammoniaca) 
Don. Perzsia. Többszöri beszerzés és 
kiültetés után is mindig kiveszett.

Jasminum officinale, L. Dél-Európa. 
A valódi jázmin; jól telel, és bőven 
virít.

Oxycocos macrocarpa, Pers. E.-Am. 
Ezen nagyszemű áfonyát Észak-Ame- 
rikában nagyban tenyésztik. A honosító 
kertben nem díszük, minthogy fekete 
lápföldet és nedvességet igényel.

e) Értékes homokfüvek:

Ampelodesmos tenax , Link. Arundo
lenax , Vahl. (az arabs „dissz“ nevű fű ); 
Lygeum spartum , L. és Stipa  (Macro- 
chloa) ienacissima, Kunth., nevezetes 
esparto-fűvek, melyek a legdíszesebb 
kosarak fonásához valamint a papírgyá
rakba is nagy mennyiségben használ
tatnak ; ismételt többszöri vetés és ki
ültetés mellett sem tenyésznek és télen 
mindig kivesznek.

Az amerikai hikory-félék, Carya 
alba, sulcata, tomentosa és olivaefolia, 
a honosító-kertben igen silányak, mint
hogy sem a talaj, sem a száraz levegő  
nem kedvező nekik. —  Iszapos, ligeti 
talajban óriási nagyságra nőnek. Mint
hogy fájok igen értékes, bővebb ülte- 
tésök czélszerű helyen tanácsos lenne.
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Plerocarya, szárnyas dió ; igen jól 
tenyészik; a legszebb kerti fák közé  
számítható.

f) Dísznövények'.
Akebia quinata, Üec. ; ékeslom- 

bú, felfutó cserje.
Ceanothus azurea , D e c . ; és C. 

Arnoldii, Mexikó; szépen és bőven nyiló 
díszcserjék.

Cladastris lu tea; észak-amerikai 
díszfa.

Clerodendron Bungei, Steud ; E.- 
Khina; dísznövény.

Diospyros Lotus, L., Dél-Európa, 
Dél-Afrika. Gyümölcsfa.

Erianthus Ravennae, Beauv (An- 
dropogon L.) Közép-Amerika; díszfű.

Eulalia japonica , Japán ; díszfű.
Fontanesia Foriunei, Cár. Japan és 

Eszak-Khina; díszkerti cserje.
Lespedesa bicolor és L. macrocarpa 

(Campylotropis). Amur tájéka és Eszak- 
Khina ; szépen és bőven virító dísz
cserje.

Phylyrea angustifolia , L. Dél-Eu- 
rópa. A felső része kiveszett ugyan, 
de gyökeréből sarjadzik. Mindig zöld.

Planera acuminata, Thunb. Japán. 
Szilfa-féle kerti fa.

Polygonum cuspidatum , Wild. Ja
pán. Dísznövény.

Reiinospora ericoides Lucc. (Chamae 
cyparis Spach, R. obtusa. Sieb. R. fi- 
licoides. Veith, Lycopodioides, Carr. 
Japán. Tűlevelűk.

Rhus Osbekii, Dec.(semialata Murr.) 
Kohinkhina; díszcserje.

Rhus glabra laciniaia. Észak- 
Amerika; díszcserje.

Sacharum M addenii, Rosb. Észak - 
Amerika; díszfű.

Yucca filanientosa, L. Virginia, Flo
rida ; szépen virító mindég zöld nö
vény.

Ez elszámlált dísznövények mind 
jól kiteleltek.

A következő növények kivesznek 
ismételt kiültetés mellett i s :

Andropogon Nardus, L. A. citrio- 
dora Desf. Citronelle. Illatszeri fű.

Anona Chiromalia, Mull. Peru; gyü
mölcsfa.

Cajanus indica, Spom. (Cytisus 
Cajanus L.) Kelet-India és Egyiptom. 
Tápnövény.

Chamaecerasus Síeboldii, Japán; kü
lönös szép kertifa.

Hovenia dulcis, Thunb. Japán; 
gyümölcsfa.

Liquidambar stiraciflua, L. Eszak- 
Amerika. Amberfa.

Paliurus aculeata, Lám. Dél-Európa; 
díszcserje.

Rhus succedaneum, L. Japán.
Ulex europaea, L. kerti cserje.

Böhmeriatenacissima, Roxb. Ramie. 
Szumátra. Mindég hitványul tenyészett 
és ezen a télen kifagyott; rostos növény.

Böhmeria utilis, Roxb. Jáva. A já- 
vai Ramie, két éven át jól nőtt, de ezen a 
télen megfagyott és csak gyökeréből 
hajtott; rostos növény.

M a r c  F .

LEVÉLSZEKRÉNY.
(5 4 .) G. A. úrnak B.-en. Kérdésére a 

választ megtalálhatja Közlönyünk ez évi 
folyamában a májusi füzet 2 0 0 . lapján. Az 
esztergomvidéki barlangokból a denevér
trágya (guánó) már régóta ismeretes; ama 
közleményben az elemzése is közzé van 
téve. A  beküldött nyerges-ujfalusi (Esz- 
tergomm.) denevér-guánó, kétségtelenül szin

tén a megvizsgáltak közé tartozik s így 
azt újólag megvizsgálni fölösleges. A gaz
dag nitrogén- és phoszpliorsavtartalom a dene- 
vér-guánót értékes trágyává teszik, csakhogy, 
ha az az illető helyen oly csekély mennyi
ségben fordul elő mint Ön írja (3 öl átmérőjű 
5 láb mély gödörben), akkor nagyobb fontos
ságot nem tulajdoníthatunk neki. K . B.

H ib a igaz ítás . A 1 3 1 -ik füzet 2 5 1 -ik lapján, alulról a 2-ik sorban Greger helyett 
Gergőt Ede teendő. Ugyanarról az egyénről van itt szó, a ki e közlöny IX . kötete 166 -ik 
lapján is fel van említve, mint a fillokszérának hazánkban felfedezője.

Ugyanezen füzet 2 6 1 -ik lapján, a második hasábban felülről a 11 -ik sorban „tete
mesenu helyett teremtsen olvasandó.
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