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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

I. KÖTET. 1902. 2. FÜZET.

Fialowski Lajos: Fügefácskák a Gellérthegyen.*

(A szerz hat saját fölvételével.)

Hazánk változatos néprajzát növényzetének népesedése híven tükröz-

teti vissza. A növényországi honfoglalók közé a sok régibb és újabb jöve-

vényt a költözködésnek más és más alkalmatossága szállította. A Duna

hullámai, a szelek fuvalma, költözköd vagy átmenekül madarak begye, st
tolla, átterelt vagy idehúzódó más állatok gyapja vagy szre, megpihen
hadak holmija, lovaik szre vagy takarmánya hagyhattak itt magvakat,

a melyek alkalmas helyen kikelve megfogamzottak és elszaporodtak. Számosat

meg a gondoskodó ember ápoló keze juttatott helyére.

Fvárosunk környéke kicsiben a növények elterjedésének majdnem

valamennyi módjára kínál példát. Vidékének legbeszédesebb részlete a Gellért-

hegy déli lejtje, a melyen hazánk történetérl növények is tanúskodnak. Számos

délszaki faj ütött itt állandó tanyát. A délibb vidék legfeltnbbje a fügefa,

a mely a briozóás márgak lazuló darabjai között mély gyökeret vert. Itt a

lejt fels harmadrészén túl, a dobogószer fokozatok egyikén egész sorral

bozótosodik. Ezen dobogó nyugoti folytatása alatt külön-külön bozótok a

kápolnához felviv úttól jobbra láthatók. A Kis- és a Nagy- Svábhegy déli lejt-

jének is voltak »vad« fügefácskái, de ezek részben a Svábhegy »emelésének«

estek áldozatul, részint pedig újabban állandó mívelésben részesülnek. A
következ sorok ennélfogva csak a gellérthegyiekrl szólanak ; de még az a

körülmény is parancsolja a tartózkodást, mert csupán az utóbbiakat lehet

száz évnél is hátrább nyomozni. Ezért legyen szabad a Gellérthegy déli lej-

tjét képben bemutatnom (lásd az 1. sz. képet).

Az els, a ki a budai vad fügefát megemlíti, Winterl József
Jakab, a budai k. tudomány- egyetem néhai professzora.

»Index horti botanici Universitatis Hungáriáé, quae Pestini est. 1788«

czím alatt növények betsoros jegyzékét adja, helylyel-közzel pedig magyará-

zatot is csatol a névhez.

A fügefáról, Ficus Carica** ennek a jegyzéknek Cs-jelzés félíve (J-dik

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1900. évi június 9-iki ülésén.
** Latin eredetije így hangzik : »Spontanea Budae ereseit, observata etiam apud

nos versanti Cel. D. B. C. Ottó praefecto horti gryphici. A culta difiért lobis foliorum

longis linearibus, apice tandem in orbem dilatatis.«

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 2. füzet. 3V2
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(számozatlan) oldalán a lent közölt latin magyarázatot olvashatjuk, a mely

magyar fordításban körülbelül így szól :

»Budán magától terem, a mint ezt a kincstári kertnek köztünk meg-

fordult intézje, Nemzetes Ottó úr is észrevette. A mienk a termesztettl

abban tér el, hogy levelének karélyai keskenyek, végük pedig körívben kiszé-

lesedik.

«

W i n t e r 1 itt egyszeren Budát említ, de a Gellérthegyrl nem szól.

Mindazonáltal, ha a növények jegyzékét jobban megtekintjük, minden kétsé-

get kirekeszt módon derül ki, hogy ezt kellett értenie. O a jegyzékben több

olyan növényt említ, a melyek Budapest környékén egyebütt nem nnek, hanem

csak a Gellérthegyen. Egyik * ,f

az illattalan rezeta, (Reseda inodora Rchb.)

a mely az itt sétálókat rendesen, legalább egyszer megtréfálja, mert terme-

tével, kivált fehérszirmú, de piros porzójú virágával az illatosnak benyo-

mását kelti. Winterl ezt tévedésbl Reseda medilerranea néven említi,

a mely utóbbi faj-elnevezés azonban fehér-porzójú más rezetát illet meg.

S a d 1 e r is beleesett ebbe a tévedésbe, ámbár Reichenbach a hibát

1832-ben földerítette. A másik pedig** éppen a fügefák három legtávolabbi bozótsora

között term török pirosító (Peganum Harmala L.). Fvárosunk területén még

egy termhelye volt emez alatt, de szintén a Gellérthegy ugyanazon lejtjén.

Minthogy Sadler az utóbbi növényt ezen két helyen mutatja ki, semmi

kétség, hogy Winterl adata csak a Nagy-Gellérthegy megjelölt pontjára

vonatkozhatik. Ennyi bizonyíték, úgy hiszem, elég

!

Winterl 1802-iki jegyzéke, K i t a i b e 1 1809—1812— 1816-iki, valamint

Haberle 1819-ik évi jegyzéke (Selectus seminum) leföljebb nevet, de hely

nélkül említenek. Sadler 1818 iki jegyzéke (Verzeichniss) szintén hallgat róla.

Már határozottabb S a d 1 e r-nek »Flora Comitatus Pestiensis« czím,

1825-ben és 1826-ban kiadott kétkötetes mvének következ adata.

Második kötete 282. oldalán a »Trioecia« fejezet alatt 401. Fiats

L. 1377. F. Carica czímen így*** mutatja be.

»Cserjésedik, tejereszts. Levele nyeles, szívalakú, 3—5 karélyú, elhúzódva

fogas-szél, végén tompa, felszínén sima, visszáján molyhos ; körteformájú

gyümölcs-serlege simaJ" Egészen bizonyosan magától termett, a Gellért-

hegy köves déli lejtjén társasán nve, évrl-évre hajt és számos gyümölcs-

serleget érlel. Magassága V2—3*/2 láb. Apró gyümölcs-serlege violásan pirkad,

vörösl húsa fölötte édes.«

Sadler mvének egykötetes második, 1840-iki kiadásában a fügefa

* Az F5 jelzés félív második számozatlan oldalán.

** Az E5 jelzés félív nyolczadik számozatlan oldalán.

*** 1377. F. Carica L. Frutescens, lactiflua, foliis petiolatis, cordatis, 3—5 lobis,

repando dentatis, lobis obtusis, supra scabris, subtus pubescentibus ; receptaculis

pyriformibus glabris. Sadl. Pl. Gy. N. 16.

Certissime spontanea, gregatim in lapidosis partis meridionalis des Blocksberges

quottanis proveniens, receptacula matúra numerosa gerens. Alt. V2—

3

!/2 ped. Receptacula

parva livido-purpurascentia, carne rubicunda dulcissima.

t A föntebbi sorok közt S a d 1 er Plántáinak szárított gyjteménye IV. füzetének

16-ik lapjára hivatkozik, amely a Nemz. Múzeumban megvan.
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leírása nagyjában egyezik az elsével, csupán a következ eltérése * jelentsebb :

»A Gellérthegy és Svábhegy déli részén csoportosan bizonyosan magától termett.

«

Ismét újabb adat az ötvenes évekbl maradt reánk. Kerner Antal, Budán

1855—56 a reáliskolán és 1856—60 a megyetemen mködve, fvárosunk növény-

* Eredetije így hangzik : »Certc spontanea gregatim in montis Gerardi et

Suevorum porté meridionali.«

31/2*
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életét kiváló gonddal vizsgálta. Fügefácskáinkról több tudósításában emlékezik

meg, de leginkább nekik szánta következ dolgozatát : »Über einige in

historischer Beziehung interessante Ptlanzen der ungarischen Flóra. « (Oester-

reichische Botanische Zeitschrift 1859). A fügefácskák elfordulását a török

pirosítóéval és más keleti jövevényével egybevetve azt a meggyzdését fejezi

ki, hogy a fügefát török kertészek ültették ide.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XX. nagygylésének emlékéül

a fváros »Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmveldési

leírása« czím mvet Gerlóczy Gyula és Dulácska Gézával szerkesztette. Ennek

els kötete 117—286. oldalán Borbás Vincze dolgozatát közli, mely

»Budapest és környékének növényzete« czímen fvárosunk növényeit mutatja be.

A 186. oldalon a fügefáról így szól : «a Szent Gellért és Svábhegyek

egyike déli lejtjén, apró gyümölcsöket érlel. Több mint valószín, hogy az

elbbi helyen a török kertekbl maradt vissza.«

Ugyancsak Borbás 1891-ben »A növények vándorlása« czím dol-

gozata (Pótfz, a Termtud. Közlönyhöz. XIII. füzet) 7. oldalán írja : »A török-

világból maradtak a Szent Gellérthegy déli lejtjén a Pegamim-hoz közel
;

most már szabadon * díszl fügefák (Ficus Carica) ; Új-Orsova mellett az

Allion hegy tövébe hihetleg szintén a törökök ültették.

«

Fekete és Mágócsy-Dietz: Erdészeti Növénytan 1896-ban meg-

jelent 2-odik kötetének 611. oldalán hasonlóan nyilatkozik.

Ezekkel az adatokkal a jelenkorba jutottunk. Akárhányunk a füge-

fácskákat, mondhatnám, személyesen ismeri és mutogatja külföldi láto-

gatóinak.

Olvasóinknak itt a 2. és 3. képen mutatjuk be.

Fácskáink most is csak akkorák, mint Sadler idejében, azaz úgy

l
-5 méter magasságú bokrok. De nincsen köztük tömzsi-derekú fa, hanem

valamennyiök vékony vesszej bozót, a mint ezt 1. és 2. sz. képünk feltárja.

A 3. sz. képen ugyanezt a bozótot, lombjahullott állapotában oldalról mutatjuk

be. Az elbbi fölvétel 1899. június 8-ikán, az utóbbi 1900. április 21-ikén

készült, azaz a hajtások fakadásának idpontja mindkét képen ugyanaz, csak

a fejlettsége más.

Egy-egy szárrészét lefelé vizsgálva azt látjuk, hogy van köztök 1, 2,

3, st 5 éves. Már 6 éves nincsen, hanem mindegyikök czombból (még

régibb ágból) vagy a tkébl fakadt és trésze a leghosszabb. Ennek meg-

értésére nézzük az addig lefolyt telek hmérsékletét (a mint ezt a Ter-

mészettud. Közlöny meteorológiai rovataiból kiszedhetjük.) L. a 46. oldalon.

A sorozatból azt látjuk, hogy a 0° alatt csökönyösen vesztegl ala-

csony hmérséklet 1895-rl 1896-ra, 38 napig tartott. A fügefácskák négy

éves vagy még ifjabb ágai és vesszi tövig perzseldtek le. A következ

május hónap els felében dúsan új hajtások kezdtek fakadni, úgy, hogy sr

* Egyik sorozatukra, t. i. arra, a mely mesterséges dobogón a török cziszternától

keletre és fölötte vonul, Kerkápolyi Károly, volt pénzügyminiszter, a ki a

telket megvásárolta, 1870-tl kezdve haláláig 1891-ig némi gondot fordított.
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gyepvé bozótosodtak. A leghosszabbat maga a tke * fakasztotta. Volt

köztök 1 méteres a mely 2/5 levélállással, úgy 4 cmres közökben, st vége felé

srbben 25 vagy több levelet hajtott. Ezek a hajtások vesszkké érve, egész

az 1901-ik évi januárius-februárius havi kemény télig tovább sarjadoztak.

Ekkor azonban a már öt éves ágak is megperzseldtek, úgy hogy a két

fölvétel bizony csak történelmi adat. Az ábrázolt bozót maga nagyjában

megsznt, helyét a tbl fakadt újabb pótolja.

Ezt a megújulást Kerner is észrevette. (Vegetations-Verháltnisse des

mittleren und östlichen Ungarns etc. Oest. Botan. Zeitschrift XXVI. 1876. S. 52.)

A számadatok és a képek összehasonlításából tehát kiderül (a mit a

gazdák és a tudósok régóta tudnak), hogy nem a »fagy« maga perzsel,
hanem a vele járó párolgás sokszoros, csökönyös ismétldése szikkaszt.
Ellenben rendszerint a még olyan alacsony hmérséklet sem veszedelmes,

hogyha közben-közben emelked hfok szakítgatja félbe, a melynek hatása

alatt az elpárolgott víz felszívódással pótolódhatik.

Év
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A képeken továbbá azt is látjuk, hogy a bozót vesszei nem mered-

tek, hanem a lejt felé (délre) hajolva, innen ívben emelkednek föl.

Ennek megértésére nézzük meg a május hónapi idjárásnak, még

pedig a szél járásának adatait.

A májusi 93 följegyzésbl a szélszünetet* leszámítva, a többi id-

pontra a délre hajlító szelek gyakorisága és közepes ereje
a következ :

1896. 73-szor jegyzett szélbl NW 29-2
-

7 N 5-i NE 1-! összesen 35=48«/o

1897. 63 » » » » 27—2-5 » 3— 1 » 5—2 » 35=55 »

1898. 71 » » » » 21-2-3 » 2_2-5 » 5_i-6 » 28=40 »

1899. 75 » » » » 34-2-5 » l-t » 5-2
-

2 » 40=53 »

Az ellenkez irányú szelek gyakorisága csekélyebb, erejük is kisebb.

A föntjelzett széljárás a májusban fakadt dúsnedv, zsenge-szövet

hajtásokat annál inkább igyekszik leteríteni, mert leveleik ütköz felületébe

csaphat. A hajtás északi oldalán a szövet osztódása az élénkebb párolgás

miatt korábban megyén át a rögzít szövetek kibontakozásába, mint az ellen-

kezn, mely a szérnyében * állva, duzzadtabb maradhat. A hajtás ennél-

fogva a késbb bekövetkez szélszünet alatt is görbe marad és ilyen

vesszvé fásul.

A levél szétterülésével állandó-alakú. A mint 2. sz. képünkön látható,

a levél majd 3-, majd 5- karélyú ; karélyai, kivált fkarélya, a mint már

W i n t e r 1 észrevette, keskenyek. Az egyes karélyok alakja még ugyanazon a

a levélen sem vág össze, számuk, körrajzuk és szélük a fakadás idpontja

szerint változik ugyan ; a két t-karély annnyira megrövidülhet, hogy a levél

háromujjúnak vehet, de valamennyi levél abban egyezik, hogy fkarélya

hosszú és keskeny. Megfigyeléseim hat éve alatt ugyanezt találtam, de a

Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályában rzött mindazon galy, a mely

a Gellért-hegyrl való, mint pl. Sadler, Wierzbicki, Albach (Her-

mann), Kovács, Dorner, Bohatsch gyjtése, mind ilyen vagy nagyon

hasonló (lásd a 4. sz. képet).

Ugyanilyen alakú a Haynald-féle gyjtemény constantinei (algíri)

tengerparti szikláiról származó galy minden levele. Wie r z b i c k i -nck azon

gályán, a mely Al-Dunának parti szikláiról Szvinicza-Plavisevicza melll

származik, szintén hosszú keskeny a három karély, leghosszabb a fkarély.

Ha ezeknek a helyeknek szélmutató térképét és följegyzéseit megnézzük,

azt látjuk rajtok, hogy tavaszi szelük tartós és ers. K i t a i b e 1 szlavóniai

gyjtése is ilyen. Ellenben kerti szérnyéban term fügefánk levelének karélyai

majdnem összeérnek, azaz olyan szélesek, mint a milyen hosszúk. Ilyen levele

* Itt két fogalmat kell külön szóval megjelölni, mert szélcsend egyrészt

idegen, másrészt másértelm. T. i. a szeletlen idt és helyet más-más szóval kell

kifejezni. Amarra Ballagi szótárából a találó s z é 1 s z ü n e t-et bátorkodom hasz-

nálni, emerre pedig a szérnye kínálkozik, a mely a Dunán túl ismeretes tájszó.

Szinnyei Tájszótára Hontmegyébl közli. (»Maradj a szérnyében, mert meg-
fázol*).
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van a H a y n a 1 d-féle orsovai, a M ü 1 1 e r- féle fiumei, T o m as s i ni- féle

trieszti, Frivaldszky maczedoniai és a Besancon várfokán elvadult fügefa

gályának. A H a y n a 1 d-féle gyjteményben a Haussknech t-féle Ain-tabi

és Nimrúd-daghi (elázsiai) levél pedig annyira épségesen tojásdad-körrajzú

és durván fürészes, hogy fügéje híján a selyem-eperfáéval (Morus álba L.)

téveszthetnk össze.
*

De ne keressünk távolban, a mikor gellérthegyi bozótjaink a levél foko-

zatos hasadozására is kínálnak példát. Az útmelléki legalsónak tövét a kfal

szérnyéje oltalmazza. Fhajtásainak levelei között kevésbé osztott, alig karélyos,

4. kép. Fügefa közepes nagyságú és metéltscg levelének lenyomódása.

st épséges lemez is van, a milyenre a »morifolia« (serrata Hausskn.) elne-

vezés illenék — másrészt pedig ugyanazon tnek szélbcnyúló végvesszin

majdnem osztottan keskeny, hosszúkarélyúak fakadnak, (a mint ez utóbbit

5. sz. képünkön bemutatjuk), a mely alakot Haussknecht így nevezett

el : f. riparia.

* Gyjtésének H a y n a 1 d-féle példáján Ficus Carica L., a B o i s s i c r-félécn

pedig F. serrata névvel jelzi. Hogy F o r s k á 1 F. morifolia-}a. mi akar lenni, Solms-
Laubac h-nak sem sikerült földerítenie. Ez utóbbi szerint a F. serrata a F. Carica-val

azonos fajnak csupán levélben eltér alakja.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 2. füzet. 4
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Fügefácskáinkat els megfigyelik maguktól termetteknek tartották. Mások

török kertészek ültetésének tulajdonítják, mert nálunk vadon csak ott van

fügefa, a hol a törökök hosszabb ideig tartózkodtak, pl. Érd, Pécs stb. Ismét

mások geológiai hagyatéknak minsítik, mert nyomait a krétakorszaktól

kezdve a mioczénig találhatni. De kérdés, meg van-e további geológiai sza-

kadatlansága ? Francziaországban ezt is megtalálták ugyan, mégis azt vallják,

hogy meghonosult (»acclimatisé« Mairey et Paillet jelz-lapocskáján,

a Haynald-féle bésanconi * galyon) és hogy ó-kori ültetésnek a szár-

mazéka.

A fügefa (Ficus Carica L.) a felemások (Polygamia) seregének, abba

a rendébe tartozó növény, melyet háromlakúnak (Trioecia) neveznek, *

mondjuk : sokféleképen-nsz. A sokféleképen-nszk közül Dél-Európában,

kivált déli Olaszországban kettt ismernek és ültetnek.

Az egyiknek serlegei üregében kétféle virág van. Az üreg mennyezetérl

háromporzós virágok csüngenek le, holott oldalt és fenekén termsek zsúfo-

lódnak, hosszú- és kurtabibéjek (Heterostylia). Ennek a vad vagy kecske-

fügefának (capriricus) a fügéje még szszel fakadt, azután kitelel és tavaszszal

felserdül ugyan, de csak ritkán édesedik meg. Fügéjét mamme névvel

jelölik. Tavaszszal a vessz végén a levélripacsok fölött hajtás társaságában

fakadnak a korai vagy tavaszi fügék (profichi). Késbb az idei hajtás leve-

leinek hónaljából az idei fügék megérleld sorozata fakadoz. Ezeknek

neve Olaszországban mammoni, mondhatjuk: nyári vagy javafüge.

Ugyanazon hajtás vesszvé fásulva, hegye felé még egy sorozatot fakaszt, a

mely a lomb hullása után búvik el, nevök mamme, mondhatjuk: szi
vagy hegyefüge. Egyes még megérik, más kitelel. Mind a három

sorozat voltaképen ugyanazon hajtáson termett, csak a fakadásuk és meg-

érésük ideje más. A füge galambtojás nagyságú.

Az ültetett, másik tövön a serlegekben csupán terms virágok zsúfo-

lódnak, nagyobbára hosszúbibéjek. Ez a szelid vagy valódi fügefa szintén

három sorozatban érleld serlegeket terem, a melyek java lúdtojás nagy-

ságára serdülhet fel.

A füge voltaképen rövid és zömök virágzati ftengelynek serlegszer

alakulása, a mely golyó-, körte vagy buzogányalakú. Száját pikkelyek torla-

szolják el.

Még S o 1 m s-L a u b a c h buzgalmának sem sikerült e dichogamiás sokféle

füge-nemzetség szaporodó szerveinek szétkülönülését tisztázni. Ebbeli dolgoza-

tának*** végén így sóhajt fel : »Es dürfte demnach eine solche Monographie

einstweilen noch ein pitim desiderium bleiben.«

* Bésancon északi szélessége 47°30', a Gellérthegyé 47°28'.

** »Ugyanazon fajbann egyik fa mátkás, másik tsupa hím, harmadik tsupa

nstény vatzkokat terem« — mondja a Magyar Füvészkönyv a 77. oldalon.

*"* H. Solms-Laubach: Die Geschlechterdifferenzirung bei den Feigen-

báumen. (Botanische Zeitung Bd. 43—1885 Nr. 33, 34, 35 u. 36.)'
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A kecskefüge felserdült, szrl maradt (mamme) serlegének porzói

azonban a saját serlegük fenekén és oldalán álló termket nem fogantat-

hatják meg, mert ezek jóval elbb fakadva, azoknak nszhet korában már

elernyedtek (Protogynia).

Azonban a következ sorozat serlegei éppen jókor fakadnak, mert terms

viráguk bibéje a nszésre kiterül. A virágporta kecskefügébl ebbe peterakás

végett lebocsátkozó apró szárnyas érezdarazsocska (Cynips psenes L., Blastophaga

5. kép. A trök cziszternától északra álló fügefa-bozót ó'szi fügékkel ; 1899 november

26-án, észak-nyugot fell tekintve.

grossorum Grav.) testén hozza. Petéjét rövid tojócsövével csupán kurtabibéj

magrejtbe csúsztathatja, holott a hosszúbibéjt a hozott virágporral behinti.

A kurtabibéjnek magrejtje a kikelt ny miatt gubacscsá válik. A hosszú-

bibéj pedig beporozódik és csontterméssé érleldve, magvát kifejleszti

(gubacsosodó terms virág — magzó virág).

Európának déli vidékein úgy a kecskefüge, mint a szelidfüge szszel

felserdülnek. Amannak serlegei kitelelnek, ezéi leperegnek. A kecskefüge ser-

legében tavaszszal egyes gubacsokból szárnyas nstény-darazsocskák, mások-

4*
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ból szárnyatlan hímek bújnak el és még a serlegben párosodnak. A hím

elpusztul, a nstény kiszállva a szaporítás mveletéhez lát.*

A darazsocskának is három a nemzedéke. A kibontakozott darazsocska

peterakás végett a közel szelid fügefácskák serlegeit is meglátogatja ; két

nemzedéke ott is kifejldik. De fajának fönntartásához a telel kecskefügére

van szüksége.

»Déli Olaszországban, st Déli Európában mindenütt a hol a fügét sidk
óta nagyban termesztik, a fügefát ritkán növesztik csíráztatható magból, hanem

inkább dugással szaporítják és e végre csakis az édesnek (Ficus) vesszejét

használják föl, a melynek serlegeiben csupán a kétféle terms-virág van,

mert ennek fáján terem a legjobb és legédesebb füge. Azt a fügetövet,

melynek serlegeiben porzós és gubacsosodó terms virág van, tehát a kecske-

fügefát (Caprificus) nem szaporítják, mert legtöbb fügéje éretlenül potyog

le. A kecskefügefának csupán néhány tövét ültetik, hogy serlegeit az édes-

fügéj fának gályáira aggathassák. Ezt caprificatio nevével jelölik (füge-

aggatás) és azt vélik, hogy a kecskefüge serlegeibl kimászó érczdarazsocska

az édesedbe leszállva ezeket megédesíti. Ez a vélemény azonban, bár a

pórnép és a kertészek között megrögzött, helytelen. Arra, hogy a füge meg-

édesedjék és meglevesedjék, a darázs szükségtelen. Olyan serlegbl, melybe

darazsocska nem jutott és a melyben ennélfogva megfogamzó mag nem fej-

ldhetett ki, csakugyan fönséges füge érik és a kereskedésbeli fügék nagy

mennyisége olyan tájékokról kerül hozzánk, a hol a füge-aggatással nem

foglalkoznak. Úgy látszik tehát, hogy a gubacsosítás mvelete hagyomány-

képen abból a régi idbl maradt fönn, a mikor a kertész azon volt, hogy

ne csak jó gyümölcsöt termeszszen, hanem a fügefa szaporítására is alkalmas

magot kapjon«**

Kerné r-nek föntebbi tetszets magyarázata azonban nem bizonyul

általános érvénynek.

Északamerika Egyesült-Államainak egyikében, nevezetesen Kaliforniában

szmirnai valódi és jól megeredt, st koronás fácskákká ntt vesszeirl a leg-

szorgosabb veszdés ellenére is hiába vártak érett fügeserleget. Még csak az

ismételten hozatott és gyorsan szállított kecskefügéknek szétaggatása, azaz

* A darazsocska mködését Solm s-L a u b a c h botanikus és dr. Paul
M e y e r zoológus a nápolyi zoológiai állomáson 1879-ben együtt behatóan megfigyel-

ték és tanulmányozták. Lásd erre nézve a következ mveket

:

G. G r a f z u S o 1 m s-L a u b a c h, Die Herkunft, Domestication und Verbrei-

tung des gewöhnlichen Feigenbaumes. Göttingen 1882. (Ismertette Szabó Ferencz

a Közlöny XV. kötete 230—233. oldalán).

Dr. Paul Mcyer, Zur Naturgeschichte der Feigeninsecten (Mittheilungen a. d.

Zoolog. Station zu Neapel — Leipzig 1882).

Dr. Gustav M a y r : Feigeninsecten (Verhandlungen der zoolog. botan. Gesell-

schaft in Wien. XXXV. Bánd 1885).

4 * Kerner, Pflanzenleben, 2-odik kiadás, 1898. II. kötet, 146. — Lásd még:

Engler, Pflanzenfamilien, III. Bd. 1., — a 89-93. oldalon.
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6. kép. Érett vessz szi (a képen O-nál sötét) fügével és (4, 5-nél világos)

tavasziakkal ; a allevél, p pálha, 0, 1, 2, 3, 4, 6 levelek fügék és rügyek
2/5 fordulatú következése. (Üvegharang alatt négy héten át hajtatott vessznek

1902. évi márczius 18-án természetes nagyságban fölvett képe.)
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voltaképen a gubacsosítás hozta meg a várva-várt busás termést.* De ezt

részletesebben kell figyelemre méltatni. Úgy látszik fajta szerint másképpen

hozza termését.

Gellérthegyi fácskánk tavalyi veszszejének hegyén a lehullott levél

abroncsos ripacsa fölött kihajtó leveles rügy társaságában fakad a tavaszi

füge, a mely fölserdülhet ugyan, de rendesen éretlenül pereg le, közben

az idei megntt vessz aljától és júliustól kezdve a nyári serlegek következnek,

a melyek augusztus végén megérleldnek. Körte-alakúak, violaszín-hamvúak

és haragos-piros húsúak
;
galambtojás nagyságát érik el. További fakadásuk-

nak augusztus szárazsága szab határt. A lombhullás után a vesszvé rögzült

hajtás hegyének levélripacsából némely év sokáig enyhe szi idjárása a

fügék harmadik sorát csalhatja ki (6. kép). De ezeket a már háromnapos fagy is

tönkreteszi. Ha pedig az idei hajtás már szszel fakasztott serleget, akkor

a jöv év els sorozata, a mint magától érthet, nem sarjadhat.

Erre nézve azonban a májusi dér, a nyári aszály, a korai tél bekö-

vetkezte miatt egy évben sincsen meg mind a három sorozat, st némelyikben

egy sem fejldik ki.

Minthogy gellérthegyi fácskáink harmadik fügesorozata csak kivételesen

fakad és érik, de rendesen a téli hmérsékletnek áldozatul esik, nem mond-

hatjuk, hogy itt a fügefa magától termett. Gubacsosító darazsocskát Buda-

pesten eddig nem észleltek ; a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában sin-

csen még.

A gellérthegyi bokrok eddig megfigyelt gyümölcs-serlegei csupán

terms-virágúak ; ennélfogva az a föltevés, hogy maguktól termettek, legalább

elhamarkodott.

Francziaországnak még déli vidékén is, Montpellier körül (a hol a termés

sorozata rendesen kett, a tavaszi és a nyári), szintén csupán terms serleg

van. Solm s-L a u b a c h beható vizsgálata mást nem deríthetett ki.

S o 1 m s-L aubac h-nak L a-H i r e (1714. évbl maradt) állítására támasz-

kodó közlése szerint Francziaország északi részén a fügefának olyan serlege

is volna, a melynek keményen maradó mennyezetén számos porzódó virág

fejldik, holott feneke megédesedik. L a-H i r e szerint Bretagneban volna ilyen.

De ott a tél enyhe ugyan, ám a nyár olyan hvös, hogy csak szamó-

czája érik meg évenkint, szabadban telel fügefája csak nagy ritkán, akkor

is csak egyszer gyümölcsözik. Tehát lehet-e eredeti, lehet-e vad?

Ugyanaz Francziaország és Olaszország érett fügéinek terméseit a mag

kifejlettségére nézve vizsgálta meg. Amazoknak terméskéi vízben úsztak, mert

magvuk léha, süket volt. Nápolyi fügeserlegbl kiiszapolt termések legtöbbje

szintén fönt lebegve maradt, csupán egyes szemecskék szállottak le a vizes edény

fenekére. Csak az ilyen kel ki. Szmirnai érett füge terméskéi közül ellenben

alig maradt néhány szemecske a víz felszínén, a legtöbbje lemerült.

Yearbook of the agric. depart. of U. S. 1901., továbbá: Sajó Károly
ismertetését a »Prometheus« 1901. évi 50., 51. és 52. füzeteiben.
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A fügefa magától, azaz ember hozzájárulása nélkül csak úgy bukkan-

hatik föl, hogy kifejlett magvát valamely állat szállítja tovább. A szelíd füge-

fát (Ficus Carica L.) Dél-Európában kfalak repedéseiben és sziklák hasadé-

kaiban elvadulva találják. Terméseit az ú. n. magvakat L u d \v i g szerint*

légykapó (Muscicapa luctuosa) juttatja oda. A füge érésekor a légykapó arcza

a fügének sárga gyümölcsízével egészen bemázolódik.

A hazafias föltevéseket nem utasítjuk vissza, de azt a megjegyzést

nem hallgathatjuk el, hogy a fügefácskák a Gellérthegy egyik mesterséges

dobogóján a török idbl maradt cziszterna fölött kelet felé határozottan

ültetésre valló sorozatban vonulnak. Hazánkban még valami gyengéd jóakarat-

tal ki lehetne mutatni, hogy a fügemag természetes továbbszállításának dél

felé meg van a folytonssága. De Pancií Belgrádból S o 1 m s-L aubach
kérdésére azt válaszolta, hogy hazájában nem terem, nem termesztik.

Talán az Adria fell származott ide ? Errl az oldalról meg a tovább-

jutás állomásai hiányzanak. St Heh n** filológiai tanulmányában, mely eltt

Solm s-L aubach is meghajol, kimutatja, hogy a fügefa csak történelmi

idben kerülhetett Görögországba és onnan Olaszországba.

A gellérthegyi fügefácskák seredeti voltát semmi sem bizonyítja. Tehát

csak jövevény lehet.

Az utóbbi kérdés ismét elágazhatik. Hátha nyugoti, helyesebben mondva

bécsi divat hozta? De ilyent csupán fúr utánzott; a Gellérthegy pedig soha-

sem volt családi uradalomnak része. Déli lejtjét még csak Kerkápolyi
1870-ben törette föl ; addig vad terület volt. Tehát a fügefa itt egészen úgy,

mint Érden, Pécsett és Orsován csak török hagyaték lehet

!

Azonban akár geológiai maradék, akár természetes felbukkanás, vagy

történelem tanúsága magyarázza a fügefácskák ittlétét : örüljünk, hogy er-

szakos és kicsapongásaiban csökönyös éghajlatunkkal megalkudva, fvárosunk

növényzetében megedzdtek, polgárjogot szereztek, melyet irodalmunk majd

125 év óta anyakönyvébe iktatott.

A Gellérthegyet a fváros rendezésének veszedelme fenyegeti. Álljunk

résen, *** hogy a t ö r ö k-p irosí tóval (Peganum) és más ritkaságokkal együtt

a fügefácskákat is a tudomány és a jöv nemzedék számára megrizzük !

* Dr. F r i e d r i c h L u d \v i g : Lehrbuch der Biologie der Pflanzen. Stuttgart,

1895, 370. oldalán. Ludwig eladásához azt a megjegyzést kell fznünk, hogy ez

a madárka csak szorultságában táplálkozik gyümölcscsel, egyébkor pedig — légykapó.
** Victor Hehn: Culturpllanzen und Hausthiere in ihrem Übergange aus

Asien nach Griechenland und Italien. Berlin, 1902., VII. kiadás, (melynek átdolgozásán

Engler A. is fáradozott). De Engler eltér nézetét nem támogatják újabb adatok.

*** L. Hermán Ottó »Vetó« czikkét a Természetrajzi Füzetek II. évfolya-

mának 76—79. lapján.



Fanta Adolf: Adatok Székesfehérvár növényzeti

viszonyaihoz.*

Hazánk sok vidékének növényzete még ismeretlen, pedig a honi növé-

nyek teljes sorozata csak akkor készülhet el, ha minden vidék flórája ismerve

lesz. N e i 1 r e i c h a hazai növények termhelyeinek az elsorolása közben

néhány növényrl megemlíti, hogy e város határában is találhatók ; Tauscher
Gyula néhai ercsii orvos összegyjtötte volt Székesfehérvár és Fehérmegye

növényeit, de azokat csak exsiccata-iban tette közzé ; midn ezért Székes-

fehérvár növényzeti viszonyait ekkorig tett vizsgálódásaim alapján ismertetem,

az a czél vezetett, hogy hazánk növényzetének ismeretéhez adatokkal járuljak.

Székesfehérvár határa a Vérteshegységnek északi és keleti, a Bakonynak

nyugoti szélén terül el és a fehérmegyei rónaság által a nagy magyar Alfölddel

van összeköttetésben. A határ legnagyobb része lapályos, csak kelet fell nyúlnak

be a Vértesnek gránitborította végs kiágazásai. A város legalacsonyabb pontja

90 méter, legmagasabb része az úgynevezett Noe- vagy Csúcsos-hegy, 180 méternyi

magas. Eme fekvésnél fogva növényzete sokban megegyezik az Alföldével,

de megvan itt a dunántúli hegyvidék növényeinek nagy része is. A talaj

termékeny televényföld, a homokos, kavicsos és sziklás terület kevés. A város

kiterjedése 20,000 hold, ebbl 2500 hold legel, 2000 hold rét, 1000 hold

pedig szlhegy. Miután a határ túlnyomó része mívelés alatt van, a vadon

term növények csak a réteket, a legelket, a kbányák környékét, az utak

mellékét, meg a csatornák partjait foglalhatják el. Nagyobb folyó nincsen,

csak a Gaja-patak és az ebbl kiágazó csatornák szelik át a várost ; van

továbbá egy Sóstónak nevezett 30 hold terjedelm nádas.

Miután a határban erd nincsen, a vadon term fák, erdei növények és

páfrányok egészen hiányoznak. Faültetvények találhatók a Sóstó körül, a

12 hold kiterjedés Erzsébetligetben és a lövház parkjában. A fák túlnyomó

részét ákácz, eperfa, fehér és fekete nyárfa, fzfák teszik ; találhatók továbbá

vadgesztenye, hárs, juhar, platán, Sophora, Celtis, Ailanthus, lucz- és erdei

feny. A szélesebb utczák gömbákáczczal vannak beültetve. Gyümölcstenyész-

tésnek az éghajlat nemjgen kedvez, mert a Bakony és a Vértes között nyíló

résen át a város az északi szeleknek van kitéve, melyek kési dereket okoz-

nak és a gyümölcstermést gyakran tönkre teszik. Ültetnek körte-, alma-,

szilva-, cseresznye-, meggy-, kajszin- és szi baraczkfákat, diót és mandulát.

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1901. évi május hó 8-ikán

tartott ülésén.
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A fehérvári szilva nagyobb és édesebb, mint a környékbeli, de a körte- és

az almafák nem szeretik a talajt, nem nnek nagyra és nem élnek sokáig.

A szlhegyet a Phylloxera pusztítása után nagyrészt újra telepítették be
;

miután az amerikai vesszkbe 7—8 év eltt oltott tkék már pusztulnak, mos-

tanában csak belföldi fajtákat ültetnek, leginkább a hárslevelt, az olasz

rizlinget, a dinkát, a burgundit és az oportót. A szlhegy nyári tartózkodásul

szolgál, rajta sok árnyékos park és virágos kert van.

A gazdasági termények : búza, rozs, árpa, zab és tengeri. Takarmánynak

vetnek : luezernát, mohart, kölest és répát. A réteken sok és jó minség
zöldséget termesztenek, leginkább petrezselymet, zellert, sárgarépát, ugorkát

és paradicsomot. A sok házi kertben terem : szamócza, ribizke, egres, málna,

mák, dinnye, tök, bab, borsó és mindennem zöldség. Ugyanott megtaláljuk

a népünk kedvelte virágokat; ott illatoznak a százlevel rózsa, szegf, ibolya,

viola, rezeda, menta és zsálya; ott virítanak a jáczint, a tulipán, a fehér, sárga

és kék liliom, pünkösdi rózsa, Pelargonium és Georgina.

A rétek télen víz alatt vannak, ezért helyenként mocsarasak, de a víz-

mentes helyeken kitn szénát adnak. Az egyes birtokosok részeit elválasztó

mesgyéken fzfák vannak ültetve, mi által a rétek árnyas ligetekké változnak
;

a nép fzfásnak nevezi azokat. Itt a lóheréken és a réti füveken kívül a növény-

zet nagy részét ezek alkotják : Tetragonolobus silicpiosus, Lotus corniculahts,

Pimpinella Saxifraga, Daucus Carota, Paslinaca sativa, Symphylum officináié,

Glechoma hederacea, Prunella vulgáris, Scutellaria haslifoha, Taraxacum

officináié, Bellis perennis, Cirsiiun palustre és C. canum, Galium palustre.

Ezekhez társulnak továbbá : Lalhyrus liiberosus és L. pratensis, Vicia villosa,

Lychuis Flos cuculi, Sanguisorba officinalis, Clirysanthemuni leucanthemum,

Senecio temtifolius és 5. Doria, Orchis pahistris, Colchicum antumuale.

A mocsáros rétek növényzetét 15 sás-, 4 káka-, 6 sziltyó-faj, továbbá a bog-

lárkákon, mentákon és czikkszárakon kívül Caltha pahistris, Oenanthe fstidosa

és Oe. PlieUandriwu, Veronica anagállis, Sonclnis pahistris, Valeriána officinalis,

Alisma Plantago, Eupliorbia pahistris, Iris Pseudacorus, Butonius uiiibellaliis.

A vízállások felületét a tavi rózsa fehér virágai ékesítik, a víz alatt pedig

Myriophylluni vcrticiliatunt, lliricularia vulgáris, Rauuucuius pqucistaminetis,

Ceralopliyllum demersmn, Potamogeton natans tenyésznek.

A csatornák partjait díszes virágaikkal szegélyezik : Galega officinalis,

Epilobium hirsutuui, Lythrum Salicaria, Stachys pahistris, Eupatorium canna-

binuin, Bidens tripartita és B. cetnua.

A legelül szolgáló mezk növényzete igen változatos és hasonlít az

Alföldéhez. Seregesen tenyésznek : Astragalus Onobrychis, Coronilla varia,

Ononis spinosa, Linum austriacnin, Eupliorbia Cyparissias és E. Esttla, Althaea

ofjicinaiis, havaiéra thuringiaca, Eryngium campestre, Sanibiicus Ebulus,

Linaria vulgáris, Verbascum phlomoides, Salvia pratensis és .V. silveslris,

Ciehoriuiu Intybus, Cenlaurea Jacea, C. Scabiosa és C. Biebersteinii, Curduus

natans és C. acantlioides, Achillea collina, Anthemis tinctoria.

A vetések között sok a szarkaláb, pipacs, búzavirág, Anthemis arvensis

és .4. Cotula, Cirsiiun arvense, Alliuin spliacroccp/ialuni. A Stachys annua és

Növénytani Közleményeit. 1902. I. kötet, '2. füzet. I' :
'



58 FANTA ADOLF

St, recta fehér színbe öltözteti a tarlókat, közte a földi szeder zöld indái

kanyarodnak ; itt és az ugarföldeken bven tenyésznek : Trifolium arvense,

Euphorbia hclioscopia, Nigella arvensis, Hibiscus ternatus, Ajuga Chamaepytis,

Sidériiis montana, Echinospermum Lappula, Filago arvensis, Diplotaxis

muralis.

A homokos talaj gyepsznyegének fnövényei : Medicogo minima, Poten-

lilla arenaria és P. argentea, Tnnica Saxifraga, Sedum acre, Alyssnm mon-

tanum és A. calycimim, Vinca herbacea, Veronica prostrala, Hieracium

Pilosetta, Thymus Marschallianus és 77;. collinus, Calamintha Acinos : ezekbl

tömegesen emelkednek ki : Gypsophila paniculata, Euphorbia Gerardiana,

Silene o/i/es és S. conica, Pulsatilla pratensis, Ranunculus Myricus, Erysimum

cunesccns, Achillea pectinala, Arlemisia campestris.

Növényzeti tekintetben legérdekesebb a gránittalaj, mely bár csekély

terjedelm, de a magyarországi közepes magasságú hegyvidéknek és kopár

területeknek sok növénye található rajta. Itt a következk nnek : Cylisus

austriacus, Genista elatior és G. tinctoria, Doronicum herbaceim, Trifolium

alpesire, Tr. montanum és 7V. slriatum, Anlhyllis polyphylla, Hippocrepis coinosa,

Prunus Cliamaecerasus, Polentilla recla, Silene noctiflora, Dianthus Ponle-

derae, Scleranthus annuus, Hcrniaria incana, Alsine glomerala és A. verna,

Arabis arenosa, Adonis vernalis, Thalictrum collinum, Saxifraga fridactyliles,

Sedum maximum, Peucedanum alsaticum, Bupleurum Gerardi, Seseli glaucum,

Convolvulus cantabricus, Campanula glomerala, Papaver dtibium, Androsace

clongcita, Inula hirta és /. germanica, Lynosiris vulgáris, Hieracium Baiúúni

és 77. umbellatum, Asperula galioides, Convallaria Polygonatum. A grániton

azért van ennyi növény, mivel helyenként elmállott és így mint murva a

növények táplálására alkalmas.

Vidékünk eddig megfigyelt vadon term edényes növényeinek száma

575 ; ezek közül kétszik 472, egyszik 100, edényes virágtalan 3 (Equisetum).

A vidékünkön elforduló fajok közül e vidékre jellemzbbek a követ-

kezk : Ononis spinosa L., Cylisus attstriacus L., Anlhyllis polyphylla Kit.,

Astragalus asper Jacq., A. austriacus Jacq., Vicia villosa Roth var. glabres-

cens Roth, V. pannonica Jacq., Hippocrepis comosa L., Rosa rubiginosa L.,

R. uncinella Bess., Epilobium Lamyi F. Schulz, Euphorbia pannonica Hst,

E. Gerardiana Jacq., Silene viscosa Pers., S. midtiflora Pers., Tunica Saxi-

fraga Scop., Dianthus diutinus Reichb.. Stellaria gi aminea L., St. viscida

M. B., Alsine glomerata Fenzl, Brassica elongata Ehr., Sisymbrium panno-

nicum Jacq., Euclidium syriacum R. Br., Ranunculus illyricus E.. R. pedalus

W.K., Pnlsatilla pratensis Mill., Bupleurum Gerardi Jacq., Androsace

maxima L., A. elongata E., Convolvulus cantabrica E., Echinm altissimum

Jacq., Marrubinm remoliim Kit., Salvia Aelhiopis L., S. auslriaca L.,

Erythraea lenuifolia Grisb., Vinca herbacea W.Kit., Hieracium echioides

Eumn., Seuecio Doria L., S. tenuifolius Jacq.. Achillea asplenifolia Vént..

A. pectinata Willd., Anthemis auslriaca Jacq., Scabiosa suaveolens EJesf,

Plantago arenaria TT'. Kit., Polygonum arenarium TT. A'., Oichis palustris

Jacq.. Gagea pusilla Schult., Scirpus compressus L., Carcx stenophylla Wahl.,
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C. divisa Huds., C. supina Wahl., C. nilida Hst., Aegilops cylindrica

Hst, Triticum cristaluin Schreb.

Eme jellemz adatokból kitnik, hogy Székesfehérvár környékének

nincsen egyetlen egy olyan vadon term edényes növényfaja sem, mely Budapest

határában, vagy annak közvetctlcn környékén szintén nem volna otthonos.

Kitnik egyszersmind az is, hogy növényföldrajzi szempontból városunk kör-

nyékének növényvilága hazánk flórájának abba a keretébe illik teljesen,

a melyet pannóniai, vagyis pannonhalmi flóravidéknek szokás nevezni.

Hollós László: A hazai Scleroderma-fajok szét-

választása.*

(Egy eredeti táblával.)

A pusztáinkon gyakori Scleroderma Corium Grav.** helyesen a Mycenas-

trum génuszba tartozik*** és így hazánkban a következ Scleroderma-fajok

teremnek : Scl. vulgare Fr., Scl. Cepa Pers., Scl. Bovista Fr., Scl. verrucosum

Pers. E fajokat egymástól elválasztani nehéz, mert közelrl rokonok

egymással ; a sötét, majdnem fekete spóráiknak az alakjára és a mére-

teire bajos támaszkodni, mivel gyakran ugyanazon példánynak a spórái is

nagyon eltérk.

Tulasnet a Scl. vulgare, a Scl. Bovista és a Scl. verrucosum fajokkal

behatóan foglalkozván, azt írja (p. 8) : » Mindazonáltal, hogy ez a három faj

nézetem szerint nagyon nehezen különböztethet meg, nem merek magamnak

hízelegni azzal, hogy hibátlanul sikerült azokat meghatároznom «.

Mivel láttam, hogy kiváló mycologus-októl cserébe kapott Scleroderma-

fajok is gyakran tévesen vannak meghatározva és az exssiccata-kra sem lehet

támaszkodni, különböz módon próbáltam jó eredményre jutni. Az érett

Scleroderma-fa.jk sötét spóráit marószerekkel törekedtem világosra változtatni

és e czélból legjobban vált be a kálilúg. Már több évvel ezeltt észre-

vettem, hogy a tárgylemezen lev sötét spóratömeg, kálilúggal megcsöppentve

világosabb lesz és ekkor mikroszkóppal nézve, egyes Scleroderma-ia.]ok spóráin

recze mutatkozik, más fajoknál reczézetet nem láthatunk, csak a spóra belse-

jében csepp csillámlik át. Ezt a körülményt törekedtem felhasználni a hazai

Scleroderma-f&jok szétválasztásakor és sok lelhelyrl származó példányt vizsgál-

tam meg a következ módon.

A tárgylemezre helyezett spóratömeget vízzel megnedvesítvén, kálilúggal

megcsöppentem és miután a fedlemezzel szétdörzsölöm, csakhamar a mikro-

* A növénytani szakosztálynak 1901. évi márczius 27-iki ülésén elterjesztette

Mágocsy-Djetz Sándor.
** Graves. in Duby, Bot. Gallicum, 2, p. 892.

*** Mycenastrum Corium Desvaux, in Ann. cl. Se. Nat. sér. 2. T. XVII, p. 143.

tTulasne, De la fructiüeation des Scleroderma, comparée á celle dcs Lyco-

perdon et des Bovista, in Ann. d. Se. Nat. sér. 2. T. XVII, p. 5- 18, Pl. 1, 2.
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szkóp alá teszem. Kálilúggal megnedvesítve a Scl. vulgare és a Scl. Bovisla

spóráinak a felszínén reczézet mutatkozik, a Scl. Cepa és a Scl. verrucosum

spórának a felszínén recze nem látszik. A fajok szétválasztására szolgáljanak

a következk.

A Sderodcrma vulgare Fr. gleba-ja kezdetben hófehér, átvágva rózsaszín

lesz, érett korában koromfekete, lila árnyéklattal és fehér tráma-rostokkal márvá-

nyozott, késbb zöldes szürke. Spórái gömbölyek, sötétek, durva tüskékkel,

7—12 u átmérvel. Kálilúggal kezelve, felszínükön reczézet mutatkozik.

Fjellemei ezenkívül: halavány ockerszín peridiuma igen vastag, kemény,

tetején többnyire pikkelyesen összerepedezett.

Ide tartozik a New-Yerseybl ismeretes Scl. flavidum Eli. et Evrh* mely

a jellemzés szerint a Scl. vulgare-\.'ó\ földalatti fejldésével és a fölrepedési mód-

jával különbözik. Kaptam Ellis-tl.

A Scleroderma Cepa Pers. gleba-ja kezdetben hófehér, átvágva rózsa-

szín lesz, érett korában koromfekete, lila árnyéklattal és fehér trama-rostokkal

márványozott, késbb szürke, fekete-lila árnyéklattal. Spórái gömbölyek, feke-

tések, tüskések, 8— 10 ,« átmérvel. Tüskéi rendesen hegyesek, finomabbak,

kisebbek mint a Scl: vulgare tüskéi és a kálilúggál megcsöppentett spórán

reczézet nem mutatkozik. Ha az anyag friss, vagy nem nagyon régi, kálilúggal

a spórák belsejében egy csepp látható.

A föntebbieken kívül f jellemei : a gömbölyded, vörösbarna, többnyire

sima, frissen nagyon vastag peridium szárazon vékonyra zsugorodik.

Eme gombát a legtöbb mycologus a Scl. vulgare-vel téveszti össze.

A kálilúggal kevert spórák révén a két faj könnyen választható el egy-

mástól.

A Scleroderma Bovista Fr. spóratömege olajbogyó-barna, trama-ja sárga

és így gleba-ja zöldesnek látszik. Spórái gömbdedek, durva tüskékkel, 10—13 /i

átmérvel, sötétebbek és valamivel nagyobbak mint a Scl. vulgare spórái. Káli-

lúgtól világosabbakká lesznek és felszínükön reczézet mutatkozik. Figyelmesen

nézve, néha kálilúg nélkül is láthatjuk eme reczéket. Noha spórái átlag 10— 12/t

átmérjek, mégis egy-ugyanazon, kivált félig érett példányban a spórák

átmérje 6— 14 /í között is ingadozhatik. Spóráinak átmérje Saccardo*"

és utána Winter*** szerint 14—15
f.1,

Mas se el" szerint 10—13//.

F jellemei ezenkívül : a sárgás, vékony, puha peridium késbb rideg és

törékeny lesz, olajbogyó-barna spóratömege sárgás trama-erekkel márványozott.

Ezen jellemeit figyelembe véve, könnyen megkülönböztethetjük a Scl.

vulgare-tö\, mellyel spóráinak a reezézetévcl egyezik.

A Scleroderma verrucosum Pers. gleba-tömege umbra-barna, fehéres

trama-erekkel. Spórái gömbölyek, ersen tüskések, sötétek, 10—13 f.i átmérvel.

* Eli is ct Everhart, Journ. Mycol. 1875, p. 88. Saccardo, Syll. Fung.

VII. P . 139.

** Saccardo, Sylloge Kung. VII. p. 135.

' * • Rabenhorst-Winter, Krypt. FI. p. 889.

+ M a s s e e, Monogr. Brit. (lastrom. p. 51.





Növénytani Közlemények.
I. kötet, 1902. I. Tábla.

'

*

;•"'

-

.<:v

J I

A

'£

' » .

.

•"•^ 4
'

' •
. .

.

*& *&> "

.

>i £f

Tít

''.;-

>

11

ítf.t* 4

.

k^%4& 10

*& *SS
*s

i
n

.

*'"';
.
J *

y i

Rajz. Hollós. Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója.



A HAZAI SCLERODERMA-FAJOK SZÉTVÁLASZTÁSA. 61

Spórái nagyságra nézve egyezk a Scl. Bovista spóráival, de kálilúggal fel-

színükön reczézetel nem mutatnak, csak tüskéiket láthatjuk tisztábban.

F jellemei ezenkívül : az ockerszín vékony peridium fels részén ren-

desen pikkelyekkel fedett, gleba tömege umbrabarna, fehéres trama-erekkel.

A tábla magyarázata.

Scleröderma vulgare Fr.

1. Egy pikkelyes példány természetes nagyságban.

2. Friss példány a közepén átmetszve.

15. Négy spórája; az els kett vízben, a két utolsó kálilúgban.

Scleröderma Cepa Pers.

4. A gomba természetes nagyságban.

5. Friss példány a közepén átmetszve.

0. Négy spórája; az els kett vízben, a két utolsó kálilúgban.

Scleröderma Bovista Fr.

7. A gomba természetes nagyságban.

8. Friss példány a közepén átmetszve.

9. Két spórája; az els vízben, a második kálilúgban.

Scleröderma verrucosum (Bull.) Pers.

10. Kicsiny példány, természetes nagyságban.

11. Közepes példány a közepén átmetszve.

12. Két spórája; az els vízben, a második kálilúgban.

Megjegyzés. A rajzok hazai példányokról készültek. A spórák 480-szoros

nagyítással és prizmával vannak vetítve, de nem a mikroszkóp asztalkájának, hanem talpá-

nak a síkjába és így az adott nagyítás számánál jóval nagyobbak.

Thaisz Lajos: Florisztikai adatok Csanádvármegyébl/

Az alföldi megyék közül Csanádmegye bizonyára egyike a florisztikai

szempontból legkevésbé átkutatott vármegyéknek. Legtöbb adatot egy szor-

galmas vidéki szaktársunk : Halász Árpád szolgáltatott, a ki Makó város

környékérl 556 féle növényt sorol el az ottani polgári leányiskola 1888/89.

évi Értesítjében.

Bánhegyes vidékérl néhai Gremsperger József 170-féle növényt

gyjtött. Ezeket Horbás Vincze tette közzé »Közlemények Békés- és Bihar-

vármegyék flórájából « czím dolgozatában. Simonkai Lajos »Aradmcgye

és Arad sz. kir. város természetrajzi leírása« czím mvében vagy 18-félé

csanádmegyei növényrl is megemlékezik, nagyobbára Mezhegyes vidékérl.

Nem lehetetlen, hogy az irodalom szorgosabb kutatása után egyéb adatok

is el fognak kerülni e megyére nézve. Én 1899. évi augusztus 21-tl szep-

tember hó 20-ig tartózkodtam Battonyán és Földeákon ; ez alkalommal 221

' Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi márczius 12-iki ülésén.



bJ THA1SZ LAJOS

fele növényt jegyeztem ott össze. Az alábbi növénynévsort a késbb megírandó

csanádmegyei flórához mint puszta adatokat minden további kommentár nélkül

teszem közzé. A növénynevek után tett »F« bet Földeák, »B« bet pedig

Battonya községek határát jelentik.

Salyinia natans (L.) I
7

. Typha angustifolia L. F. 15. Typha latifolia L. 1{.

Alisma Plantago L. F. If. Butomus umbellatus L. F. Digitaria sanguinalis (L.) F. lt.

Echinochloa Crus galli (L.) F. It. Setaria verticillata (L.) F. lt. Setaria glauca (L.) F. If.

Setaria viridis (L.) F. B. Heleochloa alopecuroides Hst lt. Alopecurus pratensis L. F.

Holcus lanatus L. F. lt. Arrhenatherum elatius L. lt. Phragmites communis Trin. F. lt.

Eragrostis minor Hst F. lt. Dactylis glomerata L. F. Poa pratensis L. F. Poa

annua L. F. B. Poa palustris L. F. Glyceria aquatica (L.) F. lt. Bromus secalinus

L. F. Bromus sterilis L. F. Bromus tectorum L. F. Loiium perenne L. F. If.

Agropj'rum repens (L.) F. It. Hordeum murinum L. F. If. Scirpus maritimus L. F.

Scirpus lacustris L. F. If. Heleocharis palustris L. F. Carex vulpina L. F. Lemna
minor L. F. Lemna gibba L. F. Asparagus altilis (L.) F. Cannabis sativa L. F.

Urtica urens L. F. B. Urtica dioica L. F. If. Aristolochia Clematitis L. F. Polygonum
amphibium L. var. natans Moench. F. Polygonum amphibium L. var. terrestre Leers.

F. lt. Polygonum lapathifolium L. F. If. Polygonum mite Schrk. F. Polygonum
aviculare L. F. lt. Atriplex Ta'.aricum L. F. If. Atriplex roseum L. B. Atriplex

hastatum L. F. Atriplex patulum L. F. It. Kochia scoparia (L.) F. Salsola Káli

L. F. Chenopodium polyspermum L. F. If. Chenopodium Vulvaria L. B. Chcnopodium

hybridum L. F. B. Chenopodium urbicum L. F. lt. Chenopodium rubrum L. B.

Chenopodium opulifolium Schrad. F. Chenopodium album L. F. If. Amarantus

retrofiexus L. F. lt. Amarantus commutatus A. Kern. F. B. Portulaca oleracea L. F.

Agrostemma Githago L. F. Melandrium album (Mill.) F. B. Saponaria officinalis

L. It. Stellaria média L. If. Stellaria aquatica (L.) F. Nigella arvensis L. F. Delphi-

nium Consolida L. F. lt. Delphinium orientale Gay. F. Clematis Vitaiba L. F.

Ranunculus sceleratus L. F. Ranunculus bulbosus L. F. Ranunculus arvensis L. F.

Ranunculus repens L. F. Papaver Rhoeas L. F. Lepidium ruderale L. F. Sisymbrium

Sophia L. F. Sisymbrium officináié Scop. F. lt. Sisymbrium Columnae Jacq. F.

Sinapis arvensis L. F. B. Dip>lotaxis muralis (L.) F. If. Bursa pastoris Wigg. F. If.

Brassica elongata Ehrh. F. Reseda lutea L. lt. Potentilla supina L. F. Potentilla

reptans L. F. B. Prunus spinosa L. F. Medicago sativa L. F. lt. Medicago fal-

cata L. F. B. Medicago varia Mart. B. Medicago lupulina L. F. Melilotus albus

Desv. F. Melilotus officinalis L. F. If. Trifolium pratense L. F. Trifolium fragi-

ferum L. F. Trifolium repens L. F. lí. Trifolium hybridum L. F. Lotus corniculatus

L. F. lt. Galega officinalis L. F. Astragalus Cicer L. F. B. Coronilla varia L. F. B.

Vicia tetrasperma L. F. Vicia Cracca L. F. Vicia picta C. A. Mey. F. Lathyrus

hirsutus L. F. Lathyrus pratensis L. F. Lathyrus tuberosus L. F. B. Ononis

spinosa L. F. If. Erodium cicutarium (L.) F. Euphorbia virgata W. K. F. If.

Euphorbia lucida W. K. F. Euphorbia falcata L. F. Euphorbia Cyparissias L. F. B.

Euphorbia helioscopia L. F. Abutilon Avicennae Gártn. F. Allhaea officinalis L. F. It.

Althaea cannabina L. F. Malva silvestris L. F. It. Malva negleeta Wallr. F. lt. Hibiscus

ternatus Cav. F. B. Lythrum Salicaria L. F. B. Lythrum virgatum L. F. Eryngium

campestre L. F. Conium maculatum L. F. lt. Pimpinella saxifraga L. F. lt, Pastinaca

sativa L. F. B. Daucus Carota L. F. B. Prionotis Falcaria (L.) F. Lysimachia vulgáris

L. F. Lysimachia Nummularia L. F. B. Anagallis arvensis L. F. If. Anagallis coerulea

Schreb. F. If. Erythraea pulchella (Sw.) F. Convolvulus arvensis L. F. It. Calystegia

sepium (L.) F. Cuscuta Epithymum Murr. F. Heliotropium Europacum L. F. lt.

Cynoglossum officináié L. F. Lappula echinata Gilib. F. It. Symphytum officináié L. F.

Anchusi officinalis L. B. Cerinthe minor L. F. Echium vulgare L. It, Verbéna

officinalis L. F. Ajuga Chamaepitys L. F. lt. Teucrium Scordium L. F. B. Scutellaria

hastifolia L. F. Marrubium vulgare L. F. If. Marrubium peregrinum L. F. lt. Sideritis
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montana L. F. Glechoma hcderacca L. F. lt. Brunella vulgáris L. F. B. Leonurus

Cardiaca L. F. B. Leonurus Marrubiastrum L. lí. Ballota nigra L. F. B. Stachys Ger-

manica L. F. lí. Stachys palustris L. F. Stachys annua L. F. lt. Salvia verticillata L.

F. II. Salvia nemorosa L. F. It. Lycopus exaltatus L. F. Lycopus Europaeus L. F. B.

Mentha Pulegium L. F. B. Calamintha clinopodium (L.) F. Calamintha Acinos (L.) F.

Lycium vulgare Dun. F. B. Hyoscyamus niger L. F. B. Solanum nigrum L. F. B.

Solanum alatum Moench B. Datura Stramonium L. F. B. Verhascum Blattaria L. F.

Vcrbascum phlomoidcs L. F. Linaria spuria (L.) F. B. Linaria Elatine (L.) F. Linaria

vulgáris Mill. F. B. Gratiola officinalis L. F. Plantago major L. F. B. Plantago media

L. F. Plantago lanceolata L. F. B. Asperula cynanchica L. F. B. Galium verum Scop.

B. Galium tricorne With. F. Galium Aparine L. F. Sambucus Ebulus L. B. Knautia

arvensis L. F. B. Scabiosa ochroleuca L. F. Bryonia álba L. F. B. Erigeron Cana-

densis L. F. B. Pulicaria vulgáris Gártn. B. Xanthium spinosum L. F. B. Xanthium

strumarium L. F. B. Bidens tripartita L. F. B. Anthemis Cotula L. F. Achillea Mille-

folium L. F. B. Matricaria inodora L. F. Arthemisia vulgáris L. B. Tussilago Farfara

L. F. Senecio vulgáris L. B. Arctium Lappá L. F. B. Arctium minus Bernh. F. B.

Carduus acanthoides L. F. B. Cirsium arvense Scop. F. B. Cirsium lanccolatum (L.)

F. B. Onopordon Acanthium 1.. F. B. Centaurea solstitialis L. F. B. Cichorium Intybus

L. F. B. Lapsana communis L. B. Picris hieracioides L. F. B. Inula Britannica L.

F. B. Taraxacum oflicinale VVigg. F. B. Taraxacum serotinum (W. K.) F. Lactuca

saligna L. F. B. Lactuca sagittata W. K. F. B. Lactuca Scariola L. F. B. Sonchus

laevis (L.) F. B. Sonchus asper (L.) F. B. Sonchus arvensis L. F. B. Sonchus uligi-

nosus MB. F. Carthamus lanatus L. F. Crepis puklira L. F. Crepis rhoeudifolia MB.

F. Crepis setosa Hall. f. F. B.

Wagner János. A Crocus reticulatus Stev. új

termhelye.*

Az elmúlt iskolai év végén megtaláltam Búzás József és Rózsa
Géza tanítványaim növénygyjteményeiben ezt a szép tavaszi sáfránt, még

pedig Kiskún-Félegyházáról.

Bernátsky Jen is gyjtötte ezt a növényt két évvel ezeltt a síkság

homokján és a növénytani szakosztálynak 1899. április 12-diki lcsén ilyen

czímmel tartott róla eladást: »Crocus reticulatus az Alföldön «. Ezen eladás

tudtommal nem jelent meg nyomtatásban nem tudom, hogy a szerz

hol is szedte tulajdonképen ezt a növényt ; de gyjtötte legyen bárhol a mi

Nagy Alföldünkön, a félegyházai termhely mindenképen nevezetes és meglep

jelenség.

Örömmel vártam az idei tavaszt ; nemcsak azért, hogy e növény ide való

elfordulásáról személyesen gyzdhessem meg, hanem azért is, hogy ezt a

szép tavaszi híradót, melyet eddig csak termésben szedtem, virágban, a tövén is

szemlélhessem.

A múlt évben márczius 18-án kimentem a tanítványaimtól megjelölt helyre és

meg is találtam a növényt. A termhely tulajdonképen egy terjedelmes homok-

buezka, melyet a Félegyházáról Szeged felé men vasúti vonal a pályaudvartól

A növénytani szakosztálynak 1901. évi május 8-diki ülésen elterjesztette

Thaisz Lajos.
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számított 6 l/2 km. távolságban szel át. E helyen, még pedig a számozatlan 278.

és 279. rház között körülbelül 1 km. hosszú vonalon többnyire szálanként

terem a szóban forgó sátrán, helyenként azonban olyan srn n, hogy

asztallap nagyságú kékes-fehér foltokban mutatkozik ; Szeged felé menet a jobb

oldalon alig akad pár szál, a két rház távolságának a közepe táján azonban

éppen a jobb oldalon egy dln és az a mellett ültetett ákáczsor mentén, arány-

lag kis területen terem a legtöbb.

A homokbuezka sr gyeppel bentt és Crocus-i esakis gyep között talál-

tam, a mi különben természetes is, a laza homokból kifújná a széles elpusztítaná.

A megfigyelt összes példányok kevéssé eltérnek a jól fejldött hegyvidéki

példányoktól. Az eltérések nagyjában megegyeznek azokkal, a miket B c r-

n á t s k y a verseczi gyepbl kivándorolt, kikopott egyedekrl ír (Termtud. Közi.

Pótf. 1898. évf. 165. lap). A homoki példányokról tartott eladását nem isme-

rem, azért nem tudok olyan esetleges különbségre rámutatni, a mely az

termhelyének növényei és az itteni példányok között valóban fennállhat.

Az itteni példányok általában igen halaványak, csaknem fehérek, a sötét

csíkok (rendszerint 5) pedig éppen ezért nagyon rikítók.

A lepelsallangok néha nagyon rövidek, számuk a rendesnél yyakran

több, de a rendes szám mellett is feltn sok virág sallangjainak a rendkívüli

keskenysége. Sok virágon nem üti meg a küls sallang szélessége középen

mérve a négy millimétert ; a virágok tehát feltnen karcsúak. A hagymagumó

rendszerint mélyen fekv, sokszor összetett; egy szárból pedig 11 észlelt

esetben három virág ntt ki.

Népies nevét is kérdeztem, bár tudom, hogy az így egy-két embertl

hallott nevek alig érnek valamit; annyival is inkább, mivel a magyar paraszt-

nak megvan a kutatás szempontjából az a rósz szokása — a mit Borbás
már régen megfigyelt, — hogy akkor is mond valami nevet, mikor tulajdon-

képen semmit sem tud, mert restellj, hogy a kérdezt útba ne igazíthassa,

kitalál hát hamarjában valami nevet. Egyik azt mondta, hogy a neve : pacsirtafü;

meg is indokolta, azért, mert akkor virít, mikor a pacsirta megszólal. A másik

szarkalábat mondott, de nem tudta okát adni, hogy miért ?

A Crocus reticulatus Stev. legközelebbi termhelye Kbánya volt.

Innen említi S a d 1 e r Flóra comit. Pesthinensis II. kiadásában (in pascuis

arenosis vor dem Steinbruch prope ad Pesthinum). Kerner és Borbás
szerint nagyon ritka e helyen.

D c g e n Árpád gyjteményében van egy példány, melynek név-

jegyén Frivaldszky saját kezeírása olvasható; csak az a kár, hogy köze-

lebbi termhely mellzésével csupán »cottus Pesth« van megjelölve.

E szép csíkos sáfrányunk tehát kétségtelenül termett valamikor Pest

közelében, hogy ott ma nem fordul el és Budapest flórájából törülnünk kell

:

kitnik Nendtyich Káról y-nak Janka V i c t o r-hoz intézett levelé-

bl, melynek németül írott eredetije D e g e n Árpád birtokában van. A levél-

nek a Crocus íriiculaiiis-ra. vonatkozó része a következ :

»E.n magam nem találtam a Crocus reliculatus-t, daczára annak, hogy

a vidéket Kbánya és a Ludoviceum közölt nagyon gondosan átkutattam.
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Kirándulásomról haza menve, betértem Gerendayhoz, ki akkor mint növénytani

tanár a botanikus kertben lakott és a ki a növények termhelyeit Budapest

környéken igen jól ismerte. O azt mondta nekem, hogy sem találta soha

sem, de R o c h e 1 ti hallotta, hogy a hely, hol a Crocus reticulalus egykor

termett, ma tol van szántva, míveltetik és a Crocus ennélfogva kipusztult.

Hogyan jutottam a herbáriumomban lev példányokhoz, azt ma nem tudom

megmondani. Mindenesetre csak Sándor-tói kaphattam. Szándékom e

napokban kijönni és a példányokat megtekinteni ; az írásból talán csak meg-

ismerem, honnan származnak.

Úgy mint a Crocus, úgy járt bizonyosan sok más növény is Buda-

pest környékén. Egykor tényleg termettek itt, de a kultúra kipusztította

azokat« .... »Budapest, 1883. III. 30. Dr. Ncndtvich Károly s. k.«

Habár Budapest melll eltnt, mégis ersen hiszem, hogy c sáfrán

számos egyéb vidéken is terem még az országban az Alföldön is, de korai

és gyors elvirításával elkerülte gyjtink figyelmét, annyival is inkább,

mivel termésben éppenséggel nem tnik fel a f között és ebben az

állapotában csak véletlenül szedhet, vagy pedig olyan helyen, a hol elfor-

dulásáról bizonyosak vagyunk.

r

Péter fi Márton: Ujabb adatok hazánk lombos
mohainak ismeretéhez.*

A »Pótfüzctek« 1899. évfolyamában megjelent bryologiai adatok folyta-

tásaként a következket közlöm :

Sphagiium aculifolium Ehrh. var. gracile Roll. in litt.

A talak egyike a leggyakrabban elforduló tzegmohoknak és mint

ilyennek nagyon sok alakja van. Az én mohomat Roll határozta meg.

Szerinte a neki küldött anyagban két alakot lehet felismerni, gy mint : egy

/. eompacíum-ot, alacsony pirosló gyeppel és egy sudarabb termet f. vires-

cetis ct, halavány- zöldes gyeppel. Mindkét alak vegyesen n. Szedtem a Páring

havascsoport »Páring« nev csúcsán, körülbelül 2000 m. tengerszín feletti

magasságban, medd állapotban.

U\'isiopsis lenuis (Schrad.) (Syn . Gynmostomum tenue Schrad. Samml.

I. no. 31. (1796.) ; Jur. Laubmtl. p. 13.
;

Hazsl. Magy. birod. mohfl. p. 85. ; Gyro-

weisia tenuis Schimp. Syn. ed. 1. 1860.) Limpricht (Rbh. Kryptfl. ed. II.

IV. I. p. 235.) a Gyroweisia Schimp. génuszról így ír : »Bisher wurde dicse

Gattung nirgcndswo anerkannt, indess ist sie nicht schlechter, als manchc

anderc ; denn ausser dem vom Kapselringc hergenommenen Merkmale, . . .

finden sich anderc noch im anatomischen Baue des Stámmchens und der

Blattrippe.« Ezek után a Schrader faját bátran külön génusz alá állíthatni.

A növénytani szakosztálynak 1902. évi februáríus 12-iki ülésén elterjesz-

tette Schilbcrszky Károly.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, '2. füzet. 5
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A prioritás szigorú szem eltt tartásával a Weisiopsis Schimp

alá kell helyeznünk, mert ez a legrégibb a Schimpc r adta négy génusz-

név (Weisiopsis 1846., Gymnoweisia 1846., Weisiodon 1856., Gyroweisia

1860.) között. N nedves homokk-sziklákon Déva és Maros-Solymos között,

továbbá Piski felé, egy vasúti híd kövein.

Weisia viriditla (L.) Hechv. Fund. musc. II. p. 90. (1781.)

Közönséges mindenfelé. Boiczán a mészsziklák hasadékaiban bven
szedhet a var. amblyodon (Brid.J Br. eur., mely a talaktól leginkább

csenevész szájpárkányzatával tér el. Déván a Várhegyen a var. subglobosa

Schimp. is n, melyet leginkább gömbded (nem hengeres) tokja jellemez.

Ugyanott szedtem egy nagyon hosszúlevel alakját is, mely a típustól még

nagyobb spóráival is eltér.

Weisia rutilans (Hedw.) Lindb. Bidrag. Till. moss. syn. no. 65 (1863.),

Limpr. in Rbh. Kryptfl. ed. 2. IV. 1. p. 251). (Syn. : Weisia mucronata

Bruch in Sched. et auct. Hung.)

Hazslinszky nem említi e faj rónaszél levelét, pedig ez a f
ismertetje, mert máskülönben nagyon hasonló az elbbi fajhoz, csakhogy

toknyele halaványabb, a tok csrével együtt hosszabb, végre a szájpárkányzat

fogai lyukasak. Terem Déván a Rézbánya melletti erdkben. Hazánkból csak

Schur említi Nagy-Szeben melll. Ritka faj.

Dicranella varia (L.) Hediv. var. callistoma (Dicks.J Br. eur. fasc.

33/40. p. 21. Hasonló a talakhoz, csakhogy tokja csupán olyan hosszú,

mint a milyen széles, toknyilása igen tágas, kupakja meg nagyobb, mint

maga a tok. E feltn alakot a D. curvata (Hedw.) Schimp. példájára külön

fajnak is lehetne tekinteni, mert úgy viszonylik a talakhoz, mint a D. curvata

(Hedw.) Schimp. a D. subulata (Hedw.) Schimp. -hez. Terem Déva mellett egy

régi, elhagyott téglavet-verem oldalfalán a Microbryum Floerkeanum (W. et M.)

Schimp. társaságában.

Paraleucobryum albicans (Br. eur.) (Syn. : Dicranum albicans Br. eur.

fasc. 43. Suppl. I. (1850.) et auct. onm.

A Paraleucobryum albicans (Br. eur.) néhány rokonfajával együtt össze-

köt tag a Dicranum és Campylopus génuszok között. Széles levélere miatt,

mely szerkezetében igen elüt a Dicranum-októl és közeledik a Campylopus -ok

felé, czélszcrnek vélem a L i n d b e r g-féle szubgénusz, mint génusz alá helyezni

e fajt, annál is inkább, mert ezt a tok szerkezete is megkívánja. E fajt

Erdélybl senki sem említi ; Limpr i cht szerint B ar t h szedte volna a

kerczesórai havasokon, innen való példányt azonban nem láttam B a r t h

mohai között. Els erdélyi lelhelye tehát valószínleg a Páring, a hol a

»Girsea« nev csúcson szedtem körülbelül 2300 m. t. sz. feletti magasságban.

Fissidens pusillus Wils. Mscr. ; Milde Br. sil. p. 82.; Jur. Laubmfl.

p. 61.; Demeter: Orvos-természettud. Ért. p. 37. (1890.) E ritka Fissidens-

fajnak most immár második erdélyi lelhelye a dévai Bezsán-erdnek nedves

trachyt-szakadéka, hol a Plagiothecium depressum (Bruch.) Dix. et James társa-

ságában n. Példányaim nagyon hasonlítanak a L i m p r i c h t var. irri-

gíius-óhoz, vagyis a mohocskák nagyobbak, a levelek hegye kissé pirosas
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szegély, a mely jelleg már átmeneti vonás a F. rufulus Br. eur.-h.oz, a

többi jelleg azonban arra mutat, hogy a dévai moh a talak kissé nagyobb,

a Fissidcns-ekné\ gyakori, árnyékban jobban kifejldött alakja. A dévai F.

pusilhis Wils. termése szeptember végén érik.

Fissidens exilis Hediv. Spec. musc. p. 152. exet. syn. (1801.) ; Limpr.

in Rbh. Kryptfl. cd. 2. IV. I. p. 446. Terem Déva mellett a Finyikur nev
erdben. A régibb bryologusok ezt a fajt rendesen összetévesztették a Fissi-

dens bryoid.es (L.J Hediv. var. Hedwigi-vel. Éppen azért új revíziót kíván

Schur adata, a ki e mohot Nagy Szeben melll közli. A mi felismerését illeti,

els pillanatra feltnhetik szegélytelen levelérl. E tekintetben hozzá hasonló

középeurópai fajunk csupán egy van : a F Arnoldii R. Ruthe. Rügykép

q
1 növénykéi pedig ettl is jól elkülönítik.

Fissidens décipiens De Not. in Piccone Elench. musch. lig. no. 181.

(1863.) ; et in Cronaca bryol. ital. in Comm. erit. II. p. 98. (1866.) ; Milde

p. 84.; Schimp. Syn. ed. II. p. 118.; Vént. et Bott. En. erit. musch. It.

194. Limpr. I. 451. [Syn.: F. adianthoides (L.) Hedw. forma emend. Hazsl.

absque diagn. et loc. nat.] Levélsejtjei sötétek, át nem látszók, csak fél-

akkorák, mint a F. adianthoides (L.J Hedw.-éi. Ere néha kis árhegybe fut

ki =f. mucronaia Breidl. in sched. F ismertet jele a levélszövete, meg a

termhelye, mert mindig csak sziklákon n. Szedtem Boicza, Algyógy mellett

és a Szurduk-szorosban a Polatistye-határpatak sziklás partjain. Erdélyre nézve új.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. var. flavisetits Limpr. I. p. 487. A peri-

chaetium bels levelei csipkések, toknyele sárga. Szedtem a Szurduk-szoros-

ban és Hosszúaszón.

Grimmia funalis (Schwágr.) Schimp. Syn. ed. I. p. 211. Jellemz erre

a fajra a vastagfalú sejtekbl alakuló levélszövet. A levél rendesen szrben

végzdik, de néha e szr egészen hiányzik, ezen utóbbi példányok alkotják

a Z e t t-féle f. epilosat. Schur szerint az árpási havasokon Heufler
szedte volna, de Heufler munkájában ennek nyoma sincsen és így azt

hiszem, ez az els biztos erdélyi adat. Szedtem a Páring-hegység Girsea nev
csúcsán körülbelül 2000 m. t. sz. f. magasságban.

Amphoridium Mougeolii (Br. eur.) Schimp. in Br. eur. Consp. Vol. VIII.

Coroll. p. 40. (1856.) Szedtem a Szurduk-szoros nedves szikláin és Arad-

megyében Gurabonczon. A Szurduk-szorosban a f. uliginosa is elfordul,

mely termetében kisebb és levelei ritkábban állanak. Erdélybl senki sem említi.

Fontinalis gracilis Lindb. Not. ur. Sálk. p. Fauna et Flóra fenn. p.

274. (1868.) E faj idáig csak a Retyezát melletti Rin maré patakból volt isme-

retes. Bven n tapasztalásom szerint a .Szurduk-szorosban a Zsily-folyóban.

Egyik alakjának levelei nagyon aprók, egész termete kisebb, úgy hogy ez által

nagyon feltn.



Mágócsy-Dietz Sándor: Az elszalagosodás.*

Jelenlegi soraimban nem szándékozom az elszalagosodás (fasciatio)

jelenségének magyarázatával foglalkozni — nem pedig azért, mert ez a jelen-

ség nagyon is ismeretes. Nem is igényel beható vizsgálatot annak megállapí-

tása, hogy az elszalagosodás vagy azáltal keletkezik, hogy a szár csúcsa

elszélesedik, vagy pedig azáltal, hogy az ágak, melyek egymáshoz közel es
tenyészkúpokból fejldtek növekedésük legels szakában mintegy fejldésük

kezdetén egymással összennek ; ez utóbbi esetben a fasciatio keletkezésére

nézve közel áll a cohaesiohoz, mely már eredetileg külön álló szervek, pél-

dául ágak összenövése. A fasciatio elbbi esete a gyakoribb, az utóbbi a

ritkább. Az elbbi módon keletkezett fasciatio felismerhet arról, hogy egyet-

len ellaposodott bélt fog körül a farész, az utóbbiban gyakran több egymás-

tól farészck által elkülönített bélt találunk, melyeket a farészszel együtt közös

kéreg és epidermis fog körül.

Ismeretes az is, hogy az elszalagosodás okául különösen az utóbbi

esetben az egymáshoz közel es szárak tenyész csúcsára igen íiatal korban

gyakorolt nyomást tekintik, az elbbi esetben pedig létrejöhet az elszalagoso-

dás — melyet inkább tekintenek pathologikusnak — a nyomás folytán is, de

leginkább a tenyész kúp szövetének rendellenes alakulása különösen egy

irányban való kiterjedése folytán, melylyel sokszor vele jár, hogy az egyetlen

tenyész csúcs helyét több egymás mellett álló tenyész csúcs foglalja el.

A rendes száraktól az elszalagosodott szárak nemcsak ellaposodott alak-

juk által ütnek el, hanem nagyobb tömegük által is, mert nemcsak a szár

térfogata mutat nagyobb gyarapodást, de a száron a rendestl eltéren elhelye-

zett szervek, ú. m. levelek, virágok és a leveles ágak is nagyobb számúak,

mint a rendes fejlettség száron, a mi természetes következménye az elszala-

gosodást kisér körülményeknek. Nevezetesen az elszalagosodás jóformán

mindig csak akkor fejldik ki vagy alakul meg kifejezetten és marad meg,

ha az elszalagosodott szár, illetleg növény bven kapja a táplálékot.

Némely esetben az elszalagosodás örökölhet is, mint azt a magról sza-

porított kakaslaréj (Celosia eristata) is bizonyítja, de megmarad akkor is,

ha a növényt elszalagosodott hajtásról szaporítjuk, mint pl. az irodalom tanu-

sága szerint a mirtuson. Különben a fasciatio örökölhetséget illetleg legutóbb

a DeVri.es Hugó" nagyjelentség munkájában »Die Mutationstheorie« kö-

vetkezleg nyilatkozik : »az Oenothera génusz vagyis inkább a Biennis fajok

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi április 9 iki ülésén.

**
I. Bd, Leipzig 1901. 345. 1.



AZ ELSZALAGOSODÁS. 69

(Onagra algénusz) csoportjában a megtelel feltételek közt az elszalagodásra

való képesség lappangó állapotban örökölhet.

«

Az elbb említett körülményekbl és az irodalomban található adatok-

ból Frank* azt következteti, hogy a megfelel viszonyok közt majd

valamennyi növény képes elszalagosodott hajtások fejlesztésére.

Az újabb idben ismeretessé lett esetek száma"" Frank állításának

helyessége mellett bizonyítanak, a mint, hogy a növények növekedésében és

fejldésében nem is lehet találni olyan jelenséget, mely csak egyetlenegy

növény elszalagosodásának lehetségét is kizárná. Ezzel kapcsolatban pedig

áll az a tény, hogy viszont némely növényfaj nagyobb hajlandóságot mutat

a fasciatiora, mint a másik még egyenl körülmények között is, a mire kü-

lönben már Masters*** is rámutatott. Ez a körülmény teszi indokolttá, hogy

a növényeket ebbl a szempontból is figyelemmel kisérjük, mert ily módon

az ismeretes esetek számának szaporodtával esetleg az clszalagosodást elidéz

okokra és a megfelel kedvez körülményekre közvetlenebbül fogunk rá-

mutathatni.

Tekintetbe veend még az elszalagosodott szárrész küls kialakulása,

továbbá a levelek és a másodrend hajtások st virágok és virágzatok kelet-

keztetésére való hajlandósága és végül élettartama is. De figyelembe veend

még azon körülmény is, hogy némely ével különösen fásodó vagy fás nö-

vényen csak egyszer és elvétve alakul meg a fasciatio, míg másokon az el-

szalagosodás évrl évre ismétldik az újonnan fejld ágakon, mint például

az egyetemi növénykertben a Paeonia Humei-n, a Desmodium concinniim-on,

a Punica granatum-on stb. Mindezeknek az okai, körülményei teljesen nin-

csenek tisztázva és még tanulmányozóra várnak.

Éppen ezért nem látszik fölösleges munkának a különböz elszalagoso-

dott növényrészeknek a gyjtése. Minthogy pedig a budapesti egyetemi nö-

vénytani intézetben évek sora óta több ilyen példa gylt meg, t. olvasóim-

nak érdekldése reményében bemutatom az intézet gyjteményét,'1' mely 62

növényfaj többé-kevésbbé elszalagosodott szárrészét öleli fel. A gyjtemény

darabjainak legnagyobb részét Fekete József növénykerti intéz, F i 1 a r s z k y

Nándor és SchilberszkyKároly tanárok a budapesti egyetemi növény-

kertben gyjtötték, kisebb részét szíves ajándékozók juttatták az intézetnek. Az

alább felsorolt elszalagosodott növények közt 27 olyan van, mely az össze-

foglaló tcratologiai munkákban még nincs fölemlítve (a sorozatban dlt betvel

nyomatvák). A csillaggal jelöltek olyan génuszokba tartoznak, melyeknek

közelebbrl meg nem határozott fajain alakult elszalagosodások is ismeretesek

az irodalomban. A gyjtemény a következ fajokat foglalja magában : ff

* Dr. A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. III. Bd. II. Aufl. Breslau

1896. P . 324.
** Dr. O. P e n z i g. Pflanzenteratologic. I. Bd. Genua 1890., II. Bd. Genua 1804.

* Maxwell I. Masters, Pflanzenteratologic. Leipzig 1880. p. 2G.

t Közleményemnek azért helyesebb czíme lett volna ».\ budapesti egyetemi

növénytani intézet fasciatio gyjtemcnyc«.

tt A zárójelben az illet darab lelhelye van megnevezve.
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Abies excelsa Link. (Mármaros vármegye.)

Abobra viridiflora Naud. (Növénykert.)

Acacia glancophylla Steud. (Növénykert.)

Acer campestre L. (Növénykert.)

Achilea setacea W. K. (S.-A.-Ujhely).

Aconitum variegetum L. (Uzsok. Ungvármegye.)

Amaranthus hypochondriacus L. var. monstrosus Hort. (Növénykert.)

Amorpha frutico.sa L. (Növénykert.)

Anthemis austriaca Jacq. (Budapest, Svábhegy.)

Anthemis ruthenica MB. (Csopak.)

Antirrhinum május L. (Kassa.)

Atropa Belladona L. (Növénykert.)

Berberis vulgáris L. (Növénykert.)

Centranthus Calcitrapa Dufr. (Növénykert.)

Chrysanthemum Leucanthemum L. (Kassa.)

*Cotoneaster buxifoHa Wall. (Növénykert.)

*Colyledon gibbiflora Moc. (Echeveria metallica glaucaHort., Növénykert.)

Cucurbita Pepo L. (Növénykert és Hunyadvármegye.)

Cytisus nigricans L. (Növénykert.)

Dahlia variábilis Desf. (Érsekújvár.)

*Delphinium speciosum MB. (Növénykert.)

Desmanthus brachylobus Benlh. (Növénykert.)

Desmodium concinnum DC. (D. pendulifiorum Wahlr., Növénykert.)

*Dioscorea divaricata Blanco. (Növénykert.)

Dioscorea sativa L. (Növénykert.)

Echium vulgare L. (Növénykert.)

Ephedra fragilis Desf. (Növénykert.)

Equisetum limosum L. (Erzsébetfalva.)

Fraxinus excelsior L. (Pilis-Szántó.)

Gleditschia triacanthos L. (Növénykert.)

Hyacinlhus orientális L. (Növénykert.)

Indigofera Gerardiana R. Grált. (Növénykert.)

Lcspcdeza macrocarpa Bunge. (Növénykert.)

Lilium candidum L. (Növénykert.)

Linaria genistifolia Mill. (Budapest, Gellérthegy.)

Marsdenia erecta R. Br. (Növénykert.)

Matricaria inodora L. (Növénykert.)

*Morus rubra L. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Myosotis palustris Lam. (Budapest, svábhegyi kert.)

Paeonia Iíumei Vilin. (Növénykert.)

Petúnia hybrida Hort. (Növénykert.)

Pinus silvestris L. (?)

I'runus avinm L. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Prunus Amygdahts Stokes. (Budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.)

Prunus Maheleb L. (?)
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Punica granatum L. (Növénykert.)

Ranunculus Eicaria L. (Pomáz, Khegy.)

Robina Pseud-acacia L. (Növénykert és Rákosfalva.)

*Rosa canina L. (Növénykert.)

*Rosa sphacrica Gren. (Selmecz.)

Scduui maximum Sut. (Kassa, kertbl.)

*Sedum acre L. (Budapest, Rákos.)

Sempervivum cuneatum Webb. cl Berth, (Növénykert.)

Sorbus domestica L. (Növénykert.)

Spartium junceum L. (Növénykert.)

Taraxacum officináié Webb. (Növénykert.)

Tropaeolum május L. (Kassa, kertbl.)

Valeriána officinalis L. (Növénykert.)

1 'erbena chamaedryfólia Juss. (Kassa, kertbl.)

Vitis vinifera L. (Növénykert és Budaörs.)

Weigelia rosea Lindl. (Növénykert.)

Zinnia verticillata Andr. (Növénykert.)

Az elsoroltak között vannak egyesek, a melyek jól kifejldöttck és az

elszalagosodás szertelen formáit mutatják, mint pl. a Delphinium speciosum

szép sok virágú szára ; a Linaria genistifolia, melynek elszalagosodott ften-

gelye nagyszámú rendes virágzó ágat hajtott ; a Vitis vinifera ága, mely

7 cm. széles és tetején 9 ágat hajtott ; a Pehmia hybrida 23 cm. széles

oldalága ; a Matricaria inodora 18 cm. széles elszalagosodott rövid ftengelye,

mely alsó részében nagyszámú járulékos gyökeret hajtott ; az Ecliium vulgare

9 cm. széles és 59 cm. magas szára, végül a Cucurbita Pepo 3 m. hosszú

elszalagosodott szára, mely 15—30 cm. széles, még most szárazon is. Erdeke*

az Equisetum limosum L. monstr. spirális Milde, mely ers csavarodása

mellett még el is laposodott és hosszú összefügg csavarvonalban fejldött

levelekkel bír.

Különösen említésre méltónak tartom az intézet gyjteményébl a Lilium

candidum elszalagosodott szárát, mely 6 cm. széles és 115 cm. magas, tara-

ján pedig 38 virágot fejlesztett. A virágzó elszalagosodott szárat levágás után

az intézet kísérleti szobájában függesztettem fel, hogy lehetleg ép állapotban

száradjon meg. A szár száradása nagyon lassú volt ; legelbb száradtak meg a

levelek, ellenben a virágok részben épek és frissek maradtak hosszú idn át úgy,

hogy már azt reményeltem, hogy a virágok is lassanként megszáradva épek fog-

nak maradni. Bizonyos id múlva azonban a virág takaró levelei és a porzók is

lehullottak, a term azonban megmaradt, de nemcsak megmaradt, hanem

fokozatosan terméssé fejldött, úgy hogy a kiszáradt száron még most nyolez

termés van.* A termés magvai azonban léhák. Ez a jelenség mindenesetre

annak a bizonysága, hogy az elszalagosodott szárrészben bven volt meg a

táplálék a virág, illetleg a term tovább fejlesztésére. A szárban lev táplálék

bségérl azonban még világosabb bizonyítékot is nyertem. Nevezetesen a

* A bemutatáskor véletlensc«bl letörettek.
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száraz clszalagosodott szárat pontosan megtekintve arra a meglep fölfede-

zésre jutottam, hogy a szár körülbelöl közepe táján álló leveleinek hónaljában

valami új, apró képlet fejldött. Els pillanatban járulékos gyökerekre gon-

doltam, közelebbi vizsgálat azonban azt bizonyítá, hogy a levelek hónaljában

fejldött képletek nem gyökerek, hanem apró kis bulbillák, melyek hosszú-

kás alakúak és 2—3 színtelen levélkét fejlesztettek már. A szár fölösleges

és b táplálék anyagát tehát ezeknek a hagymáknak fejlesztésére használta

fel bizonyára még a száradás kezdetén. Mellesleg jegyzem meg, hogy a

hagymáknak ilyeténképen való megjelenése még összefüggésben van a szer-

vek correlatiójának jelenségével is.

A fehér liliom leveleinek hónaljában bulbillák fejldése különben már

ismert jelenség, hiszen már Wiegmann továbbá Gesner és Tourne-
fort* is tesznek errl említést. Ez utóbbiak kísérletérl következket közli

M o q u i n-T andon:" Gesner és Toumcfort kísérlete szerint, melyet

Du P e t i t-T h o u a r s és De Lens ismételtek, »a fehér liliom levélhónaljá-

ban tetszés szerint lehet tokokat, magvakat (?) vagy hagymákat létesíteni ; csak

a szárat kell leveleivel a virágzás eltt a hagymáról lemetszeni és kissé ned-

ves helyiségben fordítva felfüggeszteni.

«

Az clszalagosodott szárat én nem függesztettem fel fordítva, — de a

helyiség is, melyben száradt — a növénytani intézet élettani dolgozó helyi-

sége június, július hónapokban nem mondható legkevésbbé sem nedves leve-

gjnek és mégis kifejldtek a bulbillák.

Ez eltérés miatt, de a jelenségnek egyébként is érdekes volta miatt

tartottam érdemesnek a bemutatásra és a közlésre.

IRODALMI ISMERTET.

Richter, Aladár, Dr. : Physiologisch-analomische Unlersitchtingen iiber

Liifhviirzeln, mit besonderer Berücksichtigung der Wurzelhaiibe. 12 táblával.

Stuttgart, 1901. Különlenyomat a »Bibliotheca Botanica« 54. füzetébl.

Tagtársunk ezen szép dolgozata részben már 1897-ben készült Gráczban

és az ottani egyetem bölcsészeti karán az Unger- díjjal tüntették ki. Tárgya

13 meleg éghajlatú növény levegbeli gyökereire vonatkozik és kivált a gyökér-

süveg fiziológiai és anatómiai alapon való tüzetes tárgyalását foglalja magában.

A tárgyalt növények részint olyanok, melyeknek gyökerei állandóan a leveg-

ben fejldnek és abban fejtik ki mködésüket, így az Orchidaceae és némely

Aroideae ; részint pedig olyanok, melyeknek gyökerei a levegben fejldnek

ugyan, de csak a talajba jutva mködnek mint gyökerek (Pandanus, Palmae),

tehát az elbbiekkel szemben nem valóságos levegbeli gyökerek. E kétféle

gyökér természetesen szerkezetében is kisebb-nagyobb eltér vonásokat árul

el, miként az a szerz részletes leírásaiból kitnik ; ezekbl azonban általá-

* Pénzig i. ni. II. k 415. 1.

" A Moquin-Tandon, Pflanzcn-Teratologi. Berlin 1842. p. 224.
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nosabb jelentség eredmény nincsen levezetve, miértis a részletekre nézve az

egyes növényekrl mondottakra kell utalnunk. A dolgozathoz 12 táblán összesen

57, részben színes rajz van csatolva, melyek a szövegnek fbb részleteit jól

megvilágítják. R i c h t e r dolgozata a növénytani irodalmat szép és alapos mvel
gyarapítja. Sajnálni való, hogy nem jelent meg — legalább kivonatosan — magyar

nyelven is
;
pedig a szerzt eme vizsgálataiban a Magyar Tudományos Akadémia

is részesítette anyagi támogatásban.

Klein (Budapest).

Tuzson János dr. : »Adalékok Magyarország fosszil flórája ismeretéhez.*

Eladatott a Földtani Társulatnak 1902. évi márczius 5-ikén tartott ülésén.

Szerz két fakövületet kapott meghatározásra : az egyiket a m. kir.

Földtani Intézet küldte és ezt Budakesz határában Darányi Ignácz föld-

mívelésügyi miniszter gyjtötte; a másikat Lóczy Lajos egyetemi tanár

adta át, mint balaton-kövesdi gyjtését.

A budakeszi kövület az inkább Kovácsi felé es ügynevezett »Neue

Acker«-ról való és a küld intézet közölte adatok szerint valószínleg

eocen-korú.

A világosbarna szín kövület igen kemény, egészen elkovásodott, rajta

az évgyrk szabad szemmel is láthatók, melyek átlag 5 mm. vastagok és

csekély görbülésük azt jelzi, hogy a darab valamely idsebb törzs küls

részébl való. A mikroszkópi csiszolatok majdnem egészen átlátszók és a szerkezet

különösen a hosszmetszeteken csak halaványan látszik; csupán egyes apró,

sárga foltocskákon látható élesebben a szerkezete. A keresztmetszeten az év-

gyrk szerkezetén sajátságos, hogy minden egyes évgyrben még két tenyé-

szett gyr foglal helyet. Ezek az évgyr küls felében vannak és az által

képezvék, hogy a vezet réteg tágnyílás sejtjei fokozatosan összelapúlnak,

ezáltal a viszonylagos falvastagság" emelkedik és egy tömöttebb rész kelet-

kezik, a mely azonban megint fokozatosan megyén át a következ vezet-

rétegbe. Ez utóbbi sajátság folytán az álévgyrk határait könnyen különböz-

tethetjük meg a valódi évgyrhatártól, a mely élesen kiválik és elüt a

rákövetkez évgyr vezet rétegétl. A két álévgyrhatár néhol olyan

közel van egymáshoz, hogy majdnem összeolvad.

Az évgyrk e sajátszer szerkezete eddig még sem fosszil, sem jelen-

kori fán mint rendes jelenség nem ismeretes, ezért a fajra mindenesetre

jellemz sajátság. A fakövületet tracheid-ok, egyszer gyantajáratok vagy gyanta-

sejtek és bélsugár-parenchym alkotják.

Az évgyrk vezet tracheid-jei tágnyílásúak, vékonyfalúak és sugárirányú

falaikon egy vagy két sorban elhelyezett köralakú udvaros gödörkék foglalnak

helyet. A vezet réteg a szilárdítóba fokozatosan megyén át, az által, hogy

a tracheid-ek az évgyr határa felé mindinkább laposabbak és vastagabb

falúak lesznek.

A tracheid-ek között az évgyr különböz rétegeiben meglehets egyen-

letesen elosztva foglalnak helyet az egyszer gyantajáratok, melyek a trache-

id-eknél sokkal rövidebb és merleges végfalakkal záródó parenchymás sej-

tekbl valók és a tracheid-ekkel az udvaros gödörkéknél jóval kisebb, egy-
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szer gödörkékkel közlekednek. E gyantasejtek úgy a hossz-, mint a kereszt-

metszeteken barna és fekete szemecskékkel töltvék ki.

A bélsugarak egy sejtsorúak, vagyis egyszerek, 2—39 sejtnyi magasak,
csakis parenchym-sejtekbl vannak alkotva és átlag minden 8 tracheid-sorra

esik egy bélsugár (a keresztmetszeten). A bélsugár-parenchym sugárirányú
falainak gödörkézettsége az elmosódottság következtében már nem látható

tisztán, a mi akadályozza a tüzetesebb meghatározást is. E gödörkékrl csak
annyi volt megállapítható, hogy kerekdedek és kerülékalakúak, egy vagy két

vízszintes sorban foglalnak helyet és egy trachcid-szélességre 1—4 gö-

dörke jut.

A budakeszi kövület a leírt szerkezet alapján a cziprus-típusú fákhoz
tartozik. A fosszil fák között a krétakortól kezdve elforduló Cupressinoxylon-ok
csoportjához sorozandó, a jelenkori fák nemei közül pedig a kövület szerke-

zete különösen a Cryptomeria és a Chamaecyparis génuszok fájának anatómiai
szerkezetével egyezik.

A balaton-kövesdi kövület itt a berekhát-düli szlkben találtatott,

vörös homokkben, mely a gyjt közölte adatok szerint a legalsó triászhoz

vagy még a permi rétegekhez tartozik.

A sötétbarna szín kövületen szabad szemmel a faszerkezetet nem lehet

meglátni. Mikroszkóppal azonban vékony csiszolatokon látható, hogy a szer-

kezet eléggé jól megmaradt. A fa csupán tracheid-ekbl és bélsugár-

parenchym-ból való és évgyrs szerkezet. Az évgyrk határát a sugár
irányában összelapuló 1—3 tracheid-sor alkotja, a mi minden átmenet nélkül

élesen elüt a megelz és rákövetkez tágnyílású vezettracheid-ektl. Ez a
szerkezet tehát arra vall, hogy gyökérfával van dolgunk. A vezettracheid-ek

sugárirányú falain egy vagy két sorban elhelyezett udvaros gödörkék foglalnak

helyet. Az egy sorban és tömötten elhelyezett gödörkék fent és alul lapí-

tottak, a kétsorosak váltakozó elhelyezések és oldalt is összelapítottak, miáltal

ötszögek. A tr?cheid-ek a hosszmetszeteken csavarosán csíkolt szerkezetek.
Itt-ott elfordulnak merleges keresztfalakkal záródó és a rendeseknél jóval

rövidebb tracheid-ek is. A bélsugarak eléggé gyakoriak, átlag minden 4 tracheid-

sorra esik egy. Ezek parenchymás sejtekbl valók, melyek sugárirányú falain

egyszer, kerekded vagy kerülékalakú gödörkék vannak ; ez utóbbiak a
szomszédos tracheid-ek kerülékalakú vagy hasadékos gödörkéivel közlekednek
és együtt áludvaros gödörkét alkotnak.

Egy tracheid-szélességre a bélsugár-parenchymban rendesen 1—2 gödörke
esik, egy vízirányos sorban elhelyezve.

A húrirányú (tangential) csiszolatokon a bélsugarak egy, csak ritkán

és csak helyenként két sejtsorúak és 1—45 sejtsornyi magasak.
A leírt anatómiai tulajdonságok alapján a balaton-kövesdi fakövület

Araucaria-típusbeli fa. A jelenkori fák közül ilyenek az Araucaria és a Dam-
mára génuszok, a foszil fák közül pedig a Cordaioxylon és az Araucari-

o.vy/o»-csoportok. Közelebbrl pedig kövületünk az Araucarioxy!on-ok ama
csoportjába sorozandó, a mely a vörös fekiítl kezdve fordul el és » Tvlo-

dendrona bélcsövei és valószínleg Walchia lombozattal bírt.
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A fajt illetleg kövületünk anatómiai szerkezete a jelenkori Araucaria

és Dammara-fajok egyikével sem egyezik és az eddig leírt fosszil Araucaria

lípasbeli fák közül sem csatolható egyikhez sem joggal ; egyrészt azért, mert

e fosszil fajok leírása nem eléggé részletes, másrészt pedig, mert csupán gyökér-

fával van dolgunk.

E körülmények folytán az összehasonlító faji meghatározásról le kell

mondani és meg kell elégedni a génusz, illetleg a csoport megállapításával.

A kormeghatározás a balaton-kövesdi kövületen csak annyiban lehet-

séges, a mennyiben tudjuk, hogy ilyen típusú fák a vörösfektl kezdve for-

dulnak el az ennél fiatalabb /elegekben

.

Schilberszky (Budapest).

Nathansohn, Alexander: Über Parthenogenesis bei Marsilia und ikre

Abhangigkeil von der Temperatur. — Berichte d. deutschen botanischen Gesell-

schaft. Bánd XVIII. p. 99-109.

Az alsóbbrend szervezetek szaporodási viszonyainak tanulmányozásából

ismeretes, hogy az ivaros meg a tenyészeti szaporodás között nincsen olyan

éles különbség, a mint azt régebben hinni vélték. K 1 e b s-nek sikerült a

Spirogyra fonálmoszaton mesterségesen keletkeztetni nyugvó spórákat, melyek

a rendes úton keletkez zygote-ktl csak annyiban térnek el, hogy párzási

folyamat nélkül jöttek létre.

Ezen a nyomon indította meg N. vizsgálódásait, melyekre a Marsilia

Drummondi, illetleg a M. vestita és M. niacra fajokat választotta, melyek

közül a M. Drummondi-ra Shaw szznemzést (parthenogenesis) állapított

meg, a mit N. is valónak talált. Az imént nevezett fajnak vízzel telt óraüvegen

elkülönített makrospóráiból 18° C. szobai levegmérsékletben mintegy 24 óra

letelte után az eltelepek tökéletesen kifejldtek és egy nappal késbben a

csírakeletkezés kezdetét világosan észlelhette, még pedig megtermékenyítésnek

a kizárásával.

További kísérleteire a Marsilia vestita szolgált, a melyen hasonló körül-

mények között, szznemzés keletkeztette csírafejldés sohasem volt tapasztal-

ható ; ez csak akkor következett be, a mikor N. a csírázó makrospórát

magasabb (35° C.) levegmérsékleten hagyta egy ideig ; ez esetben mintegy hét

százaléka az eltelepeknek szznemzéssel létesítette a csíranövényeit. Az

ekként létrejött csíranövényeket a megtermékenyített petékbl származottaktól

nevezetes tulajdonság jellemzi ; utóbbi esetben t. i. a petesejtnek az osztódásai

néhány órával a megtermékenyítés után indulnak meg és az eltelep növeke-

désében a csíranövény fejldésével meglehetsen lépést tart ; a parthenogeneti-

kus csíranövényeken ellenben a petesejtnek legels osztódása körülbelül egy

napig késik, mialatt az eltelepen sejtszaporulat következik be, úgy hogy

2—3 nappal a spóráknak vízbe szóratása után a íiatal csíranövényt szabály-

talan alakú és jórészt meglehetsen nagy sejtek alkotta szövetdudorodás köze-

pén találhatni. Hasonló módon viselkedik a magasabb levegmérséklettel szem-

ben a M. m.iera faj is.

Megjegyezend, hogy a M. Drummondi makrospórái nem mindenkor

viselkednek az említett módon ; sok sporocarpium-ból vett makrospóra tökéle-
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tesen ellentmondóan viselkedett : azaz sem alacsonyabb, sem pedig magasabb

hmérsékleten nem eredményezett parthenogenetikus csíranövényeket, a mibl

az tnik ki, hogy a különféle spóráknak ebbeli hajlandósága változó szokott

lenni. Akadtak olyan sporocarpium-ok (M. vestita), melyeknek jóformán összes

spórái részben a rendes hmérsékleten, részben pedig fokozott hmérsék-

leten, mindannyian szznemzés szülte csíranövényeket létesítettek. Ugyanezen

származású anyag 9° C. hmérsékleten tetemesen alászállította a parthenogene-

tikus fejldést. Schiluerszky (Budapest).

Növénytani Repertórium.

a) Hazai irodalom:

Magyar Botanikai Lapok. (Ungarische Botanische Blatter.) Kiadja

D r. Degen Á r p á d, szerkeszti Alföldi F 1 a 1 1 Károly, fmunkatárs

Thaisz Lajos. I. évfolyam (1902); megjelent öt füzet.

Biró Géza, ifj. : A gyrzés. — Borászati Lapok, 1902. évf. 54. lap.

Borbás Vincze dr. : Alkonycsillag (Onagra). — A Kert, 1902. évfolyam.

202—204. lap, 1 rajzzal.

— — Verbascum corynephorum Borb. n, sp., verosimiliter hybrida. -

Deutsche Botanische Monatsschrift. 1902. p. 3.

— — A hazai Melilotus ismeretébl. — Magyar Botanikai Lapok,

1902. évf. 101. lap.

— — Polypodii vulgáris varietates. — Magyar Botanikai Lapok, 1902.

évf. 139. lap.

— — Hazánk meg a Balkán Hesperis ei. — Magyar Botanikai Lapok,

1902. évf. 161. lap.

Bornmüller J. : Az Onobrychis Pallasii (Willd.) és rokon fajai Kis-

Ázsiában és Algírban. — Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf. 133. lap.

Degen Árpád : Megjegyzések néhány keleti növényfajról. XLI. —
Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf. 134. lap.

Degen, Dr. Árpád von : Die Flóra von Herculesbad. — Eine Vege-

tations-Skizze. Érdemes lett volna e vázlatot terjedelmesebben kidolgozni és

magyar nyelven is megírni.

Flatt Károly: Linnének névtelenül kiadott apológiája. — Magyar Bo-

tanikai Lapok, 1902. évf. 76. lap.

— — A herbáriumok történetéhez (folytatás). — Magyar Botanikai La-

pok, 1902. évf. 61., 115., 147., 178. lap.

Hackel, Ed. : Az Alopecurus laguriformis Schur. — Ugyanott, 97. lap.

Istvánffi, Gyula dr. : A Clusius-Codex mykologiai méltatása, adatokkal

Clusius életrajzához. — Budapest, nagy 8°, 288 lap, 91 táblával és 22 rajzzal.

Kondor Vilmos: A házi vagy futógombáról (Merulius lacrymans). —
Balassa-Gyarmat, 1902., 32 lap. Behatóan ismerteti a házi gombát és annak

fejldési viszonyait, nemkülönben az ellene való védekezésre ad utasításokat.
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Murr, J. : ChenopodienBeitráge. — Magyar Botanikai Lapok, 1902.

évf. 111. lap.

Péterfi Márton : A Catharinea undulata rokonsága. — Magyar Botani-

kai Lapok, 1902. évf. 46-55. lap.

Pósch Károly : A szl pathologiája. — Borászati Lapok. 1902. évf.

1. és következ füzeteiben.

Thaisz Lajos : Festuca dalmatica (Hack.) Magyarországban. — Magyar

Botanikai Lapok, 1902. évf. 109. lap.

Vángel Jen dr. : A biológiai kirándulások czélja és feladata a tanár-

képzés szempontjából. — Paedagogiumi Lapok. 1902. évf., 4—5. füz.

A faunisztikai mellett a florisztikai kirándulások szükségét, módjait és

hatásait fejtegeti, a természet él lényeivel való közvetlen megismerkedés

czéljából.

— — Az állat- és növénytan tanítása. — Magyar Tanítóképz, 1902.

évf., 4. füz.

Wagner János : A Physalis pubescens L. Magyarország egy új behur-

czolt gyomnövénye. — M. B. L. 1902. évf. 55—57. lap.

Waisbecker A. : Vasvármegye harasztjai. — Magyar Botanikai Lapok,

1902. évf. 141., 168. lap.

Windisch Rikárd : A tavaszi repcze tápanyagfelvételérl. — Budapest,

1902., nagy 8<>, 25 lap, 1 táblával.

b) Külföldi i r o d a 1 o m.

Adamovic, Lujo : Die Sibljak-formation, ein wenig bekanntes Busch-

werk der Balkanlánder. — Engler's Botanische Jahrbücher. Bánd XXXI.

1—2 Heft.

Barbosa J. Rodrigues : Palmae novac. paraguayenses. Rio de Janeiro.

1899. 4o. 6 táblával.

Assuncionban tartózkodó hazánkfia Anisits Dániel egyetemi tanártól a

braziliai Matto-grosson és Paraguay-ban gyjtött pálmák leírását és képét

közli, melyek közt több új van és néhányat Anisitsrl nevezett el, mint a

mink : Bactris Anisitsii, Diplothenium Anisitsii, Scheela Anisitsiana Barb. Rod.

Dvorak Emil : A szénhydrátok. — Rózsahegyi kath. fgymnasium

1900—1901. értesít 3—36. lap.

Engler, A. : Das Pílanzenreich. Heft 8. — F. Pax. Aceraceác. 49 Genre-

bilder u. 14 Fig. mit 2 Karten. 8°. Leipzig. 1902 pp. 99.

A magyarországi Acer fajok mind szerepelnek.

Hackel, Ed. : Atropis pannonica nov. spec. — Magyar Botanikai

Lapok. 1902. évf. 41—43. lap.

Hayek, A : Die Centaurea-Arten Oesterreich-Ungarns. — Denkschriften

der mathem.-naturwiss. Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien. LXXII. Bánd, 4<>, p. 190, 12 Tafeln und 3 Figuren.

Monografikus feldolgozása az osztrák-magyar területen tenyész Ccn-

taurea-knak, melynek alapjául gazdag herbáriumi anyag szolgált.
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Matouschek, F : Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Oesterreich-

Ungarn, der Schweiz, Montenegró, Bosnien und der Herzegowina. — Ver-

handlungen der k. k. zool. botan. Gesellsch. in Wien, Bánd LI. p. 186—198.

Magyarországra nézve Degen Árpád gyjtésébl származó új mohalak:

Lcucodon sciuroides forma ramosa (Herkulesfürd mellett) ; a Didymodon

spadiceus-nak említésre méltó termhelye : Toblicza (Erdélyben).

Riessner, Dániel : Beitr. zur Anatamie der Blatter mancher Nycta-

ginaceen-Arten. (Societas historico naturális croatica. .Tahrgang XII. Heft 4— (5,

p. 1—24. Agram. 1901. 8°. 3 tábla. Horvátul. (L. Bot. Clblatt 1902, Nr. 6, p. 148.)

Rikli, M. : Die Gattung Dorycnium. — Engler's Botanische Jahrbücher

für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzcngeographie ; XXXI. Bánd,

3. Heft, p. 314—404., 4 Tafeln.

Magyarországra vonatkozólag említett fajok : Dorycnium hirsutiim (L.)

Ser. var. tomentosum Rikli (Fiume, Horvátország), D. herbaceum Will.

(Magyarország, Horvátország), D. Germanicum (Gremli) Rouv (Magyarország).

Sajó, K. : Meteorologische Ansprüche von Oidium Tuckeri und Pero-

nospora viticola. — Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten. Bánd XI. p. 92—95.

Sajó, K. : Die Caprification der Feigen. — Prometheus, Bánd XII.

p. 788—792, 807—811, 823-827. Mit 11 Abbildungen.

Scherft'el, A. : Einige Bemerkungen über Oedogonien mit halbkugeliger

Fusszelle. (Ber. der deutschen bot. Gesellschaft. Bánd XIX. Jahrgang 1901,

Heft 10, P . 557—563. Tafel XXXI.)

Schube, Theodor : Beitr. zur Kenntniss. der Verbr. d. Gefáss^flanzen in

Schlesien. — Ergánzungsheft z. 78. Jahresbericht d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur.

Breslau 1901. 8°. pp. 36. 4 térképvázlattal.

Magyarországra vonatkozó egyes adatokat tartalmaz.

Thales, L. v. : Floristische Mittheilungen aus dem Comitate Krassó-

Szörény. (Bot. Centralblatt. 81. Bánd. 1900. p. 272.)

Zahlbruckner, Dr. Alexander: Schedae ad »Kryptogamas exsiccatas«

editae a Museo Palatino Vindobonensi. Centuria VII. lex. 8°.

Közöl 30-féle gombát, 20-féle moszatot, 20-féle zuzmót és SO^éle mohot.

Az érdekesebb hazai fajok közül megemlítendk a következk : Clavaria

fishtlosa Holmsk, Ophiobohis fruticiim (Desm.) Sacc, Calospora platanoides

(Pers) Niessl, Lasiostictis jimbriata (Schw.) BauuiL, Microspora pachyderma

(Wille) Lag., Mclosira arenaria Moore (auxosporákkal). Parmeiia aspidota

var. eJegaiitula Zahlbr.



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1902.

januárius 8-iki ülése.

Elnök : K 1 e i n Gyula
; jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök az új évnek
els ülése alkalmával örömmel üdvözli a

szakosztály tagjait, annyival inkább, mert

jelentheti, hogy a szakosztály tudományos
munkálatai ez év kezdetétl fogva önálló

szakfolyóiratában, a »Növénytani Közle-

ményekében fognak megjelenni, a mi
kétségen kívül jelents mozzanat a szak-

osztály történetére nézve.

2. F i a 1 o \v s ki Lajos » Kérdezett

magyar növénynevek megfejtésének állása

az 1901-ik év végén« czímen beszámol
ama növénynevekrl, melyeket a Termé-
szettudományi Közlönyben erre vonatko-

zólag közzétett nyilvános »Kérelem« kap-

csán a Társulat titkárságához bekülditek.

3. Kövessi F e r e n c z »A fás

növények vesszejének érése« czímen tar-

tott eladásában kimutatta azt az össze-

függést, mely a szlvessz érettségi foka

és a fasejtek falának vastagsága, valamint

a keményíttartalom között van. Ismer-

tette és adatokkal bizonyította az éghaj-

latnak, illetleg az idjárásbeli viszonyok-
nak a vesszérésre való hatását és ezzel
kapcsolatosan a termrügyek fejldésének
viszonyait. (Az eladás els részét egész

terjedelmében közöltük.)

A növénytani szakosztálynak 1902.

februárius 12-iki ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Ifj. Entz Géza »A Ouarnero
planktonjárók tartott eladást. Tanulmá-
nyai közben vizsgálta a Peridineákat is,

melyekbl följegyzett 23 génuszt 01 faj-

ban
; ismertette szervezetüket, életmódju-

kat és szaporodásukat. Ezek társaságában
talált a Bacillariceae közül 40 fajt. Mind-
ezek körülbelül kétharmad részükben azo-

nosak a Nápolyi-öbölbl, a Vörös-tenger-

bl, az Indiai-óczeánból és a déli Atlanti-

óczeánból ismert fajokkal.

2. P é t e r f i Márton »Újabb ada-

tok hazai lombosmoh-flóránk ismeretéhez«

czím dolgozatát Schilberszky Károly ter-

jesztette el. Erdélyre vonatkozólag több

mohfajnak új termhelyi adatain kívül a

hazára nézve is új mohfajokat ismertet

behatóbban.

3. Hollós László »A magyar-
országi Gasteromyces-ek monográfiája*

czím mvét Mágócsy-Dietz Sándor mu-
tatja be és részletesen ismerteti a szerz-
nek több évi kutatásain alapuló eredmé-
nyeket. A mvet a számos h és gondo-
san színezett tábla teszi különösen érté-

kessé.

Klein Gyula elnök indítványára a

szakosztály ezen jelents mnek befeje-

zése alkalmából elhatározza, hogy köszö-

netét fejezze ki Hollósnak önzetlen és

fáradságos munkálkodásáért.

4. Mágócsy-Dietz Sándor be-

mutatja és ismerteti a következ két újabb-

kelet mvet : a) Theodor Schube »Bei-

tráge zur Kenntniss der Verbreitung der

Gefásspflanzen in Schlesien« ; b) Theodor
Saelan »Herbarium musei fennici«. E két

munkából azt a tanulságot meríthetjük,

hogy hazáink különféle vidékein mköd
középiskolai tanárok és egyéb szaktársak

tetemes szolgálatokat tehetnének az által,

hogy a vidékbeli növényeknek pontos meg-
állapításával és följegyzésével adatokat

szolgáltathatnának a magyar Hóra össze-

állítása ezéljából.
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5. Fialowski Lajos bemutatja

Heinrich Jung-nak »Neue Wandtafeln der

Botanik für den Unterricht in der Natur-

geschichte« czim, 30 darab palavászonon

100 X 75 cm. méretben megfestett növény-

képeket, melyeknek az az elnyük van,

hogy a többnyire világos szín növények

képei fekete alapon vannak megfestve, mi

által ezek sokkal jobban hatnak látó érzé-

keinkre, mint a szokott fehér alapon. Kü-

lönösen jól érvényesül a sok fehér vagy

sárga virágú növény.

6. Mágócsy-Dietz Sándor ke-

gyelettelméltatván Kitaibel Pál, Hazslinszky

Frigyes és Jurányi Lajos elhunyt jeles

szaktársaink tudományos érdemeit, meg-

felel helyeken alkalmazandó emléktáblák

készítését indítványozza. A módozatok

megállapítását a szakosztály, az elnök, az

alelnök és a jegyzbl alakított bizott-

ságra bízza.

A növénytani szakosztálynak 1902.

márczius 12-iki ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

berszky Károly.

1. Klein Gyula elnök bemutatja a

»Növénytani Közlemények« els fzetet

és örömmel üdvözli a szakosztály jelen-

lev tagjait ; ezen jelents pillanatban re-

ményét és meleg óhajtását fejezi ki az

iránt, hogy a szakosztály tagjai a meg-

kezdett lelkesedéssel, tudományszeretettel

és buzgó törekvéssel fognak e folyóirat

további sikere érdekében közremködni.

2. Bernátsky Jen»A futóhomok

növényzete a Keleti-tenger partvidékén«

czím eladásában talajbeli okok alapján

ismerteti és jellemzi az odavaló növénye-

ket, melyeknek leggyakoribb sósvidékbeli

növénye a Cakile maritima. Növényökolo-

giai szempontból fejtegeti e növények

fejldésbeli, valamint szaporodási viszo-

nyait és vázolja e vidéknek a magyar Al-

föld homoki növényzetétl való eltérését

3. Hollós Lászl ó-nak »A nyári

és fehér szarvasgomba magyarországi

termhelyei « czím dolgozatát Mágócsy-

Dietz Sándor terjesztette el. A földmíve-

lésügyi miniszter rendeletileg utasította az

összes erdészeti hatóságokat, hogy a vidé-

kükön netalán elforduló szarvasgombák-

ról jelentéseiket avagy a talált gombákat

a Természettudományi Társulat titkársá-

gának küldjék be. Az így egybegylt be-

cses és gazdag anyagot Hollós feldolgozta

és az eredményeket ezen dolgozatában

összefoglalta, ftekintettel lévén a meg-

ehet nyári szarvasgomba (Tuber aesti-

vum) és a fehér szarvasgomba (Choiromyces

meandriformis) elfordulási viszonyaira.

Mágócsy-Dietz Sándor ezzel

kapcsolatosan a következket indítvá-

nyozza : a) Hollós Lászlónak ezen dolgo-

zata, mely jelentés-számba megy, mutat-

tassák be a Választmánynak ; b) nyomat-

tassék ki a »Növénytani Közlemcnyek«

hasábjain és megfelel számú különlenyo-

matban küldessék meg a földm ívelésügyi

m. kir. miniszternek, hogy azok az érde-

kelt gyjtknek kézbesíttessenek ; c) a

dolgozat kivonata küldessék meg az »Er-

dészeti Lapok« szerkesztségének.

Schilberszky Károly erre vo-

natkozólag megemlíti, hogy a kereskedelem-

ügyi minisztérium illetékes osztálya érdek-

ldik a hazai ehet szarvasgombák term-
helyei iránt, mivel azoknak kiviteli érté-

kesítése érdekében mozgalmat kíván léte-

síteni ; e végbl kívánatos volna a neve-

zett minisztériumnak is tudomására juttatni

Hollós ezen dolgozatának adatait.

A szakosztály mindezekhez helyeslleg

járul és a végrehajtással a jegyzt bízza

meg.

4. T h a i s z Lajos »Florisztikai ada-

tok Csanád vármegyébk czímen tartott

eladásában sok növényt sorol el az Al-

föld egyik legkevésbbé átkutatott megyéjé-

bl. Legtöbb adatot szolgáltatott eddig

Halász Árpád, a makói növényzet ismer-

tetje. Thaisz ezúttal Battonya cs Földeák

községek határából 221 -féle növény el-

sorolásával szaporította az eddig ismert

adatokat.

Mágócsy-Dietz Sándor kéri

az eladót, állítaná össze azon megyéin-

ket, melyek florisztikai szempontból ki-

meríten ismeretesek, mert ilyen tanulsá-

gos összeállítás buzdítólag hatna a vidéki

szaktársakra,, a mennyiben kutatásokra

serkentené ket.



Pályázatok.

I. Forster Gyula-féle alapítvány* A Forster János nevére tett alapít-

vány 3000 korona jutalma az 1903. évi nagygylés alkalmával az 1897— 1902.

hat évi idközben megjelent oly irodalmi m, találmány vagy fölfedezés

jutalmazására fog fordíttatni, mely a hazai földmívelés elmozdítására nézve

annak valamely ágában (mezei gazdálkodás, állattenyésztés, erdészet, szl-

mvelés és kertészet terén) akár elméleti, akár gyakorlati irányban önálló

becscsel bír és határozott haladást foglal magában.

Felszólíttatnak mindazok, kik e jutalomra igényt tartanak, hogy az

említett cyklusban megjelent munkájukat, találmányuk vagy fölfedezésük le-

írását, esetleg természetben szerkezetüket is ez év végéig (1902. deczember 31.)

a ftitkári hivatalhoz küldjék be. Önként érthetleg e felszólítás egyáltalában

nem zárja ki, hogy be nem küldött munka, vagy be nem jelentett találmány

vagy fölfedezés, melyrl a tagoknak tudomásuk van, a pályázaton figyelembe

ne vétessék és meg ne jutalmaztassák. | Akadémiai Értesít, 1902. 149. füz.]

II. Vitéz-alapítvány.** Kívántatik valamely növénycsalád vagy nagyobb

génusz monográfiája, önálló kutatások alapján. A dolgozat tárgya mind az

él, mind a fosszil, virágos vagy virágtalan növények közül választható.

Jutalma a Vitéz-alapítványból 40 arany. Határnap 1003. szeptember 30.

* Minden rend pályairat, a fönn kitett határnapokig »a M. Tud. Akadémia

ftitkári hivatalához* czímezve (és így nem a ftitkár neve alatt) küldend ; azokon

túl semminem ilyen munka el nem fogadtatván. A pályam idegen kézzel, vagy

géppel, tisztán és olvashatóan írva, lapszámozva, kötve legyen. A szerz nevét, pol-

gári állását és lakóhelyét tartalmazó pecsétes levélen ugyanazon jelige álljon, mely a

pályam homlokán. A pecsétes levélben netalán följegyzett kikötések, föltételek vagy

a versenyügy körül régtl fogva bevett szokásos eljárástól netán kivarrt eltérések nem
vétetnek tekintetbe.

E pályakérdésekre csupán a K. M. Természettudományi Társulat tagjai

pályázhatnak. A jutalmazott pályam, ha kisebb, a Társulat Közlönyében is megjelen-

het, ez esetben a pályadíjon kivül még a szokásos tiszteletdíjban is részesül ; ha pedig

nagyobb, akkor a pályázó tulajdona marad és mint a K. M. Természettudományi

Társulattól koszorúzott pályamunkát, külön, maga is kiadhatja. A pályam idegen

kézzel, tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen. A hozzá tartozó rajzok külön mellé-

keltessenek. A szerz nevét rejt pecsétes levélen ugyanazon jelmondat álljon, mely a

pályam homlokán áll. Az így fölszerelt pályam a megszabott haláridig a Társulat

titkári hivatalába (Budapest, VII., Eszterházy-utcza Ki.) küldend. A jutalmat nem
nyer pályamunkák kéziratai a Társulat irattárában megriztetnek, a szerzknek vissza

nem adatnak, legfeljebb az azokba való betekintés és esetleg a Társulat helyiségében

való lemásolásuk engedtetik meg.
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A jutalom csak önálló, tudományos becs munkának ítélhet oda. A
jutalmazott munkát a szerz kiadni tartozik ; ha ezt egy év lefolyása alatt

nem teszi, a tulajdonjog az Akadémiára száll. [Akadémiai Értesít, 1902.

149. füz.]

III. Pályázat a Bugát-alapból** 1. Készíttessék el valamely Magyar-

országon elterjedtebb (phonerogam vagy kryptogam) növénycsaládnak, vagy

fajokban gazdagabb génusznak mai színvonalon álló monográfiája. Jutalma a

Bugát-alapból 600 korona. Benyújtásának határideje 1903. október 31-ike.

2. Kívántatik hazánk valamely vidékén a rovar- és növényvilág azon

kölcsönösségének tanulmányozása, mely a virágok beporzásában nyilvánul.

Jutalma a Bugát-alapból G00 korona. Benyújtásának határideje 1903. október

31-ike.

IV. Millenniumi jutalomdíj . Schilberszky Károly tanár, alapító levélben arra

kötelezte magát, hogy évenként januárius 1-én 5 darab 10 koronás aranyat

fog beszolgáltatni a Természettudományi Társulat pénztárába, hogy három

évenként (1902— 1904) a Társulat folyóirataiban megjelen, viszonylagosan

legjobb növénytani, esetleg állattani tárgyú közlemény szerzje » millenniumi

jutalomdíj « néven 150 korona jutalomban részesíttessék. [A K. M. Természet-

tudományi Társulat 1902. évi januárius 22-ikén tartott közgylésébl.]

Helyreigazítás. A »Nüvénytani Közlemények* 1. füzetének 24. oldalának

4. -sorában virosa helyett villosa javítandó;

a 20. oldalon a jegyzetben alulról a 2. sorban taiucn helyett tamen javítandó.



Tudomásul.
Örömmel tudatjuk tagtársainkkal, hogy

a Növénytani Közlemények elfizetinek

száma f. évi május 3-ikáig bezárólag 212.

Az aláírt alapítványok 12 tagtól 700 ko-

ronát tesznek, mely összegbl 500 korona

befolyt. Lengyel István

pénztáros.

Tudósítás.

A »Növénytani Közlemények* elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. Természettudomá-
nyi Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemények

vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

berszky Károly szerkeszthöz (Buda-

pest, I., Promontori-út 11. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.
1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; továbbá, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-ülések, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként egyszer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választmányi ülés

napján osztályúiéi nem tartható.

3. A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, b) a másodelnök, c) a jegy-

z. A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyilvántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolez nappal

elbb a jegyznek (Schilberszky Károly,

Budapest, I. ker., Promontori-út 11.

szám) bejelenteni tartoznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kívánják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czéljából a

szakosztály valamelyik, az illet tárgygyal

foglalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásá-
nak tömött rövidséggel szerkesztett ki-

vonatát még az eladás estéjén, vagy
legkésbb következ napon a jegyz
kezéhez juttatni, hogy a jegyzkönyv
összeállítása ne késleltessék.

10. Azon tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi

kivonat mellé csatolják egyúttal annak for-

dítását is.

A »Növénytani Közlemények« ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els

sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartalmáért a szerzk felelsek) ; má-

sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre 10-ívnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901

november 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona

elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a »Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három
évi kötelezettséggel, hasonlóképen 3



koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügyeiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli

;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

ö. A kik a » Növénytani Közlemények«

érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolyam megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények« írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat fizeti ki.

A szakosztály tisztikara:

Elnök : K 1 e i n Gyula megyetemi
tanár (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 1.

szám) ; alelnök : Staub Móricz f-
gimnáziumi tanár (Budapest, VIII , Trefort-

utcza 8. szám) ; jegyz : Schilberszky
Károly tanár (Budapest, I., Promontori-

út 11. szám).

A szerkeszt-bizottság tagjai :

Klein Gyula (elnöke) megyetemi
tanár, Filarszky Nándor, m. nem-

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi

tanár, Schilberszky Károly tanár,

Staub Móricz tanár.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-
azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revídeálását, szerkesztését és sajtó alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg: 1. A kézirat könnyen olvas-

ható legyen ; a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az
írás félíveken, a lapnak csak az egyik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen; az u. n. »kutyanyelv«

nem használható. 3 A papiros fehér és

egyforma nagyságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. A rajzok külön papírlapokra raj-

zolandók, megszámozandók és számaik az

aláírással együtt a kézirat üres margójára

jegyezendk. 5. A mszavak ugyanazok le-

gyenek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. 6. A személynevek egyszer vonal-

lal legyenek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dk pedig vagy »kurziv« jelzéssel, vagy
• ^~^,— zegzugos vonallal legyenek jelölve.

Értesítés.

A kik a ^Növénytani Közlemények«-ben

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

ben3'újtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a nyom-
dával szemben a szerzk egyenlítik ki.

Állattani közlemények.

A K. M. Természettudományi Társulat

állattani szakosztálya folyóiratának második

füzete megjelent, a következ tartalommal

:

Elmélkedve búvárkodjunk, Méhely Lajos-
tól. — A magyar faunaterület határai, Dr.

Horváth Gézától. — A magyar
birodalom Anophthalmusai (2 eredeti rajz-

zal), Csiki Erntl. — Lacerta taurica

Pali. a magyar fauna új gyíkja (3 eredeti

rajzzal), Méhely Lajostól. — Az
állatok psychikai életérl, D r. G o r k a

Sándortól. A harmadik füzet, a kiivet-

kez tartalommal : Weismann új könyve,

Méhely Lajostól. — A földi kutya

(Spalax typhlus Pali.) szeme (egy tábia ere-

deti rajzzal) Dr. Szakáll Gyulától. —
A magyar birodalom Anophthalmusai, Csiki

Erntl. — Az állatok physikai életérl

(8 rajzzal), Dr. Gorka Sándortól.
Az Állattani Közlemények kéthavonként

jelennek meg, Az elfizetés ára a K. M.

Természettudományi Társulat tagjainak

évente 3 kor., nem tagoknak 5 korona.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kzöl Antal J.), Dorottya-utcza 14.


