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Sporis flavidulis, laevibus, ovális,

apice attenuatis, S— 10 fi diametr.

P> u lons;is.

At sporis ovatis omnibus speciebus cog-

natis distincta est. In ligno putrido.

Sporangiuma csoportos, ül, gömböly-

ded, sárgás-barnás, sima Capilliti-

uma egyszer, sárga, bordázott,

egyenletesen elvékonyodó, 4 u át-

mérvel. Spórái sárgásak, simák,

oválisok, mindkét végokon elvéko-

nyodók, 8— 10 fi átmérvel, 16 fi

hosszúak.

Ovális spóráival az összes ismeretes

fajoktól különbözik.

Redves fán. Dombay-Ulgen.

161. Didymium farinacewm Schrad. Rostaf.

Mon. p. 154, fig. 128, 171, 174.

Massee, Mon. p. 21!), fig. 29-35.

Redves gerendán. Grosznaja.

162. Fuligo variáns Rostaf. Mon. p. 134.

Massee, Mon. p. 340, fig. 100-192.

Redves tuskón közönséges. Xevinno-

myszkaja, Kljucs, Aehmed és Tyo-

netti közt, Dombay-Ulgen.

Hollós László: Potoromyces loculatus Mull. in herb.*

(Egy eredeti rajzzal.)

Diploderma glaucum Cooke cl Mass. in Grevillea, vol. XV. 1887. p.

99. — Cooke, Handb. of Australian Fungi, 1892. p. 232. Pl. 15., fig. 117. -

Saccardo, Syll. Fung. VII., p. 93., no. 269.

Dr. Saccardo P. A. paduai tanár egyik csereküldeményében nagyon

sajátságos gombát kaptam két példában a következ felirattal : »Diplo-

derma glaucum Cooke et Masse (Potoromyces loculatus Mull. herb.) Australia,

leér. Muir.«
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12. rajz. Potoromyces loculatus Mull. in herb. A a gomba középen átvágva, természetes

nagyságban ; B spórák és capillitium-részlet, 750-szer nagyítva.

Mivel a Diploderma Link génusz a Diploderma iuberosum Link fajra

van alapítva és mivel e fajnak Portugáliából ered, a berlini kir. múzeumban

lev eredetije vizsgálatom szerint fejldetlen, zárt Astracus stellatus (Scop.)

Fisch. (Geaster hygrometricus Pers.) és így az összes Diplodcrma-ía.]ok. tör-

lendk, a L)iploderma glaucum Ckc. cl Mass. sem maradhat meg mint ilyen,

annál kevésbé nem, mert egy le nem írt, minden eddig ismert génusztól eltér

új génusznak a képviselje. Mivel e gomba-génusz éretlen és zárt deaster. nem

* A növénytani szakosztálynak 1902. október 8-iki ülésén elterjesztette M ágócsy-
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törülhet a többi Diploderma módjára és mivel a Potoromyces az irodalomba

nincsen bevezetve, a következkben adom a P. loculatus Mull. jellegzését.

Exoperidium-a halavány brszín, piszkos fehér, szívós, pergament-

szer. A borsó-diónagyságú, egészen zárt, gömböly gomba belsejének

nagyobb részét tömött, egynem, szívós, félig fás, hoporjas felszín,

középponti gömb foglalja el, mely számtalan, tvékonyságú. szívós, küllszer,

nyjtány által van összekötve a küls peridium bels színével. A zöldes-

szürke pornem gleba-tömeg, a nyújtányok alkotta üregekben foglal helyet.

Spórái oválisok, hyalinok, 5—6 (.t átmérvel, 8— 10 f.l hosszúak ; a capillitium

szálai nagyon vékonyak, hyalinok, simák és el nem ágazók.

A gomba mellett szövetszer lemez feküdt, mely vastag szálak fonadé-

kából való és egyik lapján földes-kövecses. Valószínleg a gombához tartozik,

az azt burkoló mycelium szövedékét képezi és így e gomba a föld alatt fejl-

dik, a mi annál is inkább hihet, mert a tökéletesen zárt, gömbölyded gombán

tönknek nyoma sincsen.

A kapott példák nagyjában egyeznek azzal a leírással és rajzzal, mely

Cooke fönt idézett munkájában a Diploderma glaucum-ról található, de e

mben nincsen megemlítve az a feltn különlegesség, a fás középponti gömb,

mely számtalan sugaras, küllszer nyújtványt bocsát az exoperidium bels

színéhez és e gombát minden eddig ismert génusztól megkülönbözteti.

A gomba átvágásakor e küllket a kiomló pornem gleba-tömeg elfödi

és így nem vehetjük észre, csak akkor tnnek szembe, ha a takaró por-

tömeget lefújjuk.

Staub Móricz: Megjegyzések a Magyar Botanikai

Lapok í. évfolyamának 285-ik oldalán közölt bírálatra.*

Szakosztályunk »Növénytani Közlemények« folyóirata 2-ik füzetének

melléklete gyanánt megjelent a F. P a x : »Grundzüge der Pflanzenverbreitung

in den Karpafhen, I. Band« czím mrl szóló ismertetés, melynek írója e

sorok írója volt.

A bírálat, mely az egyszer »D« betvel van aláírva, részint az ismer-

tet, részint az ismertetett munka érdemes írója néhány tévedését akarja föl-

tárni ; ez okból az ismertetés olvasóival szemben kötelességemmé vált, hogy

a »D« nev úr bírálatára észrevételeimet megtegyem.

1. Az ismertet azt állítja Paxról, hogy »kíváló lelkiismeretességet

tanúsít a hazai (magyar) irodalom iránt és az erre vonatkozó hosszú jegy-

zékben alig fedezünk föl hézagokat«. Ennek ellenében a »D« bíráló azt jegyzi

meg. hogy a P a x-nak e miatt adott dicséretet kissé leszállítja az, hogy

»a magyar florisztikus szerzkrl nem emlékezik meg méltóan, különösen ami a

magyar nyelven írt és németül nem referált dolgozatokat illeti «. E vád támo-

( Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki

ülésén.


