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7. AnlhyJUs vulgáris (Koch.). Kerner és Borbás adatai szerint

Budapest környékén csak az AnthyJUs polypyhlla Kit. iaonos. A Csíkiliegyröl

cs a Farkasvölgy környékérl már évekkel ezeltt láttam példányokat, a

melyeket A. vidgaris-nak. határoztam meg. Az idén e K o c h-féle fajváltozatot

Margitliget mellett is szedem az Oszolj heg^í^en, de legtöbb van belle a

Csíkihegyen.

8. Riccia ininima L. Bven terem a Kérberek egyik füves kúpján,

Budaörs közelében.

Ü. Alniis sitbincana (glutinosa X supcrincana) Simk. Akad. Közi.

(1879.). — Az Aliiíis glutinosa társaságában bven szedtem egyetemi hall-

gatóimmal együtt a Csepel-Szigeten még pedig a Duna soroksári ágának

mellékein.

10. Polypogon monspelieuse (L.). Noha hihetleg Fiume vidékérl a

vasúttal, annak szállítmányaival behurczolt növény lehet, mégis közlöm, mint

olyant, mely elég bven volt található a múlt években az Angyalföld és

Rákospalota között lev vasút mentén.

Ez újabb adatok elsorolásakor nem hallgathatom el abbeli nézetemet,

hogy immár szükségesnek mutatkoznék Budapest és vidéke növényzetének

egy újabb és lehetleg diagnózisos átdolgozása. Azóta, 1879 óta, a hogy a

Borbás müve megjelent, sok új adat lett ismeretessé a székesfváros határá-

ról és vidékérl és ezek összegyjtve — vagy legalább is együttesen közölve —
sehol sincsenek. Azóta majd egy negyedszázad múlt már el és egyes növény-

fajok legalább bizonyos helyeken kipusztultak flóránkból, így pl. az Alyssum

orientale Fritsch, a letarolt Gellérthegyrl és a Cyclamen europaeum L.

az Istenhegyrl. Azóta a kultúra nagy területeket foglalt el Budapest kör-

nyékén a szabad természetbl, átalakítva, megmásítva a flóra jellegét és

arczulatát. x^zóta sok helyesbítés is történt a Borbás felsorolta vagy utóbb

közlötte adatokon: így pl. a Borbás »Hieyaciuui clanubiale«-']a manap

= Hieracinm porphyritae Schiiltz \ valamint a Borbás »Lin!iin dolomili-

cuin«-ia. egyjelentésü név a Közép-Tenger mellekén hazánkban is honos Liuuiii

elegáns Sprunn-rül.

Hollós László. Homokpusztáink jellemz gombáiról. "^

Homokpusztáinknak jellemz virágos növényei vannak, melyeket a hegy-

vidéken hiába keresünk. Ilyenek a »homoki« (arcnarius) jelzvel megneve-

zett fajok: Polygonum arenariuui W. K., Plantago arenaria W.K., Kochia

arenaria Roth, Colchicuin arenariuin W. K., Iris arenaria W. K., Pence-

danum aren.iriuiii \V. K., GnaphaUuin arenariuin L., Onosma arenariuni

W. A.'., Alyssum arenariuni GnteL, Gypsophila arenaria W. K., Dianthus

arenarius Kern., Potenlilla arenaria Borich., Onobrychis arenaria Kit., továbbá

' A növénytani szakosztálynak 1902. évi dcczembcr 10-iki ülésén elterjesztette

M á g ó c s y - D i c t z Sándor.
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a következk : Építedra distachya L., Tribnhis orientális Keni.. Alkanna linc-

loria Taiisc/i., Diaiilltiis diittiniis Kii., Ectiinops nílhenicits M. B. slb.

Homokpusztáinkon nemcsak ilyen jellemz virágos növények tenyésznek,

hanem igazi homoklakó virágtalanok is, melyeket egyebütt nem lehet találni.

Kizárólag a homokon n a Cludonia cndiviaefoUa {Dicks) Fr., Peziza (Geo-

pyxis) arenosa Fckl., Peziza (Macropodes) ammophila Dnr. cl Monl., Peziza

(Cnpnlares) ftitierala CKe., HeJvella albipes Fckl. és a következ Gasteromycet-ek;

Tylosloma granulosiim Lév., Tylosloma volviilalnm Borsch.. Ballarrea phal-

loides (Dicks.) Pers., Monlagniles radiosus {Pali,) Holl., Disciseda debrece-

niensis (Hazsl.) Holl., Myriostoma coliforme (Dicks.) Cord., Geaslcr qitadri-

ftdiis major {Bitxb.J Holl., Geasler Dntmmondii Berk., Geasler hiingaricns

Holl., Geasler pseiidoslrialiis Holl., Geasler pscudoliinbaliis Holl. Geasler

Jloriforiiiis VüL, Geasler asper Mich.

A homokpusztákon közönségesek, hegyvidéken rendkívül ritkák a követ-

kez fajok: Mycenastriim Coriinn Grav., Secolium agaricoides (Czern.) Holl.,

Disciseda circiimscissa (B. cl C.) Holl.

A Gasteromycet-ekhez tartozó Cyalhiis slrialns (Hitds.) és Crucibtdnm

vnlgare Tid. sohasem került el hazánkban az Alföldön, míg a Cyalhus Le-

sueiirii Tul. nálunk csak a homokos Alföldrl ismeretes és a Cyalhus Olla

Baisch gyakori az Alföldön, ritkább a hegyvidéken.

A homokpusztáinkat jellemz gombák fképpen a Gasteromycet-ekhez

tartoznak. Eme gombák javarészének spórái az id viszontagságainak makacsul

ellentálló szívós burokba, a peridium-ba vannak zárva, mintegy beraktározva,,

a honnan csak lassanként, néha évek során át szabadulhatnak ki teljesen.

A legkülönbféle, sokszor csodálatos berendezést látjuk c gombákon, melyek

mind azt czélozzák, hogy a spórák ne egyszerre, hanem apránként és idközön-

ként szóródjanak ki, így biztosítván részükre a fajfentartást. A laza, csaknem

futóhomokban tenyész Geasler-ék. lebenyei szárazon becsukódnak, a spórákat

rejt endoperidium-ra borúinak, mi által megakadályozzák száraz idben a

spórák kiszóródását, a mi fajfentartás szempontjából csak elnyös. Megnedve-

sedvén e gombák, lebenyeik kiterülnek, majd a hegyökre állanak, az endo-

peridium-ot fölemelik és így a peristom-on át a spórák a szabadba juthatnak.

Ilyen berendezésük van a sivár, laza homokon él Geaster-fajoknak : G. Drnin-

mondii Berk., G. hungariciis Holl., G. floriformis Vili. Érdekes jelenség,

hogy e három faj lebenyei becsukódáskor Cladonia-ha, mohokba vagy f-

szálakba kapaszkodnak, azokat szorosan magukba zárják és így mintegy

horgonyt vetve védekeznek az Alföldön uralkodó szelek, az elfúvatás vesze-

delme ellen. Emez apró gombácskáknak egyetlen kis szájnyílásuk van, mely

szintén arra való, hogy a spórák ne egyszerre szóródhassannak ki, hanem

hosszabb idn át légynek beraktározva.

Egészen más berendezést találunk a Mycenaslnim Coriiim Desv. fajon,

melynek több mm. vastag, talpbrszer, rideg, gömbölyded peridium-a érett

korában csillagosán fölreped és így a gomba kiemelkedvén, termhelyérl

leszakad, a szél játékává lesz és milliárdnyi spórái ekkor szerteszóródnak
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a pusztán. E gomba temérdek spórát termel és így nem keli vele takaré-

koskodnia.

A Boí'ista- és Disciseda- génusz szívós peridium-ából nehezen szabadul-

hatnak ki a spórák, éveken át is megmaradnak a burokban. Az elágazó,

gyapjas capiliitium is megnehezíti a spórák kihullását.

A Baltarrea- és Montagnites- fajoknak hosszú megfásodó tönlvjük van,

mely a magasba emeli á kalapos gombákra emlékeztet peridium-ot. A Bal-

tarrea spórái a kalap felszínén vannak, gyrsen és csavarosán vastagodott'

csövecskékkel, rúgószálakkal keverve és ezek közremködésével szóródnak szét.

A Montagnites kalapjának fonákán lev sarlóalakú lemezek helyettesítik a

rugószálakat, mert különféleképpen pöndörödnek, egymáshoz súrolódnak és így

a spórákat leszórják.

Érdekes, hogy több homoklakó Gasteromyceta nemcsak nálunk, de

messze országok és Földrészek homokpusztáin is tenyészik. Ilyen a Battarrea

phalloides (Dicks.) Pers., mely eddig Eger melll, Kecskemét, Félegyháza,

Budafok homokjáról került el és ismeretes a Wolga homokpusztáiról, Dél-

Francziaországból, Angliából, Turkesztán, Mongolország, Afrika, Amerika meg

Ausztrália homokjáról is. A Montagnites radiosits (Patt.) Holt. Kecskemét

vidékén és a temesi homokon tenyészik, de Algir, Dél-Francziaország, Orosz-

ország, Uj-Seeland, Argentína, California, Texas és az ázsiai homokpuszták is

termhelyei. A Myceiiastnini Coriuni Desv., Secotiiun agaricoides (Czern.)

Holl., nálunk gyakori homoklakók szintén mind az öt Földrész homok-

pusztáiról megkerültek. A Tytostoma volviilatuiii Borsch. Kecskemétrl, Al-

girbl és a Kara-Kum ázsiai homokpusztáról ismeretes.

Hogy ugyanaz a faj egymástól messze es Földrészeken tenyészik, annak

oka, hogy e fajok megélhetésének ffeltétele nem az éghajlattól, hanem a

talajtól függ és így egyez talajokon ubikvisták.

Homokpusztáinkon sajátságos Gasteroniycet-Qk élnek, tisztán homoklakók,

mi által e gombatenyészet élesen eltér a hegyvidékétl és Dél-Oroszország

(Ukraina), meg az ázsiai homokpuszták és Észak-Afrika gombanövényzetével

közös tagokat mutat fel.

Az olyan gombák, melyek a puszták mostoha viszonyaival, az aszályos,

forró nyárral, a perzsel homokkal tudnak daczolni és a sovány homokból

is táplálkozhatnak, ezek a létért folytatott nehéz küzdelemben itt is megállják

a heJyöket, st annyira hozzá szoktak a sivár homokhoz, hogy csakis itt

képesek megélni és így jellemzk a homokpusztákra. Ilyen tisztán homoklakó

gombafaj azonban csak kevés akad, de példányokban bvelkedik, termésének

a száma rengeteg. Ugyanazt látjuk a homoki gombáknál, a mit a homokon

lakó virágos növényeknél, hogy nem a fajok száma nagy, hanem a kedveztlen

viszonyokhoz simulni tudó kevésszámú fajok egyedeinek a sokasága rengeteg.

A homokpusztáinkon él gombák javarésze a Gasteroinycetekhez tartozik,

azonban Discoinycetes, Hynienomycetes is elég sok akad, st a hol crdcskék

vannak és egy kevés televény, valamint a nedvességet visszatartó, összeálló

nemez képzdik, ott még földalatti gombákat is találhatunk. így a pestmegyei

homokos erdkbl eddig 14 faj Hypogaea került el.
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A homokpusztákon term Agaricineae javarésze a Copriitits génuszba

tartozik. Ezek a ganajon él gombák egy röpke es után is ki tudnak fej-

ldni, szórványosan valamennyi homoki legeln megteremnek. A csekély

igény Marasinius Oreades Fr. tavaszszal, mikor szárazság még nem ural-

kodik, szintén gyakori és Kecskeméten temérdek kerül belle piaczra (borsika-

gomba). Ahol a talaj kissé kötöttebb és erdcskék keletkeztek, ott a leg-

magasabb rend Agaricineae is megteremnek, úgy hogy a magyar Alföld

erdcskéiben a legtöbb, hazánkból ismeretes génusz egyik-másik, néha több

fajával találkozunk. Az Agaricineae még inkább ubikvisták, mint a Gaste-

rontycel ek, mert nemcsak a hegyvidéken, hanem a síkvidék erdcskéiben is

tenyésznek, míg a Gasterontycet ok között több olyan faj van, mely kozmopolita

ugyan és az egész Föld kerekségén található, de csak a homokpusztákon,

miértis azoknak a jellemz gombája.*

Péter fi Márton: Br^'ologiai közlemények 'K:¥:

I. Új Thuidium-ok hazánkban. Hazai lombosmoh-növényzetünknek

elterjedésükre, csinos elágazásukra és sajátságos Thiija-szcr termetükre

nézve nem utolsó tagjai azon feltn pleurocarp mohok, melyeket a Bryol.
e u r. szerzi a tlük új gyanánt megkülönböztetett T/inidiiiin génusz alá vontak.

E génuszból Hazslinszky a Magyar Birodalom mohairól írt mun-

kájának 209. oldalán 3 fajt ismertet. Ezek a fajok : Th. abietinuiii A., Tli. laiiia-

riscifoliiiin Neck. és Th. recognituui Hedw. Ugyanazon oldalon egy negyedik

fajról, a Th. deUcahiltiin L.-rl azt olvassuk, hogy az nálunk még kétes. E
három, illetleg négy fajon kívül Hazslinszky nem említi fel a Th. pinic-

tiilalnni Bals. el De Nol. fajnak hosszúaszói elfordulását, mely pedig a kül-

földi irodalmat is foglalkoztatta.***

E csekély adatok kiegészítéseként két nevezetes Thuidiiiin-alakról kell

számot adnom, melyeket a legújabb idben különböztetlek meg és melyek

kell gyjtések után hazai növényzetnek nem is éppen ritka polgáraiul fog-

nak bizonyulni.

* Érdekes kivétel gyanánt említem meg, hogy a Kaukázusban mintegy 1200

méter magasan, Ucskulán niellctt tölib olyan Gasicrosnyrci ct találtam, mel}- Magyar-

országban a homokos Alföldön terem. így mcgkerijlt itt ;i Gcasfer floriformis VUt.,

Geaster Drummondii Bcrk., Geastcr aspcy Mich., Geasíer hiingariciis Holl , Disciseda

dchreccníettsis (Hazsh) HoIL, Myceiiastriiiii Coriitin Desv., Tylosfoina grauidosiiin Lév.

A hely kövecses és homokos volt és így eme különben homokpusztákon lak(3 gom-
báknak hegyvidéken való kivételes elfordulása is a mellett bizonyít, hogy a homokra
jellemzk. Tenyészhetnek e szerint a homokpusztai Gasteroniycet-ck kivételesen a

hegyvidéken is, de csak akkor, ha az homokos.
'* A növénytani szakosztálynak 1903. évi május 14-iki ülésén elterjesztette

Schilberszky Károly.
*** Ad. Geheeb ugyanis Th. pulchclluin De N'ot.-nak határozta volt meg, de

V e n t u r i kimutatta, hogy a hosszúaszói Thitidiuin, melyet B a r t h társaságában

1898 júniusban magam is szedtem, a Tlt. piinciidíduui Bals. d De Xoí -hoz tartozik.


