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(27 eredeti rajzzal.)

A tzegmohák több tekintetben (nyalábosán álló ágaik, felemás levél-

sejtjeik, antheridiumaik szerkezete és termésük sajátságos alakulása révén)

olyannyira elütnek a többi lombosmoháktól, hogy Lindberg** a máj- és

lombosmohák közé helyezi, mint ezekkel egészen egyenl érték alosztályt.

A régebbi bryologusok a tzegmohafajok megállapításakor a küls

morfológiai jellemz tulajdonságokra voltak leginkább tekintettel. Innen magya-

rázható, hogy ugyanazon név alatt nem egyszer különböz, vagy más-más

nevek alatt gyakran ugyanazokat a fajokat értették és közölték munkáikban.

Világosság a fajokra csak akkor derült, a mikor a megkülönböztetés a mikrosz-

kópot is igénybe véve, a bels morfológiára is tekintettel volt. Ma a meg-

különböztetés a fajokat illetleg majdnem tisztán anatómiai, és küls jellegekre

(termet, gyepszín, ágak alakja, levelezettsége stb.) csakis a változások külön-

böz alakjainak megállapításakor vagyunk figyelemmel. A részletesebb élettani-

anatómiai fejtegetéseket mellzve, lássuk milyenek a tzegmohák ama részei,

melyeknek minémüségei a fajokat vagy ezek csoportjait szabják meg.

A szár. A tzegmohák szárában (törzs [H a z s 1 i n s z k yj) a követ-

kez részeket találjuk. Legbelül van a lombosmohák középfonalát helyettesít

bél. Ennek vékonyfalú színtelen parenchymás sejtjei kissé collenchym-szeren

megvastagodottak és a szár tengelj'ének irányában megnyúltak. A belet u. n. fa-

henger (fakemény
| H a z s 1 i n s z k y|) veszi körül, mely az egyes fajokra

jellemzen színezett (sárgás, pirosas, barnás vagy zöldes), vastagfalú. szk
üreg prosenchymás sejtekbl alakul. Legkívül van végre a színtelen, vékony-

falú és a bélhez hasonlóan parenchymás és gyakran azonos-átmérj sejtekbl

való kéreg, mely 1— 5-réteg. A kéregsejtek egymással a legtöbb fajnál likacskákkal

(pórus) közlekednek, és nem ritkán a felületi réteg sejtjeinek a küls fala

is likacskás. A Cyinbifolia-csoporí fajainál a kéregsejtek rostosak, azaz

csavarosán és gyrsen vastagodottak, mint mindegyik faj ágieveiének a

hyalin-sejtjei ; a többi csoportnál e rostok hiányzanak. A Ciispidalu caopoví

némely fajánál {S. irciirviiui és rokonai) a kéreg fejletlen, vagyis sejtjei

inkább csak nagyságban különböznek a fahenger sejtjeitl. E miatt e csoport

* Elterjesztette .S c h i 1 h e r s z k y k' á r o 1 y a iKÍvénytani szakosztálynak

• 1904. évi október 14-ikén tartott ülésén.
** Musci .Scand. in syst. novo. nat. disp. llps. 1<S79.
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némely fajánál a kéreg jelenlétének vag\' hiányának a felismerése sokszor

nagyon nehéz, és kétes esetekben a keresztmetszeten kívül hosszmetszetek

vizsgálata is szükséges. A felületi kéregsejtek küls falán lév likacskák

felületi metszeten, vagy a lehántott és kiterített kérgen tnnek fel legjobban.

A tzegmohák szára alig elágazó és leginkább hosszúságában változó.

A szárak hossza egyszersmind a gyepek magasságát is megszabván, leginkább

feltnk egyes fajok compactum-formái tömött, alacsony. — és s/m-/?/w/-formái

m..gas gyepekkel.

Az ágak hasonló szerkezetek, mint a szár, de kérgük csak egyréteg.

A kéregsejtek aprók és csak a i?;^;V/a-csoport fajainál hasonlók a szárkéreg sejt-

jeihez, a mennyiben majdnem olyan alakúak, és a küls faluk fels vége likacskás.

Az ágkéreg apró sejtjei közé (a Cy7»/7//b//a-csoportbe[i fajok kivételével,

a hol az említend sejtek egyáltalában hiányzanak) nagyobb tömlalakú,

többé-kevésbé görbenyakú, nyakuk végén likacskás u. n. »retorta sejtek«

keverednek. Levelektl megfosztott ágakon e sejtek könnyen észlelhetk.

Az ágak nyalábos-állása az összes fajok közös tulajdonsága. A szár egy-

egy pontjából, rendesen minden negyedik szárlevél töve szélébl 2—7 (a Poh-

t-ZJt? csoportbeli S. WuJfiantim nk\ 7— 13) ág n ki, melyek közül 1—4 vasta-

gabb, vízszintesen vagy lefelé, illetleg fölfelé irányozottan elálló, a többi

vékonyabb, hosszabb, csüng, és a szárhoz simul. Az elálló ágak alakja külö-

nösen változó, és a szerint a mint hosszúak és vékonyak vagy ostorformák,

rövidek cs vastagok, hegyes- \'agy tompavégek, leveleik mindenfelé állók,

vagy sarlósán egyoldalra görbültek, lazán vagy srn levelesek; — meg lehet

különböztetni ugyanama faj körében Icpio-, inastigo-, bracliy-, dasy-, fiiry-,

ortlio- és drepanoclad-, illetleg laxiiin- és imbricatum alakokat.

.4 levelek. A tzegmohák levelei kétfélék: »szár-« és »áglevelek«.

A harmadik neme a leveleknek : a perichaetialis levél, a fajok megkülönböz-

tetésekor alig kerül figyelembe. Mind a szár-, mind az áglevelek éretlenek,

egy-sejtrétegek, de kétféle sejtbl alakulvák.

A szárlevelek (törzslevelek [H a z s 1 i n s z k y]) változatos alakúak és

a fajok megkülönböztetése közben felette lényegesek. Rendesen szegélyesek,

szegélyök egyenletes vagy aláfelé szélesed. Gyakran nyelv-, háromszög-, nagyon

ritkán tojásdad-alakúak, és még ritkábban szélesed végek. Hegjáik. de egy4íét

fajnál oldaluk, szélük is rongyosan-rojtos, vagyis a hyalin-sejtek falai eltnvén,

a zöld-sejtek minden összeköttetés nélkül, rojtszálak módjára nyúlnak ki a

levélbl. A hyalin-sejtek gyakran osztottak, rendesen rosttalanok és ilyenkor

likacskák sincsenek rajtuk ; sokszor azonban - különösen a levél hegye, — de

néha egész lemezében rostosak és likacskások. A szárlevelek fel- vagy elállók,

néha le is hajlanak és a szárhoz simulnak.

Az áglevelek alakja általában tojásdad-lándzsás, rövidebb vagy hosszab-

ban kitolt hegygyei, szegélyük egyenletes. Többnyire nagyon teknsek, ép

vagy fogas szélük róna, vagy a gyakran levágott és fogas csúcs felé hehajló,

vagy végre ritkábban csövesen összehajló. Nagyon gyakran szabályosan öt

sorban állanak, bizonyos fajoknál közepüktl visszatörvék, mi miatt az ág

borzasán leveles. A lecsüng ágak levelei általában keskenyebbek mint az elállóké.
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A levél-sejtek (a perichaetialis levelek gyakori kivételével) mindig kétfélék,

u. m. keskenyebb, régebben sejtfalnak tartott, oszlopszer és chlorophyll- tartalmú

u. n. »zöld-sejtek«, melyek a levéllemezben a háló szálainak módjára helyez-

kedvék el, és közeikben a nagy, tágas színtelen u. n. »hyalin-sejtek«, melyek-

nek tartalma nincsen. Rendszertani szempontból a zöld sejtek elhelyezésük és

keresztmetszeti alakjuk, a hyalin-sejtek pedig likacskáik, ezek alakja is helye

révén nagyon lényegesek.

A »zöld-sejtek« a szerint a mint a levél színe vagy fonáka felé, vagy

végül a hyalin-sejtek között éppen középen vannak elhelyezve, eiido- vagy

exoph'iiiiis, illetleg centriciis beágyazásúak. Mind a három beágyazás mellett

lehetnek mindakét fell szabadok, vagy egyik oldalon a hyalin-sejtektl takartak.

A középponti (centricus) beágyazási! zöld-sejteket a hyalin-sejtek némely esetben

egészen körülzárják. A zöld-sejtek alakja nagyrészt beágyazásuk módjától függ; így

az endo- vagy exopleurus, levélfonák, illetleg szín fell fedett zöld-sejtek kereszt-

metszetben rendesen háromszögek, a mindakét fell szabadok trapézalakúak. A
középponti (centricus) elhelyezés zöld-sejtek a szerint a mint mindakét fell szaba-

dok vagy zártak, orsó- vagy kerülékalakúak. A zöld-sejtek falai rendesen egyenl

vastagok, néha azonban a szabadon fekv falak vastagabbak, mint a többiek.

A hyalin-sejtek keresztmetszeti alakja rendesen kerek, néha négyszögletes,

máskor kétoldalt kissé lapított. A rostoknak nevezett csavaros vastagodási-

lemezek metszetben gyakran tnnek fel. A falak az a része, mely a zöld-

sejtekkel össze van nve, és melyeket érintkez-falaknak nevezhetünk, az esetek

többségében sima, néha azonban (hosszmetszetben különösen jól feltnen)

szemölcsös ; a .S. imbricatiim-náX az érintkez-falon tövisszer vastagodási ter-

mékek vannak.

A hyalin-sejtek szabad falain lév »likacsok« különbözek ; így vannak

nagy, keskenyszegély, -- vagy apró, szélesszegélyü »gyrs-likacsok« a sze-

gélytelenek mellett. .A likacsoktól elüt a »hártyavékonyodás«. a midn csak a

likacs határát jelz vastagodás van meg, de a sejtfal valóban nincsen átlikadva.

A likacsok legtöbbször a sejt széle felé vannak, és ilyen esetben » varrat-

menti likacsok«-ról szólunk; máskor a sejt alsó vagy fels végén mint

»zug-likacsok« és csak nagyon ritkán vannak elhelyezve a sejtfal közép-

vonala mentén, mint »falközépi-likacsok«. Néha sorban állanak akár a var-

ratok, akár a sejtfal középvonala mentén ; máskor e mellett még aprók is

és olyan srn vannak egymás mellett, mint a gyöngysor szemei. A likacsok

elterjedése fajonként változó és jellemz.

Általában a levél hegyi-része leggazdagabb likacsokban, hol a színén, hol

a fonákán ; máskor a levélszín vagy fonák széle a likacsosabb, sokszor pedig

a szín vagy a fonák egészen likacstalan. A levélalja felé a likacsok mindig

nagyobbak, mint föntebb. A lecsüng ágak levelei szintén likacsosak, néha

éppen úgy, mint az elálló ágakon, máskor meg ezekétl eltéren. A szárlevelek

hyalin-sejtjein, különösen ha azok rostosak, szinten vannak likacsok, melyek

alak, elterjedés és elhelyezdés tekintetében éppen olyan változók az egj^es

fajoknál, mint az áglevelek likacsai. Meghatározáskor az áglevelek likacsai

irányadók.
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\^irüL!,::ati viszonyok^ /cniiés. A tzegmohák kivétel nélkül egy- vagy két-

lakiak. Az antheridium-ok külön ágacskákon vannak elhelyezve a levelek tö-

vében és a többi lombos mohától eltéröleg tojásdad-gömbös alakúak, vékony-

és hosszúnyelüek. Kinyílásuk akként történik, hogy a tet- rész felhasad és az

így keletkezett lebenyek kifelé kunkorodnak. Az antheridium okát visel ágacskák

vaskosak, bunkóalakúak és sötétebb vagy más színek, mint a gyep; néha a szár

tetején a fejecskévé összeszorult ágak között, máskor a fejecske alatt egy-egy

ágnyalábban vannak elhelyezve. Hasonló elhelyezések a n rügyek is ; az

iirchegonitini-ok o\yanok, minta többi lombosmoháknál, de a termés másképpen

fejldik bellük. A tok a rügyalakú ni ágacska egyenes folytatását képez

tartó (pseudopodium) végén ízi nagyon rövid, talpszer, és a nyélnek meg-

felel része által ; fiatal korában gömbös, késbb poháralakví, éretten kupak-

kal nyílik, de szája csupasz, nincsen szájpárkányzata (peristoniium), sem

gyrje. Az archegonium falazata, mely a tokot hosszabb ideig zárja körös-

körül, utóbb szabálytalanul fölreped, és többnyire csak foszlányaira akadhatni

a tok alján ; a toknak tehát nincsen süvege (calyptra). A négylapú, egyik

oldalukon domború (vízben fonálszer, szárazon telepkép protonemát ver)

spórák* az amphithecium-ban képzdnek; az endothecium a félgömbös-párnás

középoszlopot alkotja, mely azonban nem töri át a spóraképz réteget, hanem

az alatt, mint boltozat alatt húzódik meg.

*

A tzegmohákra vonatkozó els hazai adatok W a h l c n b e r g-tl
'*

származnak, és ettl kezdve a legtöbb, mohákat is felölel florisztikai vagy

tisztán bryologiai munkjiban akadhatni ilyennem adatokra. Iilz adatok össze-

gez összeállításáról azonban le k'ellett mondanom, mivel meggyzdtem, hogy

úgy a régibb, mint az újabb hazai dolgozatok és munkák ,S'/Vuí,;'7? ;//;/ adatai

hosszadalmas revíziót igényelnek, a mennyiben a közölt nevek alatt rendszerint

más fajok lappanganak. E munka pedig — föltéve, ha minden példához hozzá

IS lehetne jutni — hosszú ideig tartana ; tzegmoha flóránkról már most

számot adandó, megelégedtem ama fajokkal, melyeket a Magyar Nemzeti Mú-

zeum herbáriumában és saját gyjteményemben találtam. De ezeken a herbá-

riumi adatokon kívül fölvettem az újabb hazai irodalom némely biztos adatait is.

nevezetesen Demeteréit*** és azokat, melyek W'a r n s t o r f'' vagy R ö 1

1"'"''

meghatározta vagy gyjtötte "''''"'' anyagra vonatkoznak. E példák vizsgálata és

* .A tzegniohak ú. n. niikrosporái N a w a s c h i n (liot. Centrulbl. XLIII. 2^0.)

szerint egy í/'^^//a^j'o-félének, a Tilldia Spliagiií Xaw :-nak spíJrái.

** G. W a h 1 e n b c r g : Flóra Carpatorum princ. Göttingae, 1S14.
*'* Demeter K. : l'j adatok hazánk mohtlnrájdhoz. (")rv.-term.-tud. Ert. 1887.

320-322.
i" W a r n s t o r f határozta anyagot közölnek: Csati) .1.: .\ .Mluha nev U\

és virán\M. Magyar Növt. Lapok ( I.SSS) : C h a 1 u b i n s k i : Enum inusc. frond.

Tatr. Warszawa (1886) 171 — 176.

tt Roll, .1 u 1 i u s : Beitr. zur Laubmoosll. d. Ifohen Tatra; Hedwigia (1904)

p. 137—139.
ttt Roll. .1 u l i u s : Pjeitr. /ur .Moostl. J. tmiissilvanischcn Alpen ; 1-fcdwigia

(U»03) p. 304-.").
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hiteles irodalmi adatok szerint hazáni<ban 'M íaj ' tzegiiioha terem, a mi te-

kintettel arra, hogy hazánkban a Xcmetország északi részein g3^akran óriási

nagy területeket ellep tzeglápok. — a tzegmohafajok e valóságos melegágyai,

—

egyáltalában liiílnyzanak, valaminthogy alantabb fekv lápjaink, ha vannak

is nagyobbak, más természetek, tözcgmohakban nem a leggazdagabbak :

elég szép szám, és a mellett tesz tanúságot, hogy a Kárpátok hegykoszorú-

jában — tehát a hegyi-havasi tájakban — elég sok tzegmuhafaj otthonos.

\"égül a hála aJ()ját rovom le, a midn I<" i 1 a r s z k y N á n d o r dr.

úrnak, nemzeti múzeumi növénytani osztályigazgatónak a szükségeltem iro-

dalom és a Magj'ar Nemzeti Múzeum .S/77:i,o///;;i-gyjteményének áttanulmá-

nyozhatasáért, Gyr fi"}' István dr. tanár úrnak pedig gazdag tátrai, illetleg

erdélyi gyjtése átengedéseért köszönetet mondok.

Sphagnales. - Tzegmohák.

Egyetlen ide tartozó génusz : Spliagiiuni Eurh. in Hannov. Mag. ( 1 "iSO; 'io.l.

A fcsoportok áliu'rjele.

\a. A szár és az ágak kérgének sejtjei rostosak. Inopliloca Kl'SSüW.

1/'. A szár és az ágak kéregsejtjeiben nincsen rost.

Litop/ilin'Li Kr.ssow.

I. ioesoport. InopliJoea Ru.S.SOW.

Zur Anat. etc. 1887.

Ív u s t s k é r g ú t z e g m o h á K'

.

A szár és az ága;<, vagy csak az utóbbinak kéregsejtjei rostosak. F'bbe

a fcsoportba csak egy csoport tartozik.

1. csoport. Sphagna cyinbifoUci LiXüB.

Torfm. byg. ulbred och. ,syst. uppst. IStíl ; Limpr. l.aubni. I. I(i2
;

Warnst. Engl.-Pr. Xat. ini.-fam. 1. 3. 251.

Kérgük erteljesen kifejldött. 3—5-rétegü ; a kéregsejtek rostosak. ;i

kerületen fekvk küls fala pedig mindig likacskás : az ágak kérge hasonló

szerkezet, de egyréteg. retíHtasejtek hiányzanak. A szárlevelek nagj'ok,

nyelvalakúak, hegyük kerekített, rendesen rongyosan-rojtos. Aglevelek tojás-

dadok ersen teknsek, szegélytelenek vagy színtelen szcgélyüek. végükön

csuklyamódra összehajló széllel. Zöld-sejtjeik keresztmetszetben háromszögek,

trapéz- vagy orsóalakúak néha kerülékesek, centrikus vagy excentrikus (endo-

pleurus) üreggel. Elhelyezésük módját tekintve egy vagy mind a két oldalon

Ha z í, 1 i n s z k y (A Mugy. biroJ. mohn. 271 274. old. ( egész hazánkból

S, illetleg a változatokként szereplket is beleszámítva. 1 1 fajt közöl.
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szabadok, néha a hyalin-sejtektl egészen körülzártak. A hyalin-sejtek érint-

kez-fala sírna, szemölcsös vagy tüskés.

Az idetartozó tzegmohák valamennyien kétlakiak ; a legtermetesebb

és legszebb tzegmoháink.

.4 fajok niegliaiározó ktilcsJ.

\a. A zöld-sejteket a hyalin-sejtek egészen körülzárják.

5. médium LlMPK.

\b. A zöld-sejteket a hyalin-sejtek nem, vagy csak a levél fonáka fell

zárják be ... 2.

2a. A zöld-sejtek min dákét felé szabadok, orsóalakúak, centrikus üreg-

gel, szabad falaik ersen meg vannak vastagodva . . . o

2b. A zöld-sejtek csak a levélszín felé szabadok, fonák fell a hyalin-

sejtektl takartak ... 4.

3. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima, 5. siibhicolor Hampe.

'ib. A hyalin-sejtek érintkez-fala szemölcsös. vS. papillosiim LiNDB.

Aa. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima. vS". cymbifolimn Ehrh.

4b. A hyaUn-sejtek érintkez-fala tüskés. S. imbricatum HoRNSCH.

Sphagniim imbricalnin HoRNSCH.

In Flóra (1830) 516; Russow Beitr. (I8(3n) 21; L i m p r. Laubm. I.

106 ; W a r n s t. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. I. 3. 251 ;
6'. Anstini SuLL. Aust,

Musc. appal. (1870) 3.

Gyep zöldes, okker- vagy tajtékszín sárgás. Kéreg 3—5-rétegü, a felületi

sejtek küls fala két sorban álló 3—6 likacscsal. Fahenger sárgás barna.

Ága 3—4, ezekbl 2 elálló, srn és fedelékesen leveles. Szárlevél hyalin-

sejtjei ritkán rostosak és likacsosok. Áglevelei tojásdadok, szegélyesek,

hegyük széle behajtó. Zöld-sejtek kereszímetszetben háromszögek, egyenl

vastag falúak, a levél színe fele ágyazottak, fonák felöl a kétszer olyan magas

31. rajz. Keresztmetszet a .S. imbricatiiin ágleveléböl.

hyalin-sejtektl takartak, vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. A
hyalin sejtek érintkez fala tüskés. Likacsok a levél színén a sejtfal közepén,

fonákán a varratok mellett vannak, egyszerek, nagyok.

Magyarországból való példáit nem láttam, de kétségtelenül nálunk is

elfordul hazánk északibb részein.
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1. l'aj. Spliaguiiiii cviiihifd/iiiin .HRH.

tJTI
.(X^

Hannov. Mag. (1780) 230
;
S c h i m p. Knlw. (18r)8) (i'J ; 1. i ni p r. l.aubni.

]. 103; Warnst. Engl. Pr. Nat. I'll.-fam. I. 3. 252; H a z s I. Mohfl. 274;

.S'. paJnslri' L. vSp. pl. ed. 2. llOCi; .S'. obliisifoliiiiii \'A\ri\. l'l. crypt. (1793)

no 241 ; S. lalifoliiiui Hedw. vSp. Musc. (1801) 27.

Gyep zöldes vagy különböz arnyékiatban sárgás, felül barnás vagy

veresed. Kéreg 2—4-rétegü, a felületi sejtek küls falán 1--2 sorban álló

4— 10 likacs. Fahenger sárgás vagy világos barna, Ag 3— ö, ezekbl 2- 3 eláll('),

vékonyodó véggel. Szárlevelei-

ben a hyalin-sejtek ritkán ros-

tosak és likacsosok. Aglevelei

tojásdadok, szegélytelenek,

heg^í^ük széle összehajló,

.4 zöld-sejtek keresztmetszet-

ben hosszúkás háromszögek,

egyenl vastag falakkal, fél-

olyan magosak^ mint a hyalin-

sejtek, alcvéhzínhe ágyazotiak,

fonák fell takartak. A hyalin-

sejtek érintkez-fala mindig

sírna. A varratmenti likacsok

fonákon mindenütt, színen

csak a szélek felé vannak.

Közönséges és nagyon változó.

Variatio. compactum Schlikfu. ct Warnst.: gyep csak 2—8 cm

magas (a takiknál 10—30 cm) ; laxnm Warnst. : olyan magas, mint a t-

alak, de elálló ágai nagyon lazán levelesek ; brachycladuni Warnst. : elálló

ágai rövidek, vastagok, tompavégüek ;
piirpnrascens Warnst. : gyep bíbor-

szín
;
fnsccsccns VVarnst. : gyep dohányszín sárgásbarna ; inibricatum Köll :

az elálló ágak levelei ersen fedelékesek.

Elfordulás: I.
* Pozsony környéke (B ii u m 1 e r), Podspady,

Salgó, Késmárk (H a z s 1 i n s z k y), Bánsági havasok (R o c h e 1), Pinkaf

(Márton). 11. Kukojszás, Szent Anna- tó, Hideghavas: Surului, 'forda. \'iság

a Vlegyászában (Oyrffy) Déva (Péterfi). III. Magas-Tátra (K r u p a et

( h a 1 u b i n s k i, Chalub. En. 175.); compactum : M.-Tátra (C h a 1 u b i n s k i

En. 17().); imbricatnm : vStufengraben és Rox (G r e s c h i k apud P ii 1 1.

Hcdwigia XLIII. 139.)

B a 11 m g a r t c n

K i t a i b c 1

\\M c r z b i c k i

K a 1 c lib r c II n c r

S i m o n k a i

32. rajz. Kct keresztmetszet a ,s'.

aalcvelébid.

\'inl)il'i)liuiii

tvinbifi'liu/iui Erdélybl

Sclmcczrl

D ei :e n

»

»

»

»

* I., A M. N. .Múz. herbáriuiiuinak,

lapon említett irodalmi adatok.

S. sqtuirrosiiin

S. Girgciisolutii.

a l)ánságh(')l .S\ ronipactinn,

a Tátráb()I i\ síibbicotor,

a Retyezátról N. platyphylhiin,

a 'r;itráb()l S. coinpactmti.

II., saját gyjteményem adatai. 111. a l-ili.
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2. faj. SpJiagtium subbicolor Hampe.

in Flóra (1880) 440; L i m p r. Laubm. III. 605; S. inlennediitin Rvssow

Zur. Anat. (1887.) 28; S. papillosiiin var. intermediinn Warnst. in Hed-

wigia (1891) 159 ; ,S'. inlermediiim Russow Zur Kenntniss (1894) 108 — non

Hoffm. Deutschl. FI. (1795) II. 22; S. papillosum var. laeve Warnst. Eur.

Torfm. Exs. et var. sublaeve Limpr. Mscr. ; 5 cymbifoliiiui Kalchbr. Fxs. in

herb. Mus. nat. Hung.

Gyep nagi'on halavány zöld vagy sárgás, leggyakrabban fehéres. Kéreg

2—3-réteg, a felületi sejtek küls fala 1—2 sorban álló 2—6 likacscsal.

Ág 3—6, ezekbl 2—4 elálló és középen dagadt. Fahenger halaványsárgás.

Szárlevelek mint az elbbi fajnál. Áglevelei nagyok, szegélyesek, szélük felül

o3. rajz. Keresztmetszet a .S'. subhicolor áglevelébl.

összehajlik. A zöld-sejtek vaskos orsóformák, iiüinlakél felöl szabadok cs olyan

magasak mini a liyalin-sejlek, keriilékes üregük centrikus, szabad faluk ersen

megvastagodott. A hyalin-sejtek érintkez fala sima. Likacsok a levélfonákon

a varratok mellett, a levél színén szórv^ányosak vagy hiányzanak.

Variatio. brachycladmn M. : gyep alul fehéres-zöld, felül zöld,

elálló ágak rövidek, hasasok, hegyük tompa, kurta ; subfuscescens M. : gyep

világos dohánysárga, felül barna.

Elfordulás: I. Tátra-Füred (Istvánffi), Szepes-Olaszi, Zöld-Tó

(K a 1 c h b r e n n e r, 5. cymbifoliiim, illetleg 6\ cymb. pycnoclad. alatt);

subfuscescens : Alsótatrafüredi-Láp, Rókuszi-Erd és Láp (F i 1 a r s z k y) Grüne-

wald (Bernátsky). II. Surului a Hideghavas alatt, Kukojszás (G y r f f y) ;

brachycladnm : Surului (G y r f f y).

3. faj. Sphagmwi papillosum Lindb.

Acta soc. se. fenn. 10, (1872) 280; Limpr. Laubm. I. 105;

Warnst. Engl-Pr. Nat. Pl.-fam. I. 253 5 cymbifotium var. papillosum

SCHIMP. Syn. (1876.) 848.

34. rajz. Keresztmetszet a S. papillosum ágleveléliól.

Gyep halavány okkersárga vagy barna. Kéreg 3—4-réteg, felületi sejt-

jeinek küls fala 1—2 sorban álló 2—7 likacscsal. Fahenger sárgásbarna.
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Ag 2—3, ebbl 1 — 2 elálló, vaskos és rövid. Szárleveleinek hyalin-sejtjei

üresek, likacsuk nincsen. Aglevelek rövid tojásdadok, szegélyesek. .4 zöld-

sejU'k olyanok, mini a S. siibhicolor-nál, a hyalín-scjlek crintkez-fala azonhau

nagyon szcinölcsös. Likacsok, mint az elbbi fajnál.

Minden tekintetben olyan, mint az elbbi, de szeniölcsös érintkez-

falú hyalin-sejtjei révén ersen elüt attól.

Elfordulás: ÍI. Bory-Mocsár (Hollós.) III. A .M.-Tátrából

C h a 1 u b i n s k i 'En. 17H.) említi.

4. faj. Sphagnitnt niediiiiu Limi^k.

Bot. Ccntralbl. 7.(1881) 313; Laubm. 1. 104; W a r n s t. Engl.4'r. Xat.

Pn.4am. I. 3. 253.

Gyep mindig pirosas szín, ritkán tisztán sárgás, de a hím-ágacskák

ilyenkor is piroslók. Kérge 3— 5-rétegLÍ, a felületi sejtek küls fala 1—

2

likacscsal. Fahenger rózsaszín vagy piros. Ága 3— 5, a 2-—3 elálló vaskos

tompavég.

Szárlevelei végén a hyalin- sejtek gyéren likacsosok és tökélet-

lenül rojtosak. Aglevelei szélük egész hosszában behajolvák. A zöld-sejtek

aprók, egészen körülzárlak, üregük kerülékes és centriktts. A hyulin sejtek

érintkez fala sima. Likacsok leginkább a levélfonákon.

35. rajz. Keresztmetszet a .S. médium áglevelcböl.

Egészen körülzárt zöld sejtjei vannak a S. conipacluin-nak is, de ennek

kérge rostnélküli és zöld-sejtjei inkább a levélfonákhoz feküsznek közelebb.

Varia tio. pallescens Warxst.: gyep halavány vagy sötétebb okkersárga

szín; pnrpurascens Warxst. : gyep sötét bíborszín; congestmn Schlieph. et

\\'arn.ST. : gyep vereses, 2— <S cm ; strictinn RöLL : gyep nagyon magas :

brachyclada RöLL : elálló ágai rövidek, hasasok ; iinbi icahiin Rol.i, : elálló

ágak levelei ersen fedelékesek.

Elfordulás: 1. Csorba (I s t v á n f f i); II. 1 Jobrin : iJe asupra

Dobrinului ; Kukojszás (Gyrffy), Fáring-havas (l'éterfi). Szelicsci-Tó

Kolozsvár m. (W a 1 z, Gyrffy, Péterfi); pallescens: Kukojszás

(Gyrffy); III. Mluha-Tó (Csató, Magy. Növt. Lapok IX. ti.), Besinoi

(Roll, in Hedwigia XLII. 3U5.) ;
piirpíirascens : M. -Tátra (C ha 1 u b i n s k i,

En. 17t).); congestum : IM. -Tátra ((' h a 1 u b i n s k i 1. c), Besinoi (Roll,

in Hedwigia XLII. 305.); brachycladunt : Besinoi (Roll 1. c.) ;
intbriealttni :

Ta.rpat&k\\'ö\gy, ()t-T(') (Roll in Hedwigia XLIII. 130.) ; slricliiin : Besinoi

(Roll, in Hedwigia XLII. 3(J5).

Növénvtani Kozleménvcli. li'04. III. kötet, 4. füzet. 10
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II. fcsoport : LitopJiluea Russüvv.

Zur Anat. etc. 1887.

vS í in a k é r g ü t z e g m o h á k.

A szár és ágak kérgének sejtjeiben nincsen rost.

.4 csoportok uieghatáror.ó kulcsa :

\a. A zöld-sejteket a h\^alin-sejtek egészen körülzárják .... 2

íb. A zöld-sejtek mindakét fell szabadok, vagy csak egyfell zártak 3

2a. A zöld-sejtek ürege kissé a levélfonákhoz közeledik ; az ágkéreg

sejtjei egyformák, mindeniknek küls fala fels végén likacsos ; ág 3—4,

ebbl 1—2 elálló. Sphagna rigida LiNDB.

2b. A zöld-sejtek ürege centrikus ; az ágkéreg retorta-sejtekkel ; ág

7—13, ezek közül 3—6 elálló. Sphagna polyclada RuSSOW.

3d. A zöld-sejtek a hyalin-sejtek között középen feküsznek, mindakét

fell szabadok, sejtüreg centrikus -^

Zb. A zöld-sejtek a levél-fonáka vagy színe felé feküsznek, mindakét

fell vagy csak egyfell szabadok, sejtüreg excentrikus 5

4. A hyalin-sejtek érintkez-fala gyengén szemölcsös ; a szárlevcl

kerekített- és rongyosan rojtosvég. Sphagna sqtiarrosa Schlieph.

4b. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima, — a szárlevél vége hegyes

vagy tompa, de sohasem rojtos. Sphagna subsecunda SCHLIEPH.

5a. A zöld-sejtek a levél színe felé feküsznek, fonák felé szabadok

vagy a hyalin-sejtektl takartak. i-Iyalin-sejtek a levél fonáka felé domborúak.

Sphagna acutifolia Schlieph.

5é. A zöld-sejtek a levélfonáka felé feküsznek, a levél színe felé sza-

badok vagy a hyalin sejtektl takartak, utóbbiak a levél színe felé domborúak.

Sphagna cuspidata SCHLIEPH.

A) Diplagta RuSSOW. 1. c.

A zöld-sejtek körülzártak vagy mindakét oldalon szabadok, sejtüregük

centrikus.

a) Pericleista Russow. 1. c.

A zöld-sejteket minden oldalról körülzárják a hyalin-sejtek.

2. csoport : Sphagna rigida Lindb.

Torf. byg. utbred. och. syst. uppst. 1861; L i m p r. Laubm. 1. 116;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. PH.-fam. I. 3. 253.

Szerkezet tekintetében a 2— 3-rétegü szár- és az egyréteg ágkéreg

majdnem azonos, a mennyiben az ágkéreg sejtjeinek küls falán is egy-egy

likacs van, és a retorta-sejtek hiányzanak. A szárlevelek aprók, háromszög-

alakúak, hegyük kerekített, kissé rojtos, szegélyük alul nagyon széles. Áglevelek

tojásdad-lándzsások, keskenyszegélyek. Az ide tartozó egyetlen faj egylaki.
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."). faj. SphagmiiH coiiipactiiiii Hmi).

Sp. inu5c. (1800) I. IS ; L i m p r. Laubm. 1. 1 17 ; W a r n s t. Engl.-Pr.

Nat. Pn.-fam. I. 3. 243; 5. rigicíuni ScHlMl'. Entw. (1<S58) 65; Hazsl.

Mohfl. 273. ; 5 latifolium Wierzb. ; >S". cymhifolium Degkn. ; S moUc Kalchbr.

et S. sqitarrosum Wiekzb. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

riyep zöldes vagy fehéres, néha okkerszín-sárga, 10--- 15 cm. Fahenger

veresbarna. .4 zöld sejtek kerülékesek, kissé excentrikusok, amennyiben a levél

fonákához közelebb feküsznek , mint a színéhez. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima.

Likacsok a levélfonákon számosak, aprók és a varratok mentén sorakozvák
;

a levélszínen a hyalin-sejtek zugaiban, a levélaljában a falak közepén.

3ti. rajz. .S. compactum : keresztmetszet az áglevélbl.

Zöld-sejtjei és ágkérge révén könnyen felismerhet.

Variatio. ambigiiiim HüB. : (squarrosum Russow), gyep laza. ág-

levelci berzcdten állók; brachycladum RÖLL : elálló ágai rövidek; compactum

DC. : gyep tömött, alacsony 2—8 cm ; cymbifolioides Jens. : termete olyan.

mint a S. cymbifolinm-é vagy papillosnm-é, melyektl csakis mikroszkóppal

különböztethetni meg.

Elfordulás: I. Nagy-Tarpatak (D c g e n. .S'. cymbifoliiimj, Zöld-Tó

(K a 1 c h b r e n n e r, .S'. molle) V . ott (K a 1 c h b r e n n e r, in Rabenh. Bryoth.

cur. Nr. 602.), Thörichtergern (K a 1 c h b r e n n c r), Hinszka-\'ölgy (I. o j k a),

Muntye Szemenik (Wierzbicki, S. latifolium \cymbifolium] ct S. squar-

rosum): amhiguum : Késmárki-Nagy-Erd (Filarszky); cymbifolioides:

Kopa-Szoros (Lojka). II. ambiguum : Zöld-Tó (Gyrffy), Ili. M. -Tátra

több helye (Chalubinski En. 17ö.); ambiguum : U. ott (C h a 1 u b i n s k i

En. 175.), Öt Tó (Roll in Hedwigia XLIII. 139.); brachycladum: V . ott

(Roll 1. c); compactum: Zöld-Tó. Öt-Tó fG r c s c h i k ap. Roll. I. c.)

Sphagna polyclada Russow.

Zur Kenntniss etc, 1994; W a r n s t. Engl.-Pr. Nat. IMT-tám. I.

3. 254.

Águk 7—13, tehát a többi tzegmohákhoz képest nagyon sok. Kéreg

2—3 réteg ; a kerületen fekv sejtek küls fala ép. Az ágak kérgében re-

tortasejtek is vannak, Szárlcvelek aprók, háromszögüek. kerekcsúcsúak ; ág-

levelek aprók, tojásdad-lándzsások. keskenyszegélyüek. A hyalinsejtektül

egészen körülzárt zöld-sejtek ürege centrikus. A hyalin sejtek érintkez fala kissé

szemölcsös.

10*
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Ebbe a csoportba csak az egylaki

SpJiagiiinii W iilfuuunii GlKwEXS.

Arch. Naí. Liv-, Est- u. Kurlands (1860) 17ö ; 1. i ni p r. Laubm. 1.

118; Warnst. Engl. Pr. Nat. Píl-fam. I. 3. 245. -- .S. pyciiodadum

AoNGSTR. Mscr.

tartozik, mely hazánkból ugyan nem ismeretes, de mivel Breidlcr (Ost.

bot. Zeitsciir. 181tO. 151) Bukovinában liatarunkhoz közel szedte, nálunk való

elfordulása valószín.

Limpricht (I. 110.) Szepes-Olaszi melll említi hazánkból Hazs-
linszky után. de ezt az adatot munkája pótlékában (111. 6lo.) törli.

Hazslinszky Sz.-Olaszi melll ered példája (S. cymbifoUimi var. pycno-

iiadtiiu} nem más. mint a ,S'. siibhicolor.

hj AcJeisla RuS.SüW. 1. c.

A zöld-sejtek fonák és szín fell szabadok: a hyalin-sejtek nem takarják.

3. csoport. Sphagiui sqiuirrosa ScHLlEFH.

Heitr. 1865.; L i m p r. Laubm. I. 123; Warnst. Engl.-Pr. Xat.

Pn.-fam. I. 3. 255.

A szár kérge 2—-4-réteg, a felületi sejtek küls fala 1—2 hártya-

vékonyodást vagy likacsot mutat. Szárlevél nyelvalakú, kerek vége rongyo-

san rojtos. Áglevelek tojásdad aljból lándzsásak, egész hosszukban fedik egy-

mást, vagy végük bcrzedten eláll. A zöld-sejtek a hj'alin-sejtek között középen

állanak, háromszögek vagy trapéz-alakúak (a háromszög vagy trapéz alapja

mindig a levél fonáka felé irányul), mindakét fell szabadok. A hyalin-sejtek

érintkez fala gyengén szemölcsös. Az ide tartozó fajok egy- vagy kétlakiak.

A fajol^ meghatározó kiilc^i.

{a. A szárkércg felületi sejtjei küls faluk mindkét végén egy-egy (2)

likacscsal. ^'. squarruíulmn Eksou.

\h. A szárkéreg felületi sejtjei küls faluk fels végén körszer hártya-

vékonyodással vagy egy likacscsal 2.

2a. Egylaki. Az elálló ágak a berzedt vég levelektl borzasok.

S. sqiiarrostiiu Pkr.s.

2/\ K'clhiki. Az elálló ágak hengeresek. .S'. Icrcs (ScHlMP.) Aüngstr.

tí. faj : Sphagnuin sqiiarro^am Pkrs.

in Schrad. .lourn. Bot. (1800) 3Ü8 ; S c h i m p. Entw. (1858) 63:

L i m p r. Laubm. 1. 124 ; H a z s 1. Mohtl. 273 ; W a r n s t. Engl.-1'r. Nat. Ptl.-fam.

1. 3. 255. — .S'. obtiisifoUiiiii (cyinbifoUnm) Baumg. Exs. in herb. Mus.

nat. Hung.
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Gyep mindig zöldes, ritkán sárgás-barna. Kéreg 2— 3-rétegLÍ, a felületi

sejtek kiilsü fala rendesen húiiyavékouyodással, ritkán I likacscsal. Fahenger

zöldes va.ny barna. Ag ;í—ö, ezek közül 1
-'_' elálló, hosszú hegy. Szár-

leveleinek hyalin sejtjeiben vagy semmi vapy kevés a rost. Aglevclei sze-

gélyesek, széles tojásdadok, teknsök, a középsk hegye visszahajlik, mi

miatt az ag borzas.

37. rajz. Keresztmetszet a .S". sqtiarrosuin ágieveiébl.

.\ zöld-sejtek keskeny trapéz- vagy^^háromszög-alakúak, mindakét fell szaba-

dok, üregük centrikus. .A hyalin-sejtek érintkez-fala gyengén szerriöl-

csös. Likacsok nagyok, a varratok mentén vagy a sejtzugokban állanak,

szín- és fonákfell gyakoriak. Egylaki.

Egészben kevéssé változó, nagyon jellegzetes faj.

Variatio. fuscencens Jen.S. : gyep okker-szín sárgásbarna, hyalin-

sejtjeinek érintkez-falai ersen szemölcsösek.

E 1 f rd u 1 á s : I. Fehér Tó (H a z s 1 i n s z k y), Zöld-Tó (Ka 1 c h b r e n-

n e r), Máramaros (H a z s 1 i n s z k yj ;
fiiscescens : Erdély (B a u m g a r t e n,

.9. ohtnsifoHuni.), II. l'"ehérvíz-\'ölgy, Oyalui-havasok, I-Tuitinella-tisztás, \\alea-

Száká a Vlegyászahegységben, Retyiczel (Gyrffy) Kodnaihavasok (Pé-

té r fi) ;
fiiscescens : Szent Anna-Tó ((i y r f fy). Hl. Rókuszi-Láp (G r t- s c h i k

ap. Köll ielep,an^l in Mcdwigia XLIll. 139.).

I; a II 111 g a r t c n .S'. squarrosnnui a Paringró! 5. subseciinJuu'

\V i e !' z b i c k i •.• a Munl3'e .Szemenikrl .'?. cuinpiuiu.n

M a í: s 1 i n s z 1; y > Rodna melll i9. reciirvnin

B a u ir. 1 c r » l'ozsony m. .S". iitiicmiiafinii

7. faj Sphagnnui teres (ScHIMP.) AoNGSTR.

in llartm. Scand. I'e. ed (ISOn ii7: !. i m p r. Laubm. 1. ILT) ; H a z s 1.

Alohtl. "27;;; W a r n s t. Fngl. I'r. Nat. PtT-fam. 1. 3. 255. — .S'. squarrnsinn

var. teres vSc'lU.MF, l^ntw. (1.S58) 64 ;
.S'. porosinn Lindb. l8t)2.

Gyep sárgásbarna, néha zöldes. Kéreg 3—5-réteg, a felületi sejtek

kiitsi") fala egy likacscsat. Fahenger vereses vagy barna. Ag 3—5, az 1-2

eláné) kerekded hengeres. Szárlevél mint az

elbbi i'ajnál. Aglevelei tojásdad-lándzsások,

szegélyesek, hegyük fedelékesen megfekszi az

alatta lévt, azért az elálló ágak hengeresek.

Zöld-sejtek', hyalin-sejtek és likacsok, mint a

.S". squarrosiini-nál. Keltáid.

Szemre nagyon hasonló a S. acniífoliiini

és S. (firgensohnii némely formáihoz, zöld-

sejtjei elhelyezése révén azonban könny ezektl

megkülönböztetni. Nálunk még alig gyjtötték.

Elfordulás: I . ,\lsótátrafüredi-Láp (!•' i 1 a r s z k y).

3S. rajz. Keresztmetszet a

.s'. lercs ágieveiébl.



150 PÉTERFI MÁRTON

S. faj. Sphagnitin sqnarrosulimt LesOU.

in Moug. et Nestl. Crypt. (1854) no 1305; Klinggraeff Leb.- u.

Laubm. West- u. Ost.-Pr. (1.S93) 90.-5. lenellumVEm': Rruch Flóra 1825 ;

S. /eres var. sqiiarrosnhim (Lesou) Schlieph. Mss. Limpr. Laubm. 1. 12().

3V). rajz. Keresztmetszet .S. squarmsiilitm áglevelébl.

Gyep mindig zöldes. Kéreg 3-réteg, a feliilcli sejtek küls falánál:

mindakét végén 1— 1 likacs. Fahenger halaványsárga vagy színtelen. Ag

3 — 6, ezek közül a 2—3 elálló, kissé berzedten-leveles. Szárlavél mint az

elbbieknél. Áglevelei hirtelen kihegyezettek, szegélyesek, hegyük lelapul vagy

borzasán áll. Zöld- és hyalin-sejtjei, meg likacsai mint a 5. sqiiarrosuiii-v\k\.

Kétlaki.

A S. Girgensohnii var. speciosiint-hoz csalódásig hasonlít és attól csak

zöld-sejtjei elhelyezése révén különböztetheti meg.

Elfordulás: II. Dobrin : De asupra Dobrinului (Gyrffy).

4. csoport. Sphagna subsecunda ScHLlEPH.

Beitr. 1865; L i m p i'- i^aubm. I. 119; W a rn s t. Engl.-Pr. Nat.

Pfl.-fam. 1.3. 260.

A szár kérge vagy 1-, vagy 2—3-réteg. A felületen fekv sejtek küls

fala hártyavékonyodást mutat, vagy likacsos ; az ágak kérge retorta-sejtekkel.

Szárlevelek aprók, kerekített végek, háromszögek vagy nagyok, nyelva'a-

kúak, tojásdadok, néha fülesek. Az áglevelek szintén változó nagyságúak,

kerek-tojásdadok, tojásdad-lándzsások szegélyesek, hegyük fogas
;
gyakran

egy oldalra hajlottak. Zöld-sejtek mindakét fell szabadon feküsznek, szabad

faluk megvastagodott, üregük centrikus; a hyalin sejtek között középen van-

nak elhelyezve. Hyalin-sejtek érintkez-fala sima. Az ide tartozó fajok mind

kétlakiak.

A fajok meghaláro-^ó kulcsa.

\. A szárkéreg eg^í^rétegü 2.

\h. A szárkéreg 2—3-réteg 4.

2a. A szárlevelek aprók, szegélyük aláfelé nagyon elszélesedik ; csak

csúcsuk rostos és likacsos. S. subseciinduin Nees.

2b. A szárlevelek nagyok, szegélyük egyenletes ; fels felük vagy egész

lemezük rostos és likacsos 3.

3. vSzárlevelei nagyon fülesek, fonákukon több a likacs, mint a színükön.

S. aurictdahmi SCHIMP.

3^. A szárlevelek alig fülesek, színükön több a likacs, mint fonákukon.

.S'. riifescens (Br. germ.) Limpr.
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4a. Az apró szárlevél szegélye aláfelé szélesedik, hyalin sejtjeiben alig,

vagy csak a csúcsban van rost. .S'. contorlíim ScHULTZ.

4h. A szárlevéi nagy, tojásdad, szegélye egyenletes ; egész lemeze rostos.

•S'. phityphyllum (SULLIV.) WaRNST.

9. faj. SpluigiiuHi síibsraiiulinii Nf:eS.

in vSturm Deutschl. V[. fasc. 2. 17. (1810); S c h i m p. Entw. (1858) 74;
Hazsl. Mohtl. 273; L i m p r. ]>aubm. 1. 119; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pll.-

fam. I. 3. 261. - .S'. subsccitndum v. heteiophyUum RuS.S. Beitr (1865) 72;

5. cavifoliiiin Warnst. Eur. Torfm. (1881) 79. — S. sqiiarrosntn fÍAUMG.

E.xs. in szerb. Mus. nat. Hung.

Gyep zöldessárga vagy barnás. Kcreg egyréteg: fahenger sötétbarna.

Aga 3^5, ebbl 2—3 elálló, hegye felé a levelek gyakran egy oldalra hajlottak.

Szárlevelei aprók, háromszögek, csúcsuk kerekített, szegélyük aláfelé nagyon

DoOoOoQoC

lüQoQOC

40. rajz. .S. suhseciindiim : a— h keresztmetszet az :iglevelekból, c sziirlcvél.

c

elszélesed, csúcsukban a hyalin-sejtek többnyire rostosak és likacsosok.

Aglevelek tojásdadok, szegélyesek, fels részük széle behajlott. A zöld-sejtek

a hyalin-sejtek között középen feküsznek, mindakét fell szabadok, keskeny

négyszögek. A hyalin-sejtek érintkez-fala sima. A likacsok aprók, a levél

fonákán a varratok mentén, sr sorokban vannak.

Variatio. tenella Schlieph. : minden része finomabb, mint a t-

alaké, gyep barnássárga ; flavescens M. . gyep okkersárga szín, fenn veres-

barna.

Elfordulás: I. AI.-Tátra (R e h m a n n), Ruszkahavas (Simonkai),

Páringhavas (Baumgarten, S. sqnarrostim) \ U. flavescens : Szent Anna-Tó

(G y r f f y) ; III. Alsó-Tátrafüred (L i m p r i c h t Laubm. d. Hohen Tátra

1874. 13.); tenella: Tarpataki -V()lgy és az (U-Tó között (Roll in Hedwigia

XLIIl. 139.)

10. faj. Sphagnujii nifescens (Rr. Gkrm.) Limpr.

Laubm. III. 614; — S. coiitortiim (j rnfescens Br. Gkrm. (1823) I. 15;

S. contortiim Limpr. 1. c. I. 120 et auct. omn. - non Schultz Fi. starg.

Suppl. (1819) 64.; .S". immdatum Ru.sS()W : Zur Kenntniss etc. (1894) 45;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. 1. 3. 261. p. p. - .S'. aqiiatile WarnST.

Verh. bot. Ver. Prov. Rrand. (1899) 31.
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oox
OC

41. rajz. .S'. rnfescens : a keresztmet-

szet az áglevelekbl, /' szárlevcl.

Gyep mindig rozsdabarna vagy vereses rozsdaszinü, néha fenn vagy az

ágalv vége zöld. Kéreg egyréteg; fahenger vercsbarna. Aga 3—5, ebbl

'i— 3 elálló, fedeiékesen leveles és csavart. Szarlevelei hároinszögü-nyelvalakiiak,

aljukon a legszélesebbek, szegélyük egyenletes, alul is keskeny, néha az egész

lemez, gyakran azonban csak a lemez fels

felének hyalin-sejtjei rostosak és likacso-

sok. Aglevelek nagyok, keskenyszegélyek.

A zöld-sejtek négyzetesek vagy keskeny-

négyszögüek, elhelyezésüket tekintve olya-

nok, mint az elbbi fajnál. Likacsok a

szárlevelek fonákán a varratok mentén

vannak sorban, a csúcs felé a két varrat-

menti likacssor között egy harmadik is

van a fal középvonala mentén; a szárlevelek

színén kevesebb a likacs, mint a fonákon ;

ezek is varratmentiek, de a levél alja felé

inkább a zugokban vannak. Az aglevelek

fonáka is gazdagabb likacsokban, mint a

színük. Fonákon a likacsok aprók, varratmentiek, színén csak a lemez széle

felé vannak.

Elfordulás: 11. Kukojszás (Gyrffy). Szelicsci-Tn Kolozsvár

mellett (Gyrffy és Péter fi.)

11. faj. Spliaiiniiin aiiricuhiliiui SCHIMP.

Entw. (1858) 77; L i m p r. Laubm. 111. 615; — 5. iniiuchiínin Russow.

Zur Kenntniss etc. (1894) 45. p. p. — .S. crassicladiun Warnst. Bot. Centralbl.

(1889) 165. — 5. batuntense VVarn.st. in Danz. Naturf-Ges. 1896.

Gyep fehéres, felül vagy az ágak vége világoszöld. Kéreg egyréteg:

fahenger világos sárgásbarna. Ag 3—5, ebbl 2—3 elálló, nem csavarodott.

Szárlevelei nagyok, nyelvalakúak,

-^—''""-—--'""v_''—\_/—\_/— Híigyon fülesek, szegélyük egyeii-

O^O^O'^O^O^C ^^^^^^ ' l^rne^ük fels V2— ^, 3-ában

a hyalin-sejtek rostosak és lika-

csosok. Aglevelei csapoltvégek,

többfogú csúcscsal, szegélyesek.

A zöld-sejtek olyanok, mint az

elbbi fajnál. A hyalin-sejtek

érintkez-fala sima. Likacsok a

szárlevelek színén számosabbak,

mint afonákon, nagyok, (gyakran

olyan szélesek, mint a hyalin-

sejtek) és varratmentiek, a fonákon gyrsek és a csúcs felé gyöngysorban

állanak. Az ágleveleknél a fonák gazdagabb likacsokban, melyek sorban

állanak ; a színen szórványosak és sorban csak a lemez széle felé vannak.

Elfordulás: 1. Gánócz mellett Szepes-megyében. (E i 1 a r s z k y.)

ÓC

42. rajz. ,S'. aiirinílíiiin : a— /' keresztmetszet az

.Iglevelekl-iöj, r szárlevél.
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JOOQC
o-

43. rajz. >S\ contorium: a— h keresztmetszet

az áelevelekbl, c szárlevél.

12. faj. Sphagnum contorium ScHULTZ.

FI. Starg. vSuppJ. (1819) 64; L i m p r. in litt. ad Warnst. et in Laubm.

III. 617; Warnst. in Hedwigia (1888) 267; Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam..

I. 3. 261. — .S. lariciniim Spruce Mscr. 1847; W i 1 s. Bryol. brit. (1855)

23; Schlieph. Beitr. (1865) 26 et auct. omn. exc. Limpr. et Warnst.

Gyep zöldes vagy barnás. Kéreg 2—3-réteg. Fahenger veres vagy

veresbarna. Ága 3—5, ezekbl 2—

3

elálló lazán leveles. Szárlevelei aprók,

háromszögüeli , aláfelé szélesed szegély-

lyel, kerekített véggel és legfeljebb

csúcsban rostos hyalin-sejtekkel. Ág-

levelei tojásdadok, szegélyesek. A zöld-

sejtek és hyalin-sejtek olyanok, mint

az elbbieknél. Likacsok az ágieve-

leken leginkább a fonákon vannak

varratmenti sorokban, a levél színén

hiányzanak vagy nagyon gyéren for-

dulnak el. A szárlevelek fonáka és színe is likacsos, a likacsok nagyok.

Kérgérl és apró szárleveleirl jól fölismerhetni.

Elfordulás: II. Páringhavas (P é t e r f i.)

13. faj. Sphagnum plalyphyllinn (SULLIV.) Warnst.

in Flóra (1884) 481; Limpr. Laubm. L 122; Warnst. Engl.-Pr.

Nat. Píl.-fam. I. 3. 261 ; — 5. platyphyllum SULLIV. Mscr. teste Lindb.
;

S. isophyllnm Ru.SSOW. Zur Kenntniss etc. (1894) 55 ;
S. aequifulium Warnst.

in Hedwigia (1891) 22 ; S. cymhifolium Simk. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep zöldes vagy sárga. Kéreg

2—3-rétegü ; fahenger barna vagy rozsda-

szín. Ága 1—3, ezek közül 1—2 elálló

vastag. Szárlevelek (akkorák vagy na-

gyobbak, mint az áglevelek) nagyok,

tojásdadok, teknsök, szegélyük egyen-

letes, a lemez aljáig rostosak. Áglevelek

olyanok, mint a szárlevelek, de valamivel

kisebbek. Zöld- és hyalin-sejtek olyanok,

mint az elbbieknél. Likacsok csak a

szárlevelek fels felén vannak ; az ág-

levelek likacsai fonákon számosabbak,

mint színen.

Kérgérl és nagy szárleveleirol az

els pillanatra fölismerhetni. A nyugati

példák zöldek, a retyezáti sárgás, (fus-

vescens M.^

Elfordulás: I. K'etyezát (S i m o n k a i, S. cymhifolium).

c-

44. rajz. .S'. platyphytlum : a keresztmet-

szet az áslevelekbl, b—c szárlevél.
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B. Triplagia Russovv. 1. c.

A zöld-sejtek a levél színe vagy fonáka felé vannak beágyazva, a sejt-

üreg excentrikus.

a) Endopli'ttra RUSSOW. 1. c.

A zöld-sejtek a levélszín felé vannak beágyazva, mindakét fell szabadok,

vagy fonák fell takartak.

5. csoport. Sphagna acntifolia Schlieph.

Beitr. 1865; Schimp. Syn. 1876; Limpr. Laubm. I. 107; Warnst.
Engl.-Pr. xNat. Píl-fam. I. .S. 257.

Kérgük 2—4-réteg, a kerületi sejtek küls fala néha likacsos ; az

ágak kérge retorta-sejtekkel. Szárleveleik háromszögek, hegyesek vagy nyelv-

alakúak, kerekített és gyakran rongyosan-rojtos végek. Szélük szegélyes, ép,

ritkán rojtos. Agleveleik tojásdad-lándzsásak, szegélyesek, néha öt sorban

állanak, hegyük rendesen fekv, ritkán berzedt. A zöld-sejtek mindig a levél

színébe ágyazottak, háromszögek. a fonák fell a hyalin sejtektl takartak,

vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. A hyalin-sejtek érintkez fala

sírna. Egy- vagy kétalakiak, gyepjük sokszor pirosas vagy piros.

^4 fajok ineghatározó kulcsa.

la. A szárlevelek keskenyed aljból széleslándzsásak, közepükön a leg-

szélesebbek, szegélyük egyenletes. S. molh' vSuLLiw

\h. A szárlevelek hosszú háromszögek. nyelvalakúak vagy végükön

szélesed lapátalakúak, tehát aljukon vagy végükön a legszélesebbek, szegélyük

aláfelé szélesed 2

2a. Az elálló ágak levelei öt jól észrevehet sorban állanak.

5. quinqíicfarium (LlXDB.) WaRN.ST.

2h. Az elálló ágak levelei nem állanak feltn sorokban .... 3

3. A szárkéreg kerületi sejtjeinek küls fala likacsos .... 4

3^. A szárkéreg felületi sejtjeinek küls fala ép 6

4a. A szárlevelek felül szélesed lapátalakúak, szélesen lecsapott hegye

és széle is rojtosan-rongyos. Egylaki. .S'. fimbriatimi WiL.s.

Ab A szárlevelek nyelvalakúak, szélük nem csak végük rojtos. Két-

lakiak 5

5a. Zöld- vagy sárgásszín tzegmohák. A kerületi sejtek mindenike

likacsos küls falán. A szárlevél széles vége egészen rongyosan-rojtos.

S. Girgensohnii RuSSOVV.

hb. A gyep pirosas szín. A kerületi sejtek közül csak egy-egy van

küls falán átlikasztva. A szárlevél széles végének csak közepe rojtos.

S. roseum (Limpr.) Breidl.

^a. Szárlevél nyelvalakú, egyenletesen széles. Kétlakiak .... 7

%b. Szárlevél szélesebb aljból keskenyedve háromszög. Egylakiak . 9
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7ö. A szárlevél hyalin-sejtjeiben (legalább a csúcs felé) rostok vannak
;

az áglevelek többnyire sarlósán egyoldalra hajlottak. Gyep pirosas ; likacsok

egyszerek, leginkább három sejt érintkezésénél. S. ruhelliim WiLS.

Ib. A szárlevél hyalin-sejtjeiben nincsen rost ; az áglevelek mindenfelé

állók. Gyep csokoládébarna, vagy ha pirosas, a likacsok aprók, gyrsek 8

8a. Csokoládébarna. A szárlevél kerek vég. Likacsok egyszerek,

nagyok. S. Juscmn (Schimp.) Klinggr.

8h. Pirosas. A szárlevél lassan keskenyed hegygyei. Likacsok a levél-

hegy fonákán aprók, gyrsek. .S'. Warnstorfii RusSOW.

9a. Gyep fényes ; szárlevelek hirtelen hegyesednek, hyalin-sejtjeik osz-

tottak, rosttalanok. .S. suhnitens RusSOW et Warnst.

\)h. Gyep fénytelen ; szárlevelek lassan hegyesednek hyalin-sejtjeik osz-

tatlanok, de rostosak. S. acutifolium Ehrh.

Sphagnum molle SULLIV.

Musci AUegh. (1846) 50; L i m p r. Laubm. I. 115; Warnst. Engl.-

Pr. Nat. Pn.-fam. I. 3. 259. — S. Millleri Schimp. Entw. (1858) 73.

Ennek a termetében a S. compaclum-hoz nagyon hasonló, zöld-sejtjei

elhelyezése miatt azonban ebbe a csoportba tartozó szép fajnak fjellege az,

hogy egyenletesen szegélyes szárlevelei keskenyed aljból széles lándzsásak,

közepükön a legszélesebbek. Kalchbrenner tátrai példája 5. conipactiuii.

de hazánkban való elfordulása növényföldrajzi okokból sem valószín.

14. faj. Sphagnum subnitens Russow. et Warnst.

in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. (1888) 115; L i m p r. Laubm. III. 609;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 259. — 5. capillaceitm Hazsl., 5. acitli-

foliuni Kalchbr. Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep fehéres rózsaszín, selyemfény. Kéreg 3—4-réteg, a küls fala

a kerületi sejteknek ép. Fahenger világosbarna vagy rózsaszín. Aga 3—5,

ezekbl 2—3 elálló, nagyon hosszú. Szárlei'eJei hároniszögiíek, közepükön kissé

45. rajz. 5. subnitens : a keresztmetszet az áglevelekbl,^' szárlevél.

öblösek, hirtelen mennek ál a csapott, meglehetsen széles és rendesen fogas

csúcsba. Hyalin sejtek osztottak, rostjuk nincsen. Áglevelei lándzsásak 3—5-fogú

hegygyei. A zöld sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok, faluk egyenle-

tesen vastag, félolyan magasak mint a hyalin- sejtek, melyeknek érintkez

fala sima. Likacsok fonákon a varratok mentén mindenütt, színen csak a

széleken, nagyobbak, kissé (keskenyen) szegélyesek. Egylaki.
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Könnyen összetéveszthet a 5. ucntifoliuin-maX, de szárlevelei alakja és

szerkezete révén attól a legtöbbször megkülönböztethet. Leginkább feltn a

gyepek fénye.

V a r i a t i : Jibrosiiiii (."ard. a szárlevél hegyében a hyalin-sejtek rostosak.

Elfordulás. I. Felkai-Völgy (H a z s 1 i n s z k y, S. capillaceum),

Zöld-Tó (K a 1 c h b r e n n e r. S. acntifoliitm), Rókuszi-Láp (F i 1 a r s z k y), fihro-

sitm : Késmárki-Nagyerd (Filarszky; II. l'áringhavas (Péter fi), Magura-

Béles között (GyövHy);
III. A ?\1. -Tátra több helyérl

említi (En. 1 7'2) C h a 1 u-

b i n s k i.

líí. faj. Sphagnum acutifolium

Ehrh.

Pl. crypt. (1788) no.

72 ; S c h i m p. Entw. (1858)

56 ; H a z s 1. Mohfi. 271
;

L i m p r. Laubm. I. 112;

Warnst. Engl.-Pr. Nat.

Pn.-fam. I. ;í 258. -S'. capilli-

foliiim Ehrh. Hannov. Mag.

(1780) 205; .S'. iutcrmcdiitm

Hoffm Deutsch. FI. 2 (17í»5)

22 ;
6". Schimperi RÖLL in

Hedwigia XLII. a()4, XLÍIl

137? 5. cuspidatiim Baumg.

Exs. inherb. Mus. nat. Hung.

Gyep változó, legtöbb-

ször pirosas szín fcnytelen.

Kérge olyan, mint az elbbi

fajnál. Fahenger sárgás, bar-

nás, zöldessárga vagy zöldes.

Ága 3—5, ezek közül 2—3

elálló rendesen vékonyodó

vég. Szárlevelei haromszög-

üt'k, lassan keskenyednek, he-

gyük 3—5-fogú. Hyalin-sejtek

osztatlanok, a levél fels felében, de néha alább is rostosak. Áglevelei 3— 5-fogu

csúcscsal, szegélyesek. A zöld-sejtek háromszögek, a levél fonáka fell fedettek

vagy trapézalakúak és mindakét fell szabadok. Likacsok elhelyezés és eloszlás

tekintetében olyanok, mint az elbbi fajnál, de egyszerek. Egylaki.

Egyike a legközönségesebb és a legváltozóbb tzegmoháknak, melynek

formáit gyakran nagyon nehéz a csoport némely fajától megkülönböztetni. Leg-

jellemzbb a szárlevele meg az áglevelek likacsainak az elrendezése.

40. rajz. S. aeutifotimn : a keresztmetszet az ;igleve-

lekbl, h a szárlevél fonákának, r színe szélének

likacsai ; d— e szárlevél.
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V a r i a t i 0. rohiistnm Russow : gyep rendesen zöld, szára nagyon (l—
.'iUcm) magas; compactitm \\''aií\.st. : gyep zöldespiros, '^ 7 cm

;
piirpiireiiin

ScHiMP. : gyep sötétpiros, !i— 10 cm ; sqnarrosiilum Warxst. : az elálló ágak

borzas levelek ; rirescens Warn'ST. : gyep zöld, az elálló ágak lazán és

majdnem ö sorban levelesek ; alpinitm Milde : gyep hófehér, alacsony ;
ágak

nagyon vastagok.

P2 1 f r d Li 1 á s : I. Fehérvízvölgy (F i 1 a r s z k y^ H a z s I i n s z k y),

Hinszkavölgj^ Kralova-Hola (Lojka), Orlova (S c h e r f l'c 1), Szepes-

Ülaszi (K a 1 c h b r e n n er), Lipócz (H a z s 1 i n s z k y), Koritnicza (B o-

thár), Nemes-Podhrágy (H o 1 u b y), Csalhó (Demeter); squarrosiilinn :

Rókuszi Láp (Filarszky), Máramaros (H a z s 1 i n s z k y) ;
ptirptireiun : Zöld-Tó

(F i 1 a r s z k y), Csorba (István f f i), Podspady (H a z s 1 i n s z k y), Rókuszi-

Láp, Fehérvíz-Völgy (F i 1 a r s z k y) ; viirsceus : Rókuszi-Í.áp (F i 1 a r s z k y),

Pécs (Simonkai). II. Magura- Béles, Magura-\'illatelep, Szent Anna-Tó

(Gyrffy), Páringhavas (P é t e r f i)
;

;;//r/7/;/í7/;// : Dobrin, Magura, Kukoj-

szás (Gyrffy) ; rirescens: Zöld-Tó, Magura- Villatelep, Hidegszamos (üyrffy).

III. Besinoi (Roll. in Hedwigia XLII. ;^04.) ;
compacliim : Stézsia mezeje

(Demeter Orv. Termtud. Ért. 1887. -Vl'!.), Ro\ (gracilis), Stufengraben

{pulchriim), Bélai-havasok (capitalum) (Greschik ap. Roll. in Hedwigia.

XLIII. 137.).

.S". acntifolium Hazsl (Exs ) -^ S. quinqucfariuin cs nibelluin

S. acutifolinm L.ojka (Exs.) -^ S. quinquefariuiii és nibrlluni.

Sp/iagniiin Schiiiipcri RöLL.

Zur. Syst. (1886) 7. .S'. aculifolinni var. Schiinpcri Waknst. Fur.

Torfm. (1881) öl; L i m p r. Laubm. I. 111.

Kétes és elttem ismeretlen faj, mely Limpricht (1. 111.) szerint a

,S'. roseiim hoz állana közel. A M. Nemz. Múzeum herbáriumában van egy

N. aculifoUnm var. Schiinpcii jelzés példa (Ptacnik leg. Kmet.), mely a

,S". qiiinqiirfariiimma.1, illetleg a .S'. acutifolinm var. virescens-sztX mutat

rokonságot. RöU Erdélybl a Besinoiról (Hedwigia XLII. ;i04.) és a M. -Tátrá-

ból (1. c. XLIII. 137.) említi e faját.

16. faj. Sphagiiutti quinqucfai iimi (LiNDB.) Warnst.

in Hedwigia (1886) *2'22
; L i m p r. Laubm. 111. 61 1 ;

Warnst. Engl. Pr. Xat.

Ptl.-fam. I. 3. '259; S. acutifoUum var. quinqucfariuin Li.xdb. in Braithw. The

Sphagn. (1880) 71. S. Jlmhriatum et acutifoUum Hazsl. S. aculifotium Lojka

Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gyep sárgás vagy zöldes, bíborral futtatva, néha tiszta zöld. Kéreg

;{_4.i-éteg ; a tccrlilcli scjtclc tcuziil cgyiiclc-cgynel.' tdilsö fata liártyavélionyodásl

mutat. Fahenger sárgás vagy zöldes. Szárlcvctci hosszúl^as háromszögiiek^

lassan kcskcnycdöl<, hegyük fogacskás. szélük behajlott. Aglevelek lándzsásak és

a 2—3 elálló ágon üt sorban vannak. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakét

fell szabadok, félolyan magasak, mint a hyalin-sejtek. Likacsai olyanok mint

az elbbi fajoknál — elrendezés, eloszlás stb. tekintetében,— J^éO'"'^"'^^^'- Egylaki.
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Öt sorban leveles ágairól szabad szemmel is fölismerhet ; nagyon

változó faj.

Variatio. strictttm Card. : gyep magas, 15—25 cm; ágai rövidek,

vízszintesen elállók.

^_
47. rajz. X. qitiiiquefarhim : a keresztmetszet az áglevelekbó'l, h szárlcvél.

Elfordulás: I. Podspady, Retyezát (H a z s 1 i n s z k y, vS'. aculifo-

linin); strictiiiii : Feketevág (Lojka. S. actitifolinm), Ilva (Demeter); II.

Pálfalva Liptó-m. (Jaloveczky Pété r), Zöld-Tó, Funtinella-tisztás, Dobrin,

Hidegszamos (G y r ff y) ;
strictnm : Hideghavas (Gyrffy); III. A Magas-

Tátrából Chalubinski (En. 172) és Roll (Hedwigia XLIII. 137) említik.

Utóbbi G r e s c h i k és saját anyaga nyomán nem kevesebb mint 7 változatot

sorol el 10 forma-val és több subforma-val.

17. faj. Sphagmitn Warnstorfii RuSSOW

in Sitzungber. Naturf. Ges. Dorpat. (1887) 315; L i m p r. Laubm. III. 612;

Warnst Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 258. — S. aciitifolium var. gracile RusSOW

Beitr. (1865) 44 ; 5. acutiforiiic var. tcncJhtiu Schlieph. et Warnst. Flóra 1884.

au

48. rajz. .S. Warnstorfii : a ;i levélfonáU hegyi részének, /' alsóbb részének likacsai.

c szárlevél.

Gyep sárgás vagy zöldes, pirossal futtatott. Kcreg 3—4-réteg, likacs-

lalaii küls falú felületi sejtekkel. Fahenger sárgás vagy zöldes. Aga 3—5,

ezek közül 2—3 elálló. Szárlevelei nyelvalakúak, hegyükön fogazottak ;
hyalin-

sejtek rosttalanok, többnyire osztottak. Áglevelek lándzsásak, néha majdnem
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-sorosak, hegyük többnyire ívesen hajlott és mindenfelé irányuló. Zöld-

sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok, majdnem olyan magasak, mint

a hyalin-sejtek. Likacsok leginkább a fonákon, fölfeli' aprók, gyrsek, aláfelé

nagyobbak és egys::erek. Kétlaki.

Az áglevelek likacsairól ismerhet fel a legjobban.

Variatio. purpiirascens Russow ; gyep pirosas; viresceiis Russovv:

gyep zöldes.

Elfordulás: I. piirpurasccns : Kókuszi-Láp, Alsótátrafüredi-Láp (F i-

1 a r s z k y) ; III. Mluha-Tó ((
' s a t ó, Magy. Növt. Lapok. IX. (>.)

;
purpurascens :

Stufengraben (Greschik ap. Roll in Hedwigia XLIII. \'^7. ), virescens : Rox

(G r e s c h i k ap. Roll 1. c.)

18. faj. Sphagniuii nibelliim WiLS.

Bryol. brit. (ISti) 19; S c h i m p. Entw. (1658) 71; L i m p r. Laubm.

1. 114; Warnst. Engl.-Pr. Xat. Pll.-fam. I. 3. 258. -^ S. acutifoliiun leiwl-

liiiii S c h i m p. Entw. (1S5<S) 57; .S'. aciitiformc SfiiLiEPH. et Warnst. Flóra

1884. p. p. ; S. citspidatiiin Baumg. ; S. aciitifolium IIazsl., Degen et Lojka

Exs. in herb. Mus. nat. Hung.

Gj'ep pirosas, néha sötétebb, bíborszín. Kéreg 3 —4-réteg, a feliildi

scjlck küls fala ép. Fahenger barnás. Szúrlevelei nyelralakiiak, hegyük kerek

és gyengén rongyos-rojtos. Hyalin-sejtjeik osztottak, rostjuk nincs. Áglevelek

tojásdadok, 3-csúcsúak, az elálló ágakon sokszor sarlósán egy oldalra hajlot-

tak. Zöld-sejtek olyanok mint az elbbi fajnál. Likacsok aprók, ritkák és leg-

inkább 3—3 hyalin-sejt összeérési helyén vannak. Kétlaki.

Szárleveieirl és likacsairól mindig biztosan felismerhet és megkülön-

böztethet az elbbitl, melyhez különben külsleg nagyon hasonló.

Variatio. pallens Gravet : gyepje sárgászöld, nagyon halavány,

hasonló a .S'. molle-hoz.

Elfordulás: I. Csorba (Istvánt fi), Schlechte Grund (H a z s-

1 i n s z k y, -S'. acutifoliiim), Rókuszi-Láp (F i l á r s z k y), Feketevág (L o j k a

S. acutifolinm), Koritnicza (D e g e n, 5. acutifoUum). Szent Anna-Tó (B a u m-

garten, -S. cuspidatum): pallens: Cserna (Bernútsky); II. Csukás (B u-

t u j á s (í y u 1 o).

19. faj. SphagHHHi fuscinn (ScHlMP.) KliN'GGR. '

in Schrift. phys.-ök. Ges. Königsb. (1872) 4; L i m p r. Laubm.

I. 114; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. 1. 3. 258. —
,S'. acittifoliuni var. fuscnni vScillMP. Entw. (1858) 57 ; S. acuti-

forme ScHLiEPH. et Warn.st. in Flóra 1884. p. p. /
Gyep mindig világos vagy sötétebb szín csokoládébarna.

Kérge olyan mint a S". rubellnni-é. F'ahenger sárgásbarna. Aga ^, 'fusciiiii

3—5, ezek közül 2— 3 elálló, rendesen ívesen görbe. Szárlevelei szárlevelc.

nyelvalakúak. kerekített végükön rongyosan-rojtosak. Hyalin sejtek

osztottak, rost nincsen bennük. Zöld-sejtjeik háromszögek, fonák fell takartak,

vagy trapézalakúak, mindakét fetól szabadok. 3—4-szer olyan alacsonyak,
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mint a hyalin-sejtek. .4 likacsod nagyobb fajták, sokszor félkörlap-alakúak,

fonákon és színen a varratok mellett. Kétlaki.

Legjellegzetesebb e fajra a gyep színe, a szárlevelek alakja és a

likacsok.

Alig változik.

Elfordul ás: I. Pribilinai-Láp (F i 1 a r s z k y), 11. Zöld-Tó (G y rf fy),

Ili. Mluha-Tó (C s a t ó Magy. Növt. Lapok. IX. 6.), Bélai-lnavasok (G r e s c li i k

ap. R ö 1 1. Li. Hedwigia [compactnm, tcnellum\ XLIII. 137.)

20. faj. Sphagnum roseum (Limpr.) Breidl.

in sched. ; Limpr. Laubm. III. (309. — S. acntifolinm var. fallax

Warnst. Eur. Torfm. (1881) 42 ; S. Girgensohnii var. roseum Limpr. Laubm.

I. 109; S. Rnssowii Warnst. in Hedwigia (188H) 225; 5. Warnstorfti RÖLL

in Flóra (1886) 79 — non Russ ! ; S. robiisíiiiii Roll in Hedwigia (1904) 137.

Gyep mindig rózsa-vagy piros-

szín. Kéreg 2—4-réteg, a kerületi

sejtek közül néhánynak (de nem

mindeniknek) küls fala likacsos.

Fahenger piros. Szárlevelek nyelv-

alakúak, kerekített végük csak közé-

pen rongyosan-rojtos. Hyalin-sejtek

nem osztottak, rostjuk nincsen.

Áglevelek lándzsásak, mindenfelé

irányulok. A zöld-sejtek trapéz-

alakúak vagy háromszögek, mind

a két fell szabadok vagy fonák

fell zártak. Likacsok nagyok, fo-

nákon és színen a szélek felé a

varratokon. Kétlaki.

Szárlevelei és kérge révén mindenkor biztosan felismerhet.

Variatio. densa Roll: gyep tömött, az ágak srn állanak ;
lenella

RöLL : az áglevelek likacsai félholdalakúak, sorban állanak, szárlevelek ros-

tosak ; stricta RöLL : (strictiformis et laxa RöLL) : ágak rövidek, vízszintesen

elállók, a szár sudár.

Elfordulás: II. Kukojszás, Szent Anna-Tó, Dobrin : De asupra

Dobrinului (Gyrffy): III. M. -Tátra (C h a 1 u b i n s k i En. 172.), Stézsia

mezeje Toplicza m. (Demeter Orvos-termtud. Ért. 1887. 322), Besinoi (R ö 1 1-

in Hedwigia XLII. 304) ; densttm : Rókuszi-Láp, Zöld-Tó (Roll in Hedwigia

XLIII. 137.); /t-Mí-Z/a : Zöld-Tó (Roll. 1. c); strictum: Zöld-Tó, Tarpataki-Völgy

és Öt-Tó között (Roll. 1. c); Rókuszi-Láp (G r e s c h i k ap. Roll. 1. c.)

^
co

50. rajz. .S'. roseiun : a szárkéreg, b szárlevél.

21. faj. Sphagnum Girgensohnii Russow.

Beitr. (1865) 46; Limpr. Laubm. I. 108; Warnst. Engl.-Prantl Nat.

Pfl.-fam. I. 3. 258; — S strictum L i n d b. in Act. soc. se. fenn. (1872)
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263; S. Jimhriatnm var. síricíum Aucj PLVR.; S. cymbifoUnm Kit.; S. acuiifolium

Degen et S. ftmbriatum Hazsl., Rehm., Exs. in herb. Mus. nat. Hung.
Gyep zöldes vagy sárgás, de sohasem pirosas. Kéreg 3— ö-rétegü,

minden fcliileíi sejt küls fala likacsos. Fahenger sárgás vagy barnás. Ág

fi
f^//rW

51. rajz. S. Girgensohnii : a keresztmetszet az áglevelekbol, h szárievél.

3— 5, 2—3 elálló. Szárlevelei nyelvalakúak, kerekitett végükön egészen rongyosan-

rojtosak. Hyalin-sejtjeik osztatlanok, bennük rost alig van. Áglevelek tojásdad-

lándzsásak, végük fekv vagy borzasán elálló. A zöld-sejtek és a likacsok

olyanok, mint az elbbi fajnál. Kétlaki.

Erre a fajra legjellemzbbek a szárlevelek.

V a r i a t i 0. strictum LiNDB. : gyep sárgás, az elálló ágak rövidek, orsó-

formák ; sqn.irrosiihtni Russow : gyep zöld, az elálló ágak borzaslevelek
;

speciosiiin LiMPR. : gyep zöld, ágai hosszúk, ívesen lehajlók ; hasonló a

S. ripariiini-hoz
; compactttm RöLL : gyep alacsony tömött, ágak srn álla-

nak
;
gracilescens Grav. : gyep nagyon mély zöldes, ágak vékonyak, rövidek.

Elfordulás: I. Mengusfalvi-Völgy (De g e n, 5. acutifolium), Tátra

(Rehmann, S. fimhriatum), Vihnye (Kitaibel, S. cywbifoliumj, Tátra-

Füred (B s n i a c k i); speciosiim : Tarpataki-Völgy (H a z s 1 i n s z k y, S. fim-

hriatum)
\ srtictum : Kralova-Hola (L o j k a, .S". fiuibriatuw), Pop-Iván, Petrosza

(H azsl i n s zky, .S". ftmbriatum); II. Zöld-Tó; Reke-Tó, MaguraBéles, Kukoj-

szás, Szent Anna-Tó (G y rffy), Maleja-völgye a Páring-havasban (Péterfi);

speciosiun : Magura-Reketó (Gyrffy); strictum: Magura (Gyrffy)
squarrosuluni : Zöld-Tó; Dobrin (Gy 6 r ff y) ; eompactuin; Zöld-Tó (Gyrffy);
gracilescens : Maleja-Völgy a Páring-havasban (Péterfi); III. Ünök
(Breidl. öst. bot. Zeitschr, 1S9U, 150); strictum: M.-Tátra (C h a 1 u b i n s k i

En. 173.) Besinoi (Roll in Hedvvigia XLII. 304.); squarrosuluni: M.Tátra

(C h al u b i n s k i 1. c.) Zöld-Tó (Roll in Hedwigia XLIII, 13<S.) Rókuszi-

Láp (Greschik ap. RöU. 1. c.) Besinoi (Roll in Hedwigia XLII. 304.),

Nagy-Csíka (Demeter Ürv.-termtud. Ért. \S87. '322.) ; compactum : Zöld-Tó,

Öt-Tó (Roll in Hedwigia XLIII. 138.), Rókuszi-Láp (Greschik ap.

Roll. 1. c.)

Sphagnum fnnbriatnin \\'iL.S.22. fai

39S L i m p r. Laubm. 1(»7 ; W a rn s t. End.-Pr.in Hook. FI. antart. (1847)

Nat. PIL-fam. I. 3. 258.

Gyep sárgásfehér vagy zöldes. Kéreg 3—4-rcteg, minden felületi sejt

küls fala likacsos. Fahenger barnás vagy sárgás. Ag 3—, ezek közül

Növénytani Közlemények. 1904. III. kötet, 4. füzet. II
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2—3 elálló, vékony és ívesen hajlott. Szárlcvdei fölfele szélesedök, felül a

legszélesebbek, kerek hegyük és szélük is rongyosan-rojtos. Hyalin-sejtjeik osztatla-

nok, rostjuk nincs.

Szárleveleik tojás-

dad -lándzsásak. A
zöld -sejtek trapéz-

alakúak. mindakét

fell szabadok,

olyan magasak, mint

a iiyalin-sejtek. Li-

kacsok mindakét

oldalon a varratok

mellett egyszerek,

nagyok. Egylaki.

Legbiztosabban

szárleveleirl ismerhet fel.

Elfordulás: L Szomolnok

( K i 1 a r s z k y) ; IL Kirnyikhegy Veres-

patak mellett (Péterfi).

h) Exopleura Russow. 1. c.

A zöld-sejtek a levélfonák felé

feküsznek, mindakét fell szabadok, vagy

a levélszín fell takartak.

6. csoport. Sphagna cuspidata SCHLIEPH.

Beitr. 1865; L i m p r. Laubm. 1.

127; Warnst. Engl-Pr. Xat. Bl.-fam.

L 3. 255.

A szár kérge vagy kifejldött és jól

elkülönült, vagy tökéletlen és csak hatá-

rozatlanul van elkülönülve. Utóbbi eset-

ben a kéregsejtek fala vastag. Ritkább

esetben a szárkéreg egészen is hiányzik;

ilyenkor a kerületi sejtek sem.miben

sem különböznek a beljebb fekvktl. Az

ágkéreg retorta-sejtjei fejlettek, nyakuk

néha ersen görbül. Szárlevelek apróbb

fajták, leginkább háromszögüek és csú-

csuk kerekített vagy hegyes ; ha kere-

kített, néha kissé rojtos is. Szegélyük

aláfelé szélesed. Az áglevelek keskeny-

iándzsásak, szegélyesek, végük széle rendesen behajlott vagy csövesen össze-

hajlott. A zöld-sejtek trapézalakúak, és ez esetben mindakét fell szabadok.

c^

52, rajz. S. fimbriatuni : a— b kereszt-

metszet az ágievelekbl, c szárkéreg,

d szárlcvél.
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vagy háromszögüek és a levél színe fell zártak, mindig a levél fonákába

ágyazottak. A hyalin-sejtek érintkez-fala mindig sírna. Likacsok gyakoriak

és az egyes fajokra sokszor nagyon jellemz elhelyezések és eloszlásúak.

Az ebbe a csoportba tartozó fajok mind kétlakiak.

A fajob meghatározó kulcsa.

ía. A szárlevelek lapátalakúak, felül a legszélesebbek, kerek végük rojtos.

5. Lindbcrgii SCHIMP.

\b. A szárlevelek nyelvalakúak vagy háromszögüek, alul a legszé-

lesebbek 2

2a. A szárkéreg sejtjei tágasak, vékonyfalúak, élesen különböznek a

fahengertl 3

2b. A szárkéreg sejtjei vastagfalúak, alig vagy nem különböznek (vagy

csak nagyobb sejtüregükkel) a fahenger sejtjeitl 5

3. Az ágak retorta-sejtjei görbenyakúak ; az aglevelek tojásdadok,

hegyük rövid. S. niolliisaini Bruch.

3/^ Az ágak retorta-sejtjei kevésbé fejlettek, nyakuk nem görbe ; az

aglevelek tojásdad-lándzsások, hosszú-hegyüek 4

'la. A szárlevelek vége hegyes ; az aglevelek fonákán csak a hyalin-

sejtek zugaiban vannak likacsok. S. ciispidatnm Ehrh.

4/7. A szárlevelek vége kerekített ; az aglevelek fonákán a hyalin-

sejtek falainak középvonalán sorban álló nagyobb likacsok vannak.

vS. Dusenii (Jens.) Kussow et Warnst.

5a. A szárlevelek vege be van hasadva 6

öb. A szárlevelek vége nincsen behasadva 7

(3a. A szárkéreg fölism.erhet, mivel sejtjei a fahenger sejtjeinél tágasabbak.

S. riparium AoNGSTR.

%b. A szárkéreg nem ismerhet fel, a kerületi sejtek a bennebb fek-

vktl nem különböznek. S. speciosnm (RusSOV\-) Klinggr.

la. A szárlevelek vége hegyes 8

7b. A szárlevelek vége kerekített 9

8a. Az aglevelek sorban állanak, széles-lándzsásak, hirtelen kihe-

gyezettek, rövid hegyük széle alig hajlik be. S. pttlchriim (LlNDB.) W'arnST.

8/7. Az aglevelek nem állanak 5 sorban és keskeny-lándzsások, hosz-

szan kihúzott hegyük széle csövesen hajlik be. N. miicronalnm RuSS.

9a. A szárlevelek nyelvalakúak, jóval hosszabbak, mint a milyen szé-

lesek, hegyük kerek rojtos, az aglevelek színén vagy fonákán a hyalin-sejtek

falán a középvonal mentén likacsok vannak
;

.S". obtttsiim Warnst.

0^. A szárlevelek háromszögüek, csak olyan hosszúak, mint amilyen

szélesek ; likacsok más elrendezések 10

10a. Likacsok csak a hyalin-sejtek zugaiban vannak, a varratok mel-

lett hiányzanak. -S". rccurvum P. Bkauv.

ir

ö



164 PÉTERFI MÁRTON

iOb. Likacsok (színen vagy fonákon) a varratok mellett is vannak. 11

11a. Likacsok az áglevelek színén vannak.

S. aniblyphyllnin (RuSSOW) M.

11/^ Likacsok az áglevelek fonákán vannak. >S". parvifoUmn Sendtx.

Sphagnum molUiscum Bruch.

in Flóra (1825) 2. 633; S c h i m p. Entvv. (1858) 71 ; Limpr Laubm. 1. 128;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Píl.-fam. I. 3. 257; vS'. IcuvUiim (Ehrh.) Lindb.

Öfvers. Vet. Ak. Förh. (1862) 142.

Gyep sárgás, nagyon lágy. Kéreg 2— 3-rétegü, jól elkülönült. Az ága-

kon a ri'torla-sejtt'k ersen fejlettek, nyakuk görlw. Fahenger sárgásbarna.

Szárlevelei nagyok, tojásdadok, szegélyes szélük behajlott. Agleveleik tojás-

dadok, nagyon teknsek, rövid fogas véggel. A zöld-sejtek háromszögek, fél-

olyan magasak, mint a hyalin-sejtek. Likacsok leginkább az áglevelek színén.

Termetében nagyon hasonló a .S'. rubelluni apróbb alakjaihoz, csakhogy

nem pirosas. Legjellemzbb az ágak kérge, a szár- és áglevelek alakja.

A szomszédos Galicziából határunkhoz közel ismeretes i^Rehmann,

Chalubinski En. 175) és így talán nálvmk is lesz lelhet.

23. faj. Sphagnuni iniicroiialiiiti K'ussow.

Sphagn. Stud. (1889) 109; 6". recnrviim var. iiiiieroiiatniii (KUSSOW)

Llmpr. Laubm. III. 629; 5. sqnarrosiun Bauml. Exs. in herb. Mus. nat.

Hung.

Gyep zöld, fenn néha sárgásbarna. Kéreg alig van elkülönülve, mind-

össze a 2—3 kerületi sor sejtjei tágasabbak. Fahenger sárgás vagy barnás.

53. rajz. S. niiicronaium : a keresztmetszet az áglevelekbl, h szárlevcl.

Ág 4—6, ezekbl 2—3 elálló, lazán leveles. Szárlevelei háromszögek, vala-

mivel hosszabbak, mint amilyen szélesek, végük hegyes ; hyalinsejtjeikben

nincsen rost. Áglevelek keskeny lándzsásak, szélük szegélyes, hegyük ersen

behajló. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakétfell szabadok vagy háromszö-

gek, a levél színe fell takartak. Likacsok úgy színen, mint fonákon csak

a hyalin sejtek zugaiban vannak. A lecsüng ágak levelei likacsok tekinteté-

ben hasonlók.
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Variatio. sqarrositlmn M. : elálló ágai borzasok.

Elfordulás: 1. sqitarrosulum : Pozsony (B á u m 1 e r, .S. sqnarro-

.s-;/m;; II. Páring-havas (Péterfi); 111. Besinoi (R ö 1 1 in Hedwigia XLII. 304.)

Sphagnum pv.lchrnni (L.INDB.) Warnst.

Engl.-Pr. Nat. PíL-fam. I. 3. 25(5, — .S'. rcciirvum var. jvilchntiii I.indb.

in Braithw. The Sphagnac. 1880; Limpr Laubm. ill. ()3U.

Hasonló az elbbihez, de ágleveJei 5 sorban állanak, rovidhegyiiek

és hegyük szele alig hajlik be.

A M.-Tátra galicziai oldaláról említi (
' h a 1 u b i n s k i (Kn. 1 73) ; talán

hazai területen is elfordul.

o-

24. faj. Sphagnum recurvuin P. Beauv.

Prodr. (1805) 88; S c h i m p. Syn. (1870); Limpr. Laubm. 1. 131;

W arnst. Engl.-Pr. Nat. PtL-fam. L 3. 257. — S. cuspidalitm ScHlMP. Entw.

(1858) tiO p. p.; S. variabile Warnst. Eur. Torfm. (1881) 58 p. p. — S.

citspidatunt Kalchbr., S. ftmbiialum et S. squarrosum Hazsl. Exs. in herb.

Mus. nat. Hung.

Gyep rendesen zöld, ritkán felül kissé barnás. Kéreg fejletlen, csak

helyenként ismerhet fel. Fahenger zöldes, a kéreggel összefolyik. Szárlevelei

aprók, háromszögüek, alig olyan

hosszúak, mint amin szélesek,

végük kerekített, rostjuk nincsen. Ag-

levelei tojásdad4ándzsásak, hosszan

kihegyezettek, szegélyesek. A zöld-

sejtek trapézalakúak vagy három-

szögüek, mindakét fell szabadok

vagy szín fell takartak. Likacsok

csak a hyalin-sejtek fels zugában,

leginkább a' levél színén.

Variatio. squarrositliini

RöU : az elálló ágak borzasak ;
fiis-

cescens M. : gyep felül sötét-

barnás.

Elfordulás: I . Zöld-Tó

(K al c h b renner, .S'. citspidatunt),

Csorba (István f f i). Késmárki-

Nagyerd (F i 1 a r s z k y), Baktai-Mocsár Eger m. (H a z s 1 i n s z k y, S. ftm-

liriatum), Kodna (H a z s 1 i n s z k y, >S". sqtiaiTosimt), Büdös (B a u m g a r t e n,

N. intermedium) : fuscesccns : Rókuszi-Lap (F i 1 a r s z k y) ;
II. Szelicsei-To

Kolozsvár m. (Walz, Gyrffy, Péterfi), Dobrin. Kukojszás (Gyrffy);

III. MluhaTÓ (Csató Magy. Növt. Lapok. IX. i:,.) ;
sqttarfostilum :

Rókuszi-

Láp (G r e s c h i k ap. R ö 1 1 in Hedwigia XLIIl. 139.)

54. rajz. 5. reciirviun: a keresztmetszet az

ágicvelekbl, /' szárlevci.
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25. faj. Sphagmim amblyphylhim (Russow). m.

5. recurvum subsp. amhlyphyllnm Russow, Sitzber. Naturf. Ges Dorpat

(1889) 112; 5. recurvum var. amhlyphyUiim (RusSOw) Warnst. Die Cus-

pidat. Gr. (1890) 21(i ; L i m p r. Laubm. III. ()30 ; S. recurvum major ambJy-

phyllum RöLL in Hedwigia XLIII. 139.

Gyep zöldes. Kéreg nincsen elkülönülve : fahenger zöldessárga. Ág

3—5, ebbl 2—3 elálló. Szárlevelei nagyobbak, mint az elbbinél, három-

szögü-nyelvalakúak, végük kerekített, kissé rojtos. Hyalin-sejtjeikben rost nin-

csen. Az áglevelek és zöld-sejtek olyanok, mint az elbbi fajnál. A likacsok

a varratok mentén vannak a levél színén.

Elf or'dulás : III. Tarpataki-Völgy és az Öt-Tó között (Roll 1. c.)

26. faj. Sphagmim parvifoliiim Sendtn.

Msr. in herb. ; Warnst. Verh. bot. Ver. Prov Brand. (1900) 191 ; Engl.-

Pr. Nat. Pn.-fam. I. 3. 27. — .S. angustifolium Jens. Bihang etc (1890)

41 ; 5. brevifolium RöLL. Bot. Centralbl. 1889 ; Hedwigia XLII. 305
;

XLIII. 139.

Gyep zöldes, ritkán barnás. Kéreg a fahengertl, mely zöldes, nincsen

elkülönülve. Szárlevelei aprók, olyanok mint a S. recurvum-néil, néha rostosak.

Áglevelei aprók, lándzsásak, szegélyesek, hegyük csöves. A zöld-sejtek mint

5. recurtmm-ná\. Likacsok a levelek fonákán számosak, aprók, gyrsek és a

varratok mentén vannak.

Variatio. squarrosulum Roll: az elálló ágak borzasak.

Elfordulás. II. Szelicsei-Tó Kolozsvár m. (Péterfi), Dobrin : De

asupra Dobrinuluj (Györffy), III. Tarpataki-\'ölgy—Öt-Tó {Roll in Hedwigia

XLIII. 139.), Rox {Greschik ap. Roll. 1. c), Besinoi {Roll in Hedwigia XLII.

305.), squarrosulum : Tarpatak—Öt-Tó {Roll in Hedwigia XLIII. 139.)

Sphagmim pseudoreciirvum RöLL.

in Hedwigia XLIII. 139 (flagellaris* virescens, Rókuszi-Láp leg. Greschik)

elttem ismeretlen.

27. faj. Sphagmim riparium AoNGSTR.

Mscr. 1862; Öfv. Vet. Ak. Förh. (1864) 198; L i m p r. Laubm. I. 133;

III. 621 ; Warnst. Engl. Pr. Nat. Pfl.-fam. 1. 3. 257. — 5. variabile Warnst,

Eur. Torfm. (1881) 58.

Gyep zöld. Kéreg felismerhet : 2—3 vastagfalú sejtrétegbl ált. Fahenger

világossárga vagy zöldes. Ága 4—6, ebbl 2—3 elálló, tövön vaskos, hosszúra

kinyúló vékony hegy. Szárlevelei nyelvalakíiak , keskenyedk, hegyükön be

vannak hasítva, és e miatt kétcsúcsúak : rostjuk nincsen. Áglevelei tojásdad-

lándzsásak, szegélyesek, hosszú fogas-hegyüek. A zöld-sejtek a levél fels

részében háromszögek, szín fell takartak, a levél alsó részében trapézalakúak,

mindakét fell szabadok. Likacsok a levél színén a varratok mellett, a fonákon

(a levél középrészén) a hyalinsejt falának fels harmadán.
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Elfordulás. II. Dobrin: Üe asupra Dobrinului (Gyorffy).

Sphagnnm spcciosnm (RuSSOW.) Klinggr.

Schrift. phys. ök. Ges. Königsb. (1«72) I. 5; Limpr. 111. 622.

.S". spi'c/abüe SCHIAIP. .Syn. (1876) 834. — S. riparium AucT.

<z

:o\0/.

A>

55. .S'. ripariuui : a keresztmetszet az ;iglcvelekbl, b keresztmetszet a szárból (a kéreg

feltüntetésére) c szárlevél.

Egészen olyan, mint a S. ripariimi, de kérge egészen hiányzik és

zöld-sejtjei a levél hegyében is mindakét fell szabadok. Hazánkban még nem

szedte senkisem.

28. faj. Spliagnniit obíiisiiiii W'arnsl.

Hot. Zeit. (1877) 478 ex. p., R u s s o vv in Sitzber. Naturf. Ges. Dorpat.

(1889) 103—108; Limpr. Laubm. III. ()23 ; W a rn s t. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-

fam. I. 3. 257. — S. recurvitm var. obtiisiun Warnst. Kückbl. (1884) 59;

Limpr. 1. c. 1. 132; S. Limprichlii RöLL in Flóra (1886) 42.

Gyep zöld vagy zöldessárga. Kcrcg felismerhet^ 2—3-n'legü, de csak

a sejtek nagyságával ül cl a sárgás fahengertl. Szárlevelei nyelvalakúak,

hosszabbak, mint a milyen szélesek, hegyük kerekiteli és rojtos : rostjuk nincsen.

A zöld-sejtek háromszögüek, a hyalin-sejtektl a levél színe fell takartak.

A likacsok a levél színén és fonákáii a hyalin-sejtek jála közepén, 1—2 sorban

vannak és nagyon aprók.

Elfordulás: 111. ( Csupán C h a 1 u b i n s k i (En. 173) említi a M.-

Tátrából, de kérdés, nem a következ fajhoz tartozik-e, mclylyel maga Warn-
st o r f is összefoglalta régebben ?

29. faj. Sphagniiin Dusenii f.lens). RusSOW K'l WaRNST.

Sitzber. Naturf. Ges. Dorpat. (1889) 107; Limpr. Laubm. 111. 025;

Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pll.-fam. I. 3. 257. N. majii.'^ (Ru.SSOW) JRNS.

in Danske Sph.-Arten (1890) 106.
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Gyep olajzöld, fenn mocskos-zöld. Kéreg jól felismerhet, 2—3-rétegü,

a sejtek meglehets vékonyfalúak. Fahenger barnás vagy sárgás. Szár-

levelei nyelvalakúak, hosszabbak mint szélesek, hegyük kerekített. A hyalin-

sejtek néha rostosak. Aglevelei többnyire egy oldalra (a vízbe merült ágakon

/O-

56. rajz. S. Dusenii : a—h keresztmetszet az áglevelekbl. r szárlevél, d az áglevél

fonákának likacsai.

mindenfelé) irányulnak. A zöld-sejtek trapézalakúak, mindakét fell szabadok.

Likacsok csak a levél fonákán vannak, itt nagyok és a hyalin-sejtek falu

közepén -sorban állanak.

Elfordulás: I. Csorba (Istvánffi.)

30. faj. Sphagniim cuspidaium Ehrh.

Pl. crypt. (1701) no. 251; S c h i m p. Entw. (1858) tíi ; H a z s 1. Mohtl.

273 ; Warnst. Engl.-Pr. Nat. Pfl.-fam. I. 3. 257. — S. hypnoides Bruch in

Flóra (1825) t)29 ; S. laxifolium C. MÜLL. Syn. I. (1848) 97; S. variahile

Warnst. Eur. Torfm. (1881) 58 p. p.

M^mA
cc

57. lajz. S. cuspidaium : a— b keresztmetszet az áglevelekbl, c szárlevél.

Gyep zöldes, sárgás vagy barnás. Kéreg 2—3-réteg, a sejtek vékony-

falúak. Fahenger rozsdaszín, sárgás vagy barnás. Aga 1—4, ezekbl 1—

4

elálló és gyakran tollalakú. Szárieveiéi hosszúkás-háromszögüek, csúcstik hegyes ;

rostjuk néha nincsen. A zöld-sejtek trapézalalíúak, mindakét fell szabadok.

Likacsok leginkáhl^ a levél színén a hyalin-sejtek zugaiban vannak.
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Elfordulás: III. M.Tátra (Limpr. Novit. 1874. 52), Besinoi

(RölI in Hedvvigia XLII. 305.)

K a 1 c li b r e n n e r 5. CHspidaiuin-a. a Tátrából S. ircnriuiin.

Spliagnuíu Lindheygii .ScniMP.

Entw. (1858) (;7 ; Limpr. Laubm. I. 127; Warnst. Engl.-Pr. Nat.

Pn.-fam. I. 3. 256,

E csoport legszebb faja, melyre kiválóan jellegzetesek a fölfelé szélesed,

kereken lecsapott és rojtosvégii s::árlevelek. Északi faj, mely a szomszéd

Stiriában is elfordul.

Rapaics Rayniund: Az Aster Pannonicus-ról/

(3 eredeti rajzzal.)

Linné Károly ismert alapvet munkájában*" az Aster génusz alatt

a »Herbacei integrifolii, pedunculis nudis« sectio ban a Tripoliitm fajt a

következképpen jellemzi ; »foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris,

ramis inaequatis, íloribus corymbosis FI. dan. t. 615 m. (Sowerb. engl. bot.

t. 87.) Elterjedésére vonatkozólag termhelyéül a tengerpartot jelöli meg.

Jacquin 1770-ben (Hort. Vindob.) ugyanezen génusznak egy új faját

írja le: »In Hungáriáé comitatu Nitriensi crescentem primus detexit, me-

cumque communicavit Clarissimus F i a n c i s c u s J o s e f u s Lipp, Frihurgensis

nunc Medicináé Professor. Ex radice perenni quotannis caules plures pro-

deunt, uti tota plánta glaberrimi, teretes, suberecti, totis folii.s ramisque

onesti. Illa sünt e.x lanceolato linearia, integerrima acuta, sessilia . . .<;

Ha most az ide vonatkozó irodalm.at tekintjük, meglep az a bábeli

zavar, melylyel e két növényt tárgyalják. Mindjárt a jelzett évek után meg-

találják a külföldön is ezt a növényt, melyet Jacquin locus classicus a

után A. Pannonicus-ricík nevezett el. Egyesek nem találnak különbséget a

két növény között, mások külön faj gyanánt említik, ismét mások az utóbbit

csak változatnak veszik, st - hogy a kérdés megoldását még jobban megne-

hezítsék, —
• egy sereg társnevet (synonym) készítenek ; végül tekintetbe

sem véve a névszerzk (auctorok) leírását, újra meg újra többféleképpen

írják le a növényt.

Ezekben a leírásokban feltnik az, hogy míg mindakét szerz épélü

levelekrl tesz említést, addig a késbbi leírások túlnyomóan frészesen-pil-

lás leveleket emlegetnek. Belevonják a leírásba a tleveleket, és csodálatos

türelemmel figyelik meg ezeknek a tlevcleknek a tulajdonságait.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 190-1. évi márczius 9-ikén

tartott ülésén.

*" Caroli Linné equitis systcina vegetabilium etc.
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Természetes, hogy e mellett a kérdés tisztázása még mindig késett.

A fészekpikkelyek, a levél erezete szerint, valamint az elágazás szerint akarják

a kérdést megoldani, de sikertelen fáradsággal küzdenek. De C a n d o 1 1 e

»Prodromus«-ában a zrzavarba úgy akar rendet vinni, hogy a talakon

(.4. Tripoliiim L.) kívül :; Pannonicus, y ijj'usinu. ö saJinitm, 6 lon-

gicaide változatokat (varietas) különböz-

tet meg, de a leírásokkal ezt a felosztást

nem tudja megokolni.

K c h (Synopsis Florae Germa-

niae) azt állítja, hogy : ».4. Pannonicus

Jac'Q. hort. vindob. 1. t. 8, in icone

involucrum, absquc dubio ex incuria

pictoris, e simplici et aeqiiali foliolorum

serié compositum, exhibet. Uuem hu-

CLisque e Pannónia accepi, is a vulgari

plánta non recedit, et b. Hst. totam

speciemAsteriTripolio tanquam synonym

subjuncit.« Neki csakugyan igaza van

a rajzról szóló állításában ; hogy pedig

azok a növények, melyeket Magyar-

országról .4. Pannonicus néven kapott,

a közönségesektl, t. i. a melyek az

(") tulajdonában voltak, nem tértek cl, —
• mert mint az alábbiakból majd követ-

kezik, neki magának is A. Pannoniciis-a.

volt, — természetes.

K i t a i b el irataiból kitnik, hogy

a két növényt különfajnak fogta fel.*

Sadler habozik, és míg a »F1. Com.

Pesth.« els (1825) kiadásában azt

állítja, hog3' nálunk a TripoUuin faj

van, addig a másik (1840.) kiadásban

az A. Tripolium (i Pannonicus válto-

zatot közli. Legújabban W a g n e r szin-

tén varietas-ként említi az Aslcr Panno-

nicus-i, mely keskenyebb leveleivel

különbözik a Linné leírta növénytl

58. rajz. Astcr Pannonicus Jacq.

(.Szolnok 190;i)

és ennél gyakoribb

.

Az a kérdés már most, csakugj^an

tévedett-e J a c q u i n, mikor növényét

mint újat írta le ; avagy talán mégis igaza van neki. Miként látni fogjuk,

az utóbbit kell helyesnek tartanunk.

Csodálkozunk azon. hogy ilyen hosszú ideig (1770-tl lí)04-ig) sem

oldották meg a kérdést, és a vélemények a mai napig eltérk. Azonban ezt a

* Linnaea; 18(3.'i XXXII, hol az .1. deprcssus-f uja le.
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kérdést eddig nem is igen lehetett volna megoldani, mert csalc napjainkban

emelkedett a növényföldrajz olyan rangra, hogy ezzel a tudományággal ilyen

kérdéseket megoldhassunk.

Valóban a növényföldrajz ezt a kérdést tisztázza. Hiszen L i n n é ha-

tározottan írja növényérl, hogy a ten^eipaiioii tenyészik, mig J a c q u i n jol

t'lzcirt ieriilel bels világából kapta a

növényt ; a kett tehát már a priori

nem lehet egyenl. És nem is az.

Az A. Tripolium L. nagyolt húsos,

lándzsás levelii, míg az A. Pannoniciis

Jacq. gyengén húsos, szálas-lándzsás

level.

Az a kérdés tolul most elénk,

vájjon a tengerparti növény jutott-e a

szárazra, avagy fordítva : a szárazföldi

tengerpartra? Tekintve azt, hogy minda

két növény lialophyta éü az A. Panno-

niciis elterjedési helye mindenütt a

harmadkori tengeri medenczéket kö-

veti, azt kell tartanunk, hogy a tenger-

parti jutott a szárazföldre.

Vannak azonban leletek, melyek

emez okoskodásnak ellene mondanak.

Találtak ugyanis a szárazon, a tengertl

niessze távolságra lándzsás-levelü nö-

vényt,* viszont a tenger mellett szálas-

lándzsás level növényt. Ezek az ellen-

mondások azonban csak látszólagosak,

mert bizonyos az, hogy ha a száraz-

földek belsejében olyan viszonyok jön-

nek létre, melyek a tengerparti növé-

nyek megélhetését biztosítják — és itt

els sorban a sóban gazdag tengerpárák

veendk figyelembe, — akkor ott a

tengerparti növény is megél ; és viszont

tengerpart mellett is lehet olyan hely,

mely a tengerpáráktól annyira védett,

hogy a szárazföldi mocsári növény is

megélhet ott.

A tengerparti növények általá-

ban pozsgásak (succulens) és eme

tulajdonságukat más talajon elvesztik,

levelük apróbb lesz.

59. rajz. Aster depressus Kit.

(.Szolnok 1903.)

így Simon kai Szamosfalván Kol<izsvár nicüctt (1882. okt. 29.).
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Pfeffer derítette ki ennek az okát. A tengerparti növénynek szük-

sége van u succulentiára, erre a xerophyta-típusra; mert a halophyta növény

a fölvett sót a sejtnedvben változatlanul megtartja, és azt semmiféle szerves

anyag alkotásában fel nem használja/ A sok só végre is megölné a növényt,

és ezért a növénynek a só bejutását lehetleg gátolnia kell, a mely feladatát a

növénj' a párolgás és így a vízfölvétel gátlásával teljesíti ; ez a körülmény

pedig a succulentia fölvételét vonja magával, vagyis ersen kialakult víztartó

szövet fejldését.

Természetes, hogy ha a talaj, vagyis a tápláló környezet sóban meg-

kevesbedik, a növénynek kevésbé kell védekeznie a sófölvétel ellen és így

a succulentia csökken, a víztartó-szövet térfogata kisebbedik ; a nagy ter-

jedelm, hatalmas víztartó-szövetet rejt lándzsás levélbl végre is csekélyebb

terjedelm, kevésbé kifejldött víztartó-szövetet tartalmazó szálaslándzsás

levél lesz.

A talaj ilyenféle változásai pedig a tengerpart mellett éppen úgy lehet-

ségesek, mint a szárazföldek belsejében ; szálas-lándzsás és lándzsás levél

tehát, — a mi a lehetséget illeti, — itt is, ott is elfordulhat.

Az említett látszólagos ellenmondások tehát éppen Pfeffer magyará-

zatának a helyes voltát ersítik meg.

E mellett szól különben még egy másik körülmény is.

(JO. rajz. Aster Tripolium L. (^típusj.

Lehetséges t. i. az is, hogy az AsU'r Tripolütin v. Pauiioniciis

kaszatja olyan talajra kerül, ahol a sónak már csak alárendelt szerepe van.

Világos, hogy ekkor még az a víztartó-szövet is sok a növénynek, a mennyi az

,4. Pannoniéiis-on szokott kifejldni. És ekkor valóban egyszeren szálas levelei

* S c h i ni p e r, Pflanzengeographie 98. és köv. lapjain.
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fejldnek a növénynek, és létrej az a változat, a melyet már Kitaibcl

megfigyelt és .4. depressits wí^wen közölt is. Érdekesen mutatkozik ez külö-

nösen akkor, ha a szikes mocsarakat és a mellettük fekv területeket figyeljük

meg. Míg benn a sós vízben az ^4. Pannoniciis kék fejecskéi virítanak,

addig a mocsár mellett, ahol tehát már kevés a só, vagy éppen elenyész

mennyiség, mint szegélyzet mutatkozik az A. depressiis változat.

\'an azonban az említett növényeken olyan tulajdonság, melyet az

auctorok ellenében minden leíró emleget, és ez a leveleknek frészesen piilás

éle. Valóban az .4. Pannonicns levelei hol épszélek, hol frészesen pillásak.

Az eddig meg\rizsgált esetekben azonban sok olyan is akadt, hogy ugyan-

azon a növényen is elfordult minda kétféle levél, és így nem valószín,

hogy ennek nagyobb jelentsége lenne.

Mindezek után — úgy hiszem — abban kell megállapodnunk, hogy

az Asler Tripolinm L. és az Asier Paniionicus Jaco- külön fajok gyanánt

tekintendk és a depressus Kit. az utóbbi változatának tekintend. \'alószí-

nnek kell azonban tartanunk, hogy a két faj eredete közös, és csak a

tenyészet! föltételek utalták a növényt a leírt eltérésekre.

Ernyey József: Növénytani bibliográfiánk szláv

adatai.*

( Kjsérlct a tut, lengvcl és horvát nyelv hungaricuinok összeállítására.)

Az alábbi, rövid irodalmi enumeráczió tulajdonképpen a »Bibliolheca

Carpatica«4ioz írt lapszéli jegyzeteimbl támadt. A magam használatára szánt

pótló és helyesbít adatok voltak ezek, melyek ezért teljességre nem is

tarthatnak számot. Elnyük azonban az, hogy elfeledett szerzkre vonatkoz-

nak; részben olyan folyóiratokból vannak merítve, melyek már ma is ritkaság

számba mennek, a közel jövben pedig hozzáférhetetlenek lesznek, st

bennük általános, népies irányuk miatt botanikai adatot senki sem keresne.

Az adatok közvetetlen jegyzeteim nyomán vannak összeállítva ;*_^biblio-

gratiai adatot nem használtam, különben is a feldolgozott irodalmakban kész,

czélomnak megfelel bibliográfiát nem leltem. A tót írók közül közvetetlen

adatokat kértem H o 1 u b y-tói és R i z n e r-töl. melyek ilyen módon hitelesek

és teljesek. Adataim azonban, mivel kizárólag a szláv közlésekre szorít-

koznak, nem merítik ki az egyes szerzk összes irodalmi mködését, mert a

magyar, német stb. nyelven közölt munkáikat nem vettem tekintetbe. .\da-

taim megválogatásában kizárólagosan hungaricumra törekedtem, azért csakis a

magyarországi születés szerzk, vagy szorosan a hazánk területére vonat-

kozó munkákra hivatkozom. Nem követem tehát azt a rendszert, a mit a

»Bibl. Carpat.« felvett, hogy a közvetetlen szomszéd terület irodalmát is idézi:

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1003. evi április 1-én tar-

tott ülésén.



174 ERNYEY JOZSEK

ez által adataim száma megfogyatkozott ugyan, de a felhasználtak mind jog-

gal foglalhatnak helyet bibliográfiánkban. Gyjteményeim emez els része a

vegj'^es tartalmú folyóiratokat öleli fel, a mennyiben e mveket fvárosi

könyvtárainkban megszerezhettem. Hátra vannak az akadémiák és a külön-

böz társulatok kiadványai, a melyek jóval több anyagot fognak szolgáltatni.

Ismétlem, hogy adataim nem teljesek. Sok, még a gyjtésem eltti

idkbl ismert részletet mellznöm kellett, mert a keresett forrásmvet nem

szerezhettem meg, azért inkább mellztem, mintsem bibliografiailag helytelen,

avagy pontatlan adatokat közöljek. Elzetes tájékozódásomat megnehezítette

még az a körülmény, hogy megfelel botanikai történelmet egyik irodalomban

sem találtam, és így minden irány nélkül indultam a folyóiratok revíziójának.

Ennek kell betudni, hogy az anyagot rendezetlenül nyújtom, éppen

csak a nyelvek szerint különválogatva, és a mennyire a tárgy megengedi, az

egyes tartalmasabb lapok közé csoportosítva. Mivel ezúttal czélom volt csak

bibliográfiát nyújtani, a czikkek tartalmát alig érintem, vagy legföljebb hun-

garicum voltának bizonyításául a gyjtés helyét emelem ki.

Az egyes czikkek czímeit lehetleg h, szószerint való fordításban is

közlöm azok számára, a kik a nyelvet nem értik.

Els helyen a tót botanikai irodalom áttekintését nyújtom, noha attól

tartok, hogy minden igyekezetem daczára éppen ez lesz a leghézagosabb,

mert a közlemények java része apró, elfeledett vidéki lapokban jelent meg, úgy

hogy teljes összegyjtésük csaknem lehetetlen. Még nehezebb a régibb 30—40-es

évekbl való adatok lolkeresése, a melyek kisebb cseh lapokban rejtznek,

annyira elfeledetten, hogy megtalálásuk is alig fog sikerülni.

Tagadhatatlan, hogy a tót botanikai irodalmat fejldése els korszaká-

ban alig lehet elválasztani a csehtl, mert a cseh irodalom els termékei az

ers befolyás hatása alatt úgy terjedtek, mintha indigénák lettek volna.

Az úttörk közül elég legyen említenem M a 1 1 h i o 1 u s-nak 1562. évi

prágai H a g e kféle kiadását, melyet M a d á c h Gáspár 1630 táján, éppen

a cseh szöveg nyomán magyarra fordított.

A második, Ad. Z a 1 u z; a n s k y de Zaluzán : Methodi Herbariae

libri trés, melynek 1592. és 1604. évi kiadásai a felvidéki herbáriumok, illet-

leg népies orvosi könyvek alapjául szolgáltak.

Az említett ü>patres« hatástól függetlenül támadt a tótság önálló ter-

mészetrajzi irodalmának egyetlen emléke, az állítólag 1533. évbl való,

K o 1 i n d i Pété r-féle (?) kézirat, a mely egy másik, ugyancsak ismeretlen

XVII. századbeli író munkájával bvítve, Radvánszky János költségén

Bécsben megjelent 1857-ben, a Zamarsky-féle nyomda kiadásában.

A másik, ugyancsak önállóságra törekv kezdeményezés, B a r t h o-

lomeides László 1798. évi növénytana — — Kráticka hystorje priro-

zenj k pomocy a k dobremu, gak ucitelu tak y mládeze skolské zepsaná s

10 tabulkámi vlastnj rukaú na medi wyrytymi. 8^' 64. 10 rézmetsz. Buda-

Landerer ny. 1795.

Kor szerint 5 évvel B a r t h o 1 o m e i d e st megelzte ugyan Fándly
alábbi mve, de értékében azért nem múlja felül, mert a nagyszombati »Zelinkár«
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meg a régi hcrbaristak nyomán, inkább házi gyógyításra, mintsem botanikára

tanít. Czélja különben is az leiietett, hogy a Csehországból beözönl XVII.

századbeli nyomtatványok alapján rekuzált fííves könyvek babonái helyett értel-

mesebb könyvet adjon a tót nép kezébe. Míívének czíme ez: Zelinkúr

z ivelkich zeJinkárskich knicli ivytúlmiiti— —
• proti iiciiiocánt obidwogclio

Uidského pokolehá. W Trnaivc 1793. 8^ 1—300.

Hasonló népies botanika már több is volt közkézen, melyek mind-

egyike több kiadást ért, azonban a sok közíil csak a szakolczait ismerem :

Herbai; aneb ivybornj lekárstwj clc. W. Skalici 1853. Pjstncm F. s.

Skurnicla syiiii. Szerzje nincsen fölemlítve, de a szövege arra vall, hogy

régebbi munka javítatlan kiadása lehet, körülbelül olyan irányú munka, mint

a magyar Házi különös orvosságok.

Az igazi tudományos botanika lassan ébredt, még a cseheknél is.

A prágai honfiak múzeum-társulata már 1827-ben adott ki lapot, a hír-

neves Palack}^ szerkesztésében, >;C"asopis spolecnosti vlast. Múzeum '.< czí-

men, de ennek els évfolyamaiban a botanikának semmi nyoma. Csak a

40-es években találkozunk ott a két Press 1 testvér, mint a növénytan út-

törinek nevével, noha munkálkodásuk már a 20-as években indult meg.

Kutatásaik körébe azonban hazánk területét nem vették be, és így közvetetien

hatásuk alig lehetett, noha munkáik az akkori pánszláv hangulat mellett

nálunk is mihamar elterjedtek. Ilyenek voltak :

Pressl K. B. Viseobecny rostlinopis I— II. Prága 184(;. - Pressl I. Sv.

Poi'átkove rostlinoslovi. Prága 1848. 8** (Novoreská biblioth.) Kzek szolgáltak

szövegül : K a r e 1 A m e r 1 i n g színes tábláihoz : Jedovaté rostliny w Cechách a

na Slovensku. 26 aczélmetszet színezett kép 4 füzetben (külön szöveggel

is.) (Merklas kiadása, Prága, I850j, mely mar kifejezetten a felvidéki

tótságra is kiterjed.

Nyomukban haladnak: F. M. Opiz Seznam rostlin (Maié encykl.

nauk.) Prága, 1852 és

I. S lob oda Rostlinnictvi. Prága 1852 (U. o.) mvek, melyek kézi-,

illetve tankönyvekül az alkotmánj^os korszak beálltáig közkézen forogtak a

l"elvidéken is.

Nyelvileg alig különbözik ezektl a magyar származású, dr. Cust.

Peuss: Kwótna Slovenská, ('ili spis jevnosnúbns'ch na Slovensku - — —
podle saustavy De Candolleo-vy. V. B. Stiávnici 1853 — munkája, de kieme-

lend, mint tudtommal egyetlen tót. önálló botanikai kézikönyv, mely a

mnyelv megalkotásában fárad, sajnos azonban, a nehéz cseh-t<')t nyel-

vezetben.

Peuss munkáján kívül egyetlen kísérletet ismerek önálló tót növény-

tan megírására, és ez Kardos Gusztáv tanárnak a tót népiskolák szá-

mára írt kézikönyve: Strúcny prirodopis pre slov. národne skoly. II. <) rast-

linách, Szakolczán jelent meg év nélkül, 1—48. 8". Ezt a korszakot ismét

nem lehet különválasztani a cseh irodalom-történettl, mert a tót nyelv

ersebb cseh befolyás alá került, mint elbb, amellett jelentékenyebb mun-

kák kizárólag cseh szerzktl valók.
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Ez idben fleg a már említett »Casop. Cesk. Míizeum« volt a tudo-

mányos közlések orgánuma. Ekkor jelent meg Dr. L a m b 1 - tói cseh

nyelven : Paberky obsahu lekarskeho z Jihoslovan, melyben a délszláv, fleg

horvát népies gyógyszerek, betegségek nevei vannak tárgj^alva. A czikk népies

növényneveket tartalmaz. (Casopis C. Muz. XXV. évf. 1851. II. 18—58.)

Ugyanott dr. Lambl: Nástin flory dalmatinské, a seznam rostlín podle

jmen prostonárodnich. XXVI. évf. 1852. I. 98—115. és lí. 46—64. A tenger-

mellék növényzetét ismerteti, fsúlyt helyezvén a horvát népies növény-

nevekre.

A XXVII. évf. 1853. (307—629. lapjain D. L. (a fenti szerz) Rasy

adriatické czímen tengerpartunk moszatait írja le. Eközben E. Purkyne
természettudományi folyóirata a sZiva* is megindult és benne a Kárpátok

természeti kincseinek feltárása H a n s g i r g, I) e d e ('• e k, Nóvák, késbb

Celakovsky stb. mködése révén, de közvetetlenül a hazai botanika körébe

vágó dolgozatot ezek között nem találunk. Ugyanekkor apróbb tót lapok is

közöltek tlorisztikai czikkeket^ ezeknek elsorolását azonban még fen kell tarta-

nom, a míg adataimat kellleg kiegészíthetem.

A néhai Matica Slovenská mködése alatt a cseh beavatkozás csökkent,

és tótul kezdenek dolgozni azok a tót szerzk, akik addig a vidéki társulatok

német kiadványait gazdagították. Legtermékenyebb ezek közül a máig él

nemespodhragyi ev. lelkész J o s e f L u d. H o 1 u b y, a kinek az osztrák szak-

lapokban, — még a gyógyszerészeti folyóiratokban is, — sok érdekes tanulmánya

jelent meg. Tót nyelven megjelent tanulmányait részben az saját levélbeli köz-

lése, i-észben K i z n c r L. adatai nyomán ismertetem, és azt hiszem, sikerült

összes munkálatait összeszednem. A vSzakolczán megjelent gazdasági és tár-

sadalmi szaklap Obzor a következ czikkeit hozta :

1. Verejné vyzvanie ku priatelom naíéhu ludu. Obzor 1869. évi

VII. évf. 34. sz. (Nyílt felhívás népünk barátaihoz) az iránt, hogy a nép

körében él növénynevek, a növényekhez fzd babonás hiedelmeket, miért

és mi módon kell gyjteni.

2. Ugyané lap 1870. évi VIII. évf. 1. számában »Novorocné vyzvanie

ku priatelom vzdelanosti slovenskej« (Újévi felhívás a tót mveldés barátai-

hoz). Tót botanika (kvetna slovenská) tervével foglalkozik.

3. Ugyanez évfolyam 34. számában »Drahocenné dielo bylinárské«

(Becses növénytani munka) ez. B r a n i k Káról y szobotisti Földbirtokos-

botanikus kézirataira hívta fel a közfigyelmet, aki ez idben halt meg. Kéz-

iratai mellett mintegy lUOO kitnen színezett, természet után rajzolt növény

képét találták. A kézirat és a rajzok további sorsáról nem tudok.

4. Ugyané lap 1875. évi XIII. év f. 13. számában : Este o kvetu brusnice.

(Még egyszer az áfonya virágáról.)

Holuby komolyabb munkálatainak másik része a tót Matica folyó-

iratában, a turócz-szent-mártoni »Lelopis Malice SlovenskeJ« féléves füzetei-

ben jelent meg. Ezek a következk :

5. Kvetna Javoriny — (Javorina flórája) — Letop. 1871. I. p.

1—43.
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6. Prvotinj' kvetny mechov listnatych okolia Zem. Podhradského. (Els

kísérlet Nemes-Podhragy és környéke lombos mohainak ismeretéhez.) — Letop.

1871. 11. 16—34. old.

7. Domácé lieky ludu slovenskeho (A tót nép házi orvosságai). A népies

onomatologia és néprajzi szempontjából nagyon érdekes tanulmány. — Letopis

1873. 41-55. old.

8. Prehlad jastrabníkov okolia Zem. Podhradského (A Xemes-Podhragy

és vidéki Hieracium-félék áttekintése.) — Letopis 1874. I. 1— lí). old.

Holuby mködésében szünet állott be, mikor a Maticza feloszlott és

nem is irt mindaddig, míg a régi helyen meg nem indult az új havi folyó-

irat a : Slovenské Pohlady. Már az I. évfolyamban 1880-ban : 9. Príspevky ku

kvetne okolia Tr.-Teplickiho (Adatok Trencs.-Teplicz környéke flórájához)

czikkben 555—568. old. találkozunk nevével.

10. Ugyanitt a harmadik évfolyamban. 1883 ban, histor. ethnographiai

czikket írt a »Mandragora«-ról («Ü mandragore») Slov. Pohl. 183—191. old.

11. Ugyanitt a IV. évfolyamban 1884-ben: (»Carodejné zariekanie a

klatby ludu slovenskeho «) czímen, növények segítségével végzett bbájos

ráolvasásokat és rontásokat ismertet a tót nép körébl. .Slov. Pohlady 29—52. old.

12. A VI. évfolyamban, 1886-ban a növényi mágia körébl három

czikket találunk: (»Magické rostliny«) Slov. Pohl. 10— 14., 35—39. old.

és 59—63. old.

13. A X. évfolyamban 1890-ben útirajz keretében becses enumerácziókat

és llorisztikai adatokat közölt a trcncséni Bosácztól Liptó-Szt. -Miklósig terjed

útjáról. (Rozmanitosty cesty z Hoíáckej doüny). Slov. Pohl. X. 525—534.,

557—566. old.

14. Az 1891. évi XI. évfolyamban (»Ukázka z botanomantic z Bosáckej

dolin3''«) a trencséni tótság, fleg a bosáczi lakóknak növényekkel zött

babonáit és jóslásait közölte. Slov. Pohlady XI. 745—784. old.

15. A XII. évfolyamban, 1892-ben («Nie(:'0 o maliníkoch Rosáckej

doliny») a bosáczi Rubusfajokat ismertette. Érdekesnek tortom megem-

líteni, hogy e munkája bvítve és átdolgozva megjelent késbb az >)Orv. és

természetv. trencséni vándorgylésének munkálatai « között, és így ez tudtommal

egyetlen magyarnyelv dolgozata. Az eredeti megjelent a Slov. Pohlady

1892. évi XII. 417—422. old.

16. Ugyané kötetben van a szerznek még egy másik dolgozata,

(»Drobnosti z Bosáckej doliny«) növénytani apró jegyzetek, ismét a bosáczi

völgybl, melynek így monografusává szegdött. Slov. Pohl. XII. 652—664. old.

17. A XIII. kötetben 1893-ban (»Z precházky po Miní-ove a jeho okolí«)

czímen florisztikai jegyzeteket ad Mincsov környékérl. Slov. Pohl. XIII.

458—476. old.

18. A XV. évfolyamban 1895-ben: (»Vyiet do feútovskej doliny«1 a

sútóczi völgy növényzetét ismerteti. Slov. Pohl. X\'. 460—467., 556—561. old.

19. A XVI. évfolyamban 1896-ban: (»Skok Trenciánskym Povazim do

Turca«) czímen Trencsén és Turócz növényzetének ritkaságait tárja fel.

Slov. Pohl. XVI. 524—534. old.

10
Növénytani Közlemények. 1904. 111. kötet, 4. tüzet. '--
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20—21. A következ két czikkében szkebb hazája hegyvidékének jel-

legzetes hegyi növényeit írja le: (»Skok cio Maminského priesmiku«) Slov.

Pohl. XIX. 1899-ben 400—413., 441—447. old. -- (»Tri rázy na Malenici«)

Slov. Pohl. XX. lOOO-ban 143—149., 1S7— 193. old.

A turócz-szent-mártoni tót múzeum-egyesület hivatalos folyóiratában a

Sbornik Mitseáluej Slov. Spolocnosti-han, az 1896. évi I. évfolj'amban :

22. »V zahradách Trenciánska najcastejsíe dochovávané rastlinyv czímen a

trencsénmegyei parasztnép kertjeiben leggyakrabban található tenyésztett és

önként term növényeket írja le vonzóan, érdekes elmélkedések kíséretében,

mi álfal enumeráczióit is élvezhetkké tudja tenni. Most már évek óta hallgat

;

aggkorával járó gyöngesége gátolja t kirándulásaiban, inkább néprajzi

apróságokat ír. Az utolsó, a népies botanika körébe vágó dolgozata a prágai

Ccsky Líd 1890. évfolyamában jelent meg. 23. Kvet paprudzia (kapradu).

A páfrányfélékkel zött bbájos szertartásokat, fleg a páfrány-»virághoz«

fzd népmeséket tárgyalja. C^esky Lid. VI. 1890. '456. old.

A tót botanikának másik hívatott müvelje Andrej Kmet berencs-

falusi plébános, a tót múzeum-egyesület elnöke. Elszórtan megjelent dolgo-

zatai közül ismerem a következket

:

Sbornik Miiseáln. Slov. Spolecnosliban : (»Bolanick3' vylet pod zem«)

»Botanikai kirándulás a föld alá« czím czikkében, Körmöcz- és Selmeczbánya

aknáiban tett gombagyjtését írja le, mikor a bányaépítmények czölöpein,

körülbelül 36 gombafajt szedett össze (vSborník 1890. I. 51-05. old.). Érdekes-

nek tartom kiemelni, hogy a szerz Scopoli-nak »állítólag fabetkkel nj'^o-

mott« Plantae subierraneae czím mvére hivatkozik, a ki e bányákat botani-

zálás czéljából már bejárta, holott könyvészetünk vS c o p o 1 i-nak ilyen mun-

káját nem ismeri.

2. Ugj-ane folyóiratban, a II. évf. (1S97) I. füzetében 84—90. old.

Linné Károly életét és mködését méltatta.

3. A Sbornik IV. évf. (1899.) 38—39. »Androdynamia u zádusnika«

czímen Szitnya környékén talált Glechoma hederaceea androdyn.-granditl. és

gynodynam-parvitl. esetét írja le.

4. Az V. évf. (Sbornik) 40—40. »Floristicke odrobinky« (ílorisztikai apró-

ságok) czímen üloeosporium tiliae OuD. var. petiolicoUi. Phyllostica cntenta

var. friictig. {Convallaria polygonattiin-on) és Aeciditini penicillatiiin var.

fructicola (Roestclia penicill. pRiESy' elfordulásait ismerteti. 5. Ugyanitt külön

czikkben foszforcszkáló gombákról ír, melyek frissen kiszakított AqiiUegiu

gyökerén világítottak, másszor Agaricns oleariiis és Zyzyphiniis-on tenyésztek.

6. Slov. P h la d y 1882. II. 81—93. old. (»Daktoré odchy'lky u rastlin«)

czímen néhány fejldési rendellenességet ír le, pl. Agrimonia Etipaloria, Cam-

panida rapiiiic. levéleltorzulását, Cenlanrca cyantis Kasliirtiuiii officiii. stb.

szirmainak színbeli változásait stb.

7. Ugyancsak külön czikkelyben az Eirchlilcs /iii'i\icifolia Kaf. {Sciwcio

hieracifolia) berencsfalvi elfordulását ismerteti.

8. Az 1896. évf. 192. old. Androdynamia u klinca posvateho czímen a

Viunthiís cartliitsianormn L. androdynamia-ját írja le.
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9. Ugyané folyóirat V. (l'JÜO) évfolyamában 1. f. 74—82. old. Soznam
sbierky huh czímen saját gombagyjtemónyének a katalógusát állította össze,

abból az alkalomból, hogy a gombákat a turócz-szt.-mártoni tót múzeumnak
ajándékozta.

A gyjtemény 450 darabot foglal magában, melyek következleg osz-

lanak meg :

1—273 Polyporei

274—310 Gasteromycetes

311—329 Thelephorei

330—367 Hydnei

368—379 Pyrenomycetes

380-38Í) \^egyesek

390—450 Myxomycetes. Részletes enumeiáczio és a népies nevek

teszik katalógusát érdekessé.

10. Kosa Pokornyana. L'horské Noviny 1. 1883. 1. sz.

1 1

.

Prunus insititia. Ibidem 2. sz.

12. \'elebná Sitna. Klny. a Tovarysstvo 1893. kötetébl (Botanikai kirán-

dulás a vSzitnyára).

13. Floristom Slovenskym. Ibid. 1892. XII. p. 25--;il. oki. (Felhívás a

tót Horistákhoz).

14. Májovka a Spanielka. Svet 1891. I. 3. sz.

lö. Fungi Schemnitzienscs. Fiterárné Listy 1898. \'I1I. 1. sz.

Kisebb, inkább a néprajz, mint botanika körébe vágó dolgozatokat írtak :

Rclioi-Uram Podtatransky a Sbornik tót folyóirat II. évf. II. füz. 169- 20H.

III. évf. 50-57. és 15()— 1()2. old., turóczmegyei népies gyógyítási módokat

ismertetve. Továbbá dr. J. P. (P e t r i k o v i c s), aki hasonló tárgyú közle-

ményében (Ludová lierba v Turci) W évf. <S3 — 8<S. old., mintegy 170 népies

növénynevet sorol el.

A Slov. Pohlady 1891. évi XL köt. 252. stb. oldalain 3 folytatásra terjed

népies tanulmányt közöl A. S y t n i á n s k y-tól Nieéo o mikroskopickych hubách

czímen. A bevezet részben említi, hogy korábbi években Sytniánsky
István társaságában 100 mohát és 500-nál több zuzmót ismerteteti, de hogy

ez hol jelent meg, nem tudtam megállapítani.

B. G o dra dr. katona forvos Historicky ozret na rastlinovedu v Fhorsku.

(Történ, áttekintése a növényfannak Magyarországban.) Ohzor 1870. év \'III.

évf. 12., 13. sz. — Xávod k utvorenie rastlinosbierky. (Útmutatás a növény-

gyjtemény összeállítására.) Obr.or 1873. év X'III. évf. (i— 7. sz.

Zechenter G. dr. Ako byliny putuju ? (Hogy vándorolnak a nö-

vények?) Narodnie Noviny 1879. évi X. évf. 138., 13!i.. 140. sz.-ban. —
Dalsie zprávy o brusnice. (További adatok a Vaccinium vitis idaca virágá-

ról.) Obzor 1875. év, XIII. évt. 17, sz. (Vrjlet do Tatier. Orol W .
1873.

5— 7. számokban.)

Lokéansky F. Opakovany kvet brusnice. (Ismét az áfonya-virágról.)

Obzor 1875. év XIII. évf., 25. sz.

12*
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Rizner L. V. apróbb czikkei a 7()-es évek tót lapjaiban 1>. V.

O b r V álnéven jelentek meg. Ezeken kívül tótnyelv magyarázatot írt a

T h i e n e m a n n-féle növény-atlaszhoz, mely: »Opis rastlin v prirodopisnom

atlase vyobrazenych« czímen a Konfess. .Skola 1873. évi III. évf. .'!., 7., 10..

Í'I., 15., 18., 20. sz.-ban jelent meg.

Idem. Vvlet do Tatirie. (Tátrai kirándulás.) Ubzor 187:i. évi III. évi'.

5., ()., 7. sz.

Timkó A. E. Huby tatránsky'ch lesov. (A tátrai erdk gombái.) Ubzor

XXIII. 1885. évf. 14., 15.. 18., 19. sz.

R e v i c k y - M a t e j e c J. rozlicn3^'ch hubách. (Különböz gombák-

ról.) Obzor XX. 1883. évf. Ki. sz.

Lichard D. G. »Prostonárodné bylinárstvo« czímen az általa szer-

kesztett » Obzor « különböz évfolyamaiban mintegy 70 növényt ismertet rész-

letes, népies módon. Czikkei a népies nomenklatúra es a néprajz tekinte-

tében sok becses adatot tartalmaznak. Hasonlóan a Doniova Pokladuica

czím almanach-jában képes botanikai czikkeket közölt. (L. \' Rizner

in litt.)

Idem. Rozdelenie rostlin po zemi. (A növények elosztódása a Földön.)

Letopis Mat. SÍ. 18t)8. évi V. foly. 37—48. old.

Névtelen. Jelenné huby v naiiich horách. (A szarvasgomba elfordu-

lása erdeinkben.) Ubzor XV. 1877. 30. sz.

Névtelen. Kávovnik a káva. (A kávéfa és a kávé.) Ubr^or XIV.

1870. 1—0. sz.

Névtelen. Prirajzi orodovedecká podivnost brusnice. (Az áfonya ter-

mészetrajzi különössége.) U. o. 1875. XIII. 7. sz.

Noha a tárgy ezzel koránt sincsen kimerítve, áttérek a lengyel botanikai

irodalom hazai érdek adatainak ismertetésére, a mennyire ez a rendelkezé-

semre állott források segítségével lehetséges. Felhasználtam a krakói tud.

akadémia : ^Rozprawy i sprawozdania s posiedzen. iiydzialn inatein. przy-

rodiiiczi'goi', következ hiányos évfolyamait

:

Tom. X. 1SS3. J. R. Rostafinsky a 00—80. old. //rí/r?/;7/s és rokon-

sága czím, a Kárpátokra is kiterjed monográfiája : Hydrurus i jego pokre-

wienstwo. Idem: a Rozprawy 1884. évi XI. köt. 280—331. oldalain a

Siiíiit sisariiiii elterjedésérl értekezik.

Tom. XIII. 188(i. 207—203. és Tom. XIV. 1887. 48—75. 1. Ignác
vS z y s z y 1 o \v i c z Lipoworte monográfia rodzajow (Tiliaceae generum mono-

graphia) Tiliaceae, Elaeocarpae és So/iíct't'-fajokkal foglalkozik. Adatai a

magyar területre is kiterjednek.

Rehman A. Zapisek botaniczny z nad brzegow Ropradu. (Botanikai

jegyzetek a Poprád partjáról.) vSprawozdanie komis, fyziogr. Krakow 18H0.

évi 51—02. old. a virágos növényeket és ugyanitt 1879. év XIII. évf. 139— 145.

old. »Przyczinek do bryologii* czímen a mohákat ismertette. Idem. Oroslinoísci

Beskidow. Rocznik. Tow. Nauk. XXXIII. p. 198.

Spraivozdanie komisyi fizyograf. (Akadem. Umiej.) W Krakowie Dru-

karna Univ. .Tagell.) czím folyóiratban :
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Tom. XX. Zapiski rostlinniczne z kralestwa Polskiego i z Karpat. 188G.

171., lit.'l Szerzje: dr. A. Zalcwski. Botanikai jegyzetek a Lengyel-Királyság

és Kárpátok területérl.

Tom. XXI. 1888. évf. 'J()— 48. old. H. Braun Contributiones ad floram

Rosarum Poloniae c. K in e t, Borbás és Halácsy nyomán állítja össze

Lcmber.íí környékének rózsáit. Monográfiája beosztásában B o r b á s mvét
követi.

Ugyanitt (35— fii. old. J. iv r u p a Zapiski bryolog. z Tatr i Przedtatrza,

Bryolog. jegyzetek Tátrából és El-Tátrából czímen fleg Arvamegye, Kriván

és Zakopane vidékén tett kirándulásainak eredményét ismerteti.

Ugyané szerz a XXll. köt. 1888. évi". 65—94. old. körülbelül e vidékre

terjed mykologiai enumerácziót közöl ^^Zapiski Mykologiczne« czímen. Idem
Wykaz mchow zebranych \v Tatrach. U. i. 1878. évf. XII. köt. 140—158. old.

a tátrai lombos mohókat ismerteti.

A Pieninek lichenologiája Wl. B o b e r s k i-ben talált ' lelkes mvelre,

aki ugyané folyóirat XIX. kötetében :

Przyczynek do lichenologicznej tlory czímen a Veres Klastrom környékét

dolgozta fel, a XX. kötetben pedig (188(5. lt)2— 17L') Loj ka adataira támaszkodva

a Pienineket kezdte tanulmányozni. Els müve : » Przyczynek do lichenologii

Pienin« (1. fent). 1888-ban tom. XXII. (il— 7(J »Drugi przyczynek do lichenolog.

Pienin czímen megjelent második dolgozatában üzieduszycki herczeg

anyagilag támogatta, kinek nevérl most egy Micro/lielium-ot nevezett el.

Mint önálló nagyszabású munkát külön említem ugyancsak a vSprawoz-

Janie sorozatában XXI\\ kötetül megjelent 38i» oldalas (két tábla és egy tér-

képpel) Roslinna szata gor Pokucko-Marmaroskich, melynek szerzje dr. Hugó
Zapalowicz (P. 209). Ugyanitt felhívom az érdekldk figyelmét az e

vállalatban 1873 óta szerkesztett phytophaenologiai adathalmazra, melynek egj^

része már a Payer-féle BibJiolh. dirpatica-han említve van, de azóta is

újabb dolgozatokkal bvült.

Chalubinsky J. dr. Szesé dni w Tatrach. Pamietnik Tow. Tatrz.

111. 1879. (Hat nap a Tátrában.) Megjelent a lengyel Kárpátegyesület 1879. évi

emlékkönyvében.

Ugyané szerztl, ugyancsak a lengyel Kárpátegyesület évkönyveiben

két bryologiai tanulmányt is találunk : Spis mchow zabranych i oznaczonych

z Tatrze \v r. 1870. (Pamietnik Tow. Tatrz. III. 1878 p. 28. — IV.

1879. p. 35.

Rogalski A. dr. Wykaz roslin maczyn. zebranych przes Dra. A.

Rogalskiego i .1. Szyszylovicza w Spiskich Tatrach VVapicnnych r. 1878. Zes-

tawil . . . Sprawozd. Kom. fyziogr. Akad. Umiej. 1881. (A szepesi Tátra

mészhegyein g3áíjtött növények enumeráczioja.)

Berdau F. Spis roslin wlasciwych Tatrom. Przewodnik Dra. E. Jenaty

1800. (A Tátrában honos növények leírása.)

Tdem. Flóra Tatr Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa 189(1. (A

Pieninek és a Nyugati Beszridek llórája.) Idem. Wycieczka botaniczna w
Tatry odhita w r. 1S54. (Biblioth. Warszawska T. III. p. 536—560.
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Kotula B o 1. Rozmieszczenie roslin naczyniowych w Tatrach. Krakow

1889—90.

J a n o t a E. d r. A lembergi hetilapban, »Lwo\vski Tydzienník« 1875. évi

11. számában : (Adatok a Tátra ismeretéhez), Przyczynki do znajomosci Tatr —
llorisztikai részleteket közöl Bártfa vidékérl.

A Tom. XIV. (Rozprawy) 1—-43 old. dr. J. R o s t a f i n s k i ; Jana Wolsa

zapiska trest'i letarskiej czímen a XV. századbeli Wels J. orvostól származó

botanikai kéziratot ismertet, melynek onomatologiai eltérései arra vallanak,

hogy a szerzje tót származású lehetett.

Rozprawy Akad. Umiejetn. wydzial matem. przyrodn. új folyamában

Seria II. Tom. I. 1892 :

Maryan Raciborski Flóra retycka w Tatrach 243— 260 és II. k.

345—360. 1. »Przyczynek do tlory retyckej« czímen az skori flórához szolgáltat

adatokat. Ugyané kötetben :

E d w a r d Janczewski: Zawilecz stud. morfologiczne II. 184—213. old.

és III. köt. 105—136 valamint IV. köt. (1893) 187—192 és (1895) 203—222.

VI. (1896) 390—415. old. a Kárpátokban található .4?/6';;/o»í'- fajokat alaktani-

lag, anatómiailag és a hybridek szempontjából írja le.

Ugyanitt, Ser. II. tom. IV. 1893. év 105— 136. old. Kazimierz Miczynski

ugyancsak az .477í';;io»í'- fajok hybridjeit írja le, bár függetlenül .í a n c z c \v s k y

tanulmányától, de mégis úgy, hogy a kett egymást kiegészíti.

Szyszylowicz és Rogalski a szepesi mészhegységben 1878

nyarán gyjtöttek növényeket, a melyekrl Rogalski a Sprawozdanie

1877. évi XII. évi. 169—205 old. számol be.

Szyszolowicz késbb, 1884-ben ismét megfordult a Szcpességben,

a mikor Kalchbrenner és Hazslinszky nyomán a májmohák elter-

jedését tanulmányozta. Errl szóló tanulmánya a Sprawozdanie 1885. évi

XIX. kötetében 25— 124 old. jelent meg, és folytatólag a krakói akadémia

1886. évi május 7-én tartott ülésén referált róla »Hepaticae Tatrenses« czímen,

de ez utóbbinak a megjelenésérl nincsen tudomásom.

Ugyancsak a Sprawozdanie-ban (1880. évi XIV. k. 79— 250 old.) Z a p a-

lowicz H. dr. a Babiagora növényzetét ismerteti botanico-geogr. alapon.

A horvát szaklapokat nem nézhettem át ; közkönyvtárainkban egyet

sem leltem, még a zágrábi akadémia természettud.-mathematikai jelentéseit

sem kaptam kézbe, azért csak három nagyobb botanikai mvet említhetek:

F a r k a s - \^ u k t i n V i
('• Lajos és .S c h 1 o s s c r József Flóra (Jroa-

tica-ját, mely még 1869-ben jelent meg ;
— P i 1 a r G. Susedska fosilná Oora

1883 — és a kézikönyvül kiadott Bilinar-t, mely szintén F a r k a á - \' u k o-

t i n V i
(' és vS c h 1 s s e r munkája (1876).

A bosnyák botanikai irodalomból csak a »Glasnik« körül csoportosuló

írókat ismerem, a mennyire a csonka, VII. évfolyamnál kezdd példányom-

ból tanulmányozhattam.

Gutvinski Román: Prilog k poznavanju füsilnih diatomacea u

Bosni. (Adatok a fosszil diatomaceák-hoz Boszniában.) Glasnik X. 1898.

93—101. old.
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I d e m. O algama szabranim okoló Travnika. (A Travnik környékén gyj-

tött algákról.) Ez a munka jórészt B r a n d i s z E r i c h tanár kézirati hagya-

téka nyomán készült. Glasnik X. 248—263. old.

Ide m. l'eldolgozta K a r 1 i n s k i Jusztin hagyatékát, a ki 1896—-97

táján Gracsanin környékén moszatokat gyjtött. Szisztcmaticseszky prjegled

reszina stb. Glasnik X. 305—376. old.

I d e m. () nagjenim dosele halugama. Gondos enumerácziója a Chloro-

phyceáknak és C'yanophyceáknak, a Diatoma-íelék kizárásával, fleg 1 s t-

vánffi, Beck és Karlinski adatai nyomán. Glasnik MII. 367— 381. old.

1 d e m : O algama szakupljenim, u okolici Travnickoj. Glasnik XI\'. 1902.

69—82. old.

E n g e 1 h a r d t H e r m. : Prilog kpoz navanju fosilne flore iz naslage

smegjeg ugljena u kotlini Zenica — Sarajevo u Bosni. Glasnik XI\'. 1002.

441-460. XV. 1903. 115— 138. old.

Protic Gjorgje:# Peti prilog pozna\'anju tlore okolice Varesa u

Bosni XV. 1903. 273—

3

IS. old.

Protic Gjo-rgje: Tresi prilog k poznavanju ílore reszina (algae)

1001. XIll. 201-220. old.

Engelhardt H. : l'rilog poznavanju tercijarne tlorc naj.sire okolice

Donje Tuzle u Bosni. 1001. XIII. 473—520. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju flore Bosne i Herczegovine.

Glasnik 1900. XII. 437—510. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju kremenjasica ( Diatomacea).

(;iasnik 1897. IX. 313-336. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju llore okolice Varesa. Glasnik

1898. X. 657—706. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju machovine okolice \^are.sa.

(Adatok a \^aresa környéki mohák ismeretéhez.) Glasnik 1898. X.773—784. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju gljiva Bosne i Hercegovine.

Gombák enumerácziója, fleg Vares környékérl. Glasnik 1898. X. 93— 101. old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju tlore Bosne i Hercegovine.

Glasnik XIV. 1902. 17—68 old.

Protic Gjorgje: Prilog k poznavanju llore reszine (algae) Albanic.

Ibid. 275—286. old.

Protic Gjorgje: Prilozi k poznavanju flore reszina (algae) Bosni.

Glasnik 1897. IX. 339—359. old.

P i c h 1 e r A. : Viscum album, Loranthus europaeus és Arceuthobium

o.xycedri elfordulásáról értekezik. Glasnik 1901. XIII. k. 113— 110. old.

P i c h 1 e r A. : Flóra hercegovinackich grob. Glasnik XI\'. 1902. 17—08. old.

Bee k-M a n a g e 1 1 a G. : l'lora Bosne i Hercegovine. Glasnik XV. 1903.

1- -48, 185 230. old.

M a 1 y K. : Heliosperma (Silene) Retzdorff .Glasnik XV. 1903. 559—562. old.

Maly K. : Floristicki prilozi. Az adatok fleg Sarajevo és környékére

vonatkoznak. Glasnik XI. 1890 125— 150. old.

Malv K. . Zwackhia Sendtneri l^oiss. Ibidem 581—584. old.
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Gavazzi A.: Diatomeje i mikroplankton u Jezeru Plive Ibid. 181. old.

D ege n Á. d r. : Heracleum Orsini Guss. Glasnik XI. 1899. 317—319. old.

Dokié Gjorgje: nalaszku imele. (Apróbb irodalmi adatok a

fagj^öngy ismertebb anyanövényeirl.) Glasnik 1899. XI. 124— 126. old.

Karlinski Jusztin: Flóra kremenastich u Bosni i Hercegovini.

Diatom. elsorolása és determinálása. (Uasnik 1896. VIU. 3— 5, 389—409. old.

Fi ala F r. : Viola Beckiana nova sp. e sectione Melanium ü. C. Glasnik

1895. VII. 422—424. old.

Fi ala Fr. : Prilozi ílori Bosne etc. Glasnik 1896. VIII. 293—324. old.

A hézagos adatgyjtemény, ha nem is tájékoztat teljesen a botani-

kánkat érdekl szláv közleményekrl, legalább némi fogalmat nyújt nemze-

tiségeink és a közvetetlen szláv szomszédok mködési irányáról. Úgy vélem,

hogy jó szolgálatot tenne bibliográfiánknak, a ki az irányban, szerencsésebb

köri.ilmények között, megfelel szakkönyvtár felhasználásával kezdetlegesen

gyjtött adataimat kiegészítené.

IRODALMI ISMERTET.

Hegyi Dezs : Konyhakerti növényeink élsdi gombák és baktériumok

által okozott legfontosabb betegségei és az ellenük való védekezésmódok. —
(M. kir, növényélet- és kórtani állomás.) Magyaróvár, 1904. 103. old. 4o. Ára 2 K.

A gyakorlati szükséglet kielégítésére törekszik e m, mely konyhakerti

növényeinknek gombák okozta kórnemzit ismerteti, valamint az ellenük való

védekezési módokat. Az egyes gazdanövények (36) betrendjében tárgyalja

a rajtuk elforduló betegségeket, még pedig olyanképpen, hogy kiemeli azokat

a küls, a laikus eltt is feltn jelenségeket, melyek között a betegség

mutatkozik, és azután a betegségeket okozó gombák leírása közben

azokat a kirívó jellegeket említi föl, a melyek révén a gombák felismerhetk

és mikroszkóppal egymástól megkülönböztethetk. Megjelöli azokat a növény-

részeket, a melyeket a betegség meg szokott támadni, valamint leírja a gomba

megjelenési módját.

Á betegségek részletes ismertetése után a gombák szaporodása, terjedése

és fejldéstani jelenségei alapján a betegségek ellen való védekezésmódokat

közli ; tanácsokat ad a mez- és kertgazdaságban használatos legegyszerbb

eljárásokra.

Az egyes növénybetegségeket magyarosan nevezi meg; ezeket a neveket

részint a népnyelv szolgáltatta, részint a szerz népies szellemben maga alkotta.

A mvet h rajzok értékesebbé tették volna, melyek azonban — úgy

látszik — a könyv drágításának elkerülése végett maradtak el.

ToMEK (Budapest).
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Angj'al Dezs : Van Mons mködése és fölfedezése a pomológiában.

— Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 557—558. old.

Ballay Jen : A fürtök hizlalása. — Borászati I.apok. XXXVI. évf.

1904., 609. old.

— — A szl eltartása. — Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 767. old.

Bellai József: Temesvár szab. kir. város közmveldési intézményei.

Különös tekintettel a könyvtárakra és a tudományos gyjteményekre. Temesvár

1904., nyomatott Mangold Sándor könyvnyomdájában. 8*^ 132 old.

A szerz a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak 1016 fajból álló

» Délmagyarországi Herbarium«-át ismerteti, a mely V u c h e t i c h. H e u f f e 1,

W i e r z b i c k i és (1 r o s s e k gyjteményébl állott össze.

Bernátsky Jen dr. : A deliblati homok harasztjai és elfordulásuk

magyarázata. — Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. Vol.

II. 1904., pag. 304—319.

— — A Polygonatum és vele rokon növények rendszertani anatómiája.

- Növénytani Közlemények. III. köt. 1904., 49—60. old.

— — Díszfák a magyar Alföldön (folyt.). — Kertészeti i.apok. XIX. évf.

1904., 165—168., 228—230. és 287—291. old.

Bernolák Gábor: A Cyclamen tenyésztése (folyt.). — Kertészeti

Lapok. XIX. évL 1904.. 163—165. old.

— — A rózsa különböz kultúrája. — Kertészeti Lapok. XIX. évL

1904., 198-200., 230-234.. 262-265. és 291—292. old.

Borbás Vincze dr. : Abies lari.x L. sub. Pinu var. adenocarpa Horb.

ined. — Magyar Botanikai Lapok. 111. évf. 1904., 217. old.

— — A Crocus scepusiensisrl és a magyarországi Crocusokrol. —
Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 460—461. old.

— _ A Melilotus coeruleus népies neve. Természettudományi

Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 606. old.

— — A növényzet alakulása a hegység magasságövein. — Természet-

tudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904,, 513-523. old.

— — A szepesi sáfrány rendszertani helyes neve. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 412. old.

__ — A virág színe meg a bogár. — Természettudományi Közlöny.

XXXVI. köt. 1904., 644—648. old.

— — Az Adenophora kritikája (Recensio Adenophorarum). — Magyar

Botanikai Lapok. IIL évL 1904., 189—196. old.

A szerz az Adenophora génuszt rendszertanilag tárgyalja kivonatosan.

— — Cornus australis C. A. Mey. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf.

1904., 218. old.

— _ In verba magistri jurare fallax. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904., 281—285. old.

— — Mézcseng, csinos, jószagú, kerti, bmézel és gumótermö virág.

— A kert. X. évf. 1904., 572—575. old.

— — Pinus nigra Arnold az Alföldön innen és ti. — Magyar Bota-

nikai Lapok. 111. évf. 1904., 285—287. old.
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Borbás Vincze dr. : Über einige wild wachsende Fárberpnanzen

Ungarns. — Mathematische und Naturwissenschaftlíche Berichte aus Ungarn.

Bánd XIX. 1901. Leipzig 1903., 363—364. old.

— — Viscaria viscaria (L.) var. adenocalyx Borb. ined. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 288. old.

Vadászvirág. — A Kert. X. évf. 1!K)4., 383-384. old.

E cziinen a szerz az Erythroiiinin deits caiiis növénynek népies nevérl

értekezik.

Bornmüller, Josef: Über Tlialictrum Trautvetterianum Regei und

Gypsophila Antilihanotica Post. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904.,

187—189. old.

Budai József: Az szibaraczk tavaszi oltása. — Gyümölcskertész.

XIV. évf. 1904., 48—49. old.

— — Pous- vagy Poos-alma. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904.,

31. old.

Bund Károly . A fels erdészeti szakosztály reformja. — Erdészeti.

Lapok. XLIII. évf. 1904., 821-840. old.

Butj'ka Károly : A rózsák oltása a szabadban. — Gyümölcskertész

XIV. évf. 1904., 49-50. old.

Csérer Gyula: A Petúnia telelése. — A Kert. X. évf. 1904.,

508-510. old.

Csorba Pál : A khinai bazsarózsa (Paeonia albiflora). — Kertészeti

Lapok. XIX. évf. 1904., 202—204. old.

— — Az Arundo Donax kertjeinkben. — Kertészeti Lapok. XIX. évf.

1904., 260—262. old.

Czapáry Bertalan : Osztheimi-meggy északra néz fal mellett. — Ker-

tészeti Lapok. XIX. évf. 1904., 174—175. és 210-211. old.

Czirbusz Géza dr. : A Czárku-hegység. — Földrajzi Közlemények.

XXXII. köt. 1904., 143—159. old.

A szerz néhány érdekes növényt is elsorol.

Csáky János : A görögdinnye termelése kertben és a mezn. —
A kert. — X. évf. 1904., 342—344. és 374—375. old.

Csopey László, ifj. : A chemiai inger az él szervezetben. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XXXVa. köt. 1904., 588-594. old.

Deák Antal : Élvirággal díszítsük templomainkat (folyt.). — A Kert.

X. évL 1904., 356-358. old.

Ha nekem kertem volna! — A Kert. X. évf. 1904.. 421—423. old.

Petfi és a növények. — A Kert. X. évf. 1904., 641—643. old.

Tompa és a virágok. — A Kert. X. évf. 1904., 451—452. old.

Degen Árpád dr. : A Ranunculus polyphyllus W. K. Budapest mellett.

— Magyar Botanikai Lapok. 111. évf. 1904., 216—217. old.

— — A szagos- vagy kéklóherérl. — Természettudományi Közlöny.

XXXVI. köt. 1904., 557. old.

A szerz a Trigonella cnmtlca (1..) Ser. nev növénynek clfordulás.it említi

Gödöllrl,
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Degen Árpád dr. : Bulbocodium ruthenicum Bge. a Duna és a Tisza

között. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 218—219. old.

— — Terem-e Saxifraga biflora AH. Magyarországban ? — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 215. old.

A szerz szerint Rochelnek Saxifraga hijlora .\\,h. néven kiadott .Szarkórnl valií

nüvénypcldányok Saxifraga oppositifolia \..

Domin, Dr. Kari: Fragmente zu einer Monographie der Gattung Koeleria.

— Magyar Botanikai Lapok. III. évfolyam. 1904., 174—187. és 254—281. old.

— — Lysimachia Zawadskii Wiesner, eine interessante Form der ver-

anderliclien Lys. Nummularia L. — Magyar Botanikai Lapok. lII. évf. 1904.,

233—241. old.

Dömötör László : Gyümölcstenyésztés Szegzárd vidékén. — A Kert.

X. évf. 1904.. 407-408. old.

Drucker Viktor dr : A szlgyógymódról, különös tekintettel hazai

viszonyainkra. — Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 657—658., 672-674.,

691—693. és 711—712. old.

Entz Géza dr., id. : .Az állatok színe és a mimicry. — Természet-

tudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 201-213., 258—276., 417—441. és

465—486. old.

Fáber Sándor: Szltrágyázási kísérlet szárított sertéstrágyával.

Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 508—509. old.

Fekete Zoltán : Növényföldrajzi megfigyelések a Magas Tátrában. —
Krdészeti Kísérletek. VI. évf. 1904., 1— 16. old.

Ferenczfi József: V^adrózsa-alanyok szerzése. — Természettudományi

Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 461. old.

Filarszky Nándor dr : A dobsinai sáfrány rendszertani lielyes nevérl.

— Természettudományi Közlöny. XXXVl. köt. 1904., 412. old.

— — Magyarország moszatai. — Növénytani Közlemények. III. köt.

1904., 12—14. old.

Földes János : Adventiv gyökerek a luczfenyn. - Erdészeti Lapok.

XLIIl. évf. 1904., 911—912. old.

Francé Rezs : A legkisebb él lényekrl. — Természettudományi

Közlöny. XXXVl. köt. 1904., 543—544. old.

— — A protoplazma szervezetérl. —- A Természet. VII. évf. 1904.,

277—283. old.

— — A rádium hatása az él lényekre. — A Természet. VII. évf.

1904.. 245—246. old.

Futó Mihály dr. : Mennyiben lehet szó a Silene- és Gentiana-félék

parallelistnusáról ? — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 205—213. old.

Geher Lajos : A tormatermelésrl. — A Kert. X. évf. 1904., 568—569.

és 598—600. old.

Gyrffy István dr. : A Buxbaumia Hall.-k elfordulásáról hazánkban.

— Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904.. 250—254. old.

— — A magyarföldi Flóra új Gymnadenia-faja. — Annales historico-

naturales Musei Nationalis llungarici. Vol. II. 1904.. pag. 237—252.
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Gyrffy István dr. : Lj növén\'. a Gymnadenia Richteri Gyrffy a

Retyezátról (Hunyadmegye).

Gyry Elemér : Csiperke-gomba (Champignon). — A Kert. X. évf.

1904., 406-407. old.

— — Földi eper termelése. — A Kert. X. évf. 1904., 442—443. old.

Hanusz István : A virág- és levélnövények életébl. — Kertészeti

Lapok. XIX. évf. 1904., 134—136. és 161— 163. old.

Beszél növények. — A Természet. VII. évf. 1904., 200—202. old.

— — Virágok és egyéb növények a népregében. — Kertészeti Lapok.

XIX. évf. 1904.. 284—286. old.

Hegyi Dezs : Konyhakerti növényeink élsdi gombák és baktériumok

által okozott legfontosabb betegségei és az ellenök való védekezési módok.

Magyar- Óvár, 1904. 8° 103 old.

Hollendonner Ferencz : A káposzta megsavanyodása. - Természet-

tudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904.. 598—599. old.

— — A szárított növények színének megtartása. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 499. old.

— — A trópusi fák lombváltása. — Természettudományi Társulat.

XXXVI. köt. 1904., 637-642. old.

Hollós László dr. : A tinorú és keser gomba tenyésztése. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 503—510. old.

— — Die Gasteromyceten Ungarns. lm Auftrage der Ung. Akademie

der Wissenschaften bearbeitet. Mit 31 zum Theile kolorirten Tafeln nach

Originalzeichnungen und Photographien. Autorisirte deutsche Übersetzung.

Mit Unlerstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig. in

Kommission bei Oswald Weigel. 1904. foi. M. 80.

— — Neue Gasteromyceten-Arten aus Ungarn. — Mathematische und

naturwissenschaftliche Berichte aus L'ngarn. Bánd XIX. 1901. Leipzig, 1903..

Seitc 82-88.

Holuby József: Reise von Nemes-Podrágy zum Klcinen ivriván mit

beigemischten nebensáchlichen Bemerkungen. — Soc. hist. nat. Trencsén.

Vol. XXV—XXVI. 1904.. pag. 29-62.

Igali Szvetozár : A lisztharmatról és az ellene való védekezésrl. —
Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904., 116-117. old.

I'saák Alártha: Az idei szárazság tanulságai. — A Kert. X. évf. 1904.,

513—515. old.

Ház és kert. — A Kert. X. évf. 1904., 413 445. és

477—478. old.

Virágasztal egész éven at. — A Kert. X. évf. 1904., 350 -352. old.

Istvánffi Gyula dr. : A szl peronosporájának kitelelésérl. — Növény-

tani Közlemények. III. köt. 1904., 74—77. old.

— — Vizsgálatok a szl lisztharmatbetegségérl. — Növénytani Köz-

lemények. III. köt. 1904., 65—73. old.

Iváncsits István: Az ugorka szaporítása dugványról. — Cyümölcs-

kertész. XIV. évf. 1904.. 63-64. old.
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Iváncsits István : Ugorka, saláta és kalaráb együttes hajtatása. —
Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904., 33. old.

Jablonowski József: A fuvolázó fa. — Természettudományi Közlöny.

XXXVI. köt. 1904., 533-554. old.

Jávorka Sándor : Adatok a Pilishegység növényzetének ismeretéhez. —
Növénytani Közlemények. III. köt. 1904., 119—120. old.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1903. évi állapotáról. Közzé-

teszi a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága. 73—80. old. : Növénytár
(állapotáról szóló évi jelentés).

— — 186—203. old.: Kümmerle Jen Béla d r.-nak jelentése

németországi és dániai tanulmányútjáról.

— — 258—260. old.: K ü m m e r 1 e .1 e n Béla d r.-nak »Élsködés

és együttélés a növényországban« czímú ismeretterjeszt eladása.

Kaán Károly: A faértékesítés a franczia erdgazdaságban — Erdészeti

Lapok. XLIII. évf. 1904., 481—495. old.

— — A faértékesítés a német erdgazdaságban. — Erdészeti Lapok.

XLIII. évf. 1904., 560—571. old.

— — Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez. — Erdészeti Lapok.

XLIII. évf. 1904., 276—294. és 356-374. old.

Kardos Árpád : A gyszvirág (Digitális). — Kertészeti Lapok. XIX. évf.

1904., 200-202. old.

— — Budapesti kertekbl. — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904.,

204-208., 236—238., 265-267. és 292. old.

A szerz közli a Rosa Wichnraianat és három magyar rózsaújdonságot E m i c h

Gusztáv liptmezei kertjébl ; ismerteti Z i p e r n o v s z k 3' Károly oszlop-utczai

kertjét és a Lahiiruum viilgair-i a Inudapesti kir. m. tud.-egyetemi növénykerthl.

— — Chrysanthemum-kiállítás Temesvárott. — Kertészeti Lapok. XIX. évf.

1904., 300—302. old.

— — Országos gyümölcskiállítás és gyümölcsvásár. — Kertészeti Lapok.

XIX. évf. 1904., 255—256. és 283—284. old.

Káinok Ákos : A Galtonia candicans. — Kertészeti Lapok. XIX.

évf. 1904., 258—259. old.

Kecskeméthy Géza : A homoki szlmívelés irányelvei. — Borászati

Lapok. XXXVL évf. 1904., 438—440. old.

Klein Gyula : Elnöki megnyitó szakosztályunk századik ülése alkal-

mából. — Növénytani Közlemények. IIL köt. 1904., 1—6. old.

— — Staminodienartige Bildungen bei Dentaria bulbifera. — Mathe-

matische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bánd XIX. 1901.

Leipzig 1903., Seite 82—88.

Konradi Dániel dr. : Betegségokozó baktériumok élettartama vízben. —
Értesít az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából.

XXVII. évL 1903., 197—210. old.

— — Typhusbacillusok kimutatása kútvízben. — Értesít az Erdélyi

Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. XXVII. évf. 1903.,

211—213. old.
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Krempl István : \ téli viola kultiválása. A Kort. X. cvf. 1904.,

412—414. old.

Kunszt János : Szemle az ó kor növényei felett. — A Kert. X. évf.

11)04., 518-519. és 548-550. old.

Kümmerle Jen Béla dr. : Adatok a Kaukázus cdényes viragtalan

növényeinek ismertetéséhez. — Annales historico-natnrales Musei Xationalis

Hungarici. Vol. II. 1904., pag. 570—573.

Leveles János : A szlmívelés újabb iránijairól (folyt.). — Borászati

Lapok. XXXVI. évf. 1904., 462-463., 477—478. és 494. old.

Liebbald Béni: Zöldoltási regulák. — A Kert. X. évf. 1904., 414—

415. old.

Linhart György : A dinnye és ugorka állisztharmat-betegsége hazánkban.

— Kísérletügyi Közlemények. VII. köt. 1904., 306—307. old.

A Peronospora Ciibensis B. et C. nev gombafajnak jelenkezése ha-

zánkban.

Lumniczer Károly: Hogyan lehet nagy gyümölcs szamóczát termelni.

— A Kert. X. évf. 1904., 409. old.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blatter) — Kiadja

dr. Degen Árpad, szerkeszti Flatt Károly, fmunkatárs T h a i s z

Lajos. — III. évf. 1904., megjelent a 6—12. füzet.

Magyar Gyula : .V londoni Temple .Show-kiállítás. — A Kert. X. évf.

1904., 418-421. és 448—451. old.

— — A Restrepia néhány fajáról. — Kertészeti Lapok. XIX. évf.

1904., 268—270. old.

— — Aristolochia tricaudata. - Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904..

234—236. old.

Chondrorhyncha Chestertonii. — A Kert. X. 1904., 510—511. old.

— — Jelentések a londoni HoUandhouse Flower-Show-ról. — A Kert.

X. évf. 1904., 609—610. és 639-641. old.

Marikovszky György dr. : A mérgek és a vérsavó. — Természct-

tudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 524-534. old.

A szerz a növényi eredet mérgeket is tárgyalja.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : Az Araujia sericifera Brot. rovarfogása.

- Növénytani Közlemények. III. köt. 1904., 24—28. old.

— — Hollós László /> Magyarország Gasteromycetái«. — Növénytani

Közlemények. III. köt. 19(i4., 6-12. old.

— — Cber den Insektcnfang der Lyonsia straminea R. Br. — Mathc-

matische und Xaturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bánd XIX. 1901.

Leipzig 1903., Seite 349-351.

Mititzky Pál : A paprikatermesztésrl. — Gyümölcskertész. XIV. évf.

1904., 33-34. old.

Molnár István dr. : A szl gyökérélete. — Borászati Lapok. XXXN'I.

cvf. 1904., 525—526., 546. és 562—563. old.

Kötözés eltt. Borászati Lapok. — XXXVI. évf. 1904.,

493—494. old.
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Moesz Gusztáv : Brassó vidékének levegn és folyóvízben él moszat-

jai. Brassó, Herz könyvnyomdája. 1904, 8'^ 20 old. 11 knyomatú táblával.

— Különlenyomat a brassói állami freáliskola XIX. értesítjébl.

Murr, Dr. Josef: Sudeten-Hieracien in den Ostalpen. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 213—215. old.

Németh József: A paradicsom mvelése. — Gyümölcskertész. XIV.

évf. 1904. 47—48. és 62—63. old.

Oláh Dezs : Mit termelhetünk kopár földünkön ? — A Kert. X. évf.

1904., 520. old.

Palacky, Dr. Johann : Über Vegetationsgrenzen in Palástina und

Syrien. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 196-204. old.

Paszlavszky József: A Glechoma hederacea levelein képzd gubacs

okozója. — Természettudományi Közln^'. XXXVI. köt. 1904.. 606. old.

— — A magyar sáfrányról. — Természettudományi Közlöny. XXXVI.

köt. 1904., 358. old.

Páter Béla : A csodabúza (Triticum turgidum var. compositum). —
Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 556. old.

Pelikán Ferencz : Elkészület az szi zöldségvetéshez. — A Kert.

X. évf. 1904., 630—632. old.

_ _ Kochia vScoparia. — A Kert. X. évf. 1904., 541—542. old.

Péterfi Márton : Adatok Románia lombos mohllórájához. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 241—245. old.

— — Astomum intermedium. — Növénytani Közlemények. III. köt.

1904., 21—24. old.

— — Beitráge zur Kenntnis der ungarischen kleistocarpen Moose. —
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bánd. XIX.

1901. Leipzig 1903., Seite 352—356.

— — Convolvulus silvaticus \V. K. Erdélyben. — Magyar Botanikai

Lapok. III. évf. 1904., 217—218. old.

— — Hunyadmegye lombos mohái. — Hunyadmegye történeti és

régészeti társulata. XIV. évk. 1904. 73—116. old.

— — Színbeli eltérések Déva flórájában. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904., 287—288. old.

Pósch Károly : A dinnye, tök és uborka egy új betegségérl. — A
Kert. X. évL 1904., 424—427. old.

Az új kárttev gombafaj hazánkban a Fseudosperonospora Cubensis (Berk. et C.)

Rost., melyet a szerz legelször Grinádon (Pozsony-megye) ugorkaföldön észlelt.

— — A permetezés szakszer keresztülvitelérl. — Kertészeti Lapok.

XIX. évf. 1904., 225-228. old.

— — A szl nemezbetegsége. — Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904.

494-495. old.

— — A szl vörhenybetegsége. — Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 784-785. old.
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Pósch Károly : Kampfbüchlein gegen die Peronospora-Krankheit des

Weinstockes. — Die Krankheiten des Weinstockes. Volksausgabe I. Druck

von Simeon Rohacsek. Grinárd 1903.. 8". Seite 1—24.

— — Nyári élet a szlben. -- Borászati Lapok. XXXV'Í. évf. 1904.,

675—676. és 693-694. old.

— — Szlvédelmi szemle (folyt.). — Borászati Lapok. XXXVI. cvf.

1904., 563—564. old.

— — Tavaszi élet a szlben. — Borászati Lapok. XXX\'I. évf. 1904.,

526-527. old.

Pöschl Ferencz : A csallóközi erdsítésekrl és fásításokról. — Erdé-

szeti Lapok. XLÍII. évf. 1904., 408—410. old.

— — A fatenyésztés rövid foglalatja táblázatos kimutatásban. — A
Kert. X. évf. 1904., 543-545. és 580—582. old.

Ráde Károly : Csiperkegomba tenyésztésével foglalkozó munkák. —
Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 461. old.

— — Magról nevelt vadrózsa-csemeték. — Természettudományi Közlöny.

XXXVI. köt. 1904., 412—413, old.

Richter Aladár dr. : Európa természettudományi, fleg botanikai inté-

zetei, múzeumai és kertjei. XIII. — Értesít az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-

természettudományi szakosztályából ; II. természettud. szak. XXVI. köt. 1904.,

79—126. old.

— — Jelentés az Erdélyi Országos Múzeum növénytáráról az 1903.

évben, az eladdig egységes vezetés megosztására való vonatkozással. — Érte-

sít az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. II.

természettud. szak, XXVI. köt. 1904., 139—147. old.

Rodiczky Jen dr. : A martilapuról. - A Kert. X. évf. 1904., 393—

394. old.

.-\ szerz a Tussila'^o Farfara népies neveirl, elöfordulásái-ól, gyógy- és ipa r

felhasznulásíiról értekezik.

Rohlena, Josef : Zwei neue Pllanzen-Arten von Montenegró. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 232—233. old.

Roth Gyula: A szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telep 1903-ban. —
Erdészeti Kísérletek. VI. évf. 1904., 16—25, old.

Sajó Károly : Az s-természet maradványainak megmentése. — Uránia.

V. évf. 1904., 391—392. old.

— — Saison morte ? — A Természet. VII. évf. 1904. 241—245. old.

Scherffel Aladár : Újabb adatok Magyarország alsórend szervezetci-

nek ismeretéhez. — Növénytani Közlemények. III. köt. 1904., 116— 119. old.

Schilberszky Károly dr. : A cseresnyék rothadásának újabb okáról.

— Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904. ION. old.

— — A Diospyros Kaki új betegségérl. — A Kert. X. évf. 1!H)4.,

487. old,

A betegséget a Botrvtis Diospyri Brizi nev gombafaj okozza,

— — A Platanusok betegségérl (Gloeosporium nerviseL|uium Sacc).

— A Kert. X. évf. 1904., 522. old.

Növénytani Közlemények. 1904. III. kötet, 4. füzet, 1"
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Schilberszky Károly dr. : A vörösfeny és luczfeny rákbetegsége. —
Erdészeti Lapok. XLIII. évf. 1904., 632. old.

A vörösfeny rákbetegségét a Dasyscypha calycina Fuck. és a luczlcnyut a

Dasyscypha resinaria Rehm nev gombafaj okozza.

— — Az erdészeti jelentség Nectria-fajok biológiája. — Erdészeti

Lapok. XLIII. évf. 1904., 410-411. old.

— — Fejessaláta-betegség. — A Kert. X. évf. 1904., 486—487. old.

— — Gomba (Botrytis parasitica Cavara) okozta tulipánbetegség. —
A Kert. X. évf. 1904., 645—647. old.

— — Immúnis ugorka- és paradicsomnövények. — A Kert. X. évf.

1904., 486. old.

A szerz a Cercospora inelonis és a Cladosporiiiin fnh'iint nev gombafajok

ellen irányuló védekezéseket ismerteti.

— - - Kleistogamia almafa virágokon. — Természettudományi Társulat.

XXXVI. köt. 1904., 510. old.

— — Ritka fejldés luczfeny. — Erdészeti Lapok. XLIII. évf. 1904.,

545. old.

— — Sajátságos szl-fajkeverék. — A Kert. X. évf. 1904., 370. old.

— — Új tölgyfabetegség (Dothidea noxia Ruhl.) — Erdészeti Lapok.

XLIII. évf. 1904.. 912-913. old.

— — Virágszín, virágillat és a rovarok. — Természettudományi Köz-

löny. XXXVI. köt. 1904., 445—447. old.

Schmidt Károly: Románia erdgazdasági, fakereskedelmi és faipari

viszonyairól. — Krdészeti Lapok. XLIII. évf. 1904., 431—481. old.

Simonkai Lajos dr. : A Magyar Királyság területén honos Pulmonaria-k

fajai, fajtái és kiválóbb életjelenségei. — Növénytani Közlemények. III. köt.

1904., 100-115. old.

— — Fiume és környékének télszaki tenyészete. — Növénytani Köz-

lemények. III. köt. 1904., 60—64. old.

— — Idei vasmegyei kirándulásom botanikai eredményei. — Magyar

Botanikai Lapok, III. évf. 1904., 246—247. old.

Új nöx'én}' Cirsiuni rákosdense Simk. {Cirsiuin pahiatre [Z-.J X C. honidiiin

[Wm.M.] GuAi!.) Rákösd és Árokszállás közti területrl Vasvármegyében.

Staub Móricz dr. : A phaenologiai melegösszegek, mint a növények-

nek a leveg hmérsékletéhez való alkalmazkodásának jelzi. -- Növénytani

Közlemények. III. köt. 1904., 38—48. old.

Ströcker Alajos; A Plantago major gyökerének hasznáról. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 414. old.

— — Gyógyító növények szedése. — Természettudományi Közlöny.

XXXVI. köt. 1904., 414. old.

Szabó Zoltán : Német természetbúvárok és orvosok gylése Boroszló-

ban. — Az Újság. II. évf. 1904., 270. sz. 13. old.

Szentpály István : Ojtványszlk pótlásának egy új módja. — Borá-

szati Lapok. XXXVl. évf. 1904., 609. old.

Stankovits Rezs : .\ növények önvédelme. — Budapest székes fváros

VII. kerületi nyilvános községi polgári fiú-iskola XV. értesítje. 1904. 1— 14. old.
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Szcsy János : A háromszor term paradicsom. - A Kert. X. évf.

1904., 566. old.

— — Hogyan és mikor trágyázzuk a spárgaágyat ? — A Kert. X. évf.

1904. 438-439. old.

Tóth Imre dr. : A körték kövesedése. — (jyümölcskertész. Xl\'. évf.

19U4,, 106. old.

— — Téli fehér kálvil-alma tenyésztése Meránban. — (Jyümölcskertész

XIV. évf. 1904., 46—47. és 61—62. old.

Triska Sándor: Zsenge kalaráb. — A Kert. X. évf. 1904., 470-471. old.

Tuzson János dr. : A gombák meghatározása. — Növénytani Közle-

mények. III. köt. 1904., 15—20. old.

— — Anatomische und mykologische Untersuchungen über den falschen

Kern und die Zersetzung des Rothbuchenholzes. — Mathematische und

Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bánd XIX. 1901. Leipzig, 1903.,

Seite 242-282.

Uhlárik Sándor: A fenyfélék és a kés. — A Kert. X. évf. 1904.,

445—446. old.

— — A lefelé hajló ágak teremnek-e Jobban avagy a fölállók ?
—

A Kert. X. évf. 1904., 505—506. old.

A pasztinák. - A Kert. X. évf. 1904., 535—537. old.

— — A tökfélék közgazdasági fontossága. — A Kert. X. évf. 1904.,

375—376. old.

Fák összeforrasztásáról. — A Kert. X. évf. 1904.. 600—601. old.

— — Még egyszer : beteg paradicsom nem élvezhet. -- A Kert. X. évf.

1904., 470. old.

Varga János : Hogyan termelem a melegágyi karfiolt. A Kert. X. évf.

1904.. 433. old.

Vetter Pál : A szlojtványok stratifikálással való elállítása. Budapest,

1904. 14 ábrával.

\'irágzás után. — Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 560-563. old.

Ampelológiai-phaeii(ilogi;ii jelenségeknek meírfigyclésc a szl elvirágzásától ;i

teljes érés bekövetUczései,u.

Weisz Ferencz : A vadrózsa. — A Kert. X. évf. 1904., 636—638. old.

— — Beteg paradicsom nem élvezhet. — A Kert. X. évf. 1904.,

406. old.

— — Dinnyetermelés zord vidéken. — A Kert. X. évf. 1904., 502—503. old.

Tökkáposzta éven által. — A Kert. X. évf., 1904., 534—535. old.

Zádor Gyula: Az szi gyi.unölcsfaültctés elnyei és hátrányai. —
A Kert. X. évf. 1904., 537—538. old.

Idsebb fák atoltása. A Kert. X. évf. 1904., 381—382. old.

— — Leverjük vagy lerázzuk-e a diót? — A Kert. X. évf. 1904., 569. old.

— — Mikor vásároljunk gyümölcsfákat? — A Kert. X. évL 1904.

441. old.

— — Mivel akadályozzuk meg a málna elsarjadzását ? — A Kert.

X. évf. 1904., 408. old.

13*
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Zauner Richárd : Szlk öntözése. — Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 608-609. old.

Zeller Aladár : Beteg tke ifjításáról. — Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 509—510. old.

Elhanyagolt szilvások. — A Kert. X. évf. 1904., 347-348. old.

— — Helytelenül kezelt szllugasok. — Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 782-784. old.

— — Mi fizet a kertben legjobban? — A Kert. X. évf. 1904.,

480-48*2. old.

— — Tkék nevelése ládákban. — Borászati Lapok. XXX\'I. évf.

1904., 643—644. old.

Vadsáfrány. — A Kert. X. 1904., 453-455. old.

Szerz e czímen a Carthamus tinctorius gyógynövényrl értekezik.

Zoltán Vilmos: Gyr viránya. Vázlatok Gyr növényvilága körébl.

Gyr, 1904. A »Pannonia« irodalmi vállalat kiadása. 8** 96 old.

Zsák Zoltán: A Fumariaceák hajszálképletei. (Trichoma Fumariacearum).

— Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 238—241. old.

A szerz két új változata : Corydalis cava L. var. scLibricaulis Zs. és

C. solida L. var. tiicliophora Zs.

b) Külföldi irodalom:

Bernátsky Jen dr. : Das Ruscus-Phyllocladium. — Engler's Bota"

nische Jahrbücher. Bánd XXXIV. 1904, Seite 161— 177.

— — Über die Baumvegetation dcs ungarischen Tietlandes. — Fest-

schrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages des Herrn Professors Dr. Paul

Ascherson. Leipzig, 1904, Seite 73—86.

Borbás Vincze dr. : Rubus Aschersoniellus et species Dasyacanthorum

praecipue hungaricae. — Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages

des Herrn Professors Dr. Paul Ascherson. Leipzig, 1903. Seite 272—279.

Új fajok, illetleg alakok : Rubus vesprimensis Bori;., R. hucodilamys Borb. et

Waisb., R. mdalicolus Borb., R. dasyholrys Borü. ct Holuuy (R. apricus Hol. exs.),

R. eurybotrys Borb.. (R. fruticosus X hybridus sive R. fuscoater Hol.), A', stihstriaciis

Borb. (stiriacus X ochroselus), R. crehrifoliiis Borb., R. Aiiloiiii Bork., R. Aschcr-

soniclhis Borb.. R. stiriacus Hal. var. perarmahis Borb. et Waisb. és A', subhyslrix

Borb. et Holubv.

Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages des Herrn

Professors Dr. Paul Ascherson (4. Juni 1904). \>rfasst von Freunden und

Schülern. Herausgegeben von I g n a z Úrban und Paul G r a e b n e r.

Leipzig, 1904, 8", Seite 568. Eine Tafel mit dem Bildniss Ascherson's.

Filarszky Nándor dr. : Ein Austlug in den Harz unter F'ührung Prof.

Ascherson's. — Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages des Herrn

Professors Dr. Paul Ascherson. Leipzig, 1904, Seite 73—86.

Istvánffi Gyula dr. : Mikrobiologischc Untersuchungen über cinige

Krankheiten der Obstbáume und der Weinrebe. — Zeitschrift für Pflanzen-

krankheiten. Bánd XIII. 1903, Seite 241—243.
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Istvánffi, Dr. Gyula: Sur l'hivernage de roVdium de la Vigne. — Comt.

Rend. de l'Acad des se. de Paris. Tom. CXXXVIII, IÜ04., pag. 596-597.

— — Sur la perpétuation du mildiou de la Vigne. — Comt. l^end.

de l'Acad. des se. de Paris. Tom. CXXXVIII, 1904., pag. 643—644.

Murr, Dr. Josef: Versuch einer natürlichen Gliederung dcr mittel-

europüisciien Formen des Chenopodium album L. — Festschrift zur Feier

des siebzigsten Geburtstages des Herrn Professors I) r. Paul A s c h e r s o n.
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

október 12-iki (CV.) ülése.

Elnök : Klein Gyula; jegyz : K ü m-

m e r le J. Béla.

1. Klein Gyula elnök üdvözli a

megjelenteket és megnyitja az új ülés-

szakot.

A másodelnöki tisztség betöltése végett

a szakosztályi ügyrend értelmében a titkos

szavazást elrendelvén, a szavazatszed

bizottságba (i a b n a y 1' e r e n c z és

K u b a c s k a András urakat küldi ki.

A megtörtént szavazás eredménye a

következ :

.Iegyzükönyv

fölvétetett Budapesten 1904. október 12-én,

a Term.-tud. Társulat növénytani szak-

osztályának ülésén.

Tárgy : músodelnök-\'álasztás. — Be-

adatott összesen 31 (harminczegy) szava-

zat. Ebbl kapott Mágocsy-Dietz
.S á n d o r 27, F i 1 a r s z k y N á n d o r 2,

D e g e n .Árpád 1 és G a b n a y F e-

r e n c z 1 szavazatot. E szerint tehát

másodelnökké M á g o c s y-D i e t z Sán-

dor választatott meg.

K. m.

.Sza\'azatszed bizottsiig ;

Gahiiay F.

elnök.

Kuhacska A.

jegyz.

2. F á b i á n G ;í s p á r (.Székcsfehérv;ü-)

T>Erdckes kulioriczaszára czim közleményét

Schilberszky Károly terjeszti el,

melyben olyan kukoricza-virágzatról van

említés téve, a melynek alsó részlete

rendes torzsa, fels részén azonban liim-

virágok vannak, és a legfels csúcsán

ismét nvirágok fordulnak el. A le-

irt rendellenességet sikerült rajzban is

közli.

3. N a g y Ödön (Szászváros) bekül-

dött értesítésében hasonló kukoriczakép-

zödményröl emlékezik meg, azzal a kü-

lönbséggel, hogy a rendes helyzet torzsa-

virágzat fels felében kizárólag hímvirágok

fordulnak el ; ezen kívül egy tökszár

nagymérv elszalagosodását (fasciatio)

figyelte meg, melynek végén temérdek (/'

virághimb(') hojtszer képzdménynyc tö-

mörült.

4. F a n t a Adolf (Székesfehérvár)

bemutatja a Chasselas-rouge szlfajtá-

nak egy fürtjét, a melyen több bogyó

zöldszín, rajtuk azonban a piros szín

erteljes sávokban jelenkezik.

Klein Gyula magyarázatképpen

fölemlíti, hogy ez a jelenség nyilván

idegen beporzásnak az eredménj'e, mely

szerint már a beporozott virágból fejl-

dött gyümölcs szinezdésében nyilvánul-

nak a szülnövények megoszló bélyegei.

Erre nézve példa gyanánt említhetk azok

a kukoriczacsövek is, melyeken sárga és

piros szemek vegyest fordulnak el. st
tarka szemek is.

5. Futü Mihály (Kolozsvár) ^Poly-

podium vulgare L. cs Polypodium vidgarc

Y serraiiiin \ViUd.« czím dolgozatát

K ü m m e r 1 e J. Béla terjeszti el.

Miután a lényegesebb rendszertani mun-

kákban reámutat ez utóbbi növény jelenlegi

alárendelt helyére, egyúttal kimutatja azt

a fokozatos kiemelkedést is, melyben

része volt, míg a formák közül a

C h r i s t - féle subspecies - rangra emel-

kedett. F utó ezután a levél morfoló-
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giai alakja, az erezet jellegzetessége, a

biológiai jelenségek és a sorus-ok sporan-

giumának g^'rüjében valci különbség alap-

ján azt a kérdést veti lel, hogy nem-e

délibb vidéken, ú. n. » megfelel" növénye

a I'. V u I g a r e-nak ? Nézete szerint

scmni esetre sem subspecies (nem »süd-

liche ííasse«, sem »geographische medi-

terráné llnterart«), hanem méltán meg-

.illja hel3-ét mint önálló jó faj (species),

és mint ilyen jól le is írható.

6. Péterfi Márton (Déva) aMü-

i^varorszdg iözegmohai<.< czímü dolgozatát

S c h i 1 b e r s z k y Károly terjeszti eló'.

A beküldött kézirat számos (27) anató-

miai rajz kíséretében Magyarország összes

tzegmohait elsorolja, leírja és ismeretes

termhelyeiket megnevezi ; a munkának

áttekinthetségét és értékét fokozzák a

gondosan készített meghatározási kulcsok

és átnézetes fajcsoportositások.

7. Re hm H. (München) »CoiíiribM-

iiancs mvcologicae ad Jlorain Hiinga-

riae« czímü közleményét A u g u s t i n

Béla olvassa fel, melyben hazánk terü-

letérl leírt új gombafajokat sorol el és

ír le, a termhelyek megnevezésével.

.S. Scherffel Aladár (Igló) .>-l

Chionasier nivalis (BoJilin) Wille a Magas-

Tátra havábau« czím alatt jelenti, hogy

ezt az, eddig csak Skandinávia hómezei-

rl ismert szervezetet egy hópróbában

találta meg elször, melyet \< >'> t h R ó -

bért tanár ez évi június elején az

»üt-Tó« vidékén gyjtött. E hópróba nem

volt »vörös - hó«, Sphaerella nivalis

So.MjiERF. nem volt jelen. E szervezet tehát

»nem vörös - hóban« is elfordul. Mint

két késbbi lelet (Koriczkova - hágó,

Vadorzó-hágó) valószínvé teszi, e szer-

vezet a Tátra szennyes haván általáno-

sabban el van terjedve.

9. T u z s o n János (Budapest) »Új

iHÍI:roszkopi mcrö-liészülck<.'. czímcn tar-

tott eladást, az eszköz bemutatása kísé-

retében. A különféle mikroszkópi mér-
eszközöket megemlítve, behatóbban foglal-

kozik az okulár-mikrométer használat;tval,

és ama hátránj'ok fölemlítésével, melyek

c mszer használata k(>zben a dolgoztU

terhelik.

.A bemulatott új mér-készülék a tárgy-

asztalnak és egyszersmind a i-ajta nyugvó

megmérend tárgynak mikrométer-csavar-

ral való eltolásán alapszik, miközben a

tárgy a szemlencse pókszála alatt halad

végig. Az eltolás hossza a mikrométer-

csavar dobján közvetetlenül leolvashat(').

T u z s o n kiemeli, hogy a más szer-

kezet, de ugyanez elven alapuló m-
szerekkel elérhet eredmények megfelel

leírás;it sehol sem találta meg, az eltte

ismeretes ilyen eszközök azonban nem
dolgoznak a kell pontossággal.

A készülék részei ; a szihirdan meg-
ersített alsó asztal, a melyen prizma-

vezetékben mozog az elre és hátra

csúsztatható szán ; a szánon forgatható

asztalka foglal helyet, melynek segít-

ségével a megmérend tárgy a mérés

irányába fordítható. A szán egyik oldalá-

hoz a mikrométer-csavar legömbölyített

vége nyomul, a másik, szemben lev
oldalához pedig egy rugós peczek, mely

utóbbi a szánt állandóan a mikrométer-

csavar végéhez szorítja, és ez által a

csavar mozdulatait a szánra is átviszi.

-A bemutatott kísérleti mszer mikro-

meter-csavarának emelkedése 0'5 mm és

az 500 részre beosztott dob átmérje

66 mm. E viszonyok mellett a dob osz-

tási vonalai n-41 mm-nyire vannak egy-

mástól, és ezek segítségével a milliméter

ezredrészei közvetetlenül, tizezredrészei

pedig becsléssel olvashatók le.

.A szerkesztk a mszert 450-szeres

nagyítás használatával mintegy 200 mérés

végzése révén vizsgálták meg, a melyek a

következ eredményre vezettek :

1. a csavar emelkedésének és ;i dob

beosztásának a föltételezett értéke van ;

2. a csavar holt mozgást nem végez
;

3. a megfigyelés, beigazítás. leolvasás

és a szerkezeti hibák következtében való-

sziiiitleg cWívclIuiö mérési hiba (H), a

legkisebb négyzetek képletével

(-[/S)
számítva, átlag 00003 mm ^^- O'o ,"-/

leszen ;

4. az új mszerrel és az okulár-mikro-

méterrel végzett összehasonlító mérések

azt bizonyították, hogy az említett nagyi-
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tás mellett, a két mérési mód eredményei

között 0-tól — kivételesen 1 /u-ig ter-

jed eltérések elfordulhatnak, a melyek

mindakét mszernél elforduló megfigye-

lési, leolvasási és szerkezeti hibák összege-

zdése által keletkeznek és majd —

,

majd -|- eljellel birnak. A méréshez szk.

séges id tekintetében — az okulár-mikro-

méter használatát is csavarokkal mozgat-

haí(i tárgyasztal mellett tételezve föl —
az új mszerrel mintegy 15—20^/0 id-

megtakarítás mutatkozik.

T u z s o n végi kiemeli, hogy a kísér-

leti mszer a selmeczbányai bány. és erd.

fiskola mechanikai mhelyében készült.

Mikroszkópok készítésére berendezett spe-

cziális mhelyekben azonban a mszer
még tökéletesebben lesz elkészíthet, és

ilyen kivitel mellett, nagyobb laboratóriu-

mokban, és olyan dolgozatok elkészítésénél,

a melyek sok méréssel kapcsolatosak, a

mszer nagyon jó szolgálatokat tehet.

A mér-készüléket T u z s o n János és

H e r r m a n n Miksa tanárok közösen

szerkesztették.

10. K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi

jegyz felolvassa a szünet alatt a szak-

osztály elnökségéhez érkezett iratot, melj'-

ben Gerstner Igniícz pápa-teszéri

esperes-plébános a folyó évi júniusi

bakonyi botanikai kiránduláskor nyil-

vánult vendégszeret fogadtatás alkalmá-

ból a szakosztály köszönetét megkapván,

Gerstner esperes-blebános meleghangú

levélben tudatja, hogy örömmel tette meg
a tle telhetket, mivel ezáltal tudományos

és közérdek törekvéseket vélt elmoz-
díthatni.

A szakosztályi jegyz jelenti még, hogy

Ascherson Pál berlini tanárt és jeles

kutatót 70-edik születésnapja alkalmából

fol3'ó évi június 4-ikén a szakosztály

nevében táviratilag üdvözölte.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

november 9-iki (CVI.) ülése.

Elnök : Klein (iyula
;
jegyz : K ü m -

ni e r 1 e .1. Béla.

1 . Kerékgyártó Árpád (Budapest)

i>Magya7-ország virágos növényei a szin

tekintetében'!, czímen t:irtott eladást.

Újabban a növények nagyon különböz
részeit és tulajdonságait viszik az élet-

tannal kapcsolatiba ; vájjon nincsen-e a

színezetnek is a Nap sugaraival kapcso-

latos élettani értéke ? Az ez irányban

megindulandó kutatáshoz óhajt hozzá-

járulni ez a dolgozat. Magyarország szí-

nes pártájú növényei ekképpen oszlanak

meg: 32'87"o a fehér, 27-47" ii a sárga,

207"/o a piros, 12-32'^/o a kék, 6-85"/ü a

lila és 0'42*^V<' a barna. Ez adatok össze-

hasonlításából Kerné r-nek a balti fló-

rára vonatkozó adataival kitnik, hogy a

sárga és lila fajok száma a hmérséklet
csökkenésével növekedik, a pirosaké és

kékeké fogy, míg a fehéreké egyazonos

marad. Kerékgyártó összeállította

külön-külön az egy- és kétszik fajok

statisztikáját is, és az egj'es hónapok
adatai alapján megszerkesztette két táblában

a 6 fszín görbéit, összehasonlítva a

hmérsékleti görbével.

2. K ü m m e r 1 e J. Béla y>Egv vizi

haraszt Budapest flórájában^ czím el-

adásában bemutatja új növénypolgár gya-

nánt a négylevel mételyfvet, a melyet

Kümmerle a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztálya pteridophyta-herbáriu-

mában talált. E növény Budapestrl három
példában van meg ; közülük kett M ü 1

-

1 e r B. gyjttl származik, a Rákos-

patakból, a harmadik pedig ugyancsak

Budapestrl van jelezve, de pontosabb

helyadat, valamint a gyjt nevének

a megnevezése nélkül. Kümmerle
több ízben is kereste e növényt a Rákos-

patakban, de mindig minden eredmény
nélkül. Úgy látszik, hogy ez a növény,

mint sok más növény is — melyeket

.S a d 1 e r Budapest vidékérl említ —
az id folyamán a flóraterületrl eltntek.

Kümmerle a négylevel mételyfnek,

valamint a vízi ruczaörömnek helyes rend-

szertani neveivel is foglalkozik. Nomen-
klatúrái fejtegetéseinek alapjául veszi

L i n n é-nek »Genera Plantarum« I. ki-

adását 1737-bl és »Species Plantarum«-

jának I. kiadását 1753-ból. Minthogy
Linné ez utóbbi munkában a Marsilea

L. génuszban két eltér növénj^t sorol

el, ú. m. a Marsilea iiatans L. és a

Marsilea quadrifolia L. nev fajokat,

Kümmerle ezért szétválasztja azokat,

még pedig olyképpen, hogy a sok synonym
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közül a prioritás alapján a vizi rucza-

örömnek (Salvinia natans) jogos és helyes

neve a Marsilea natans L., és a négy-
level mételyfüé (Marsilea quadrifólia)
u Lcmma qnadrifolia (L.) Lam.

3. K ü m m e r 1 e J. I j é 1 a szakosztályi

jegyz tudatja a szakosztálylyal, hogy az

Országos Magyar Kertészeti Egyesület

meghívta a szakosztályt a Temesvárott
rendezend nagy Clirysantlteintiin-k\á.\\\-

tásnak f. évi november 12-ikén fO órakor

leend ünnepélyes megnyitására. A szak-

osztály e meghiv;ist köszönettel fogadja

és Klein Gyula elnök indítványára

elhatározza, hogy kéressék föl ez alka-

lomból Tkés Lajos tagtársunk, a

szakosztály képviseltetéscre.

Kümmerle szakosztályi jegyz je-

lenti továbbá, hogy Staub Móricz
néhai másodelnökünk halálával megürese-
dett a szerkeszt-bizottságban egy választás

útján betöltend hely, a melyre Mág o csy-
D i e t z Sándor ajánlatára a szakosztály

egyhangúlag B e r n á t s k y Jent, az

idegennyelv »i]eiblatt« jelenlegi szer-

kesztjét választja meg.

4. M á g o c s y-D i e t z Sándor abból

az alkalomból, hogy a növénytani szak-

osztálynak másodelnökévé választatott,

megköszönvén eme megtiszteltetést, kije-

lenti, hogy a szakosztályt munkálkodá-
sában ezentúl is tle telhetleg a leg-

nagyobb mértékben fogja támogatni és

annak törekvéseit elmozdítani.

Ugyancsak M á g o c s y - D i e t z Sán-
dor két indítványt terjeszt a szakosztály

elé. Az egyik arra vonatkozik, hogy a

szakosztály méltó ünnepség keretében

ünnepelje Diószegi S á m u e l-t és

Fazekas Mihály-ta »Magyar Fvész-
könyv« megjelenésének 1907-ben leend
századik évfordulója alkalmából. Az indít-

ványozó az erre vonatkozó részletes

programmot annak idején fogja a szak-

osztály elé terjeszteni. Második indít-

ványa az, hogy a » Növénytani Közle-

mények«-ben a jövben kívánatos volna

elhunyt jeles botanikusainkat méltatni.

Erre vonatkozólag a szakosztály Klein
Gyula elnök indítványára elhatározza,

hogy ezen ügyet a szerkeszt-bizottság

tegye tanulmány tárgyává és határozott

indítványnyal lépjen a szakosztály elé.

Végre Mágocsy-Dietz Sándor
a növénytani mszótár állapotáról kér

felvilágosítást. Erre vonatkozólag K ü m -

m e r 1 e jegyz fölemlíti, hogy tudomása
szerint Schilberszky a mszótáron
még dolgozik, a sajtó alá való rendezés

javában folyamatban van ; a túln3'omó

anyagkészlet végleges revíziója a mszótár-
bizottság további rendelkezésére már ké-

szen van.

Gabnay Ferencz szakosztályi

számvizsgáló fölolvassa a növénytani

szakosztály pénzkészletére vonatkozó pénz-

tárvizsgálati jelentését, a mit a szakosz-

tály tudomásul vévén, ebbeli fáradozásáért

köszönetet mond.
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Pályázat-hirdetés.

.4 Magyar Tud. Akadémia inatheviaiikai és lerinés~efiiidoiiiányi hizoitsága az

1905-ik évben 2000 koronát otyan tudományos munkálatok elmozdítására kíván

fordítani, a melyek a növénytan körébe vágnak. A munkálatok lehetnek elvont,

elméleti irányúak vagy olyanok, a melyek hazánk természeti \iszonyainak kutatását

tzik ki czéljokul. Mindenkinek egyenl alkalmat akarván nyújtani, hogy a föntebb

említett szakba vágó munkával versenyre kelhessen, a bizottság ezennel felhívja az

érdekelteket, hogy tervezetöket (esetleg kész munkájokat) küldjék be, magukat meg-

nevezvén és kijelentvén, hogy a kitzött egész összegre, vagy annak milyen részére

tartanak számot. A megszavazott összeg rendszerint a munkálat befejeztével adatik

ki ; de ha végrehajtása költséggel járna, részben már a megbízatás alkalmával is. Az

így készüli) munkálat a Magyar Tud. Akadémia tulajdona ; de ez a kiadás jogát a

szerznek — ha kívánja — esetrl esetre át is engedheti. .^ tervezetek vagy kész

munkák ugyancsak f. év márczius 31-ig a bizottság eladójahoz Lengyel Hé la

egyetemi tanárhoz küldendk be.

Helyreigazítás.

Közleményeink 1904. évi 1—2. füzetében a '.t6. oldal második hasábjának

8-ik sorában a H orsó s-féle szószedésbl kimaradt növénynevek közül az egyik a

következ érthetetlen alakban áll : laffai rosa. holott a kéziratban a régies helyesírás

szerint így volt: Cassai rosa {olvAsd'.' Kassai ró-sa).

125. oldal Lengyel Béla helyett Lengyel (u'-a javítandó.


