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m. g. Egy ritka gomba újabb termhelye az Alföldön.

Hollós László Magyarország^- Gasteromycetái c. nagy munkájában,

mely 1903-ban jelent meg, a Battarrea phalloides (Dicks.)

Pers. gombáról azt írja, hogy belle mindössze 8 darabot találtak

hazánkban. Nevezetesen: Eger vidékén Borbás V., Kecskemét és

Félegyháza vidékén Hollós és Budapest mellett a Köérberekben

Simonkai gyjtötte. Azóta másutt is megtalálták. Hollós L. nagy-

értékü, de sajnos, megsemmisített gyjteményébl egyedül a Battarrea

génusz maradt meg, melyet Hollós L. a Magy. Nemz. Múzeumnak
ajándékozott. így jutottak a Magy. Nemz. Múz. birtokába azok a pél-

dányok, melyeket Hollós L. Kecskemét \ádékén, Hetényegyházán

gyjtött 19íO-ben, valamint az a példány is, melyet Lányi Béla
a csongrádmegyei Hantházán, Sasülésen gyjtött 1903-ban. Legújabban

pedig Greinich Ferenc akadt reá Sükösdön, homokos területen.

A talált példányt a Magy. Nemz. Múzeumnak küldötte.

m. g. A Crocus variegatus Hoppé et Hornsch. újabb

termhelye az Alföldön, Ezt a kékcsíkos, kora tavaszi csinos

sáfrányt, melyet Vácztól Deliblátig, az Alföld több pontján találtak,

ez év március havában Greinich Ferenc Sükösdön is megtalálta.

m. g. Az Eranthis hyemalis elfordulásának újabb pont-

jai Budapesten. 1908. óta ismerjük e növényt Budapest flórájában.

Els ízben Lyka Károly említi a Jánosliegyröl. Még ugyanannak

az évnek tavaszán Kerékgyártó Árpád találta meg a Hármas-

kút hegyen, 1910-ben pedig a Jánoshegynek budakeszi lejtjén. E
növénykének rejtélyes megjelenése a fváros vidékének eme ersen

látogatott helyein azt a gyanút kelti, hogy az Eranthist itt elvetették.

A növénytani szakosztály 1908 évi május hó 13-án tartott ülésén

Mágocsy-Dietz Sándor felkéri a szakosztály tagjait, hogy e

növény budapesti elfordulását figyelemmel kísérjék. A Hárraaskút-

hegyen, az Erzsébet-emlék közelében évrl évre jobban terjed. Ez év-

ben igen sok példány már termést is hozott. Nevezetes, hogy ez évben

Filarszky Nándor megtalálta nemcsak a Zugligetben, a Fácán

közelében, hanem a Nagy Hárshegy északkeleti lejtjén is ; mindkét

helyen nagyobb mennyiségben.

m. g. Fekete feny ültetése az Alföldön. Kiss Ferenc
m. kir. ferdtanácsos az Erdészeti Lapok f. évi ápr. 1-én megjelent

számában jelents dolgozatot közölt az alföldi homokterületek erdsí

tésérl. Az elmúlt század végéig az volt a fcél, hogy a homokot

1 ármi módon megkössék. E célra leginkább az akácot használták. Itt

az ideje, hogy az erdsítésre értékesebb fát használjunk. Ajánlja a fekete

feny ültetését, annál is inkább, mert az akác nem tartozik a talaj-

javító fák közé, míg a fekete feny sok tápanyagot raktároz el a

földbe. A fekete fenyvel való ültetés eredményesebb lesz „ha az ülte-

téshez lehetleg átiskolázva nevelt csemetéket használunk s az ülte-

tést februárius hóban, de legkésbb március hó els felében befejezzük."
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Némely arra alkalmas területen azonban meghagyná az akácot, a nyár-

fát és a tölgyet.

m. g. Stájerország új Carex faja. Pali a E. a Zirbitzkogel

he^-yen 1950 m magasságban rátalált a Carex foetida Ali. sásra.

Enuek a meglep adatnak érdekességét emeli, hogy ezt a sást eddig

csak a Pyreneusokból és az Alpokból ismerték. A Zirbitzkogel terü-

lete különben is érdekes, mert itt terem a Waldsteinia ternata
és a Z ah Ibr u c kne r a paradoxa is. (Oest. Bot. Zeitschr. 19 13.

63. old.)

m, g. Adatok a sóskasavas mész fiziológiájához. Unger
W. ily cím dolgozatában a sóskasavas mész szerepérl több érdekes

megfigyelést közöl. Nevezetes, hogy a raphidokat tartalmazó növények

(Hyacinthiis orie talis, Oenothera bieunis, Árum maculatum) csiráiban,

a niagbói való kilépés után mintegy 12 óra múlva a sóskasavas mész
kristályai már megtalálhatók. Keletkeznek a tenyészcsúcs embryonális

sejtjeiben. Idsebb sejtekben raphidok nem keletkeznek. Unger vizs-

gálatai megér Jsitik azt a feltevést, hogy a fehérjék szénhidrátokból

képzdnek sósljasav kiválása mellett. A növényben a sóskasav és a

mész közel egyenl arányban van jelen. A sóskasav teljes mennyisége

már a fiatal növényi részekben is megvan, míg a sav lekötésére szük-

séges mész mennyisége utólagosan és fokonként gyüük össze. Az Iris

pseudacorus rhizomájában a legtöbb sóskasavas mész az idsebb, már
az elhaláshoz közel álló részben található. Ez és hasonló megfigyelések

arra vallanak, hogy a sóskasavas mész, a növénynek kiküszöbölt ter-

méke. Hajtatási kísérletek alkalmával nem tapasztalta, hogy a sóska-

savas mész oldódott volna. (Bot. Centrbl. 1913, 122, No. 14. 316. old.)

m. g. A lepkék bábjai a zöld növények módjára asszimi-
lálnak. Erre az eredményre vezettek L i n d e n M. grófnnek több

lepkebábbal és hernyóval végzett gázanalitikai kísérletei. Kiderült,

hogy a bábok nemcsak a széndioxidban gazdag levegbl, hanem a

rendes levegbl is fel tudják venni a széndioxidot, miközben oxygónt

bocsátanak szabadon. Kimutatta, hogy a gázcsere eredménye a báb

testsúlyának emelkedése és a test széntartalmának gyarapodása. Az
oxygen kiválása fleg nappal történik. A zöld növények asszimilációja

ersebb, mint a báboké, (Bot. Centrbl. 1913, 122. 14. sz. 310. old.)

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Balázs István dr. : A Daucus Carota L. növényfaj lassú átala-

kulása. (Die langsame Umwandlung der Daucus Carota L. Pflanzenart.) —
Természet. I. köt. 1912., 49—53. és 56. old.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról öt értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)


