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Beregszászon a „Nagyhegy" szli felett elterül sarjerdben

több példányt láttam s ott szerzett értesülés szerint e környéken

még Nagybereg, Kigyós, Nagymuzsaly, Bene és Karászó dombos
erdeiben is elfordul.

A Beregszász—Munkács közli dombokat nem kutattuk át.

Fekete Lajos min. tanácsos évekkel ezeltt a Munkácstól

északra es Szerencsfalva szlhegyeinek sarjerdei-

ben látta.

Az emiitett termhelyeket összekötve, körülbelül megkapjuk
azt a vonalat, amely a síkvidék és a magasabb hegyek között a síkság

perifériájának dombvidékére szorítkozó, a kultúra (fleg szlk)
által megszaggatott és igen keskeny szalagra összezsugorodott

tenyészeti területének északi nyúlványát adja. E különös alakulás

kizárólag e vidék orografiai helyzetével magyarázható. Tudva-
lev, hogy az ezüsthárs Alföldünknek csak legdélibb területén

fordul el, délen is fleg a dombvidékeket lakja, de a hegység-

ben (zárt bükkállományok között) is gyakori, még délebbre (a

Balkánon) a magashegységbe is eljut. Ilykép természetes, hogy
északi határállomásain sem a síkon, sem a hegyvidék belsejé-

ben nem terem és zárt bükkösökben bizonyára hiányozni fog.

A körülmények véletlen találkozása ^ hogy az ezüsthárs
tenyészetének itt kb. ugyanaz a régió kedvez,
mint a szltenyésztésnek, amibl az is következik,

hogy az ezüsthársat éppen a szlmvelés szorította ki az észak-

keleti vidék némely területérl. A szlk környékén lév ked-

vez fekvés tölgyesek és miután ezeket is pusztították, a tölgy-

sarjerdk rejtik még itt-amott, de e szigetek közt az egykori

összefüggés az elmondottak után nyilvánvaló.

(A növ. szakosztály 1913. évi ápr. hó 9-én tartott ülésébl).

Langer S. : Spírogyra proavíta n. sp.

Az északnyugati határ mentén fekv vármegyékben végzett

gyjtéseim alkalmával olyan Spirogyra-alakra akadtam, amely

úgy morfológiai, valamint biológiai tulajdonságait tekintve új

fajnak bizonyult.

Ez a Spirogyra egyéb Conjugatae csoportjaiban elszórtan

fordul el. Már az anyagnak a preparáló mikroszkóppal való

áttekintésekor szemembe ötlöttek ama szokatlan és a rendestl

elüt szerkezet párosodási csatornák, melyek elvétve ugyan
más fajokon is észlelhetk, de ezen a fajon, állandó jellemz

' Lásd még : M o e s z G : Adatok Bars vármegye flórájához. Bot.

Közi. X. (1911.) 171.
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tulajdonság gyanánt szerepelnek. A párosodó sejtek mindegyike
egy-egy párosodási csatornát növeszt, még pedig olyképen, hogy
ezek bizonyos nagyságot elérve, egymás felé görbülnek, össze-

hajolnak és eggyéforrnak. miáltal a himsejt tartalma az ily

módon létrejött közlekedési csatornán át a nösejtbe vándorolhat.

£z a folyamat tehát nag3'jában ama párosodásra emlékeztet,

amely e génusz Sal macis szekcióját, azaz a „szomszédosán"
párosodókat jellemzi. Ettl azonban mégis elüt. Hiszen a szom-
szédosán kopuláló fajokon a csatornák olyannyira csökevényesek,

hogy csak dudorokként mutatkoznak, holott az új faj csatornái

jól fejlettek és nem is a szomszéd sejtek harántfala mellett,

hanem attól jóval távolabbra képzdnek. Érdekes, hogy a

Salm acis-csoport fajain oly gyakori könyökbe tördeltség itt

is tapasztalható {A. ábra), bár ezt minden fonalon nem lehet

kimutatni. A csatornáknak ilyen „edényfülszer" kiképzödését

már W d^ is észlelte 1869-ben a Rhynchonema don-
gat um (Spirogyra tenuissima (Ktzg.) var. Naegeli Petit) nev
fajon; hasonló esetet ábrázol Haberlandt is.^ De mindkét
esetben ez csak ritka rendellenességnek vehet, holott — amint

errl alapos megfigyelések alapján meggyzdhettem — ez a

párosodási mód az új fajon a kizárólagos és rendes.

A Spirogyra proavita-nak ezt az eltér párosodását

törzsfejldési szempontból érdekesnek mondhatjuk, mert éppen
ebben az új fajban találjuk meg azt az eddig hiányzott átmeneti

formát, mely áthidalja a két széls kopuláló formát, az sibb
„szomszédosat" és az újabb ,létrásat".

Ha az új faj létjogosultsái^ának kritériumát kizárólag ebben
a most vázolt párosodási formában látnám, joggal kételked-

hetnénk benne, mert elvégre elképzelhet, hogy valamely term-
hely — a mi esetünk a ligetfalusi és köpcsényi tócsák —
biológiai viszonyai olyanok, hogy az ott gyjtött összes fonalakon

jelentkezhetik ilyen már tipikussá vált kivételes rendellenesség.

De a faj többi sajátsága is oly feltn, hogy ez esetben egy új

faj fölállitása jogosult.

A fonalak vastagsága (37— 40 n), a sejtek hossza, a szalagok

száma és a zygospórák alakja és nagysága mind biztos fajjel-

legnek vehet. A medd sejtek hossza átmérjük 9—14-szerese;

a harántfalak pedig mind fodrosak; az egymást keresztezd
és nagy pyrenoidákat magukba záró csinos klorofillszalagok száma
hol kett, hol három. Olyan fonálra, amelynek sejtjeiben kizárólag

két, avagy kizárólag három szalag lett volna, soha nem akadtam.

A szalagok csavarulatainak száma egyenként 1—SVg- Jellemz

* W o o d : Prodromus Proc. Am. Philos. Soc. 137. old. — Freshwater

algae of North-Amerika 163. old. XIV. tábla, 1. ábra.

^ Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wiss. (Math.-natw. Classe XCIX-
kötet. lII. rész, 1890. A.) tábla u. o.).
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e fajra az is, hogy a mintegy 40 /^ vastag és 80—86 n hosszú,
simafalú és barna zygospórát termel nisejt semminem duzzadt-
ságot, st még szembetn megrövidülést sem mutat.

Az lij faj mindössze kettvel hasonlítható össze, nevezetesen a
Spirogyra in signis-szel és a Sp. Hass allii-vel, melyek
közül az elbbinek két változatát is bevonhatjuk az összehason-
lításba.

A könnyebb áttekintés kedveért táblázatos alakba foglaltam
az e fajokról közölt adatokat.

A faj neve



SPIROGYRA PROAVITA N. SP. 169

Az új faj jellemzése a következ

:

Spirogyra proavita nov. spec. Sp. plerumque cum variis

Algis in caespites consociata, cellulis extremitatibus replicatis,

vegetativis diametro 9— 14-plo longioribus. Fasciis spiralibus

2 — 3, se secantibus, anfractibus 1— 3V-- Copulatio laterális,

canalis copulatioDis semper aiisaeformis. Cellulis sporiferis non-

'^^m

Spirogyra proavita nov. spec. 1 : 125.

A) ábra: Termöfonal éretlen zygospórával ; a fels kopuláló sejteket

elválasztó harántfal ép állapotban megmaradt. B) ábra: Medd fonalrészlet

két- és háromszalagos sejtekkel. C) ábra: Meddösejt rendellenes szalagokkal.

D) ábra : Az átvándorló sejttartalom a párosodási csatornába húzódott.

E) ábra : Az érett zygospóra alakja. (Eredeti rajz).

nihil tumidis; zygosporis ellipsoideis in utroque fine arriindatis,

diametro 2-plo longioribus, membrana média fusca.

Crassit. cell. veget. 37—40 n; crassit. zygospor. 40 n\

long. zygospor. 82—86 n.

Habiíat in stagnis comitatus Posoniensis et Mosoniensis,

Í!i Hungária.

(A növ. szakosztály 1913. évi május hó 17-éa tartott ülésébl.)

V í s k í J. : Az aleuron szinezdésének és az anthocyan-

nak ismeretéhez.

A Loliiim midtíflorum termésének anatómiai vizsgála-

takor olyan keresztmetszetekre akadtam, amelyekben az

aleuronréteg határozottan zöld színnek látszott. Vastagabb met-

szetekben ez a zöld szín egy kissé a kékesbe hajlónak tnt föl,

vékony metszetekben azonban és különösen intenzív fénnyel

világítva néha alig lehetett a chlorophyll színétl megkülönböztetni.

De koncentrált ecetsavval kezelve a metszeteket, a zöld aleuron-

réteg nem lett sárgásbarna, a chlorophyll jellemz reakciója


