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petiolatis, subtruncatis nec sensim attenuatis, calcari appen-
dicibus multo longiore, gracili etc. differt. A V. phalacrocarpa
Maxim, foliis multo angustioribus (nec ovatis), subcordatis,
petalis imberbibus differt. A V. perpusilla De Boissieu in

Bull. Soc. Bot. Francé LV. (1908) p. 468. in Yunnan nas-

cente foliis aliis, stipulis alté adnatis, sepalis integerrimis nec
denticulato-ciliatis, calcari tenuiore, stigmate parum marginato
differt.

Variat. f. albiflora Kiss n. f.

a typo differt flore albo vei pallide roseo calcari sem-
per roseo.

(A növénytani szakosztály 1921. június ll-én tartott ülésébl.)

Szabó Zoltán: A Dípsacus sílvestrís torsus De
Vríes tenyésztése a budapesti tudományegyetemi nö-

vénykertben,

A Dipsacaceae család tanulmányozása során már az

1906. óv óta igyekeztem a budapesti tudományegyetemi nö-
vénykertben mindazokat a fajokat tenyészteni, amelyeket a

botanikuskertekbl, vagy a termhelyekrl meg lehetett sze-

rezni. A tenyésztések egyrészt az egyes fajok megismerése,
másrészt alaktani kísérletek céljából történtek.

A Dipsacus-félék ágrendszerének, virágzatának és edóny-
nyaláb-csatlakozásának tanulmányozása, továbbá a tenyésztett

fajokon észlelt többrendbeli rendellenesség, kisebb-nagyobb
fokú torsió, összenövés stb. felhívta figyelmemet H. De Vries
klasszikus tanulmányára és az általa kitenyésztett Dipsacus
silvestris torsus alakra. 1

A müncheni botanikuskertbl „Dipsacus silvestris tor-

sus 11 név alatt kapott terméseket 1915. évi áprilisában elvetve,

csak néhány példányt tenyésztettem, amelyek azonban vala-

mennyien normálisak voltak (1916.), hasonlóképen ezek le-

származottjai, az 1918. évben tenyésztettek. E példányok vala-

mennyien a többi fajhoz hasonlóan minden különleges kezelés

nélkül tenyésztettek. Látva a kedveztlen eredményt, nagyobb
mennyiségben vetettem el 1920. április b.-án az 1916. és 1918.

évi terméseket, arra számítva, hogy a nagyobb mennyiség
példány között akad néhány csavarodott is, amely az ágrend-
szerre és levólállásra vonatkozólag fontos adatokat fog szol-

gáltatni. A srn vetett termések május hó végéig palántává

1 H. De Vries, Ueber die Erbliehkeit der Zwangsdrekung. Ber.
d. Deutsch. Botan. Gesellsek. 1889. VII. p. 291. — Monograpkie der
Zwangsdrekungen. Pringskeims Jakrbücker XXIII. 1892. p. 13. — Hugó
De Vries Opera e periodicis collata vol. V. 1920. p. 159-166., 232—406.
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növekedtek, amikor H. De Vries levélbeli szíves útmutatása
alapján e palánták egyrészét a növónykerti fkertósz egymás-
tól félméteres távolságba, jól trágyázott ágyakba ültette át és

konyhakerti müvelés alatt tartotta. A maradék palántákat
ellenrzés gyanánt sr tömegbe ültette el ugyanazon ágyak
végére.

A palántákból az 1920. évben hatalmas levélrózsák fej-

ldtek, az 1921. év tavaszán pedig megindult a fhajtás, fej-

ldése, amelyeken csakhamar észre volt vehet, hogy a

magasra tör termetek hármas levélörv egyenes növés
példányok, közöttük pedig több, alacsony, tömör példány
jelentkezik teljes Jeényseer-torsiós ftengellyel. A veteménye-
ket ily állapotban mutattam be a növénytani szakosztály 1921.

évi június havi szakosztályi ülésén.

Amikor már a bimbók bontakozni kezdettek, az ágyak-
ból eltávolítottam minden oly példányt, amely nem volt tel-

jes egészében torsiós. Ekkor kiderült, hogy az eddig normá-
lisnak látszó példányok nagyrésze szintén kisebb-nagyobb
mérték részleges torsióban szenved, vagypedig egyéb rend-
ellenesség mutatkozik rajtok. A helyükön hagyott teljes tor-

siós példányokról eltávolítottam a többé-kevésbbé normális
rosuláris II. rend hajtásokat, amelyek igen erteljesen növe-
kedtek és termésnyerés céljából meghagytam a fhajtást ós a
levólspirális hónaljhajtásait, amelyek szintén több esetben
legalább részlegesen torsiósak. A levágott részeken a H. D e

Vries észlelte jelenségek igen szépen megfigyelhetk voltak.

Végeredményben 180 növény közül csak 18 volt nor-
mális ketts örv. 75 darab igen magas, sokszor a két ós fél

méter magasságot is meghaladó hármas örv, 35 darab rész-

legesen csavarodott hajtású ós 52 teljesen csavarodott fhaj-
tásu volt. Ezek közül 38 példányt hagytam meg termósgyj-
tésre, 14-et pedig tanulmányozásra tettem félre. A benn ha-
gyott 38 példány közül egy példány feltnen elüt a többi-

tl. Ennek fhajtása igen zsenge, hónaljhajtásai igen véko-
nyak, virágzata rügy-állapotban maradt meg. A torsiós pél-

dányok száma' az összes példányok 48'3%-ának felel meg.
Ezek közül teljes torsiós 28 -9 °/o, részleges torsiós 19'4°/o. Az
egész mennyiségbl csak 10% normális és 41*7 °/o hármas.
Az ágyak végébe srn ültetet 37 palánta valamennyié
normális, ketts örv, egyenes növekedés példánnyá fejldött.

Mint ellenrzésre alkalmas kisórletet emlitem meg, hogy
az 1918. év augusztusában különböz helyrl származó Dip-
sacus silvestris terméseket vetettem el tálcába, amelyek 54
palántáját ugyanazon óv október hó 10.-én ültettem el sren
oly parcellába, amelynek közeit még konyhanövónyekkel fog-

laltuk el. E növények az 1919. évben hatalmas levélrózsát

fejlesztettek, anélkül, hogy csúcshajtásuk a normális fejldés
szerint szárba hajtott volna. A csúcsrügyek valamennyié két-
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tagú örvös volt, jobbra és balra fedés körülbelül egyenl mér-
tékben jelentkezett rajtuk. A ssárbahajtás csak az 1920. év-
ben következett be, amikor a csúcshajtások normális fejldé-
sek voltak és a rosularis hajtások is igen hatalmas, a csúcs-

hajtás magasságát megközelit mértékben fejldtek ki rajtuk.

E példányok a levélállások, elágazásmódok, apróbb rendelle-

nességek tanulmányozására igen gazdag anyagot szolgáltat-

tak, de a ftengely torsiója nem jelentkezett rajtok. Ugyan-
csak az 1920. évben a kert több helyén elszaporodó Dipsacés
silvestris példányok közül több hármas örv volt ós egyik
példány, amelynek eredetét nem ismerem, a melegágyak trá-
gyaszegélyén kelt ki, teljes egészében kényszer-tersiós lett.

A többi Dipsacaeae fajok közül az 1915. évben Mont-
pellierbl származó Cephalaria alpiiia termésbl keletkez
ötéves példány 1920. évi hajtásai felsbb részükön valameny-
nyien kényszer-torsiósak voltak.

Mindezek a körülmények arra mutatnak, hogy a kény-
szer-torsió hajlamosság a Dipsacaceákban általában megvan.
A De Vries által kitenyésztett Dipsacus silvestris torsus haj-

lamossága több normális generáción keresztül is megmarad.
E normális példányok terméseibl b tápláléknyújtással és

konyhakerti gondozással, mveléssel a torsiós példányok
nagy mennyiségben kitenyésztlietk.

Eszerint a Dipsacus silvestris torsus nem halt ki, bsé-
ges anyag szolgál még a további kisórleti-alaktani és örök-
léstani tanulmányokhoz, ezek terméseit a budapesti egyetemi
növénykert készséggel bocsátja az érdekld szakkertek ren-
delkezésére.

(A növénytani szakosztály 1921. június 11-én tartott ülésébl.)

Husz Béla: Adatok a Magas-Tátra és a Szepesség

mikroszkopikus gombaflórájának ismeretéhez*

A Magas-Tátrában, fleg a hegység alján, számos
mykologus járt. A helyszke miatt nem foglalkozhatom kuta-
tásaik történetével és eredményeivel. A Szepesség gomba-
flórájának felkutatása és ismertetése körül különösen K a 1 c h-

brenner, Hazslinszky, (xreschik V., Bresadola,
Krup a I., Raciborski M., Rouppert K. ós Hollós L.

fejtettek ki nagyobb tevékenységet. És bár a Szepesség
gombászati szempontból Magyarország ismertebb vidékei közé
tartozik, a magasabb régiók gombaflóráját még alig ismerjük.

A Szepességre és a Magas-Tátra déli oldalára vonatkozó
irodalom alapján a következkben állitottam össze az eddig
közölt mikroszkopikus gombafajok áttekintését, megjegyezvén,
hogy a Basidiomycetes közül csak az Uredineae és Ustila-


