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elszórt házak, pajták, fközlekedési utak közelében, szántókon,

itt-ott ezek szomszédságában el is vadulva), nem tartom shonos-

nak, st Hunyad- és Krassó- Szörény vm.-nek is csak egyes

helyein (pl. Domugled, Alduna környéke, Riu maré alsó folyása

a Retyezátban).

II. k. 254. 1. — A Bihar Hegység bükkhatárát 1410 m-re

teszi; az érték megfigyelésünk szerint (átlag):

bükkös f. h., mint erdöhatár . 1370 (max. 1499) [28 adat]

bükkös f. h., felette lúczfenyves 1270 (max. 1484) [73 adat]

bükkcserjés f. h.-a 1500 (max. 1581) [ 4 adat]

II. k. 255. 1. — A lúczfenyves f. h.-át Kerner után

1650 m-nek tartja. Adataink szerint azonban ez (erdhatár)

1580 m (max. 1754 m).

(A szakosztály 1912 okt. 9-én tartott ülésébl.)

Moesz G.: Az orgona másodszori virágzása bogár
rácás Wövctícc^tébcn.rágás következtében*

Aranyosmaróton, dr. Benk Lajos forvos kertjében

két orgonahokor folyó évi augusztus hó els felében másodszor

virágzott. Különösen az egyik bokrot lepték el a virágzó fürtök

igen gazdagon. Levélzete is egészen friss volt, mert a tavaszszal

fejldött leveleket mind egy szálig a krisbogarak pusztították

el, azoknak csak ferét hagyták meg.
Dr. Benk Lajos, ki figyelmemet erre a másodszor

virágzó orgonára felhívta, elmondta, hogy ez a bokor tavaszszal,

a rendes idben virágzott és levélzetét is rendesen fejlesztette.

Június vége felé a krisbogarak teljesen lekopasztották annyira,

hogy egyetlen levele sem maradt. Csupaszon állott a bokor

július hó harmadik hetéig, a mikor fiatal levelek és virágfürtök

jelentkeztek. A kertész, látva a friss hajtásokat, tehéntrágyát

helyezett a bokor tövéhez. Augusztus hó elején a virágfürtök

teljes pompában bontakoztak ki és augusztus hó 7-én, a mikor

a helyszínén megjelentem, még mindig a legszebb virágzásban

voltak.

A krisbogarak a szomszédos kis orgonabokor lombját is

elpusztították. Ennek a bokornak a második virágzása már
szegényesebb volt. Talán mert árnyékban állott.

Távolabb is volt egy Syringa vulgáris bokor, ezt a kris-

bogarak megkímélték, nem is virágzott másodszor.

Másodszor virágzó növényekrl bven van tudomásunk.

Másodszor virágzó orgonáról azonban csak egyetlen feljegyzést

találunk az irodalomban s ez Mágocsy-Dietz S. közlése

(Természettudományi Közlöny, 1885. évfolyam, 518. oldal), mely-



194 MOESZ G.

ben ^A rendestl eltéröleg virító orgonabolcor virágzatáról" szól.

Vaál-on ugyanis egy orgonabokor október hó közepe óta virág-

zott, másodszor, E jelenség magyarázatát Mágocsy-Dietz S.

a kés szig tartó kedvez idjárásban találja, a mely a rügyek-
ben már többé-kevésbbé meglev virágokat teljesen kifejlesztette.

A vaáli orgona virágzata különben rendellenesen fejldött, mert
tengelyképletei csökevényesek maradtak.

Bár úgy az aranyosmaróti, mint a vaáli másodvirágzást,

proanthesist, M a s t e r s nyomán a ,,fieuraison anticipiée" elneve-

zéssel illethetjük, mégis nyilvánvaló, hogy közöttük lényeges
különbség van. Míg a vaáli orgonabokor másodvirágzását csak-

ugyan a kés szig tartó kedvez idjárás okozta, addig az

aranyosmaróti másodvirágzást kétségkívül a krisbogarak levél-

rágása indította meg.
Régi megfigyelés, hogy a lomblevelek és a levélhónalji

rügyek között korrelácziós viszony van. Már De C a n d o 1 1 e írja,

hogy addig, a míg a levél fejldésének teljességében van, a

levélhónalji rügy alig-alig fejldik, a mint azonban a levél fejldésé-

ben visszamarad, a levélhónalji rügy növekedésnek indul. Példá-

nak említi a következ kísérletet: ha a fát májusban vagy
júniusban levélzetétl megfosztjuk, összes szunnyadó levélhónalji

rügyei azonnal fejldésnek indulnak. G o e b e 1 kísérleti úton
bebizonyította, hogy a lomblevél korai eltávolításával a pálha-

leveleket jelentékenyen meg lehet nagyobbítani. Hasonló kísérletet

végzett Kronfeld a borsóval. A babon ez nem sikerült, a

minek a magyarázatát abban látják, hogy a bab apró pálhái

nem asszimilácziós szervek, hanem védöszervek.

Kétségtelen az is, hogy a lomblevelek és a szaporodási

szervek közt is van korreláczió. Sokszor tapasztalták, hogy a
szaporodási szervek képzdése hátráltatja a vegetatív fejldést;

a bujább vegetatív fejldés viszont sok esetben megakadályozza
a reproduktív szervek létrejövését. Klebs moszatokkal és gom-
bákkal végzett kísérletei szintén ezt tanúsítják. Ugyanezt bizo-

nyítja a kertészek tapasztalata is: a soványabb talajba ültetett

fák hamarább és bvebben virágoznak, mint azok, a melyeket
dúsan trágyáznak. A vízi növények közül azok az egyének, a
melyek szárazra kerülnek — feltéve, hogy ez az életmód is

megfelel természetüknek — , dúsabban és gyakrabban virágoznak,

mint azok, a melyek állandóan a vízben vannak, viszont ezek
bujábban fejtik ki vegetatív szerveiket. (Például a vízi Ranun-
culusok, Riccia stb.)

A korreláczió jelenlétét megállapítani nem nehéz, de okát

adni annál nehezebb.

Közelebb jutunk a kérdés magvához, ha keressük a virág-

képzdés feltételeit. Ezzel a problémával sokan foglalkoztak.

Sachs feltételezi, hogy a növényben bizonyos különleges anya-
gok fejlesztik ki a különböz szerveket. Klebs (1904-ben) \\gY
találta, hogy az ásványi sóknak kisebb vagy nagyobb mértékben
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való felvétele hathatósan befolyásolja a virág keletkezését. Szerinte

az ásványi sókban való szkölködés kedvezen hat a virágzásra.

Ugyanezt álliiotta már Möbius is 1897ben. H. Fisclier és

Loevr, mindketten 1905-ben, kémiai vizsgálatok alapján kimutat-

ják, hogy a nitrogéntáplálék hiánya elsegíti a virágzást. Ezt
bizonyítja a kertészek eljárása, a mikor a nem szívesen virágzó
fák gyökerét elvágják, mire a fa dús virágzáshoz lát, A csonkított

gyökér miatt a fa kevesebb ásványi táplálékhoz jut. A szárazabb,

silányabb talajba való ültetés szintén javára válik a virágzásnak,
mert a növény az ilyen talajból kevesebb táplálékot tud fel-

venni. B e n e c k e már 1898-ban állította, hogy a nitrogén el-

vonásával a Vaucheriát szaporodási szervek képzésére lehet bírni.

Loew 1905 ben arra a következtetésre jut, hogy a növényben
dúsabban felhalmozott czukorvegyiileteknek van a legnagyobb
szerepe a virág kifejlesztésében.

K 1 e b s, a ki körülményesen foglalkozott a virágzás fel-

tételeivel, a Sempervivum-YSL nézve a következ eredményeket
állapította meg

:

1. Élénk szénasszimilácziónál, élénk fényben, víznek és

ásványi sóknak b felvétele mellett, a növény vegetatív módon
gyarapodik.

2. Eíéuk szénasszimilácziónál, élénk fényben, de a víznek

és az ásványi sóknak szkös felvétele mellett, a növény virág-

zásnak indul.

3. Közepes mennyiség víznek és ásványi sónak felvétele-

kor a megvilágítás fokától függ, vájjon a növény vegetatív,

vagy szaporodási szerveit fogja kifejleszteni. Gyengébb fényben
vegetatív szaporodás, ersebb fényben virágzás jön létre.

A fénynek az asszimiláczióban van elsrend szerepe.

Élénkebb fényben az asszimiláczió is élénkebb. Több keményít,
illetleg czukoranyag készül, a minek jelentségét a virágzás

szempontjából Loew is hangsúlyozta. Gyakorlati tapasztalás,

hogy a gyümölcsíák virágzását elmozdíthatjuk, ha az ágat
gyrsen bevágjuk. Az ily módon megsértett ág gazdag virágzást

fejt ki, mert a benne asszimiláczió útján keletkezett organikus
anyag a gyrs bevágás miatt nem juthat a szárba, az ágban
reked és ott a virágzást segíti el.

A h hatása abban jelentkezik, hogy tartósabb melegben a
virágzás nehezebben indul meg. Sok növényünk a forró éghajlaton

nem virágzik. Kétéves növények a második évben sem virágoznak,

ha azokat télen át melegben tartjuk. A mi kétéves Echium
vulgare növényünket F r, M ü 1 1 e r tíz esztendeig tudta vegetatív

állapotában tartani Brazília déli részében.

Figyelembe véve mindezeket, az aranyosmaróti orgona
másodvirágzását könnyen magyarázhatjuk.

Elször kétségtelen, hogy a levelek elvesztése és a virág-

rügyek kifejlesztése között korreláczió vau.
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Másodszor, a tavaszszal keletkezett levelek június hó végóig,

a krisbogarak megjelenéséig, meglehets mennyiség szerves

anyagot termeltek asszimiláczió útján. Ennek az anyagnak egy
része a szárba és a levélhónalji rügyekbe vándorolt. A virág-

rügyekben a virágkezdemények már a levelek lerágása idején

bizonyára megvoltak. A lomblevélnek azonban nemcsak az asszi-

milálás a feladata, hanem a disszimilálás is, a lélekzés, a mely
az asszimiláczió útján keletkezett szerves anyagokat felbontja.

A lombleveleknek id eltt való elvesztésével a disszimiláczó

ersen megcsappant. A rügyekben és a szárakban felhalmozott

asszimilácziós termékekbl ennek következtében bizonyos plus
maradt fenn. A szerves anyagoknak éppen ez a többlete volt

az, a mely a virágbimbókat id eltt virággá fejlesztette.

Végül megjegyzem, hogy az augusztusi virágzatok bugáin
szeptember hó közepén néhány éretlen termést láttam.

Az orgona másodvirágzásának ez az esete már csak azért

is érdekes, mert bogárrágás következtében jött létre, a mirl az

irodalom legfeljebb nagyon elvétve emlékezik meg. Bár kerestem,

hasonló eset leírására nem találtam.

(A növénytani szakosztálynak 1912. évi október 9-iki ülésébl.)

Moesz G»: Két érdekes homoki csészegombáróL

I. Sarcosphaera ammopliila (D u r. et Lé v.) m.

Fig. 1—5.

Syn. : Peziza ammo'phila Dur. et Lév. in Atlas de la flore d'Algérie.

Paris, 1846—1849. tab. 28, fig. 2.

Geopyxis ammophila S a c c. Sylloge Fungorum 1889. VIII. p. 70.

Ezt az igen érdekes, homokban él gombát Algírban találták

elször. Felfedezi: Durieu de Maisonneuve és Léveillé,
Peziza ammophila-nak nevezték, rajzát közölték, de nem írták le.

C k e ^ idézett munkájának 100-ik ábrája egyszer másolata
az eredeti rajznak. Itt mint Sarcoscypha szerepel, a 223-ik olda-

lon azonban a Macropodes csoportban találjuk, C o o k e mint

társszerzt Durieu neve mellett M o n t a g n e-t említi. Ezt a

hibát a késbbi írók következetesen átvették (Saccardo, Oude
mans, Boudier, Hollós). Cooke szerint megtalálták Angliá-

ban és Francziaországban is. Közli jó leírását s a 373-ik ábra

is találó. Saccardo szóról szóra közli Cooke diagnózisát,

de a gombát a Geopyxis génuszba teszi át. Oudemans^ Német-
alföld területérl említi Loosduinen melll, a hol a tengerparti

' Cooke: Mycografia, Vol. I. 1879. pag. 57, pl. 26, fig. 100.
* Oudemans: Contributions á la flore mycologique des Pays-Bas.

Xni. in Nederlandsch Kruidkundig Archief. Nijmegen. 1889, p. 471.


