
60 JÁVORKA 8. : KISEBB MEGJEGYZÉSEK

fal árnyas hajlásaiban, hasadékaiban pedig az Athamanta hun-
garica. a Scrophularia lasiocaulis, meg az Asplenium lepidum
díszlik.

Az itt felsorolt néhány növény, mint egy futólagos kirán-

dulás eredménye mutatja, hogy ennek a szép vidéknek tüzete-

sebb átkutatása még igen sok érdekes adattal egészítené ki az

Alduna flórájáról szóló eddigi ismereteinket.

(A növ. szakosztály 1918 május 8-án tartott ülésébl.)

M o e s 2 G. : Mykologíaí közlemények.

III. közleménJ^^

20. Neopeckia Coulteri (Peck) Sacc. a Magas-Tátrában.

.,Magasabb hegyvidékeken járva, elég gyakran kerül sze-

münk elé a Herpotrichia nigra. melynek fekete fonalakból álló

myceliuma a lucfeny, a törpe feny és a törpeboróka leveleit

olyan srn lepi el. hogy olykor ezek a fenyk fekete színben

mutatkoznak. A mycelium sr szövevénye a leveleket egymás-
hoz tapasztja." Ezzel a néhány sorral kezdtem meg 1913-ban
irt cikkemet a Bot. Közi. XII. köt. 233. oldalán, mely a Her-
potrichia mgrának és K a 1 c h b r e n n e r Ozonium pJícájá-nak

együvé való tartozásáról szól. Egyben felsoroltam a Magy. Nemz.
Múzeum gyjteményében lev példányok alapján a hazai el-
fordulásokat.

A múlt esztendben olyan meglep eredményre jutottam,

mely arra késztet, hogy fentemlített cikkem némely adatát

helyreigazítsam. Az újabb vizsgálatok megejtésére Báumler A.,

a kiváló pozsonyi mykologus egyik észlelése indított. Egyik hoz-

zám intézett levelében arról értesített, hogy a Magas-Tátrában,

a Csorba-tó feletti Mlinica-völgy törpefenyjén olyan gombát
talált, amely küls megjelenésében teljesen hasonlít a Herpo-

trichia nigrához. spórái azonban sötétbarnák és kétsejtek.

A küldött anyag megvizsgálása után arról gyzdtem meg, hogy
a mlinicavölgyi törpefenyn a Herpotrichia nigra külsejét pon-

tosan utánozva egy másik Pyrenomyceta él. amelyet Neopeckia

Coulteri (Peck) Sacc.-nak határoztam meg. Ez az eredmény
feltn, mert ezt a gombát eddig tudtommal csakis Eszakameri-

kában találták fenyfák levelén.

Miután a Herpotrichia nigra spórái kétsorosak, színtelenek,

négysejtek és inkább orsóalakúak, a Neopeckia Coulteri spórái

pedig egysorosak, sötétbarnák, kétsejtek és elliptikusak, azért

e két gomba közt olyan éles különbség van, mely lehetetlenné

1 I. közlemény a Bot. Közi. (1913) XII. 231., a II. közlemény u. ott

(1915) XIV. 145. oldalán.
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teszi az összetévesztést. Hogy azonban felismerjük ket, minden

egyes esetben a mikroszkóphoz kell fordulnunk, mert a különb-

séget egyedül a spórák árulják el.

Önként merült fel az a gondolat, hogy az Európából szá-

mos helyrl ismert Herpotrichia nigrák egy része talán szintén

Neopeckia CoulteriV Más irányú elfoglaltságom nem engedte,

hogy vizsgálataimat túlságos nagy anyagra terjesszem ki, azért

egyedül a Magy. Nemz. Múzeum Herpotrichia nigráit vizsgáltam

át. Az eredmény a következ

:

I. Kétségtelenül Herpotrichia nigrának bizonyult:

1. Magyarországiján : Nagy Pietrosz, Máramaros megye,

Jnniperus nanán (leg. Filarszky, Jávorka, 1906 júl. 22.).

Magas-Tátra, Zöldtó mellett, Pinus pumilión (leg. GyrÖy,
1915 aug.).

2. Külföldön: Rehm. Ascomyc. Nr. 996. ?>. ; Krypt. exs.

Vndeb. Nr. 504. a. I.

II. Kétségtelenül Neopeckia CouUeri

:

1. Magyarországban: Magas-Tátra, Kis-Tarpatak völgye (leg.

Filarszky, Moesz, 1909 jún. 15. Pinus pumilio).

Magas-Tátra, Kpataki tó alatt (Filarszky, Moesz, 1909
szept. 24. Pinus pumilio).

Magas-Tátra, Zöldtó mellett (leg. Húsz, 1915 jún. 24.

Pinus pumilio).

Magas-Tátra, Mlinica völgye (leg, Báumler, 1916 aug. 24.

Pinus pumilio).

Magas-Tátra. Zöldtó mellett (Moesz, 1917 júl. Pinus pumilio).

2. Külföldrl származó anyagon Neopeckia Coulterit nem
találtam.

III. Kétes ptéldányok

:

A vizsgált anyag nagyobb része meghatározás céljára alkal-

matlan volt. mert peritheciumokat nem találtam rajta. Ezért a

következ példányok — legalább azok, amelyek a Magy. Nemz.
Múzeum birtokában vannak — továbbra is kétesek maradnak

:

1. Magyarországban: Alacsony-Tátra, Királyhegy (Filarszky,

Kümmerle, 1906 jún. 3. Pinus pumilión és Picea excelsán).

Nagy Pietrosz, Máramaros megye (Filarszky, Jávorka, 1907
júl. 5. Pinus pumilio és Jnniperus nana).

Velebithegység, Malovanhegy (leg. Degen, 1908 júl. 28.

Pinus mughus). •

Magas-Tátra, Kis Tarpatak völgye (Filarszky, Moesz, 1909
jún. 15. Picea excelsa).

2. Külföldön : Krypt. exs. Vindob. Nr. 504. Juniperus

nana ; Nr. 504. a. II, Abies excelsa ; Nr. 504. a. III. Juniperus
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communis ; Nr. 504. b. Pinus montana ; Hoch Schneeberg, Austria

infer. (leg. Báumler) ; Vorarlberg, Bregenzer Wald ex herb.

Báumler ; Krieger, Schádliche Pilze Nr. 124 ; Sydow, Mycoth,

germ. Nr. 379 ; Rehni. Asconiyc. Nr. 996. (non Nr. 996. h
!) ;

Rabenh.-Winter-Pazschke,Fungieur. Nr.3961; Rounieg., Fungi sel.

exs. Nr. 5263.

Felmerült az a kérdés is. vájjon nem található-e ez a két

faj vegyesen ugyanazon a fenyágon? Ez a kérdés annál is

inkább jogosult, mert a Magas-Tátrában, a Zöldtó mellett a

törpefenyn gyjtött anyag egy része Neopeckia. másik része

1. ábra. Neopeckia Coulteri (Phot. Dr. Doht R.

Herpotrichia. Hogy ezt a kérdést eldöntbessem, darabról darabra

vizsgáltam meg azt a b anyagot, amelyet Györffy 1. a

Zöldtó és a Weidau közt a Magy. Nemz. Múzeum Flóra Hung.

exsiccataja részére gyjtött. Az eredmény: az egész anyag

kizárólag Herpotrichia nigrából állott. De ha nem is tartozik a

lehetetlenségek közé, hogy ez a két faj vegyesen is elfordul-

hasson ugyanazon a fenyágon, a küls sajátságok megegyezése

ellenére sem tartom valószínnek, hogy együvé tartozzanak.

Amikor vizsgálataimmal eddig jutottam, akkor a teljes

bizonyosság érdekében Északamerikából származó Neopeckia

Coulterit is akartam látni. Zahlbruckner S., a bécsi Hof-

museum növ. osztályának vezetje volt olyan szíves, hogy kéré-

semre küldött egv "példányt, amelynek céduláján a következ

felírás állott: „Pacific Slope Fungi Nr. 3571. Neopeckia Coulteri

(P e c k) S a c c. Mt. Shasta, Siskiyou county. California on Pinus
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albicaulis. Determined by Prof Earle. Coll. Dr. E. B. Cope-
land, July 16, 1903." A borítékban lev kis ágrészleteken

ugyanolyan feketésbarna fonálhálózat volt látható, mint a Magas
Tátra törpefenyjén és a levelek is éppen úgy voltak össze-

tapadva. A példányon csak egyetlen egy perithecium volt —
amit végtelen sajnálatomra — a vizsgálás céljára fel kellett

áldoznom. De ez az egyetlen termtest teljesen kielégített, mert

tömve volt érett spórákat tartalmazó ascusokkal. Ügy a spórák,

mint az ascnsok pontosan egyeztek a Magas-Tátrában talált

Neopeckia spóráival és tömlivel. Kétségtelen tehát, hogy a

2. ábra. Neopeckia Coulteri (Phot. Dr. Doht R.)

Magas-Tátra NeopecJciája azonos az éssaJcamerikai Neopeckia
Coulterival.

A Magas-Tátrából való Neopeckia Coulteri kitnen sike-

rült mikrofényképét az 1. és 2. ábra mutatja. Ezt a felvételt

dr. D h t R., a pozsonyi dinamitgyár fkémikusa, készítette

arról a gombáról, amelyet B á u m 1 e r A. gyjtött a Csorba-tó

melletti Mlinica-völgyben.

A Magas-Tátrában gyjtött Neopeckia Coulteri megvizsgá-
lása a következ méreteket szolgáltatta

:

A perithecium szélessége 228—340 /<, magassága 257

—

286 /'. Az ascus normális hossza 133—183 o. szélessége 13

—

20 !' ; az ascus hossza a kinyúlás után 323—390 !>. Jódtól nem
kékül meg.

A spórák hossza 18—28 /^, szélessége 6*5—11 <>.
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A parafizisek szélessége 2—3 n. A barna, sejtes hypha-
foiialak szélessége 3—4 !>.

A 3. ábra a Magas-Tátrában gyjtött Neopeckia Coulteri
tömlit, spóráit és hypháit mutatja. A töml (nagyítás 250), B spóra
(nagy. 500), C hyphák (nagy. 500).

Mindezek után az a véleményem, melyet 1913-ban K a 1 c h-

b r e n n e r Ozoniiim plicája fell közöltem, hogy az ugyanis
nem más. mint a Herpotriehia nigra medd miceliuma, annyi-

ábra. Neopeckia Coulteri.

ban módosul, hogy az esetleg a Neopeckia Coulteri medd mice-

liuma is lehet.

Végül érdemesnek tartom megemlíteni, hogy bold. R e h m H.

1914. év január havában egy hozzám intézett levelében a követ-

kezket írta: „Ami a Herpotriehia nigrát íüIgú, azt hiszem meg-
állapíthatónak vélem — mindenesetre csakis a leírás után —

,

hogy ez az Ascomyceta azonos Strauss Chaetomium nivale-

jával (Sturm : Deutschlands Flóra III. 33. tab. 27). A bajor

Hochgebirge hegységben a Benediktenwaudon, ahol ez a gomba
hótól fedett korhadó növényi részeket nagy terjedelemben von

be. találta dr. Kummer 1848-ban és vizsgálta Strauss. Ezt

a nagyon elterjedt gombát tehát így kell nevezni : Herpotriehia

nivalis (Strauss, 1848) Rehm. Syn.: Herpotriehia nigra Hartig."

Mivel a Chaetomium nivalisnak bels szerkezetérl Strauss
semmit sem közöl és mivel a küls sajátságok, amint azt láttuk,.
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egyformán szólhatnak a Herpotrichia nivalis és a Neopeckia

mellett, azért E e h m-nek ez az j névkombinációja teljesen

ingatag alapon áll, nem is szólván arról, hogy úgy a Herpo-
trichia nigra, mint a Neopeckia Coulteri fenyöleveleken, míg a

Chaetominm nivalis mindenféle „korhadó növényi részeken" él.

21. Lizonía emperigonia (Auersw.) de Not. f. Baldinii xUoesz

(Pirotta).

1916. év januárius havában egy Pyrenomycetát kaptam
B á u m 1 e r-tl. melyet Pozsonyban (Schienweg) gyjtött. Ezt a

gombát a Polytrirhum commune moha hím ivarjelleg egyénein

találta, amelyen a parányi fekete termötestek a perichaetiális

leveleken srn egymás mellett, kis csoportban, rendesen egy

sorban helyezkednek el. amint azt a 4- kép A ábrája mutatja.

A termtestek nincsenek a levélbe mélyesztve, hanem barna,

elágazó hyphák sr hálózatában ülnek. Szélességük 150—270 //,

magasságuk 200—270 /a Széles tojásdadok, felfelé keskenyedve
tompa csúccsal végzdnek, melyen a nyílás csak utólag jön

létre. A perithecium fala hártyás, füstbarna, 10—16 !' széles

szögletes sejtekbl áll. A hyphák 3—6 !'- szélesek, barnák, srn
szeptáltak és ágasak. A hengeres tömlk hossza különböz

:

rendes hosszaságuk 127—150 '', az alsó határ lehet 110 o-, a
íels 200 /i ; szélességük 15—20 //. A spórák száma mindig 16,

orsóalakúak, középen befzöttek. eleinte két sorban helyezked-

nek el; hosszaságuk 25—30 /^ szélességük 9-11 /^, halvány
barnák, olajcsepp nélkül, az alsó sejt kissé keskenyebb. Para-

fizisek bven vannak, fonálszerek, hamar szétfolynak.

Megjegyzend, hogy Pirotta a Fseíidolisonia géuusz
diagnózisában a perithecium íalát szenesnek (carbonacea) mondja.
Ezzel szemben úgy Kirschstein (Krypt. flóra v. Brandenbg
Vll, 2. Heft, 291. old.), mint magam is, hártyásnak találtuk.

Ez a gomba nem más. mint a Pseudolizonia Baldinii

Pirotta, melynek leírása a Nuov. Griorn. Bot. Ital. 1889. évf.-

nak 315. oldalán jelent meg.
Pirotta a PseudoUzo7iia-gém\íiz' felállítását azzal okolta

meg, hogy a spórák száma mindig 16, míg a különben teljesen

hasonló Lizonia emperigonia (A u e r s w.) de No t.-nak, amel}'

ugyancsak a Polytrichum commune perichaetiális levelein él,

mindig 8 spórás tömli vannak.
Ez a megokolás nem nyújt elég szilárd alapot egy -új

génusz felállítására, különösen akkor nem. ha a 8 spórás alak
minden más jellemvonásban még a részletekben is egyezik a
16 spórással.

Tudva azt, hogy számos génusz számos faja a típusos

8 spórás tömlkön kívül 2, 4, 6 spórás tömlket visel, be kell

látnunk, hogy egyedül a spóraszám nem szolgálhat alapul új
génusz felállítására. Ha ez lehetséges volna, akkor az állandóan

Botanikai Közlemények. 1—3. füz9t. 5
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4 spórás Humaria tetrasporát és a Humaria carneolát. vala-

mint a következ fajokat : Phialea Winteri, Pezizella dejmrcula,

Pezizella chrysostigma, Pleospora pteridis, Valsa diuriuscula.

Pseudovalsa jn'ofiisa és ejfusa. a 6 spórás Mycosphaerella in-

numerella és Biberivierensis és más fajokat is szintén ki kel-

lene emelni abból a génuszból, ahová tartoznak. A Ehyparohins-

génnsz egyes fajainak spóraszáma még feltnbben tér el a

típnstól. Ennek a génusznak a fajai a következ számokban
tartalmazzák a spórákat: 16, 32. 64, 150-200, .200—250. Az
utóbbi két esetben is a pontos spóraszám bizonyára a 16-nak

valamely többszöröse, valószínleg 128 és 256.

4. ábra. Lizonia emperigonia f. Baldiiiii.

A megoldás nagyon egyszer. Elegend, a Lizonia-génusz

diagnózisába felvenni azt, hogy „az ascusok 8—KJ spórásak''
.

és akkor a Pseudolizonia Baldínii Pirotta egybe fog esni a

Lizonia emperigonia (A u e r s w.) d e N o t.-val.

Ha azonban ennek a 16 spórás alakját mégis meg akar-

juk különböztetni a típusos 8 spórás alaktól, akkor f. Bahlinii

névvel jelölhetjük meg.
A Lizonia emperigoniával v. H ö h n e 1 is foglalkozott. Sze-

rinte ez a faj és a rája felépített génusz a Capnodiaceae-családba

tartozik, ahol elszigetelt állást foglal el.

Ez a gomba hazánk flórájára új adatot jelent. Eddig csak

Olaszországban és Németországban találták.

A 4. ábra magyarázata : A. A Lizonia emperigonia f. Bal-

dinii termtestei a Polytrichum comnnme (f perichaetialis leve-

lén, 20-szor nagy. B. Egy termtest 60- szór nagy. C. Két töml
250-szer nagy. D. Két spóra 500- szór nagy. E. A termtest falának

szerkezete felülrl 250-szer nagy. F. Hyphafonalak 250-szer nagy.
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22. Pachybasidiella microstromoidea Moesz.

Syn. : Gloeosporiiim microstromoides Moesz in Bot. Közi. (1909) VIII. 233.

Éppen tíz év eltt (1908 ápr.) gyjtöttem ezt a gombát,

amelyet a következ évben „Gombák Budapest és környékérl"

cím dolgozatomban Gloeosporium inicrostrninoides-nek neveztem

el és amelyet 1912-ben ugyanilyen néven a Magy. Nemz. Múzeum
Flóra Hung. exsiccata-jának I. centuriájában 4. szám alatt ki-

adtam. Terem a Catalpa bignonioides érett tokjának küls felü-

letén, amelyen szürke elliptikus foltokat alkot Parányi koni-

diumtelepei az epidermisz alatt vannak és ez indítóit arra, hogy

ezt a fajt a Gheosporium génuszba helyezzem. Ha az epider-

misz fei is reped, a konidiumtartóknak az epidermisz szintje

felé való emelkedését nem észleltem. Hogy a Gloeosporiumok

között is elszigetelt állást foglal el azt már akkor is sejtettem.

Azért utaltam is arra, hogy a „konidiumoknak sokszor szabá-

lyosan látszó elhelyezkedése a konidiumtartókon" a Microstroma

génuszra emlékeztet. Másfell utaltam a Öaccardo-féle Gloeospo-

rium tubemdarioides-re és a Gloeosporium 2)ac/n/basmm-vai is,

amelyekhez hasonlóságot mutat. A Gloeosjwrium tubercularioides-

rl Í914-ben Diedicke (Kryptíl. v. Brandenbg. IX. 78.) való-

ban ki is jelenti, hogy az aligha tartozik a Gloeosporium génuszba,

hanem inkább a Hyphoniycetes csoportba való.

1915-ben Bubák és Sydovs^ felállítják a Hyphomycetes

csoportba tartozó Pachiibasidiella génuszt (Ann. Myc. XHI. p. 9)

az Acer dasycarpa él levelén talált Pachybasidiella polyspora

Bubák et Sydow fajjal, melynek rajzát is közlik. Látva ezt

a rajzot és olvasva a leírást, nagyon valószínnek tetszett, hogy

az én Gloeosporium microstromoides-ísL^om is e])be az új génuszba

sorolandó.

Folyó év március havában ismét szedtem ugyanarról a

Catalpáról származó terméseket, amelyeken megtaláltam^ a jel-

lemz szürke foltokat és ezekben az én gombámat. Újonnan

megejtett vizsgálataim alapján ki kell egészítenem a gomba
diagnózisát, amennyiben 1909-ben óvatosságból csakis azokat a

konidiumokat vettem figyelembe, amelyek valóban rajta voltak

a tartókon, míg a szabadon hever konidiumokat mellztem,

mert nem voltam biztos, vájjon hozzátartoznak-e a leírt fajhoz.

Innen magyarázható, hogy a konidiumok hosszát 5*8—66 //-nak

mértem és alakjukat visszás tojásdadoknak írtam le. Ezek az

adatok tehát a tartókon ül fiatal konidiumokra vonatkoznak.

Most meggyzdtem róla, hogy a tartókról lehullott nagyszámú

konidium valóban ehhez a gombához tartozik és ezért ezeknek

nagyságát és alakját is figyelembe vettem. A tartókról lehullott

konidiumok nagysága 6"5—15X3—5 fj-
és alakja eléggé vál-

tozó, keskeny orsóalakú,- keskeny elliptikus vagy keskeny visz-

szástojásdad, sokszor egyenltlen oldalakkal, olykor gyengén

görbült.

5*
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Összehasonlítva a Catalpa bignonioides termésén talált gom-
bát a Pachybasidiella polyspórá-yiA, melynek eredeti példányát

Bubák F. úr szíves volt rendelkezésemre bocsátani, olyan

nagy hasonlatosságot találunk, melyet már megegyezésnek is

lehetne tekinteni, ha figyelembe nem vennk a két nagyon
eltér gazdát, a gombáknak megjelenési módját és a hyphák
eltér színét.

A Pachybasidiella polyspora, úgy látszik, parazita, mely az

Acer dasycarpa levelén él sszel.

A P. microstromoidea szaprofita, mert a Catalpa bignonioides

teljesen száraz termésén él márciustól nyárig.

A szubsztrátum különbözsége okozza, hogy a gomba el-
idézte foltok is mások. A P. polyspora foltjai szögletesek, sötét-

barnák, a P. microstromoidea foltjai, ha kicsinyek (1—2 mm),
akkor kerekdedek, ha nagyobbak (3—6 mm), akkor elliptikusak

és szürkék.

A két gomba között a legfeltnbb különbség a hyphák
színében van. A P. polyspora hyphái színtelenek, míg a P. micro-

stromoidea hyphái liatározottan sárgásbarnák.

A Pachybasidiella microstromoidea diagnózisa a fentiek

értelmében kiegészítve, a következ lesz

:

Pachybasidiella microstromoidea M o e s z (Syn. : Gloeospo-

rium microstromoides M o e s z) Maculis rotundatis vei subellip-

ticis, 1—6 mm longis, cinereis, sparsis ; acervulis epidermide

tectis, dein nudis ; conidiophoris clavatis, cylindraceis vei ovatis,

hyalinis 10—30 X 5

—

9 n, p)lerumque eguttulatis, ex hyphis

coniothecioides ftavo-fuscis, guttulatis oriundis ; conidiis 2—8,

plerumque 6—8 in apice basidioriim, frequenter annuliter ordi-

natis, sessilibus, primo obovatis, ad basin attermatis^ dein anguste

fiisoideis, anguste subellipsoideis vei ovoideis, continuis, hyalinis

ö'D—lö X 3—o /i, plerumque eguttidatis.

Hah. in capsidis maturis Catalpae bignonioidis. Marc-
jun. Budapest.

23. Kabatíella tubercularioidea (Sacc.) Moesz.

Syn. : Gloeosporium tubercularioides Sacc. in Michelia I. 130.

Már D i e d i c k e is azt véli, hogy a Gloeosporium tuber-

cularioides Sacc, melyet Magnus P. a Ribes aureum her-

vadó levelén talált, a Hyphomycetes csoportba való. A leírás után

ítélve, ennek a fajnak a helye a Pachybasidiella génuszban

volna, ám a Sac car do-féle Fungi delineati 1041-ik képén

tisztán látható, hogy két konidium sterigmán ül, ami a Kaba-
tiella génuszra utal. Addig is, amíg valakinek szerencséje lesz

ezt a gombát újból megtalálr.i vagy az eredeti példányt meg-
vizsgálni és véglegesen dönteni e faj rendszertani helyérl, ez-
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idszerint legcélszerbbnek iniitatkozik azt a Kabatiella-génuszha

felvenni.

Ezen cikknek megírása után kaptam meg Bubák F.

úrtól a Pachyhasidiella polyspora eredeti leírásának kéziratát és

a hozzácsatolt jegyzeteket, melyekbl kiderül, hogy Bubák F.

úr úgy a Gloeosporium pachyhasium S a c c-t, mint a Oloeospo-

rium iubereidarioides S a c c-t a Pachybasidiella-génnszhai helyezi.

Az utóbbi csak akkor helyezhet a Pachyhasidiella génuszba, ha

kiderülne, hogy Saccardo idézett ábrája hibás és az ott látható

sterigmák a gombán hiányzanak.

24. Adatok Fiume és Horvátország gombaflórájához.

Az itt felsorolandó fajok egy részét Tuzson J. gyj-
tötte Fiúméban 1908 áprilisban, más részét magam szedtem

F i 1 a r s z k y N. és K ü m ni e r 1 e J. B. társaságában Ogulin

környékén Í907 június elején és Cirkvenica tájékán 1909 május

elején. Felvettem ide azokat is. amelyeket Noe gyjtött Fiúmé-

ban 1833-ban és amelyek meghatározatlan állapotban a Magy.

Nemz. Múzeumban riztettek.

Áscomycetes.

1. Dasyscypha hieolor (Bull.) Fuckel. Bükkfa száraz

ágán. Ogulin mellett, a Kleck-hegyen.

2. Dasyscypha dandestina (Bull.) Fuckel. Bükkfa szá-

raz ágán. Ogulin : Kleck-hegyen. Uj gazdanövény.

3. MolUsia Eabenhorstii (Awd.) Rehm. A Castanea vesca

lehullott száraz levelén. Fiume : a Recsina völgyében (Tuzson
J.) Teljesen megegyezik Fuckel Fyrenopeziza foliicolájé,\a\

(Rabh. Fungi europ. Nr. 2312). Új gazdanövény.

4. Hysteroyraplrmm fraxini (P e r s.) de X o t. Az Olea

euroimea száraz ágán. Cirkvenica.

5. Leptosphaeria rusci (Wallr.) Sacc A Biisctis acu-

leatns levélszer száraz szárán. Fiume : a Recsina völgyében

(Tuzson); Cirkvenica: a Vinodol-völgyben. Saccardo és

Winter a spórát 6-sejtnek mondja. Én mindig csak 5-sejt

spórát láttam. Magnus a Flóra exs. aiistr.-hung. 3571. sz.

fiumei gombán a spórákat sokszor 5-sejtíínek találta. Bérlése
az „Icones" mvének 69 tábláján (fig. 4) a spórák nagy részét

ö-sejtnek ábrázolta. B á u m 1 e r a Meránban gyjtött gomba
spóráját mindig 5-sejtnek látta, amint ezt herbáriumában fel is

jegyezte.

6. MycosjdiaereUa Ludwíyiana (Sacc. et Har.) Moesz
(Syn. : Sphaerella Ludwigiana Sacc. et Har. in Ann. myc. [1906]

IV. 490). A Glohidaria hellidifolia hervadt és elhalt levelén.

Ogulin mellett, a Kleck-hegy tövében. Ezt a gombát eddig csak
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Franciaországból ismertük, ahol a (Uohularia vulgáris elhalt

szárán találták. Mivel a méretekben némi eltérés van, azért talán

nem lesz felesleges, az ogulini gomba fontosabb méreteit fel-

jegyezni.

A perithecium összenyomott gömbös, átmérje 40-66 /'

;

falának szögletes sejtjei 10 " szélesek. Az ascus nagysága
23-40 X 7—17 /'. Á spórák nagysága 10—13 X 3 //. 2—3
sorban helyezkednek el. Parafizisek nincsenek. A gazdanövény új.

Itt jegyzem meg, hogy a Glohnlaria bellidifolia él levelén

parányi fekete pontok alakjában sajátságos szerkezet, érdekes

gomba él, melyet azonban mindig csak éretlen állapotban láttam.

Felhívom reá az érdekldk figyelmét.

7. Plnjsalospora festucae (Lib.) Sacc. a Dactíjlis glome
ráta száraz levelén. Cirkvejiica.

Basidiomjcetes.

8 Urocystis anemones (Pers.) Winter. A HeUehorus
laxiis Hst. él levelén, duzzadt nagy fekete foltokat okoz.

Fiume (Noe. 1833).

. 9. Uromyces erythronii (D C.) P a s s. Erythronium clens

canis él levelén aecidium. Fiume (Noe. 1833).

10. ? Puccinia coronata Cda (= Aecidium. rhamni
Grmel.) A Bhamnus fallax él levelének alsó felületén pyc-

nidium és aecidium. Kleck-hegy, Ogulin mellett. Mivel a Bham-
nus fallax aecidiospóráival még nem végeztek fertzési kísér-

leteket, azért nem is tudhatjuk, milyen Pucciniához tartozik ez

az aecidium. A gazdanövény új.

11. Puccinia hieracii (Schum.) Mart. A Hieracium
praealtum levelén uredo. Fiume (Xoe).

12. ? Puccinia scorzonerae (Schum.) Jacky. A Scorzo-

nera villosa 8 c o p. levelén aecidium. Fiume (Noe, Tuzson).

Mivel csak aecidiospórák vannak jelen, azért a meghatározás is

csak feltételesen helyes. A gazdanövény új.

13. Melampsora helioscopiae (Pers.) Winter. Uredo és

teleuto az EapJiorhia saxatilis Jacqu. levelén. Fiume (Noe).

A teleutospórák fala felül vékony, hosszúságuk 30—60 /^, szé-

lességük 7—13 //. Ezen az alapon illeti meg a fenti név. Mivel

az Euphorbia saxatilisen Melampsorát még nem találtak, azért

meghatározásom még megersítésre szorul. A gazdanövény új.

14. Tylostoma mammosum (Mi eh.) Fr. Cirkvenica.

Fungi iniperfecti.

15. Phoma Iterbarum West. A Scrophularia lacíniata

W. K. kóróján. Cirkvenica. A pycnidium átmérje 66—130 ff,

a konidium nagysága 8—10'5 X 3—4*5 //, többnyire két olaj-

cseppel. A gazdanövény új.
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16. Scptoria castanícola Desm. A Castanea vesca elhalt,

lehullott levelén, alul. Fiume: Eecsina-völgy (Tuzsou).

17. Septoria hederae Desm. A Hedera helix él levelén

felül. Grizane.

18. Camarosporium coronillae S a c c. et S p e g. A
_
Coro-

nilla emeroides Boiss. et Sprnn. száraz ágán. Cirkvenica. A
gazdanövény új.

ábra. Micula Moiigeotii.

19. ? Micula Moíigeotii D nhy, a. lihamnus fallax Boiss.
száraz agán. Ogulin mellett, a Kleck-hegyen.

Közlöm ennek a gombának a leírását és rajzát is, mert

lehetséges, hogy nem azonos a Micula Mougeotü D u b y-val,

melynek hiteles példányát nem volt alkalmam megvizsgálni. A
közel álló J/'/cro^jera-génusz nem jöhet szóba, mert ezt a term-
testeknek kisebb csoportokban való elfordulása jellemzi, míg a

Kleck-hegyen gyjtött gomba termtestei az ágat köröskörül

egyenletesen lepik el, amint azt az 5. kép A. ábrája mutatja.

A pycnidiumok alakja hengeres vagy megnyúlt kúpos (5.

kép, B—E. ábra, 40-szer nagyítva), színük fehér, felületük némi-

leg korpás azoktól a parányi tompa bolyhoktól, amelyek nem
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mások, mint a fal hypliáiiiak a felületre kijutott végzdései.

(Lásd 5. kép H. ábráját.) Ezek hossza 1*5—3 //, szélessége

körülbelül ugyanannyi. Közéjük különféle apró idegen test (homok-
szemecskék s egyéb) tapad, melyektl a pycnidium fala sokszor

érdesnek mutatkozik.

A pycnidium hossza 357—572 n. szélessége középen
71—115 //, alul 143—266 /'. A fal vastagsága alul 33—50 /'.

A bels üreg hengeres, átmérje cca 100 //. A fal anyaga lágy,

alul vastagfalú sejtekbl áll, nagyobb részben azonban hosszant

futó vékony, színtelen hyphákból áll. Ezek a hyphák a termtest

belsejében nagyszámú orsóalakú, színtelen, egysejt, olajcsepp-

nélküli konidiumot hoznak létre, melyek a pycnidium nyílását

fényes csepp formájában hagyják el. A konidium hossza 23—40 /'.

szélessége 1"5—2 //. Ágas, színtelen konidiumtartókon jönnek

létre, melyek legalsó sejtje 10 X 2—3 // nagy, középs sejtjei

13 X 1*5 fi- nagyok. A konidiumok egyenként vagy örvösen fog-

lalnak helyet a konidiumtartón, melynek teljes hossza cca 100 /'.

(5. kép G. ábrája mutatja a konidiumtartókat és a konidiumokat

800-szor nagyítva. I

A pycnidium fehér és lágy állománya ezt a gombát, amint

azt V. H ö h n e 1 1912-ben meg is tette, a Nectrioideae-csoportba

utalja.

A D u b y-féle Micula Mougeotii-yal — legalább a rajz

szerint — nem egyezik jól, mert D u b y gombájának konidiumai-

ban olajcseppek vannak és konidiumtartói is mások.

Még megjegyzem, hogy a kleckhegyi gombának nincs

sztrómája.

20. Phlyctaena vagahunda Desm. A Cynanchum vince-

toxicum (L.) Pers. kóróján. Grizane.

21. Leptothyrium costaneae (Spr.) Sacc, a Castanea

vesca lehullott száraz levelén. Fiume : Recsina-völgy (Tuzson).

'^2. LeptostromeUa liysterioides (Fr.) Sacc, a Cynanchum
vincetoxicwn kóróján. Grizane.

23. Trullula olivascens Sacc, a Coronílla emeroides szá-

raz ágán. Cirkvenica. A gazdanövény új.

24. Pestalozzia funerea D e s m., a Cupressus sempervirens

száraz tobozán. Cirkvenica.

25. Cercospora smilacma Sacc, a Smilax aspera él
levelén. Fiume (Tuzson) ; Cirkvenica. Fejletlen állapotában a

Tuberculariaceae-családra emlékeztet, mert srn álló konidium-

tartói tömött párna módjára emelkednek az epidermisz fölé.

26. F'usarium sarcochroum (Desm.) Sacc A Coronilla

emeroides száraz ágán. Cirkvenica. A gazdanövény új.
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*25. Á Leptosphaeria Crepini (Westd.) de Not. elfordulása
Magyarországban.

Ez a gomba a Lycopodium minotinum fzérének pikkelyei-

ben él. Tle a füzér feketés színt nyer. Ezen feltn jelenség-

ellenére is hazánkból ezt a gombát csak Kalcli br en n e r

említette a „Szepesi gombák" jegyzékének 256. oldalán 1865-ben.

„Kiszáradt és rothadó kapcsos korpaf {Lycopodium davatum)

levelein Szepesolaszi körül ritkán. Spórákat nem leltem!"

Kalchbrenne rnek ez az adata annál inkább nevezetes, mert

a nevezett gombát a Lycopodium clavatiim-ow, ha jól tudom,

csak 1915-ben találták Paris mellett. (Saccardo, Ann. Myc. 1915.

133), különben mindig csak a Lycopodium annotinum füzéré-

ben lelték.

Magam els ízben azon a L. annotinum-on találtam, melyet

E a d V á n y i A. gyjtött 1908-ban Csürkövén. Szováta mellett.

Másodízben a L. annotinum-nsik azon a nagymennyiség anyagán

akadtam reá, melyet Filarszky N. és Kümmerle J. B.

gyjtött a Magas-Tátrában, 1916 aug, 7-én a Liebseifen-patak

mellett a Flóra Hung. exs. számára.

Valószínnek látszott, hogy ez a gomba hazánknak több

helyén is elfordul.

Kümmerle J. B. most. hogy a Magy. Nemz. Múzeum
Lycopodium- gyjteményét átrevideálta, több olyan L. annoti-

num-ot talált, melyek füzére fekete volt. Megvizsgálván ezt az

anyagot, kiderült, hogy a füzérek színváltozását valóban a Lepto-

sphaeria Crepini idézte el. Ezek után ennek a gombának még
a következ hazai elfordulási helyeit jegyezhetjük fel

:

Sóvár, Sáros vm., gyjt. Hazslinszky. Megjegyzend,
hogy Hazslinszky ügyeimét ez a gomba kikerülte, ami

onnan is kitnik, hogy „Magyarország sphaeriái'' c. munkájában
csak K a 1 c h b r e n n e r adatát említi.

Sugág, Szeben vm. A Sebes vize partján, üyjt. C s a t ó

J. 1887.

Kercesóra alhavas, gyjt. Haynald L. 1860.

Zsijec-völgy a Páreng-hegységben, gyjt. B o r b á s V.

1874 és ugyanott .Jávor ka S. 1910-ben.

La patrucest, a Biharhavas alatt és Felsvidra felett,

gyjt. Simonkai 1880-ban.

„Csík-Gyímes" erdeiben, gyjt. K a r k o v á n y i Á. 1891-ben.

E gomba legújabban ismeretessé vált termhelye : a Grunik

hegy délnyugati lejtje, a Kriván alatt, a Magas-Tátrában. Gyj-
tötte Húsz B. 1918-ban, Lycopodium annotinumon.

Kalchbrenner irodalmi adatán kívül tehát összesen

kilenc helyrl ismeretes ez a gomba.
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26. Verniiciilarielhi Greinichii Moesz ii, sp.

G reinich F e r en c r. k. káplán úr évek óta kutatja

fáradhatatlan buzgósággal Sükösd vidékének növényzetét. AMagy.
Nemz. Múzeum növénytani osztályának küldött nagyszámú gombái
közül addig is. amíg idm lesz az egész anyagot feldolgozni,

ezúttal néhány új fajt mutatok be.

A Verniiculariella Greinichii meglehetsen nagy, fényl
fekete termtestei a Galium verum kórójának epidermisze alatt

vannak, egyenként vagy kisebb csoportokban elhelyezkedve.

A termtest nyilasa csrszeren megnyúlt és az epidermisz fölé

6. ábra. Vermiciilariella Greinichii.

emelkedik. A csrt világosabb barna serték fedik. Némely term-
testnek a csr alatti részét is fedi gyér szrözet. A pycnidium

vastag falát sclerotiumszer szögletes sejtekbl álló szövet

alkotja, mely befelé halvány sárgásszín vagy színtelen, kívül

ellenben nagyon vékony rétegben feketésszín. A küls fekete

felület sejtjei sokszor fonálszer sorokba rendezkednek.

A konidiumok tömege rózsaszín. A konidiumtartók kicsi-

nyek, papillaszerek, többnyire nehezen láthatók. A konidiumok
rövid pálcikaalakúak, kissé görbültek, kétsejtek, középen nin-

csenek befzve, 4— 6 nagy olajcseppel.

Diagnózisa a következ

:

Píjcnidiis sparsis vei laxe grer/aríis, suhepidermicis, glo-

hoso-depressis vei eUipsoideís, ítigris. nitididis, ö70—860 ;i. lon-

gis, 170—360 ;> latis, 300—670 ;/. altis subcarnosis, ostiolo

rostellaio 103—214 X 100—143 ii^ epidermidem perforayite atque

hypliis hrunneis ornatis ; hyphis usque 140 // longis, continuis

vei miisejatis ; contextu 33—00 ;>. crasso, ex cellulis parenchy-

maticis sí-iperficiem versus nigricantibus, interiorihiis ligalinis

:
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conidiis copiosis, in massa pallide roseis. cylindraceis. redis vei

leniter curvuUs, utrinque rotundatis 4— 6 yrosse giittulatis, hya-
linis. 16—20^2—2 //, medio septatis, non constridis : coní-

diophoris 6— 7' X -5—y /< papUliformihas, pAerumque vix con-

spiciíis.

Hah. in caidihus emortuis Galii veri, j^'^^P'' Sükösd, Hun-
gáriáé. Légit F. Greinidi.

A 6. kép magyarázata: A. A Vermiculariella GreinicJdi

két termteste átmetszve, 50-szer nagy. B. Egy tevmtest 20-szor

nagy. C. Egy termtest felülrl nézve, 20-szor nagy. B. Koni-
diumok 800-szor nagy. E. Konidhimtartók ÖUÜ-s^or nagy.

^y.yX'PSKzr

7. ábra. Pyrenochaeta clitliriclis.

27. Pyrenochaeta clitliridis Moesz n. sp.

Ez a gomba a száraz tölgyágakon gyakori Clithris quer-
ana gomba elöregedett termtestein él. Gyjtötte Grreinich
F. Sükösdön. a Lanistya-erdben, 1912 februárban. Diagnózisa
a következ

:

Fycnidiis subglohosis, erumpenti-superficialihus, nígrís, niti-

didis. carbonaceo-ínemhranaceis, 170—210 ;>. diám., poro cca

10 11. lato pertasis, apice setis rigidis,fuUgineis,S3—50n longis
ornatis ; contexUi indistindo, supra crassiore nigrescenti deorsum
tenumscido ipariete usqiie ad 47 ft crasso ;) conidiis numerosissímis.
in massa ochraceis, suhellipticis, idrínque rotundatis et obsolete

higuttulatis, 3—4öX.l'5—2 >i, hyalinís continuis ; conidopho-
ris hyalinis, papilliformihus, 5-—7X 2 ff.

Hab. in ascomatibus vetustis ClitJiridis querdnae, prope
Sülcösd, Hungáriáé. Légit F. Greiních, mens. Febr.
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A 7. kép magyarázata. A. A Pyrenochaeta clithridis ter-

mtestei a Clithris quercina elöregedett apotheciumán, 20-szor

nagy. B—D. Termötestek átmetszve 75-ször nagy. E. Koni-

diumtartók és konidiumok 800-szor nagy.

28. Phoma salsolae Moesz n- sp.

Ezt a gombát szintén Greinich F. gyjtötte Sükösdön
1918 ápr. elején, a Salsola hali kóróján. Diagnózisa

:

Pycnidiis in maculis cinerascentibus insidentibus. laxe grc-

gariis^ membranaceís. initio epidermide tectis, dein erumpenti-

bíis, Síibglobosis, 170—283 ;>. diám., atris : contextu minute pa-

renchymatico, tenni, brunneo, cirea ostiohim obscuriore ; eonidiis

copiosissimis, síibglobosis, 4'—7^4'5— 6'//, hyalinis, continiiis,

eguttulatis : conidiojjhoris hreriter papilliformibus, hyalinis.

8. ábra. Phoma salsolae.

Hab. in caulibus emortuis Salsolae Icali, prope Sükösd

Hungáriáé. Légit F. Greinich.

A 8. kép magyarázata: A—B. Termtestek 50-szer nagy.

C. A termötest falának szerkezete felülrl nézve, 250- szer nagy.

D. A fal szerkezete átmetszésben, konidiumtartók és konidiumok,

800-szor nagv.

20. Gnomonia salicina Moesz n. sp.

Ezt a gombát Greinich F. a fehér fz elhalt ágán

találta Sükösdön, 1918 ápr.-ban. Diagnózisa

:

Maculis nidlis
;

pycnidiis gregariis, subcutaneis, nigris,

subglobosis, 400—472 ;>. diám., 886—400 n altis, membranaceis,

rollo crasso, nigro, 214 X 143—214 n praeditis ; contextu paren-

chymatico, obscure violaceo-britnneo ; ascis cylindraceo-clavatis,
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supra rotimdatis, hifoveolatis. hasi acutatis, 80—84 X -^5

—

1'^
f-

octosporis, aparajjhysatis ; sporis distichis, fusoideis, utrinque

rotundatis, medio 1-septatis, constridis 16 6—^5 X 5'o—7-5 a

hyalinis, granulosis.

9. ábra. Gnoraonia salieina.

Hab. Í7i ramis emortuis Salicis albae, prope Sükösd, Hun-
gáriáé. Légit F. Greinieh.

A 9. kép magyarázata: A. A két termtest átmetszete,

50-szer nagy. B. A fol szerkezete átmetszésben, 5C0-szor nagy.

C. Spórák, melyek gyakran két sejtre esnek széjjel. Az egyik

spóra csírázik 500- szór nagy.

A 10. kép e gomba tömlit mutatja.

10. ábra. Gnomonia salieina.

30. Az Amerodothis molliiginis (v. H.) Theiss. et Syd. újabb
elfordulása.

Greinieh F. ez év májns elején Sükösdön, a szlk
közt a Galium verum elhalt, tavalyi szárán sajátságos gombát

talált, melyet Amerodothis molbif/inis-nek határoztam. Ezt a

gombát Z a h 1 b r u c k n e r S. fedezte fel a pozsonymegyei Szent-

györgyön, a Galium moUugo elhalt szárán és v. H ö h n e 1 irta

le a szentgyörgyi példányok alapján. {Boiryosphaeria molluginis
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V. H. in Fragmente zur Myk. 1906, Nr. 75). Külföldrl még
nem ismeretes. Talán nem lesz felesleges, ha a Sükösdön talált

gombának rajzát és méreteit közlöm.

A termtest hossza 500—715 /^ szélessége 400—500 /',

vastagsága 200—233 « ; a loculus hossza 83 /^ szélessége

50 !' ; a töml nagysága 63—97 X 10—13 n, a jódtól nem kékül

meg ; a spórák többnyire két sorban és rendesen 8-asával van-

nak, nagyságuk 15^—17 X 6"5—7"5 /< ;
parafiziseket nem láttam.

11. ábra. Ameroclothis molluginis.

A sztrómának a loculiisok alatti része niintegy 130 /' vastag,

parenchymatikiis. vékonyfalú barna sejtekl)l áll. A felületen

lev sejtek sötétebb színek és vastagabb falúak.

A 11. ábra magyarázata: .1. A gomba term.

B. Egy termtest 10-szer nagy. C. A termtest

nagyságban,

átmetszete a

szélesség irányában 50-szer nagy. D. A sztróma egy része

keresztmetszetben 200-szor nagy. E. a tömlk csoportja 200-szor

nagy. F. Tömlk és bennök' spórák 350- szer nagy.

(A növ. szakosztály 1918 május 8-án tartott ülésébl.)


