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Beköszönt.

A Kir. Magy. Természettudományi Társulat anyagi támogatásá-

val íme ezennel megindítjuk a »Növénytani Szakosztály« önálló köz-

lönyét.

Elértük tehát azt, a mit szakosztályunk alakulásakor csak csen-

des óhajként tápláltunk.

A mikor a Kir. Magy. Természettudományi Társulat választmá-

nya az 1891. november 18-ikán tartott ülésében a külön szakosztá-

lyok — akkor még szakértekezletek — alakításának tervét elfogadta,

nyomban bejelentette az els titkár, »hogy a növénytani szakcsoport

megalakult«. A mi szakosztályunk tehát mint els kezdette meg
mködését és már 1891. deczember 9-ikén tartotta meg els ülését.

Buzgósággal és az ügy iránt való szeretettel fogott a munkához,

pedig még nem is tudta, hogy az ülésein eladott dolgozatok meg fog-

nak-e jelenni és hol.

Eleinte egyes közlemények a Természettudományi Közlöny-nek

Pótfüzeteiben jelentek meg, de minthogy megjelenésük a rendelkezésre

álló helytl függött, — tehát bizonytalan volt — mivel így egyszers-

mind az egymáshoz tartozó dolgozatok nem együttesen jelentek meg
és mivel a kiadandó dolgozatok száma évrl évre szaporodott, a szak-

osztály tagjai részérl mindinkább kifejezésre jutott azon óhajtás

:

vajha eladásainak kiadására külön közlöny állna rendelkezésre. Ezen

óhajtást — melyet az állattani szakosztály is táplált — a Természet-

tudományi Társulat úgy vélt némileg kielégíthetni, hogy évenként a

»Pótfüzetek«-nek két-két füzetét egyrészt kizárólag az állattani, más-

részt a növénytani szakosztály rendelkezésére bocsátotta. Ennek értel-

mében az utolsó két évben »Növénytani Közlemények« czímén ösz-

szesen négy füzet jelent meg, mely tisztán a szakosztályunk ülésein

elfordult tárgyakat közölte. Már ezen két évi tapasztalat azon

meggyzdésre vezetett, hogy a Természettudományi Társulatnak ezen

Növénytani Közlemények. 1902. 1. kötet, 1. tüzet.



2 BEKÖSZÖNT.

jóakaró intézkedése se neki nincs elnyére, se a szakosztályok igé-

nyeit nem elégíti ki teljesen. Ezért a Társulat választmánya 1901.

november 20-ikán tartott ülésében az állattani szakosztály kérése alap-

ján elhatározta, hogy úgy az állattani, mint a növénytani szakosztály-

nak — egy külön folyóirat megindítása czéljából — évi 1500 korona

segélyt bocsát rendelkezésre.

Szerény kezdetbl íme eljutottunk oda, hogy szakosztályunknak

most már külön közlönye van.

Rajtunk áll most, hogy e közlönyünket felvirágoztassuk és annak

létjogát kimutassuk.

A szakosztály tagjaihoz és a növénytan minden igaz barátjához

fordulunk tehát azon kérelemmel, hogy a most már önállóan meg-

jelen »Növénytani Közlemények«-et, szakosztályunk közlönyét hat-

hatós támogatásukban részesíteni szíveskedjenek.

Körünkben mindenkit szívesen látunk, a kinek nincs más ambí-

cziója, mint hozzájárulni a növénytan ügyének Magyarországon való

felvirágoztatásához és hazánk növénytani tekintetben való minél tel-

jesebb megismeréséhez.

Tennivalónk van még elég és így mindenkinek kijut a munkából.

Hiszen még csak a kezdetén vagyunk hazánk növénytani át-

kutatásának.

Mutatják azt például azon ernyedetlen és önzetlen fáradozások,

melyekbl kitnt, hogy Alföldünk, melyet eddig gombákban nagyon

szegénynek tartottak, gazdag termhelye az érdekesebbnél érdekesebb

fajoknak. Ha sok ilyen munkásunk lesz, úgy van reményünk, hogy

magyar botanikus írja majd meg a magyar flórát és nem külföldi.

De hát ideje volna már felhagyni az aprólékos fajok hajhászásá-

val és a fajoknak majdnem a végtelenbe men feldarabolásával. Inkább

helyén volna már az összefoglalás, a magasabb szempontok alá való

egyesítés. Valóban szégyenletes reánk, hogy nincs olyan újabb, a hazai

pharnerogam növények meghatározását czélzó munkánk, melyet nyu-

godt lélekkel adhatnánk az ország tanuló ifjúságának kezébe. Remél-

jük, hogy idvel szakosztályunk lesz hívatva ez irányban is a szüksé-

ges munkálatokat megindítani és szaktársainkat egyetért tevékeny-

ségre bírni.

A »Növénytani Közlemények« ezen czélt is fogják szolgálni, a

mint hogy általában az a feladatuk, hogy az összes magyar botanikusok

közlönyévé váljanak. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha mindenben

a személyi érdektl eltekintve csak az ügy érdekét tartjuk szemünk

eltt. Azért azt kívánjuk, hogy a »Növénytani Közleményekében

mindenkor szigorú tárgyilagosság uralkodjék, a mi azonban nem zárja



beköszönt. :;

ki a kritikát, a mely, helyesen alkalmazva, a nézetek és felfogások

tisztázására, így ismereteink pontosabb megállapítására vezet. Kerüljük

azonban mindazt, a mi tudományos törekvéseinkre bénítólag hathatna

és az egyesek személyi érzékenységét érintené.

Ilyen szándéktól áthatva bocsátjuk útra az önálló »Növénytani

Közlemények« els füzetét és reméljük, hogy szaktársaink buzgó mun-

kálkodása lehetvé fogja tenni, hogy ezután rövid egymásutánban a

»Növénytani Közleményekének szakadatlan sora következzék.

Budapest, 1 902. februárius hónapban.

Klein Gyula.



Kövessi Ferencz: A fás növények vesszejének
/ r r fr * *
eresérl.

A gyakorlati növénytenyésztés, különösen a kertészet és a szlmívelés

terén századok óta tapasztalják a gyakorlati megfigyelk, hogy a fás növények

éves vesszejének a gyakorlat követelményeivel szemben tanúsított viselkedése

a vessz minsége szerint változik ; a jó vagy a rossz tulajdonság, melyet a

vessz magában rejt, attól függ, — mondja a gyakorlati növénytenyészt

— hogy milyen a vessz érési foka.** El is nevezték a vesszket minségük

szerint érettnek és éretlennek, vagy jól érett és rosszul érett vesszknek. Jól

érett vesszknek nevezik azokat, melyek a követelményeknek megfelelnek és

rosszul éretteknek azokat, melyek az igényeket nem képesek kielégíteni.

Ezen két fajta vessznek küls ismertet jeleket tulajdonítanak a meg-

figyelk, azt tartván az érett vesszrl, hogy keményebb fajú mint az éretlen

;

a fás szövet vastagabb és a bél vékonyabb az érettben mint az éretlenben
;

a kéreg színe világosabb és könnyen leválik az érettrl, míg az éretlen vessz

kérge ersen rátapadó és sötétebb szín.

Leglényegesebb különbség a két fajta vessz között azoknak a term-

képessége és az ivartalan úton való szaporításkor : az oltás és a dugványozás

alkalmával látható ; azt tapasztalni, hogy dugványozás vagy oltás czéljaira

az éretlen vessz nem képes megfelelni, a mennyiben rossz hegedési ered-

ményt ad és ha fejldésnek indul is, rövid idn belül a mikroorganizmusok

hatása alatt, vagy egyszeren fiziológiai folyamatok következtében elpusztul

és e mellett egész életében rosszul, keveset terem, gyümölcse is silányabb érték

az érett vesszbl származott egyének gyümölcsénél.

Tanulmányom tárgyát ezen fenti viszonyok okának a kiderítése és az okok

összefüggésének a kutatása képezte. Ez alkalommal els sorban (I.)az érett és az

éretlen vessz között lev lényegesebb morfológiai különbségekrl kívánok meg-

emlékezni és másodsorban (II.) azon fizikai okokról, melyek az érést befolyásolják.

I.

A vessz érésének morfológiai tanulmányozásakor fsúlyt azon mérhet

elváltozásokra helyeztem, melyek a növény táplálkozási viszonyainak, az anyag-

vándorlás útjának módosításában visznek lényeges szerepet, továbbá, melyek a

növény tartaléktáplálóanyagbeli gazdagságát, a szárazanyag és a víztartalom

Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi januárius 8-iki ülésen.

V. ö. K ö v c s s i F. »Amerikai szlfajtáink és klímánk. « Természettud.

Közlöny, 1899. évf. augusztus (360.) füzet.



A KAS NÖVÉNYEK VESSZEJÉNEK ERESÉRL. .)

arányát mutatják. Méréseket végeztem ezért 1) a sejtek falain, melyeknek

vastagodása folytán a közöttük elhelyezkedett edények eredeti bsége olyan

mértékben csökken, mint a milyen mértekben a sejtfalak vastagsága fokozó-

dik. Tanulmány tárgyává tettem 2) a különféle érettség vesszk kemé-

nyít-, szárazanyag- és víztartalmát, valamint a vesszk fajsúlybeli viszonyát.

1. A sejtfalak vastagságának mérésekor* kétféle esetet különböztettem meg:

a) mikor az érett és az éretlen vessz szöveti kialakulására a küls viszonyok

azonosak, b) mikor a szövctkialakulás viszonyai eltérk.

Vizsgálódásaim tárgya a fás növények egyéves vesszeje volt, külö-

nösen a Vitaceae-t tanulmányoztam, közöttük a Yilis rupestris, V. riparia,

V. Berlandieri, V. vinifera különféle változatait és ezek egymás között el-

állított mesterséges és természetes fajkeverékeit, de kiterjeszkedtem az erdei

fák és a gyümölcsfák igen nagy számára is, mely tanulmányom alapján az

itt adandó szabályokat az összes fás növényekre állandósíthattam.

a) Azon hajtásokban, melyeknek szöveti kialakulására a küls viszonyok

azonosak voltak, azt tapasztaltam, hogy a sejtek nagysága megközelítleg

ugyanaz, de a sejtfalvastagság és az edények átmérje az érés fokai szerint

változik.

E kétfajta vessz kambiális képz szövete között semmi különbség sem

észlelhet, a többi rétegekben azonban úgy a fa, mint a háncs szöveteiben

morfológiailag összehasonlítható övek közepes sejtfalvastagságában határozott

különbség van. Az érett vessz sejtjeinek a fala mindig vastagabb mint az

éretlené. A sejtfalak vastagsága legkisebb a kambiális képz szövet közelében,

honnan úgy a bél felé haladva, mint a brszövethez közeledve, a sejtfal vas-

tagsági mérete folyton fokozódik.

A fokozódó sejtfalvastagságbeli különbség, melyet a képz szövettl távo-

lodva mindig ersebben észlelünk, mindegyik szövettömegen található, de a

bélsugarakban, melyeknek sejtjei parenchymásak maradnak, aránylag csak

kevéssé látható, míg a fás sejtekben és az edények falaiban, melyek mindig

ersebben fásodnak, az érett és az éretlen vessz között nagy különbség ész-

lelhet. Az érett és az éretlen vessz anatómiáikig összehasonlítható öveiben

fekv sejtek legcsekélyebb falvastagsága között különbség alig észlelhet, míg a

legfokozottabb sejtfalvastagság határozottan nagyobb az érett vesszben, mint

az éretlenben.

Az érés létrehozta fokozódó sejtfalvastagodás következtében elállott

nyomás az üregek és lágyabb szövetek alakváltozását eredményezi. A bél-

szövet az érett vesszben kisebb térfogatra redukálódik, sejtjei hatszöges alakot

öltenek, éppen úgy, mint bizonyos mértékig maguk a faparenchym-sejtek.

Az edények üregei falaik megvastagodása és a nyomás következtében kiseb-

bekké lesznek.

* Bvebben lásd F. Kövessi: »Rccherches biologiques sur l'aotement des

sarments de la vigne.« Revuc Générale de Botanique (Paris) 'I". XIII. 1001. Page 193.
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Ezekbl következik, hogy gyakorlatilag valamely vesszt annál érettebb-

nek ítélünk, minél jobban vannak megvastagodva a sejtfalai, különösen minél

vastagabb a bél közelében elhelyezett normálisan fejldött másodlagos faparen-

chym-sejteknek a fala, minél inkább redukálódik a bél szövete, minél inkább

hatszögesebbek a sejtjei és végül minél inkább kisebbednek az edények átméri.

b) Azon esetekben, ha a vessz szöveti kialakulására a viszonyok el-

térk voltak (más talajviszonyok, nedvesség, meleg stb.), a morfológiailag

összehasonlítható sejtek nagysága is megváltozik ; ilyen viszonyok között

könnyen érthet, hogy nem a sejtfal valódi méreteit, hanem annak viszonylagos

vastagságát kell összehasonlítanunk, azaz a sejtfalvastagság és a sejtnagyság

közötti arány fogja mutatni az érési fokot. Tanulmányozva ezen viszonyt, azt

tapasztaltam, hogy a sejtfal viszonylagos vastagsága a vessz anatomiailag

összehasonlítható öveiben annál nagyobb, minél érettebb a vessz és hogy a

fent elsorolt szabályok a sejt nagyságának arányára vonatkoztatva teljesen

érvényben vannak.*

1. ábra. Vitis rupestris (var. du Lot) vesszejének keresztmetszete. Bal oldalon érett

vessz másodlagos faszövete ersen megvastagodott sejtfalakkal ; a jobboldalon éretlen

vesszbl az elzvel morfológiailag megegyez helyrl vett másodlagos faszövet.

(/ = farostok ; mt = menet, lm = sejtfalak.)

Ezt a különbséget, az 1. számú ábrában óhajtom bemutatni, mely rajz

a Vitis rupestris érett és éretlen egyéves vesszejének moilölogiailag össze-

hasonlítható másodlagos faparenchyma szövete után van készítve, s az érés-

sel járó vastagodási folyamatot jellegzetesen mutatja.

Fentebb kifejeztem, hogy a sejtfalvastagodás a háncs és a fa sejtjein

egyaránt észlelhet, de itt különösen a fa sejtjeinek vastagodására óhajtok

V. ö. F. Köves si: »Recherches anatomiques sur l'aotemcnt des sarments

de vigne.« Comptes rendus. T. CXXXII. p. 647. 11 mars 1901.
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súlyt helyezni, mert miként fentebb jeleztem, gyakran megesik, hogy az éretlen

vesszbl ivartalan úton származott új egyének néhány évi vegetáczió után

lassanként elpusztulnak ; a halál-ok megállapítása czéljából ilyenkor a háncs

már nem tanulmányozható, mert az rendesen elpusztult, míg a fás szövet állan-

dóan megmarad. Sok alkalommal láttam ilyen bajban pusztuló szlnövénye-

ket, különösen oltásokat és mindannyiszor úgy találtam, hogy a szaporításul

szolgáló vessz minden esetben az éretlenségnek fentleírt jeleit mutatta.

H-
tmprsek
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lnek véve, az érett vessz tenyészcsúcsához jutott vízmennyiség sokkal

kevesebb, mint az éretlen vesszben.

Közelebbi megvilágítás kedveért tegyük föl például, hogy az edények-

ben, mint hajszálcsövekben mozgó folyadék összes más tényezi állandóak

maradnak — e tényezk összértékét jelöljük y-val — csak a csövek mérete

változik, akkor a szerint, mint a cs átmérje 05 mm-rl -

4, 0"3,
-

2 mm-re

csökken, a szállított víz mennyisége úgy változik, mint y0 -

54
,

j>0"4*, /034
,

j>0"24
, azaz mint y 62'5, y 26 -

6, y 81, yl"6, mely számok a mellett szólanak,

hogy a növény fejldésében e csökkenés tetemes különbségeket eredményez-

het. E különbségekre késbben óhajtok rámutatni.

*

2. A különféle érettség vesszk keményít-, szárazanyag-, víztartalmának és

fajsúlyviszonyának a tanulmányozása czéljából húsz tagból álló, különféle érett-

ségi fokot mutató vesszsorozatot vettem tanulmány tárgyává. Anyagúi a Vitis

nipestris (var. du Lot) vesszei szolgáltak. A vizsgálat megejtése eltt az érési

fok küls ismertet jelei alapján olyan sorozatba osztottam ket, melyben a

legjobban érett az els jegyet kapta, míg a legéretlenebbet 20-as számmal

jelöltem. Ezen hajtások egyike sem kivételes minség, mindegyik alkalmazás-

ban van a gyakorlatban, noha a 20-as körül levk igen sokszor rossz ered-

ményeket adnak.

Ezen hajtásokat a fa, a bél és a háncs viszonylagos vastagságának meg-

mérése, valamint fajsúlyuk, víz- és szárazanyag-tartalmuk meghatározása után

chemiai elemezésnek vetettem alá. Keményítjüket oldhatóvá tettem, ezukrosí-

tottam és azután a F e h 1 i n g-féle ismert kémlelési módon titráltam. Az elemezés

eredményének feltüntetéséül álljon itt a sorozat 1., 7., 14. és 20-ik tagjának

értéke, melyet a mellékelt táblázat mutat.*

A Vitis rupcstris (var. du Lot) különféle érettség vesszejének szárazanyag, víz és

keményít tartalmának aránya térfogat- és súlyegységekre vonatkozólag kifejezve :

E
c3
N

s

Ifi

•a
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E táblázatból látható, hogy :

1) valamely vessz súly vagy térfogati egységében a szárazanyag
mennyisége annál nagyobb, minél érettebb a hajtás; a

víz mennyisége pedig úgy térfogati, mint súly egységre vonatkoztatva, az érés

fokával fordított arányban van

;

2) a hajtás térfogati egységére vonatkoztatott kemé-
ny í t m e n n y i s é g annál nagyobb, minél érettebb a hajtás.

Ho-

meTsék
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Ezek az eredmények tehát már tisztán mutatják, hogy miért ad az éret-

len vagy rosszul érett vessz olyan rossz megeredési százalékot az ivartalan

úton való szaporítás, az oltás és a dugványozás eseteiben ? Könnyen érthet,

ha a rosszul érett vessz vegetáczióját két-háromszor kevesebb tartaléktápláló

anyaggal kezdi meg, nem is juthat olyan kifejldésre mint az érett vessz.

3. A bélnek, a fának és a háncsnak együttes vastagsága, azaz a hajtás

valóságos mérete nincsen szoros összefüggésben a keményíttartalom és a

szárazanyag fokozódásával és így az érési fokkal sem, miértis a jó érésre a

vessz egyszer vastagságából nem mindig lehet következtetni.

A keményít tömege és a szárazanyag súlya azonban ugyanazon arány-

ban növekedik, mint a fás szövetek viszonylagos vastagsága. Valamely haj-

tás tehát annál érettebb, mennél nagyobb a vessz összes
megfásodott szövetének a tömege és minél kevesebb a bél

szövetének az átmérje.
4. A cellulose, a keményít és a fában lev ásványi anyagok a víz-

nél nagyobb fajsúlyúak lévén, a nagyobb mennyiség szárazanyagot tartal-

mazó vesszk tömöttsége .is nagyobb lesz: tehát az érett fa fajsúlya
nagyobb mint az éretlené, vagy megfordítva : minél nagyobb
a vessz fajsúlya, annál érettebb az.

Összefoglalva mindezeket, azt mondhatjuk, hogy a vessz érését a sejtek

falainak ersebb vastagodása, a lágyabb szövetek, üregek és edények kiseb-

bedése, tartaléktáplálóanyag — keményít — berakodása és a fajsúly növe-

kedése jellemzi, vagyis a vesszszövetek szerkezete az érés

alatt meghatározott czélú d i f f e r e n t i a t i o-n megyén ke-

resztül, mely differentiatio végezel ja jellemz az érés-

nek összes szakaszaira. Az éretlen vessz is megkezdte ezt a bizo-

nyos irányú kialakulást, de rajta az elrehaladottság csak csekély mértékben

észlelhet, mert fejldésében megakasztatott.

A kialakulásnak ezen végczéljára, az eddigi kutatásokból következ ered-

mények alapján, tanulmányaim folyamán késbb rá is fogok mutatni.

II.

A növényi szöveteknek azon sajátságos irányban való fejldése, mely

az érett vesszt és az érési folyamatot jellemzi, mint a fentebb közöltekbl

következtethet, nem egyéb, mint az él protoplazma mködésének az ered-

ménye. E folyamatokban végbemen chemiai változások éppen úgy mint min-

den más chemiai folyamat, alá van vetve a küls fizikai hatásoknak ; a szabad-

ban tenyész növények a meteorológia viszonyainak.

Evekig tartó tanulmányi utam alatt végzett kutatásaim folyamán b al-

kalmam volt arról meggyzdni, hogy egy és ugyanazon változathoz tartozó

növény vesszeje a szerint, a mint más és más vidékrl származott, más és más

érési fokot is árult el. Ez az érési fok a szerint változott, a mint a vidéknek a

klimatológiai viszonyai módosultak. Az északibb vidékekrl ered vesszk,

mint a bemutatott mérési módszer segítségével megállapíthattam, mindig érett-

lenebb képet mutattak, mint a délvidékrl származottak, daczára annak hogy a
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délvidéki vesszk, hosszúságbeli növekedésükrl Ítélve, az északvidéki vesszk

után következtek.

Az elméleti következtetések és ezen gyakorlati megfigyelések arra indí-

tottak, hogy tanulmányom tárgyává tegyem, miként módosítják a klimatológiai

viszonyok a vessz szövetének azon kialakulását, melyet a gyakorlatban érés-

nek neveznek és a klimatológiát alkotó különféle tényezknek : a melegnek, a

világosságnak, a nedvességnek stb. külön-külön mi a szerepök ?

Azok a növények, melyeket ezen czélból tanulmány tárgyává tettem,

fként a \"üis génuszba tartoznak : Vitis vinifera, V. rupeslris, V. Berlandieri,

1

'. riparia és azon nevezetesebb természetes és mesterséges fajkeverékek

(hybridek), melyek ezeknek a keresztezésével állottak el; de kiterjesztettem késbb

figyelmemet az összes fás növényekre és sok megfigyelést gyjtöttem, különö-

sen a tenyésztés alatt lev gyümölcsfákról és azon erdei fákról, melyek a

Paris és Fontainebleau erdeiben közönségesebbek. A helyszke miatt mind-

ezen dolgokra itt ki nem terjeszkedhetem ; azok a viszonyok, melyekre itt

vonatkozni óhajtok — noha az összes fás növényekre érvényben vannak -

közetlenül a 1

r
iHs ntpestris (var. du LotJ nev amerikai szlre vonatkoznak,

mely mintegy 25 éve került Európába és ma már az összes szlvidéken talál-

ható. Tanulmányozása különösen azért érdekes, mivel a jelenleg tenyésztés

alatt lev egyének ugyanazon viszonyok között veszik eredetüket és az eredeti-

leg behozott növényt állandóan ivartalan úton szaporították tovább, úgy hogy

a rajta létrejött változást kizárólag a küls okok által létrehozottnak kell

tekinteni.

A klimatológiai viszonyok tanulmányozása czéljából leglényegesebb

1) a meleg, 2) a világosság, 3) a nedvesség; ezeknek befolyását

találtam szükségesnek tanulmányozni. Lássuk ezeket a következkben.

1. A meleg három különféle módon van hatással a növény fejldésére:

aj meghatározza a vegetáczió tartamát és megállapítja a vegetáczió ideje alatt

rendelkezésre lev egész melegmennyiséget ; b) módosítókig hat a növény

különféle szerveinek biológiai mködésére ; c) változtatókig hat a többi befolyó

tényezk nagyságára.

aj A vegetáczió tartama, mely alatt a növény rügyfakadása és levél-

hullása között lefolyó idt értjük, a küls fizikai tényezk által van meg-

határozva. E tényezk között a legnagyobb szerepe a hmérsékletnek van.

Huszonöt évre vonatkozó meteorológiai megfigyelések és ugyanannyi évi kö-

zctlen megfigyelési följegyzés adatai azt bizonyítják, hogy a 1 'itis rupeslris

(var. du LotJ vegetácziója akkor kezddik, mikor a leveg a 10° C. napi

középhmérsékletet túllépte és akkor végzdik, mikor a hmérséklet 10° C.

alá sülyedt.*

Ha ismeretes a vidéknek hmérsékleti viszonya, akkor a szóban forgó

növény valamely vidéken mutatott fejldésbeli viszonya könnyen számítható

* V. ö. F. Kövessi: Influencc des eonditions elimatologiqucs sur la vc^cta-

tion des sarments de la vigne. Comptes rendus t. CXXXll. pa^c 857. 1. Avril 1901.

Bvebben 1. F. Kövessi: Revuc Géncralc de Botanique. Paris t. XIII. pagc

215. loc. cit.
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ki, mert nem kell egyebet tenni, mint számításba venni azon hmérsékletet,

melynek 10° ('. hmérsékletnél magasabb napi középértéke van ; a mi ezentúl

esik, az a vegetáczió javára Írandó, amiez alatt van, a vegetáczió szünetét jelenti.

Az itt bemutatott 2-ik és 3-ik számú ábra négy magyarországi : (Arad,

Budapest, Keszthely és Tokaj és) négy francziaországi : (Dijon, Paris, Mont-

Nap-

fe nyes

órák-
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Számításba véve ezek alapján azon középhmérsékletet, melyet a különféle

vidékeken tenyész növény ezen különböz hosszúságú fejldésbeli viszonyok

között kaphat, azt fogjuk találni, hogy az egész hmérsékleti összege még
tágabb határok között ingadozik, mint a vegetáczió tartama. íme ezen adatokat

kiszámítva, következ táblázatban közlöm :

A város neve
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hogy a déli vidék hmérsékleti közepe nyáron a 23° C fölött van, míg a

szltenyészet északi régióiban ezen szám alatt marad,
,
st némelyik alig

emelkedik a 18P C fölé.

Ezekbl az adatokból világosan következik azon gyakorlatilag is ismert

tény, hogy az északi vidékeken a szóban forgó növény a vegetáczió tartama

alatt állandóan szaporítja tenyészeti szerveit. A levelektl áthasonított tápláló

anyagot c közben olyan mértékben használja újabb és újabb hajtásoknak és

-Ö £
cd <L>
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A meleg nagy mértékben hat a növény környezetének a viszonylagos

nedvességére ; a fizikai ismeretek bizonyítják, hogy nagyon változik a leveg-

nek viszonylagos párateltsége, a leveg hmérséklete szerint. A levegnek

vízgzt fölvev tehetsége gyarapodik, ha a hmérséklet emelkedik és sülyed,

ha a hmérséklet csökken. A talaj ugyanazon chemiai és fizikai alkotása

mellett a leveg nedvességének elpárolgása magasabb hmérsékleten gyorsabb,

mint alacsonyabbon. Következik tehát, hogy két vidék — melynek eszési

viszonyai ugyanazok — de hmérsékletük viszonya különböz, talajuk és leve-

gjük viszonylagos nedvessége a szerint fog változni, mint a vidékek hmér-
sékleti viszonyai.

Ha a 2-ik és 3-ik ábrában bemutatott városok csapadékviszonyai

egészen ugyanazok volnának, akkor a legszárazabb vidék volna Montpellier

és a legtöbb nedvességet mutatná Paris és Nancy ; ezek között foglalna

helyet Magyarországnak több helysége. A különféle eszési viszonyok mellett

az lesz a legnedvesebb vidék, melynek alacsonyabb hmérséklete mellett a

leggazdagabb eszési képe van. A különféle vidékek eszési viszonyainak

tanulmányozása tehát igen érdekesnek Ígérkezik és ezért erre vissza is

fogok térni.

2. A világosságot biológiai szempontból kétféleképen szükséges

szemügyre vennünk : a) mint a napfény ersségét (intensitas) ; b) mint a

napfényes id tartamát. Mind a kettt eléggé nehéz a mai fejletlen fizikai

eszközökkel mérni és azért a meteorológiában alig találunk nagyobb mennyi-

ség följegyzésre. Azt, a mit biztosan tudunk, a következ :

a) A fényersség mérése szempontjából tett tudományos kísérletek azt

bizonyítják, hogy az egyenlíttl a sarkok felé haladva a fényersség folyton

csökken ;
4—5—6 földrajzi szélességi fok, mely pl. a délfrancziaországi vidékek

és a szlmívelés északi határa között terül el, már elegend különbség

arra, hogy a különbséget pl. fotográfiai mszerekkel kimutathassuk és csak-

ugyan utazgatásaimban b alkalmam volt magamnak is meggyzdni, hogy

ezen állításnak határozott jogosultsága van és ez adatok alapján hiszem, hogy

délen az áthasonítás viszonyaira a fény nagyobb érték tényezként szerepel,

mint az északi régiókban.

b) A napfényes id tartama a növényfejldésnek folyamán éppen olyan,

vagy talán még lényegesebb tényez, mint a fény erssége ; mert a kísérletek

és megfigyelések azt bizonyítják, hogy a növény fejldésének szakaszai

a szerint módosulnak, a mint a növény átes vagy ver napfényben fejldik.

Verfényben nagyobb a szövetek kialakulásának a foka, mint átes fényben.

A napfény tartamát valamely vidéken a fellegek járása nagy mértékben mó-

dosítja ; ha valamely vidéken sok a fellegjárás, a ver napfény kevesebb
;

míg megfordítva, ha a fellegjárás kevés, a napfényes órák száma növekedik.

A napfénj^es órák számának miként való változását a 4-ik ábra

mutatja Montpellier, Paris és Ó-Gyalla meteorológiai állomásain végzett

megfigyelések adatai alapján, több éven át végzett följegyzés közepére

vonatkoztatva. Ez adatok azt bizonyítják, hogy a déli vidékeken a napfényes

órák száma tetemesen nagyobb mint az északiakon, mert míg az évek nap-



16 KOVESSI FERENCZ

fényes ideje Montpellierben 2258 órát tesznek, addig Ó-Gyallán 1910 órára és

Parisban csak 1458 órára rúgnak.

Íme tehát határozottan látható, hogy a déli vidékek fénygazdagsága

sokkal nagyobb, mint az északi vidékeké és ha a szövetek kialakulására

mennyiségével egyenes arányban foly be a fény, akkor kell hogy a déli

vidékeken a növények vesszei magasabb fokú olyan kialakulást mutassanak,

mint a milyent a gyakorlati növénytermelk érésnek neveznek.

c
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óhajtom azon viszonyokat is, melyek a talaj nedvességében mint a különféle

összetétel talajok higroszkópos és vízfölvev tényezi szerepelnek, valamint

nem czélom az altalajvízrl sem bvebb tárgyalásba bocsátkozni, mely külön-

ben a legtöbbször szintén szoros kapcsolatban van a levegbeli víz mennyi-

ségével. Ezekre bvebben majd más alkalommal óhajtok kiterjeszkedni.

A nedvességnek a szerepe a szövetek azon mködési irányára, melyet

érésnek neveztünk, tanulmányaim és kísérleteim folyamán a hmérséklet és

a világosság szerepével egészen ellentétes irányúnak bizonyult, vagyis a meleg

Csapa-

dékos

napok

száma
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meg és milyen képet mutat az eszési viszony a déli vidékeken, a hol a

vessz érésére a viszonyok kedvezbbek ?

a) Az es tömegét 30-évi megfigyelés középértékeiben a francziaországi

vidékekre vonatkozólag a 5-ik számú és a magyarországi vidékekre vonat-

kozólag az 6-ik grafikai táblázatok mutatják ; ha ezen görbéket megfigyeljük.

látjuk, hogy Délfrancziaországban a csapadék különösen az szi és a téli

idre esik, míg nyáron és a vegetáczió ideje alatt az es igen kevés. A többi

vidékeken, úgy északi Francziaországban, mint hazánkban is a kép egészen

ellenkez ; az eszés ideje a nyár és a csapadék legnagyobb tömege a vege-

táczió ideje alatt hull a földre, mi által a növénynek tenyészeti ideje alatt a

nedvességi viszonya sokkal nagyobb lesz az északi vidékeken, mint délen.

Ez a nagyobbtömeg víz a növény tenyészeti mködésében lényeges módo-

sulásokat eredményez. A fokozottabb nedvesség esetében a növény szövetelemei

ersebben duzzadnak, a tenyész csúcsokban végbemen osztódások nagyobb-

mérvek, a tenyészeti szervek szaporodása gyorsabb és a kész táplálóanyag

nem a meglev szövetek fejlesztésére használódik, hanem az új tenyészeti

szervek létrehozására szolgál.

b) A csapadék mennyiségén kívül élettani szempontból sokkal lénye-

gesebb a vegetáczió alatt az esnek miként való eloszlása, vagyis az

ess napoknak az elrendezkedése. Ezen elrendezkedés befolyással van :

a) a leveg párateltségi viszonyaira, fi) a lehulló tömegnek a talajba való

jutására.

«) A leveg párateltsége függ a hmérséklettl ; az es ideje alatt

azonban bármilyen legyen is a hmérséklet, a leveg viszonylagos páratelt-

ségének foka közel van a telítéshez. Ilyenkor sem a talaj nem veszít nedves-

ségébl, sem a növény nem párologtat ; tehát ott, hol az ess napok gya-

koriak, sokkal kevesebb vízre van a növénynek szüksége, hogy ugyanolyan

eredményre jusson, mint olyan helyen, a hol a növény által a talajból

fölvett víz a szárazabb levegben mindjárt elpárolog. Másképen mondva

:

ugyanazon talaj, ugyanolyan esmennyiség és ugyanolyan hmérséklet mellett

lehet száraz és lehet nedves, a szerint, a mint az ess napok száma több

vagy kevesebb. Ott, hol az ess napok száma nagyobb, — minden egyéb

körülményt egyenlnek véve - ugyanazon talaj nedvessége több lesz, mint

a ritkább eszés helyek talajnedvessége.

fi) Ugyanazon mennyiség es, valamely talajt egészen másként áztat

meg, ha az egy alkalommal nagyobb tömegben, vagy pedig több alkalommal

apró tömegben hull a földre. Fölösleges bvebben fejtegetni, hogy az apró id-

közökben hulló es jobban megáztatja a talajt, mint a zápores ; mert míg

a zápores elfut a földön a nélkül, hogy az a talajba jutna, addig az apró

cseppekben lehulló es mélyen beszivárog az alsóbb rétegekbe is ; ha tehát

azt látjuk, hogy valamely vidék ess napjainak a száma 4—5, míg a másiké

10—12, akkor a két vidék közül az utóbbi még akkor is nedvesebb lesz, ha

az es tömege a két vidéken egyenl volna ; ha pedig a csapadékos napokkal

az es tömege is nagyobb, akkor a vidék nedvességi viszonya sokszorta

magasabbfokú.
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Az ess napok eloszlásának tanulmányozására a 7-ik és a S-ik számú

grafikai láblázatokat óhajtom bemutatni, melyeknek görbéi Francziaország

Montpellier, Dijon, Paris, Nancy és Budapest, Arad, Keszthely, Tokaj

városoknak meteorológiai állomásain végzett megfigyelések átlagos értékei-

nek alapján vannak szerkesztve. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az ess

napok száma déli Francziaországban sokkal kevesebb, mint akár északi

Francziaországban, akár Magyarországon. Az ess napok eloszlásában, külö-

nösen a vegetáczió idejében van különbség. Ez idszak alatt a délvidéken az

ess napok száma 4— 5-re száll alá, míg az északi vidékeken 10—12 napra

is felszökik, mibl következik, hogy az északibb vidékek ez oknál fogva is

nedvesebbek.

Összefoglalva mindazt, a mit a klimatológiai viszonyokról elsoroltam, ezek

meggyzhetnek bennünket arról, hogy azok a vidékek, a hol a például föl-

említett Vüis rupestris (var. du L'ol) vesszeje rosszul érik meg, t. i. Magyar-

ország és Francziaország északi része klimatológiai szempontból igen hason-

lítanak egymáshoz és mindketten különböznek azon vidékétl, t. i. Délfranczia-

ország klimatikus viszonyaitól, a hol e növény vesszeje állandóan jó érésben van.

Hogy Délfran'cziaországban a vessz jól érik, nagyon egyszer követ-

kezménye az ottan uralkodó hosszú és bséges melegmennyiség tenyészeti

idszaknak, az ers, hosszantartó napfénynek, a • kevés nedvességnek és a

nagy szárazságnak ; míg északon éppen a rossz érés természetes eredménye a

í ovid tenyészeti idszaknak, az alacsony hmennyiségnek, a kevés és gyönge

fénynek és a túlsók nedvességnek, mely viszony nemcsak azokon az állo-

másokon látható, melyeket itt bemutattam, hanem ezen fölfogás helyességét

a többi meteorológiai állomások is igazolják ; vizsgálódásaim tárgyát nem-

csak az itt fölmutatott nyolez meteorológiai állomás adatai képezik és kije-

lentéseim nemcsak ezeken alapulnak, hanem éppen így földolgoztam Magyar-

ország 55 és Francziaország 50 meteorológiai állomásainak az 1900-ik évig ren-

delkezésre álló adatait és ezek mind egybehangzóan állításaim mellett tanús-

kodnak. Meg kell még jegyeznem, hogy a fölemlített állomások a többiekhez

képest alacsonyabb értékeket mutatnak az átlagoknál, mert Montpellier eszési

viszonya a délvidéki középnél sokkal nagyobb, míg a többi állomások a

vidékek középértékénél szárazabbak és melegebbek.

Különben annak a bebizonyítására, hogy az északi vidéken miért érik

rosszabbul a vessz, teljesen fölösleges volt ilyen sokféle okot kideríteni
;

egyetlen ok, az északi vidékek nedvessége elég lett volna megmagyarázni az

éretlenség eredetét, mert nagyon jól ismert tény, hogy Délfrancziaorszagban

éppen Montpellier környékén, hol a meleg és a fény olyan nagymérv, vannak

a Vüis vupestris (var. dü Lo/j-viü éppenúgy minta Vitis rupestris többi vál-

tozataival beültetett nedves területek, hol az altalaj sohasem szárad ki : ilyen

helyen ezen növények állandóan rosszul érlelik fájukat. Különösen látszik a

hiba akkor, ha az év a rendesnél kissé hvösebb és essebb ; ilyen területet

nagyon sokat említhetnék. Legyen példa Montpellier mellett Perols és Lattes,

vagy egyes szl- és faiskolák Beziers, Narbonne és Perpignan környékein.

Daczára hogy ez utóbbi város Francziaország legdélibb pontja, mely a lei;

2-
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melegebb, legfénylbb és legszárazabb, a hol a vegetáczió tartama a leg-

hosszabb egész Francziaországban.

A nagyfokú nedvességnek tehát határozott negatív szerepe van a vessz

érésére és ez a hatás a meleg és a fény alacsonyabb értékeihez hozzáadva,

annál világosabban magyarázza, hogy miért találjuk az északi régiókban

ugyanazon növény vesszejét éretlenebbnek, sejtjeit vékonyabb falúnak,

keményít-tartalmát alacsonyabbnak, egyszóval rosszabbul érettnek ? Hiszen ez

természetes, mert a Vitis rupestris meleg éghajlatbeli növény, mely hozzánk

Lsapa-

- de kos

1 napok

száma :
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Tanulmányom folyamán kifejeztem, hogy a vesszérésrl elmondottak

könnyebb megérthetése kedvéért különlegesen a Vilis rupesiris (var. du Lotj

változatra vonatkoznak, de megjegyeztem, hogy a tapasztalt szabályok éppen

úgy érvényben vannak az összes fás növényekre is. .4 klimatológiai befolyás,

mely a Vitis rupesiris vesszejének érésekor olyan jellemzen megnyilatkozott,

éppen úgy érvényben van az összes fás növények vesszejének érésére nézve :

természetes, hogy befolyása lehel kisebb vagy nagyobb a szerint, mint a növé-

nyek meleg, fény és nedvesség iránt való igényei változnak ; de a növény fizikai

viszonyainak az optimális fok/ól való eltérését az érésifolyamatok határozottan

mutatják és a különféle érési fokokkal kapesolalos növényi tulajdonságokon

a Jizikai viszonyok híven visszatükrözdnek.

Hollós László: A szarvasgomba és más föld alatt

term gombák Pestmegyében.*

Vágó László kecskeméti ferdész július 7-ikén mintegy 50 darab friss,

földalatti gombával örvendeztetett meg. E gombák Kecskeméttl újabban vásá-

rolt Baracs-pusztán teremtek és néhány példány kivételével mindannyian nyári

szarvasgombák : Tuber aestivum Vitt. voltak. Egy-egy példány Melanogasler

variegatus Tul., Tuber rufum Pico és Tuber Borehii Vitt. volt a 'Tuber aesti-

vum Vitt. között, mely gombák közül a Tuber Borehii Vitt. eddig hazánkban

csak a Magas-Tátra aljáról volt ismeretes.

Ezen szép lelet érdekességét fokozta azon körülmény, hogy hazánk

Alföldjérl, homokpusztáról került el, azon Alföldrl, melyrl még a közel-

múltban is alig hitték, hogy olyan dús gombatenyészete van.

Alföldünk gombatenyészetérl Kalchbrenner » Magyarország hártya-

gombáinak válogatott képei « -ben (7. lap) a következket mondja :

»Nem kevésbbé sajátszer és sajátszerüleg hat hazánk földalakzata is.

Belsejének legnagyobb részét a fátlan Alföld képezi, hol mint mívelés alatt

lev szántóföld, hol mint elláthatatlan kiterjedés legel, hol mint mocsáros,

székes mélyedés vagy mint futó homokdomb, melyet » épít és dönt a szél-

vésze De habár még ily talajon is szép és jellemzetes nyíltan nsz virány

képes fejldni, még sem lehet azt a gombákról állítani. Az árnytalan pusztán

csak kevés fajuk képes magát fentartani s ezek közül is csak azok, melyek

mint a tünékeny ganajgombák, egy röpke est is fel tudnak használni fejl-

désükre, vagy mint a szívós Marasmius-ok és keménybr Lycoperdinae, a

szárazságnak képesek ellentállani.«

Nem érdektelen tehát, hogy a nyári szarvasgomba, mely nedves, árnyé-

kos helyet, húmuszós-meszes talajt kíván és melyrl még nem régen, is csak

kevés s zavaros hazai adataink voltak, a magyar Alföld egy homokpusztáján is

* A növénytani szakosztálynak 1901. október 9-iki ülésén cltcíjcsztctte

Mágócsy-Dietz Sándor.
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megterem. Nem kevésbe növelte a dolog érdekességét az anyagi haszon, a

gomba értékessége. Ugyanis a nyári szarvasgomba kilogrammja nálunk Vág-

Ujhelyen augusztusban és szeptemberben 8 korona, azontúl januárig 10 korona.

Egy szarvasgomba-vadász Nyitramegyében naponta 4—5, st 5—6 kilogrammot

is talál és így szép jövedelemre tesz szert.*

Baracs-puszta Pestmegyében fekszik és így az itt talált szarvasgombát

nem volna nehéz a fvárosba szállítani, a hol bizonyosan jó piaezra számít-

hatna. Mindezt mérlegelve, magam is óhajtottam a telepet látni és július 12-én

Vágó ferdész úrral a helyszínére mentem. Baracs-puszta Kecskeméthez

26 km. -re esik (3 óra kocsival) s a város tulajdonát képezi. Kecskemét 1900-

ban vette 160,000 frtért. A 3800 hold területbl csak 7S hold az erd és így

már maga ezen körülmény, a csekély erd útját állja annak, hogy egyelre

nagyobb mennyiség szarvasgombára számíthassunk. Az erd kocsános tölgy,

Quercus pédunculata, itt-ott nyárfával keverve és fleg 20—25 éves fákból áll.

A szarvasgomba leginkább az erdszéleken vagy ritkásan álló fák körül, laza

fekete homokban van, a fáktól 1— 2 lépés távolságban, leginkább olyan helyeken,

hol a fölszíncn kevés, gyér f terem.

Hogy az egyes telepekre könnyen rátaláljunk, az erdrnek kétéves,

fias, fehérszl mangaliczáját, háromhónapos három malaczával vittük ki. A
disznó üget az erd felé, orrát feltartva szagot vesz és egy iránynak tart

;

csakhamar megtalálja a gombát és kitúrja, de rögtön be is kapja, megropog-

tatja. Mivel ilyen helyen többnyire még van egy vagy több példány, a disznót

elzve, kapával kerestünk utána. A jó helyekrl nem szívesen megy el az

állat és ugyancsak sértdve röffen fel. midn az általa fölfedezett ilyen teleprl

elzzük, hogy újabb helyet keressen, a honnan ismét idejekorán el kell

terelni, különben az összes gombát kitúrja és megeszi.

A disznó feltúrta helyen nem mindig van gomba, mert az állat gyakran

makk, gyökerek vagy kukaezok után is keres. A kis malaczok fleg a Tuber

rufum Pico-t és a Tuber Borchii VittA keresték fel, meg nagy elszeretettel

ropogtatták az illatos Mclanogaster variegatus TitlA.

Csakhamar 65 példány szarvasgomba jutott nekünk és vagy ugyanannyit

vitt el a fölfedez mangalicza. Ezenkívül mintegy 20 példány Tuber rufum

és T . Borchii és ugyanannyi Mclanogaster variegatus került gyjteményembe.

A Melanogaster-i, ezen igen kellemes rum-illatú földalatti gombát szintén

esik, de st az angolok többre becsülik a franczia szarvasgombánál. A
baracsi Mclauogaslcr-ck 3— 5 dekagrammosak voltak, de már túlérettek, el-

lágyultak és így asztalra alkalmatlanok, mely körülménybl levonhatjuk azt a

tanulságot, hogy korábban kell e gombát keresni.

A disznó minden különös betanítás nélkül, csupáncsak természetes

ösztönét követve, keresi a szarvasgombát és így könnyen lehetne használni,

ha az a rossz szokása nem volna, hogy a talált gombát azonnal meg. is eszi.

Mivel ezen csekély intelligencziájú állat mód fölött szereti a szarvasgombát.

Bvebben le van írva a következ czikkben : A szarvasgomba hazánkban és

a külföldön. Természettudományi Közlöny 1901. XXXIIÍ. kötet, 377. füzet. (20. lap,

10. ábra.)
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bizonyosan nehezen lehet ezen csemegérl leszoktatni és tanítása fáradságos,

sok türelmet kívánó munka. Arra a czélra azonban, hogy megállapíthassuk

valamely vidéken a szarvasgomba jelenlétéi, nem tudom eléggé ajánlani a

disznót , mert vele hamar és biztos eredményhez jutunk.

Ez alkalommal összeállítom azon föld alatt term gombák névsorát köze-

lebbi lelhelyeikkel együtt, melyeket eddig Pestmegyében találtam. Az egész

nem sok ugyan, de ha tekintetbe veszszük, hogy még hazánkból sem ismerünk

sokat, ha tekintjük, hogy pár év eltt az Alföldrl egyáltalában nem volt föld

alatt term gomba ismeretes és a hegyvidékrl Schulzer, H azslinszk y,

Kalchbrenner mindössze 10 fajt sem ismertek, úgy c néhány alföldi

adat is hézagpótló.*

Pestmegyében eddig a következ földalatti gombákat találtam :

I. Hymenogastraceae Vitt.

Mclanogaster variegatus (Vitt.) Tul. Kecskemét mellett a Helvetia-tclepcn

a Fekete-erdben, Fels-Nyáregyházánál a monori erdben, Baracs-pusztán.

Mindig laza homoktalajú tölgyesben vagy nyárfával vegyes tölgyesben

leltem, igen gyakran a földszínére kiemelkedve. Érett példányokat már június-

ban lehet szedni. Kellemes rum illata van és kitn eledel.

Hymenogaster vulgáris Tul. Homokos tölgyesben, Fels-Nyáregyháza

mellett, a monori erdben, októberben.

Hyslerangium slolouiferum Tul. Kecskeméten a Nyírerd homokos

tölgyesében, a lehullott levelek alatt, szeptemberben.

II. Tuberoideae Vitt.

Tnber aeslivnm Vili. Homokos tölgyesben, fleg a ritkásan álló fák

gyökerei mentén vagy az erdszéleken, Baracs pusztán. Kellemes, ftt kuko-

ricza illata van ezen fekete", varangyos külsej gombának.

Tnber mfum Pico. Kecskemét melleit a Nyírerdben, Fels-Nyáregyházá-

nál a monori erdben, ezenkívül .Baracs-pusztán, homokos tölgyesben, július,

szeptember és október hónapokban.

Tnber Borchii Vitt. Baracs-pusztán homokos tölgyesben, júliusban.

Tnber dryophylum Tnl. Homokos tölgyesben Kecskemét mellett a Nyír-

ben és Nagy-Krösön a Pálfájában, október végével.

Tnber rapaeodomm Tnl. Tölgyfagyökerek mellett Kecskemét mellett a

Nyírben és Nagy-Pálfájában, szeptemberben.

Tnber argeutiuum Speg. Kecskemét mellett a Nyírerdben, homokos

tölgyesben, szeptemberben.

* Hazslinszky Magyarország földalatti gombáit összefoglalta »Beitráge zur

Kenntniss der ungarischen Pilzflora« czím alatt (Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft

Wien, 1876, Bd. XXV. p. 03— ÜS). E munkálatban a következ nyolez lajt írja le :

Gantieria morchelliformis Vitt, Hydnangium uudiiui Ha:sl.. Rhizopogon rubescens

Tul.. Elaphomyces reticulatus Vitt.. ElapTtomyces variegatus 17//., Tuber aestivum 177/..

Choiromyces meandriformis Vitt., Choiromyces gangliformis Vili. Valamennyi hegy-

vidéki lelhelyrl való.
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Pachyphloeus ligerkus Túl. Kecskemét mellett a Nyír homokos tölgyesé-

ben, fekete, humuszos talajban szeptemberben. Eddig Francziaországból isme-

retes a Loire melll.

Genea hispidula Bcrk. Egyetlen példányt találtam Kecskemét mellett a

Nyír-ben, tölgyfa gyökerei mellett, szeptemberben.

Elaphomyces pyriformis Túl. Homokos tölgyesben Kecskemét mellett a

Nyír-ben és Nagy-Krösön a Nagy-erdben
;

július, szeptember és október

hónapokban. Egy-egy idsebb fa mellett 30—60 darabot is ástam. E bársony-

fekete, sima, szagtalan gomba kis idei állás után ers pézsmaillatú lesz és

azt éveken át megtartja.

Eddig Paris melll volt ismeretes.

Elaphomyces rubescens Hcsse. Kecskemét mellett a Nyír-ben, Nagy-

Krösön a Nagy-erdben, öregebb tölgyek mellett bven találtam szeptember

és október hónapban. Szép rózsaszín, tüskés, kemény, kis diónagyságú, szag-

talan gomba. Ismeretes Hessen-Nassau-ból.

Elaphomyces muricattis Cda. Kecskemét mellett a Nyír-ben és Kis Fái-

ban, Nagy Krösön a Pálfájában és Nagyerdben, homokos tölgyesben több-

ször ástam július és szeptember hónapokban. Gummigutti szín, durván tüs-

kés, kemény, mogyoró- kis diónagyságú gomba, mely kezdetben szagtalan,

majd állás alkalmával fokhagyma-, illetve Asa foetida illatú lesz.

Borbás Vincze: Salvia-ink bvebb ismeretéhez.*

Simonkai a múlt deczemberi Pótfüzetek 259—68. lapján a Salvia faj-

vegyülékeirl tanulságosan értekezik. Tartalmát megjelenéséig nem ismertem.

Mellékesen megemlítem, hogy én az 1895. deczember 11 iki szaklésen Salvia

nemorosa var. siibmollis-t »caule pilis patentibus virosa« ; S. silvesíris Rchb.

Pl. Crit. VI. 703; S. nemorosa Rchb. fii. Icon. XVIII. 30, non L.) mutattam,

a mint a Közlöny 1896. évf. 45. 1. kétségbe vonhatatlanul igazolja. Kétség-

telenül ez az els ismert kiinduló eltérés a S. nemorosa-ból a S. villicaulis

felé, még pedig a fváros határában meg Tihanyon, a S. villicaulis elterje-

désének határától jó messzire, úgy hogy ez a var. submollis kétségbe

vonja, vájjon a S. Szörényiensis Simk. valóban hybrid-e, vagy pedig helye-

sebben a var. submollis meg a S. Szörényiensis is csak fokozatos össze-

köt lánczszeme a 5. nemoros a- n&k meg a S. villicaulis-nak, mert a var.

submollis meg a S. Szörényiensis közt más leírható különbség alig van, mint

hogy az utóbbinak virágzó tengelye meg a kelyhe szétálló szürke szr,
amazé olyan mint a S. nemorosa-é vagyis lesímuló ritkásabb szr fedi. Azért

is kiterjeszkedtem erre, mert a tihanyi var. submollis különbsége miatt a

Balaton mellékérl írt munkámban a S. villicaulis ról meg a S. Danubialis-ról

is megemlékeztem és munkám 1900. október elején jelenvén meg, két hónap-

* Felolvasta a szerz a növénytani szakosztálynak 1901. évi januárius 9-iki ülésén.



SALVJA-1NK BUVliBB ISMERETÉHEZ. 25

9. ábra ; a a Salvia Simonkaiana képe természetes nagyságban, b a Salvia

Kerneri magános virága.
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pal hamarább, S i m onkai-val szemben magamnak némi prioritást biztosítot-

tam. Az érdekldnek ez kis összehasonlítás nyomán könnyen szemébe ötlik.

Ezenkívül Simonkai közlésére három megjegyzésem van.

1. A Sálvia dumetorum Andrz. Simonkai szerint a .V. praleusis

ni alakja (i. h. 264. 1.). Senki mással szemben nem vitatom az ellenkezt,

de vele szemben ki kell tntetnem, hogy a keleti magyar növények íinom

(subtilis) vonásai nyomán több fajt alkotott és vele Erdély flóráját jellemezte.

A 5. dumetorum is ilyen subtilis keleti faj, a S i m o n k a i-féle subtilis fajok-

nál nem rosszabb és a .S'. pratensis nek kisebbvirágú ni példáitól, B e s s e r

szava szerint, egyenes sisakjára (fels ajaka), valamint szárnyas hasábú leve

leire nézve eltér ; amannak a levele csak csipkés, a fels ajaka pedig jól

görbül. A »ga!ca recta« a 5. Kemeri (S. nutans X dumetorum) Bl. fajvegyü-

léken is látszik.

A 5. dumetorum így fejldik hazánkban és tovább kelet felé, akármint

gondolkozzék bárki is róla, 80 esztend óta így ismerik, a jobbravaló munkák

(De Cand., Ledeb. stb.) is elismerik és bizonyába a mi vitánk ellenére

sem változtat magán, hanem n természetszeren és Kelet-Európában jellem-

zen, mint a S. pra!ensis-b\ elég élesen elszakadt eltérés, fajta vagy állandó

biológiai jelenség. A S. pralensis-szel termékenyül, ekkor az eltérések jobban

összefolynak, de a .S'. pratensis gynodynam alakja más és ha a S. dumetorum- o\

is ilyennek tekintenk, akkor a 5. pratensis-nck kétféle ni alakja lenne.

A 5. dumetorum védelmére kelni az is késztet, mert más génusz köré-

ben (Fistularia = Alectorolophus, Orobanche) a párta fels ajakának kisebb-

nagyobb görbülését osztályozó különbségnek becsülik ; mi okunk van a Satvia

körében elhanyagolni ?

2. Simonkai a 260—264. 1., a leírás nélkül közölt .S'. Podotica Bl.

és .V. Besseri Bl. létjogát elfogadja. A 5. digenea Borb. is ilyen nomen absque

deseriptione, de ezt »lefokozza« és leírással kisérve 5. Szörényiensis-nok

nevezi. Igaz, hogy én a S. digenea-ról leírást nem közöltem, mert egyelre

csak V ele.no vsky jelölését javítottam. De két olyan közelrl rokon faj

között, a min a ,S". villicaulis Borb. (S. amplexicaulis Rchb., non Lam.) meg

a .S". nemorosa L,, hogy min lehet a közéjök iktatott harmadik, könnyen

elképzeli, leírás nélkül is, a ki a két szült ismeri. Különben pedig két szü-

lnek egyféle hybridjérl leírást gyakran nem közölnek. A S. Szörényiensis

leírásában feltn nekem a »vállon kerekített« levél. Ezzel szemben a S. di-

genea alsó levele is szívalakú, tehát mint S. superueniorosa X villicaulis más

lánczszem, úgy látszik a S. Szörényiensis ti különböz.*

De én engedek és ha a S. Podolica-t leírás nélkül, Simonkai
szerint érvényben lehet tartani, a leíratlan S. digenea-t pedig szabad átnevezni

;

ezen a nyomon következetesen és leírással az idáig leíratlan .S'. Podolica-t

Simon kai tiszteletére szentelem.

S. digenea Borb. Természetrajzi Füzetek 1893. p. 51 S. nemorosatn niagis

refert foliis cordato-lanceolatis, aut cordato oblongis ovatis, acutis, a qua lamen caule

villoso, praecipue autem inllorescentia calyceque pilis patulis densisque cano recedit.
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Salvia Simoukaiana (S. nulaus X pratensis) Boiints, u. Itybr. a

X pratensi caule subscaposo, foliis junioribus subtus cum petiolo albicanti-

lloccosis, adultis pallidis, ncrvis villosis, foliorum basalium forma ovato-cordata,

longc petiolata, inflorescentiae axe eglanduloso, florum partibus minoribus, a

S. nutante autcm inilorescentia magis elongata, vix nutante laxiore, calyce

glabriorc, haud albicante, caule infeiiore paribus foliorum praedito, foliis

adultis subtus haud canesccntibus etc. divcrsa.

Simon kai i. h. 261. és 264. 1. a Salvia Kerneri forrását és hogy

kirás nélkül látott volna világot, tévesen közli. A X Kerneri Blocki leírása

az Osterr. Htan. Zeitsc.hri.ft 1888. évf. 323. lapján jelent meg. Ha a

S. dumelorum-o\, a 5. Kerneri egyik szüljét, mégis csak a 5. pratensis keleti

eltérésének tekintjük, akkor a S. Simonkaiana-t is természetszeren és követ-

kezetesen a S. Kerneri alá vonjuk, a mint következik :

5. Kerneri Bl. llore Salviae dumetorum parvo, galea angusta, recta,

foliis pinnatilobis (Baenitz : Herb. Europ. n. 7807, 1895).

/?) S. Siiiioukaiana Borb. Termtud. Közi. 1901. 202. lap, foliis nonnisi

crenatis, floribus quam in S. nutante paulo maioribus, galea ampliore, curvata (S.

Podoliea Bl., Baenitz 1. c. 7808, Claudiopoli, inter parentes, in foenatis sat rara).*

3. »A Salvia villicaulis Borb. tehát társnévre (synonym fokozandó le
;

ezért a X villicaulis X nemorosa Borb. = S. digenea Borb. 1. c. névadás is

hibás. « (Simk. 264. 1.)

Vizsgáljuk, a S. amplexicaulis Lant. egyez-e a .S. villicaulis-sz&ll

A S. amplexicaulis Rchb. Heuff., N e i 1 r. igenis egyez, de a régibb

S. amplexicaulis Lam. egészen más növény, ezért Neilreich a Diagnosen

98. lapján :

»S. amplexicaulis Reichb. FI. excurs 860, an etiam Lam. lllustr. I.,

68 ?«-t idéz.

Lamarc k a most idézett helyén a S. amplevicaulis-t másfél rövid sorral

ismerteti, kétszer fürészelt level, egyébként kevés jellemzt mond róla, a

mirl valamely zsályát .V. amplexicaulis-niik fölismerhetnénk ; hazája ismeretlen,

a párisi kertben tenyésztették.

Határozott irányt jelöl azonban L a m a r c k nak következ végsora :

»Conf. cum Salvia urticaefolia L.« A S. amplexicaulis nak tehát a virginiai

5. urticaefolia rokonságából, valónak kell lenni és valóban a L a m a r c k-féle

Encyclop. VI. (1804.) köt. 610. 1. a X amplexicaulis meg a X liliaefolia közt

ismerteti a X amplexicaulisí és azt mondja : hazája ismeretlen.

Minthogy most csak X urlicaefolia-val való rokonságról, nem teljes

megegyezésrl van szó ; minthogy továbbá az, hogy a Balkán jellemz zsályája

amerikai fajjal legyen bensbb rokonságban — azt hiszem — S i m o n k a i

maga is tagadni fogja : azért S. urticifolia után, a S. villicaulis-szal való össze-

hasonlítás kedvéért nem fáradoztam. Lamarck az i. h. a S. silvestris t meg

a X nemorosa t külön-külön ismerteti ; ha a X amplexicaulis velk lenne

rokon, nem a X urlicaefolia-hoz hasonlította volna.

* Orvos-természettudományi Értesít. Kolozsvár, XXI., 250. 1. 1899— 1900.
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üe Simonkai tovább S c h o 1 1 eredetijére és a bécsi tévedésre is

támaszkodik. S c h o 1 1 növénye azonban nem Lamarck eredetije, a Flóra

exsicc. austro-hungarica pedig nem ezt az egyetlen növényt adta ki hamis

néven, hanem számos mást, kivált a melyik magyartól kapott nevet. De meg-

néztük S c h o t t-nak idézett S. amplexicaulis-át is H a y n a 1 d herbáriumában,

meg is jegyeztem és neveztem ott az összekevert növényeket. A S. amplexi-

caulis Schott. egy íven egy darab S, villicaulis meg egy darab 5. praiensis

minoritlora. Ugyanabban a borítékban van még S. Valentina Schott névvel

a) S. pratensis levél, b) kissé eltér S. villicaulis, c) jóval nagyobb kelyhíí

Salvia, melynek mint kerti darabnak meghatározásáért idt nem vesztegettem.

Elég ebbl annyi, hogy a S. amplexicaulis Schott, melyre Simonkai támasz-

kodik, több faj darabjainak az összekeverése.

De S i m o n k a i a párisi kert bizonytalan növényeit csak velem szem-

ben védelmezi; ellenben B e c k-kel szemben hihetetlennek állítja,* hogy az

Innia cordata Boiss. a párisi kertbl leirt /. aspera val (Poir) egybevágó legyen.

Végre gyakran már a kezd botanikus is tudja, hogy amplexicaulis-nak

rendesen széles és nyeletlen level és aljával a szárat körülölel növényt szoktak

nevezni, pl. a Lamium amplexicaule, Hieracium a.-t, tehát nem aránylag kes-

keny és részben nyeles-level növényfajt, a min a 5. villicaulis.

Mindezek és számos utánnakeresésem után higgadtan megfontolva és

nyugodt lelkiismerettel neveztem át a S. amplexicaulis Rchb., Heuff., Neilr,,

non Lam., téves néven emlegetett és hazánknak délkeleti részét jellemz zsá-

lyáját S. villicaulis-nak.**

A S. amplexicaiilis-sza.1 a zavart Reichenbach páter csinálta, de

hogy S i m o n k a i-val meg a Flóra exsiccata austro-hungarica-val téve-

dett, saját fia próbálta kijavítani, a S. amplexicaulis-t az Icones XVIII. (1858)

29. 1. a S. silvestris-hez (vagyis a S. nemorosa-hoz) vonja, a »patulo-villosa«

eltérést pedig, a min a 5. villicaulis is, S. neinorosa-nak (non L.) nevezte.

Az irodalomban a S. ainplexicaitlis-ról még a következ véleményeket

gyüjthetjük :

B e n t h a m Labiatae 235. lapján ?-lel a S. virgata-hoz vonja ; a 236. 1.

S. amplexicaulis Horliü. = 5'. Sibthorpii ; v. ö. Ledeb. FI. Ross. III. 365., a

237. 1. 5. amplexicaulis = S. silvestris ex spec. in horto Par. lect. Ugyanez

az eredmény van De Candolle Prodromus XII. (1848) köt. 290. és

292. lapjain.

Steudel Nomenclator II. 1841. 503.1. szerint a S. amplexiaulis Lam.
-- a spanyol S. Valentina Vahl, de ?-lel a S. silvestris, valamint a S. virgata

alatt is említi.

Az Index Kewensis (IV. 790) szerint a 5. amplexicaulis Lam. -— S.

silvestris L.

B e c k FI. v. Südbosn. 142. 1. a S. amplexicaulis Lam. = ? 5. Berlo-

lonii Vis. ! !

* Enumeratio Florae 1887. p. 305.
** A magyar homokpuszták növényzete. 1886. p. 83.
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A 5. villicauHs hazánk belföldjének legdélibb részén, a Drenkovától

Orsován át Plugováig húzott ívvonal irányában terjed. Terem a Balkánon is :

vSzcrbia, Krstilovica, Vránja (Baenitz Herb. Europ. n 8838) ; Bulgária, Várna

(Bornm.) ; Herczegovina, Gredina (Formánek), Graecia ! A következ láncz-

szcm tovább Szibériában a S. deserla Schangin* in Ledeb. C'atal. Dorp.

1824. P . 6, h'chb. Pl. Crit. VI. p. 21, n. 724, mely széles szívalakú és

kihegyezett levele miatt a S. amplexicanlis-nak inkább megfelelne.

Az itt említett 5. nemorosa, var. subinollis, S. digenea, S. Szörényien-

sis, S. vitticaulis meg a 5. deserla most inkább fokonként való alaksorozat

Thuringiától kezdve hazánkon meg a Balkánon át Szibériáig és a geográfiai

tagozódásnak meggyz példaképe.

Bernátsky Jen: A lokvai hegység növényformácziói
Báziás és Fehértemplom vidékén.**

Krassó-Szörény- és Temesmegye határán, az Al-Duna mentén emelkedik

a lokvai hegység. A verseczi hegységhez való közelsége, valamint az a körül-

mény, hogy fkzetc — a verseczi hegységhez hasonlóan — szintén gneisz,

arra indított, hogy növényformáczióit tanulmányozzam és a verseczi hegység

növényformáczióival összehasonlítsam. E czélból egy ízben Fehértemplomba

és onnan Kussicsra, más alkalommal pedig Báziásra tettem egy-egy kirán-

dulást. A lokvai hegység növényzete Fehértemplom vidékén és Báziás mellett

nagyjából megegyezik ugyan a verseczi hegység növényzetével, de a for-

mácziók összetételében, a fajok elfordulásában és a formáczióknak (tenger-

színfölötti) magasság szerint való eloszlásában annyi érdekes eltérés mutat-

kozott, hogy érdemes azokat külön összefoglalásban, legalább röviden ismertetni.

/. Cephalaria laevigata-formáczió. A kopár sziklák növényzete mindenütt

érdekes
; rendesen déli fajok tenyésznek rajtuk. Báziás vidékén a Duna mellett

húzódó Széchenyi-út kemény gneisz sziklákba van vágva. E sziklákon, az

elmállásukból származó homokon-kavicson és a sziklákat helylyel-közzel borító

agyagon gyér növényzet üt tanyát. Védettebb helyen alacsony cserjék-bokrok

nnek. Mélyebb talajon, omlásokon az Andropogon Ischaemon L. szaporodik

cl, éppen úgy, miként a Zlatni-patak völgyében is Fehértemplom vidékén.

Cserjés helyen különböz gneiszt kedvel bánsági növények társaságában a

Centaurea Reichenbachioides Scluir és az Echinops banaticus Rock. pompázik.

Mindezeknél jobban köti le figyelmünket az üröm (Artemisia), mely itt egyszerre

három fajjal jelenkezik : Artemisia Absynthiuui Z., .4. seoparia W. K. és

A. annua L. A verseczi hegységben az üröm elfordulása valósággal ritkásan' ;

a gaz-számba men Artemisia vuigaris-on kívül csak nagy ritkán akad egy-

* Tanulságos nomenklatúrái kérdés, vájjon a késbbi S. deserli Decaisne FI. Sinaic.

1834. p. 10 megmaradhat-e a S. deserta mellett?

Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1901. évi november 13-iki ülésén.
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néhány szál Artemisia Absviitliiuni. Az Artemisia scoparia pedig, meg az

A. annua éppenséggel alföldi növények ; elbbi a közel fekv delibláti ho-

mokon terem ezerszámra, a másik pedig déli Temes és Torontál leglaposabb

vidékein van otthon.* Azért annál meglepbb jelenség, hogy a báziási hegyeken

mind e három Artemisia-faj együtt terem. A legfeltnbb növény mégis a

Cephalaria laevigala (W. K.) Schrad.**, melyet már Heuffel Báziásról említ.

A Cephalaria laevigala Báziáson az Artemisia-ínjok társaságában, csupasz

málló sziklákon bven terem. .Sem a verseczi hegységen, sem pedig

Fehértemplom-Kussics vidékén nem fordul el ; leginkább Krassó-Szörény-

megye mészhegyeirl ismeretes. Az ers, zöldes szárral, aránylag nagy,

szalmafény virágzatával meg szárnyasán hasogatott, kissé hsos vagy brnem,
kékes zöld leveleivel els pillantással olyan növényt ismerünk fel benne, mely

átmeleged talajt és sok napfényt kedvel, a szélben is megállja helyét, de

mindamellett a száraz levegt megsínyli, hanem inkább a leveg nagyfokú

páratartalmát kívánja. Mindez magyarázatul szolgálhat a roppant szárasztó

szeleknek kitett verseczi hegyeken való hiányzására és a Széchenyi-út mentén

való tömeges elfordulására.

//. Tölgyes. Ha Kussicsból (Fehértemplom mellett) kiindulva a lokvai

hegységnek tartunk, a »lokvai út« menti tölgyesbe érünk. Ez a tölgyes, úgy

mint a verseczi erdk java része, fleg Quercus sessilijlora L.-bl és Tilia

tonienlosa Mnch.-b'ó\ való. Azonban itt alig 200—300 méternyi magasságban

olyan fák is keverednek az erdbe, melyek a verseczi hegységen nagyobb magas-

sághoz vannak kötve; ilyenek: Fagus silvatica L., Tilia cordaia MilL, Tilia

platyphyllos Se, stb. Azonkívül még Quercus Cerris L., Carpinus Betulus L.,

Sorbus torminalis L., Sorbits auciiparia L., Prumis Avium L. és Piríts com-

munis L. is jelenkeznek, úgy hogy a lokvai út menti tölgyes igen kevert

erd benyomását teszi reánk. A tölgyes övében meredek köves hegyoldalakon

a Centaitrea Reichenbachioides n, árnyékos helyen sokszor fehér virágokkal

és ez esetben fehér fészekpikkelyekkel. Azonban a Verseczen olyan közön-

séges Thyinus lauuginosus Mill. és Dianthus giganleiforinis Borb. helyett itt

Tliynuts -montanus W. K., Dianthus trifasciciilalus K. meg D. Armeriaslrmn

Wulf. n. Ugyanitt Hieracium sessilijloram Friv. (Temesmegyére nézve új

florisztikai adat) is található. Gazos helyen, de árnyék alatt, a Physalis Alke-

kengi L. termései piroslanak. Kedvez talajon Pteris aquiliua L. n. Végül

az erd lián növényei közül leggyakoribb a Vitis vinifera L. Báziás leg-

közelebbi környékén az erd le van tarolva és jelenleg silány cserjék-bokrok

alkotta cserjés sarjerd bontja a hegyeket. Azonban a nehezebben hozzá-

férhet helyeken, a távolabbi hegyeken, különösen azoknak meredekebb

" Nem egyszer szedtem Alibunár, Ulma, Mramorák, Dubovácz stb. környékén
* A »K e \v lndc x« szerint a Cephalaria Jaevigata azonos a C. cornicitlata-

val ; A. P. D e C andolle szerint (Prodromus, IV. p. 648) ez a növény Cephalaria

centauroides a) communis-nak nevezend, melytl a Ceph. cent. j3) cornicitlata külön-

bözik. A bánsági flóramúvekben azonban (Heuffel, Borbás) ez a név » Cephalaria

Jaevigata* van elterjedve, Waldstein és Kitaibel pedig laevigata species néven

alaposan ismertették, azért a fönti elnevezést megtartom.
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oldalain, si erdyegetáczió tartotta fenn magát. A Ribis-patak völgyében föl-

menet csakhamar tölgyesbe érünk. A báziási tölgyes élesen elüt úgy a verseczi

hegység tölgyeseitl, mind a fehértemplom-vidéki tölgyestl, mert az uralkodó

tölgy faj benne nem a Quercus sessiliflora, hanem a Quercus Cerris. Sehol

az egész vidéken olyan nagy tömegben némelyütt szinte egymagában

erdt alkotva — és olyan óriási példányokban nem találni csertölgyet, mint a

Ribis-patak völgyében. Másrészt azonban lényeges megjegyezni, hogy itt is az

uralkodó Oueiriis-ía] után a Tilia tomentosa fordul el legsrbben. Az összes

dél-temesmegyei és szomszédos terület tölgyeseket jellemzi a Tilia lomentosa

tömeges elfordulása ; még a deliblati homokon is si idkbl megmaradt

tölgy-ligetekben (Quercus pedunculata) hatalmas Tilia tomen/osa-példknyok

nnek. A báziási tölgyesben is néhol több a Tilia tomentosa, mint a tölgy.

Nem hagyható azonban említés nélkül az sem, hogy a báziási erdben a

tölgyfák — illetleg cserfák és hársfák kérgeit vastag mohapárnák fedik és

hogy a Tilia lomentosa terebélyes koronáin nem ritkán Viscum album L.

telepedik meg. Más, itten elforduló fák, illetleg cserjék még a következk :

Quercus sessiliflora L. , Carpintis Betulus L., Fraxinus excelsior L., Acer

campestre L., Sorbus torminalis Z., Cornus mas L., Cornus sanguinea L.

stb. A fákra Clematis Vitaiba L. és Vilii vinifera L. kúszik, némelykor

olyan mennyiségben, hogy az erdt járhatatlanná teszik. Erd szélén nyo-

morék Cotinus Coccygyra Scop. is akad. Mint igazi bánsági tölgyest jellemzi

a roppant mennyiségben elforduló Helleborus odorus II'. A', és egyes Ruscus

aculeatus L. bokrok. Nagy ritkán Paconia ban Aica Roch.-i is találni. Cseppet

sem rendkívüli, de igen figyelemre méltó jelenség az, hogy ha a meredek

hegyoldalon fölemelkedve lapos hegytetre érünk, ott az erdnek hirtelenül

vége szakad és esetleg kaszáló meg kukoriczás, vagy ismét a fentemlített sivár

cseplyevegetáczió tárul szemünk elé ; ez világos bizonyítéka annak, hogy a

szálerdt csak ama hely hozzáférhetetlensége mentette meg az elpusztulástól.

///. Bükkös. A verseczi hegységen tiszta bükkös csak a hegység

északnyugoti oldalán, 400 meter tengerfölölti magasságban van. A lokvai úton

sokkal mélyebben, 300 meter alatt, találunk szép bükköst. Báziáson, a

Ribis-patak egy mcllékvölgyében, olyan bükkös van, mely vagy 200 meter

(tengerszín-fölötti) magasságra ereszkedik le. A mint a Quercus Cerris és

Tilia tomentosa alkotta erdben jártamban egy magas, meredek falakkal

körülvett szk mellékvölgybe jutottam, egyszerre bükkösbe értem, a mely

egészen a patak mellékágáig ért le. A lokvai úton pedig az út tetpontján túl

szintén bükköst találtam.

Mig a tölgyest sokszor cserjék, bokrok és kórok tarkítják, addig a bük-

kösben fás növény, bükkfán Fagns silvatican kívül, alig kerül és a

dudvás növények is csekély számmal vannak, azok is bizonyos tekintetben mind

egyformák, a mennyiben fleg csak az erd barna aljából ersen kirívó zöld,

széles lombozatukkal tnnek fel. A bejárt bükkösökben a legfeltnbb bükkös-

ben lakó növények a következk : Aspidium angnlai e Kit., Aspleniii-.m adian-

lum nigrnm L., Athyriuin fix femiua I.., Polypodium vulgare L., Scolopendrium

vulgare Sm., Asarum europaeum f... Chrysosplenium allernifolium /-., Hedera
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Helix L., Oxalis Acelosella L., Ruscus Hypoglossum L. és Turnus com-

iniinis L. A báziási, meredek lejtn álló bükköst különösen az Aspidium

angulare és Scolopendrium vulgare elszórtan álló, a puszta, barna, nyirkos

agyagból kiemelked, zöld nagy bokrai jellemzik. Déli Temes- és Krassó-

Szörény- megyékben már többször tapasztaltam, hogy a Chrysosplenium allerni-

folium és Scolopendrium vulgare, kiváltképen pedig a Ruscus Hypoglossum

bükköshöz kötött növények és ha tölgyesben kivételesen meg is találjuk, az

olyan magasságban van, a hol rendesen bükkös van (600—700 méter magas-

ságban). Verseczen a mélyebben álló tölgyesben Ruscus aculeatus terem, a

fölötte következ bükkösben pedig Ruscus Hypoglossum n helyette. Báziáson,

a hol azonos magassági övben — azonban két különböz ponton — tölgyes

és bükkös van, a tölgyesben is Ruscus aculeaius, a bükkösben pedig ismét

csak Ruscus Hypoglossum található. A bükkalji növényeket, mint a milyenek

a fönt említettek és még mások, pl. Paris quedrifolia L., Polygonatum multi-

florum (L.J, Aulhriscus nemorosa (M. Bieb.J, Asperula odorata L., Asperula

leucanthera Beck., valamennyit két közös sajátság jellemez : lombozatuk ersen

fejldik ki ; a Ruscus Hypoglossum-on az élettani tekintetben levélszámba

men levélágak (phyllocladium) nnek nagyokra és lehetleg széles, sokszor

épél es épszél, földhöz lapuló vagy vízszintesen elhelyezked levelekbl áll,

mely a szórt fényt jól kihasználja ; chlorophylltartalmuk igen b, azért színük

élénk zöld ; cuticula-juk sokszor vékony, a mechanikai rendszer bennök a

vízszállító és szellztet rendszerrel szemben háttérbe szorul ; a szervek el-

szrösödése elenyészen csekélyfokú. Ehhez járul az, hogy virágzatuk vagy

egyáltalán fel sem tn (az Asarum europaeum virága földbe van rejtve),

vagy zöldes, legföljebb tiszta fehér szín és említett esetben a virág bizonyos

alkotó részei még áthasonításra is szolgálnak (pl. a Paris quadrifolia lepellevelei,

a Polygonatum multiflorum virágának csücskei).

A lokvai hegységben a bükkösök szélén folyó kis csermelyek mellett

igazi erdei, patakmenti növények díszlenek, úgy mint Aspidium filix mas /..,

Angelica silveslris L., Galeopsis speciosa Mill., Knautia Drymeja Heuff.,

Salvia glutinosa L. stb. ; a fákra itt nem Clematis Vitaiba, sem Vitis vinifera,

hanem Humulus Luptdus L. kúszik. E növények közül a Knautia Drymeja

és a Salvia glutinosa a verseczi hegységbl ismeretlen volt eddig, azonban a

Knautia Drymeja-t 1901. szeptember hónapban a kutasi csúcsra tett újabb

kirándulásomkor a kutasi hegy tetején megtaláltam, a hol elég bven terem.

E szerint ezt a növényt az egész vidék bükkövének közönséges növényei

közé kell sorolni.

Ha ezek után a lokvai hegység növényökologiai viszonyait ítéljük meg,

a verseczi hegységen uralkodó viszonyokkal szemben itt különösen két

ökológiai tényezvel kell számolni. Elször meteorológiai szempontból való-

színnek mondhatjuk, hogy a lokvai hegységben, kiváltképen annak a

Dunához közel es részeiben, a verseczi hegységen olyannyira hatásos dél-

keleti szelek nem érvényesülnek. Másodszor az orografiai viszonyok, neve-

zetesen a mély völgyek összeszorulása a leveg mozgását akadályozza meg,

a napsugarak hatásának mértékét leszorítja és b harmat- és ködképz-
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dést okoz. Ha mindezeket figyelembe veszszük, könny lesz megmagya-

rázni a verseczi növényzettel való összehasonlításból folyó legfeltnbb

jelenségeket, úgy mint a fajoknak és a formáczióknak nagyobb mélységben

való megjelenését, a bükkösnek jellemzbb, tisztább kifejldését és az epiphyt-

növények srbb tenyészését. Hogy a verseczi hegység szárazabb oldalain a

hegység tövétl egészen a legmagasabb csúcsáig tölgyes n, ellenben a

lokvai hegységen már 200—300 méter magasságban típusos bükkös találkozik,

ez nem rendkívüli jelenség, a fentebbiekbl könnyen magyarázható és hozzá

hasonló példa Magyarországon bven van. így pl. ugyancsak Krassó-Szörény-

megyében, a megye szívében, emelkedik a Muntye Szemenik. E hegy ersen

kimagaslik a különben hegyes-völgyes környezetébl. Rajta 1445 méter magas-

ságig emelkedik a bükkös, ellenben Oraviczán, a báziási Ribis-völgyhez

hasonlóan, szken összeszoruló, meredekfalú völgyek oldalain, vagy 400 méter

magasságban fenyves n si idk óta. Tehát itt egyrészt a hely kitettsége a

bükkösnek roppant magasságba való felhatolását tette lehetvé, másrészt a

kedvez völgyképzdés a fenyvesnek igen alacsony fekvésben való megjele-

nését okozta.

Gombocz Endre: Sopron környékének edényes flórája.*

Hazánknak több olyan területe van, a melyet florisztikai tekintetben még

nem kutattak át, pedig talán sajátságai miatt vagy a teljes hazai flóra össze-

állításának érdekében megérdemelte volna. Ezek közé tartozik Sopron-megyének

és Sopron város környékének területe is, melyre vonatkozólag csak nagyon

gyér adataink vannak. E közleményemben csak ezen adatokat akartam szapo-

rítani, a megnevezett nóraterületre vonatkozólag.

Sopron flórájával körülbelül öt éve foglalkozom, ez alatt sikerült meg-

lehetsen teljes gyjteményt összeállítanom ; a kétes fajokat a Nemzeti Múzeum

növénytani osztályának herbáriumi anyagával hasonlítottam össze. Dolgoza-

tomnak összeállításakor Ne ilr e i ch-nek »Flóra von Niederösterreiclv: czím
munkáját vettem alapul.

Geográfiai és geológiai viszonyok.

Ha az átkutatott flóraterület nem is vonatkozik az egész megye terjedel-

mére, annyiban mégis érdemes volt az áttanulmányozásra, a mennyiben a

megyének éppen ezen a részén érintkezik a síkvidéki Hóra az ausztriai alhavasok

növényzetével és e területen együtt találjuk a kristályos kzeteknek és a meszes

paláknak jellemz növényeit.

A soproni flóraterület két oldalt emelked medenczét alkot, a melynek

határai a Fert tava, északon a somfalvai dombok, nyugot felé az Alpeseknek

a nyújtványai, melyek a barkai dombokkal a déli határokat alkotják. A terület

* A növénytani szakosztálynak 1901. évi februárius 13-iki ülésén elterjesz-

tette F i 1 a r s y. k y N á n d o r.

Növénytani Közlemények, ihol'. I. kötet, 1. füzet. *J
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túlnyomóan hegyes. Megszakítja és a keleti meg a nyugoti félt egymástól

elválalasztja egy északnyugot felöl délkelet felé húzódó keskeny lapályos

csík, mely nek átlagos magassága 200 méter és ott legkeskenyebb, a hol

Sopron város fekszik. Délkelet felé mindjobban kiszélesedik és >a Kis-Magyar-

Alföldbe olvad bele. Kisebb lapály terül a Tó-malomnak nevezett mocsaras

vidék körül, mely észak felé a kismartoni síkságban folytatódik. A Fertnek

nyugoti partján is húzódik egy keskeny sík.

A hegyes vidéknek egyik fzömét az Alpesek nyújtványai alkotják, a

melyek Fraknó alatt lépnek át Sopron-megyébe a hol észak felé ágat bocsá-

tanak, mely a Rosalia-hegységet alkotja; egy másikat kelet felé, a mely Brenn-

bergnél több ágra szakadva, nagyobb terjedelm hegyes vidékké szélesül ki.

Egyike ezen ágaknak egészen Sopronig nyúlik és keleti lejtjén a »lverek-

nek« nevezett gyümölcsös kertek foglalnak helyet.

Az Alpcseknek nyújtványai, melyeknek átlagos magassága 450 m, fleg

gnejszbl, csillámpalából vagy a két kzet közötti átmenetekbl vannak alkotva.

Összefügg sziklákat nem igen képez; innen van e hegyeknek a hullámszer

ellaposodó alakjuk. A brcnnbergi hegyekben harmadkori rétegekbe lerakódott

kszéntelepek vannak.

A fertmelléki dombok t/2 mértföld szélességben három mértföld hosszú-

ságban és 230 méter átlagos magasságban a Fertnek a nyugoti partján vonul-

nak. Valamint a Soprontól északra cs dombvidék (ú. n. bécsi dombok), úgy

ezek is a Lajtha-h^gységnek a kiágazásai. Fképzik a lajthamész, a homokk,

a konglomerát és a márga. A lajthamész, melyben tömérdek kövület (Pecten,

Ostrea stb.) található, hatalmas kbányák nyitására adott alkalmat.

A somfalvai, a kopházai és a rákosi lapályok harmadkori rétegekbl,

ú. m. homokból, agyagból és belvedere-bl vannak alkotva. A Fert nyugoti

partja keskeny alluvium-korbeli rakodmány.

Florisztikai tekintetben lényegesebb folyóvíz a brennbergi hegyekben két

ágban ered Ikva, mely a Hanságban vész el. Nagyobb állóviz a Kis- és a

Nagy-Tómalom.

A Fert tava eredetileg körülbelül 8 l/>> négyzetmértföld terület volt, ma
már a lecsapolás következtében ennek a felére apadt. Sókkal rendkívül telített

vize nagyon kedves tenyész helye volt a halophilnövényeknek, melyek ma
talán már végképen kivesztek a környékérl.

Florisztikai viszonyok. Sopron környéke nem specziális flóraterület

;

növényzete meglehetsen egyezik Alsó-Ausztriáéval, de természetesen ezé a

havasi flórának nagyszámú képviseli miatt jóval gazdagabb. N e i 1 r e i c h

»Flora von Niederösterreich« czím müvében csak egy növény van említve,

a mely Sopronmegyében megvan, Alsó-Ausztriában pedig Alsine fuscietdata

M. K. nem fordul el. A Cirsium oleraceum Scop. var. amaraniiiium-ot,

melyet szintén találtam Sopron környékén, Neilreich ugyancsak nem említi

az alsó-ausztriai növények között. De ezért Sopron flóráját nem mondhatjuk

szegényesnek. Kovács Gyula, hazánknak már régebben elhunyt botanikusa

szerint, Sopronmegye flórája 1200 fajt számlál (lásd : A magy. orv. és termvizsg.

1841-iki vándorgylését .Sopronban).
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Hogy a flóra képe az idvel miként változott, azt megítélhetni abból

a két munkából, a melybl egyedül lehet valamit .Sopronnak egész flórájára

nézve menteni. Az egyik Deccard és Loev »Flóra Soproniensis« czímíí

mve 1700-nak els felébl, (csak az eredeti kézirat másolata van meg a soproni

ev. lyceum könyvtárában ; az eredeti kézirat hollétét nem tudni) ;* a másik

Szontagh Mi kló s-nak »Enumeratio plantarum territorii Soproniensis

stb.v; czím munkája 1863-ból (megjelent a »Verhandlungen der kais. königl.

zool.-bot. Gesellsch. in Wien". 1803-ik évi kötetében). E két munkából

nagyon sok érdekes adat ötlik szemünkbe. így, hogy egyet jegyezzek csak

meg, nagyon különös, hogy az Erigeron canadense LA még Szontagh
sem említi. Ha tekintetbe vesszük, hogy Sopron környékén különösen az újabb

idben történtek nagyobb mérv természeti változások (erdirtás, a Fert

lecsapolása), úgy jogosnak vehetjük azt a föltevést is, hogy Sopron flórája az

els 150-éves idszakban legfeljebb ugyanannyit változott, mint az utolsó 40 esz-

tend alatt.

A következ Ü e c c a r d említette növényeket már S z o n t a g h sem

találta :

Hypochoeris glabra L.

Sonchus palustris L.

Chenopodium Botrys L

Cerastium repens L:

Myosurus minimus L.

Bupleurum rotundifolium L.

Seseli Hippomarathrum L.

Orlaya granditlora Hoffm.

Lythrum Hyssopifolia L.

Daphne Mezéreum L.

Alisma ranunculoides L.

Orchis mascula L.

Ophrys myodes L.

Gymnadenia odoratissima

Reichb.

Calamintha alpina Lam.

Ajuga Chamaepytis Schreb.

Petasites albus Gártn.

Senecio Doria L.

Arnoseris pusilla L.

Az utóbbi 40 év alatt valószínleg a következk veszhettek ki :

Potamogeton natans L. ! Centaurea solstitialis L. I Nuphar luteum Sm.

Loranthus europaeus

Ceratocephalus falcatus Pers. Potentilla supina L.

Ranunculus aconitifolius L. ' Potentilla hirta L.

Linum narbonense L. (?) Potentilla aurea L.

Euphorhia segetalis L. \'icia onobrychioides L.

Gentiana cruciata L.

Xeranthemum anniium

Primula farinosa L.

Androsace maxima L. Kuhus caesius

Viszont észlelhet az az érdekes jelenség, hogy némely faj közel két év-

századon át megtartotta eredeti termhelyét (Listera ovata R. Br., Linaria

genistaefolia MM., Asplenium Ruta Muraria L., Bupleurum falcain ni L.j.

Itt lehet megemlíteni, hogy a brennbergi kszénbánya bitumen-es márga-

paláiban találtak levéllenyomatokat, a melyek a Salicaceae meg a Cupuliferae

családba tartoztak, vagy pedig a Betula prisca E/t., Taxodites dubius Sternb.,

vagy a Daphnogene és Carya fajoktól származtak.

A következ növényeket sem Deccard, sem Szontagh nem emlí-

tette még és így Sopron flórájára nézve újaknak tekinthetk.

Lemna minor L. Aliiura l'allax R. et. S.
|
Crocus Heuffelii Köm.

Alisma plantago L. var.

lanceolatum Koch.

Alopecurus geniculatus

Phleum pratense L.

Allium flavum L.

Allium oleraceum L

Veratrum album L.

Iris variegata I.

'ans q uadrifolia

I Orchis maculata L.

Cephalanthera rubra Rich.

Cephalanthera pallens Rich.

* Lásd: Kanitz, Kin Versuch der Geschichte der Botanik in Ungarn.
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Epipactis latifolia Ali.

Himantoglossum hircinum

Rich.

Coralorrhiza innata R. Br.

Cuscuta europaea L.

Tragopogon orientális 1

T. minor L.

Prenanthes pürpurea L.

!
Lactuca muralis L.

Chondrilla juncea L.

Myosotis hispida Schlechtd. : Taraxacum corniculatum DC.

Salvia ofíicinalis L.

Origanum albiflorum L.

Lamium album L

Galeopsis pubescens Bess.

Veronica prostrata L.

V. serpyllifolia A 11.

Melarapyrurn barbatum L.

Cephalaria transsilvanica

Schrad.

Erigeron canadense L.

Inula ensifolia L.

Galinsoga parviflora Cav.

Tanacctum vulgare L.

Filago germanica L.

Senecio silvaticus L.

Centaurea montana L.

Cirsium canum M. B.

Cirsium oleraceum Scop.

var. amarantinum

Hieracium boreale Fr.

H. rigidum Martin.

Pirola rotundifolia L.

Monotropa Hypopytis L.

Cucubalus bacciferus L.

Stellaria glauca With.

Malachium aquaticum Fr.

CerastiumglomeratumThuill.

Alsine setacea W. K.

Portulaca oleracea L.

Hepatica triloba Chaix.

Ranunculus Lingua L.

Thalictrum minus L.

Aquilegia vulgáris L.

Actaea spicata L.

Erysimum cheiranthoides L.

Farsetia incana R. Br.

Dentaria bulbifera L.

Oxalis stricta L.

O. Acetosella L.

Geránium pusillum L.

G. eolumbinum L.

Hypericum hirsutum L.

Euphorbia t'alcata L.

Astrantia major L.

Trinia vulgáris DC.

T. Kitaibelii M. B.

Pimpinella magna L.

Seseli coloratum Ehr.

S. glaucum L.

Peucedanum Chabraei

Reichb.

P. alsaticum L.

Selinum carvifolia L.

Oenothcra biennis L.

Spiraea Ulmaria L.

Prunus insititia L.

Genista Mayeri Janka.

Trifolium rubens L.

Trifolium procumbens L.

Melilotus álba Desv.

Robinia Pseudacacia L.

Coronilla montana Scop.

B o r b á s Vincze a Természetrajzi Füzetek 1884-iki évfolyamában (VIII.

k. p. 74), »Amagy. nemz. múzeum növénytani kézirataibók czím czikket közöl,

melyben írja, hogy F o r s t e r Károly Sadler Budapest növényzetérl köz-

lött els enumeratiójában aláhúzta azokat, melyek Szalonak körül közönsé-

gesek, azokat melyeket Sadler nem említ, a betzött tiszta lapokra jegyzé fel.

Forsternck ezen adataibi Borbás is közöl Sopronmegyére új adatokat, azon-

ban ezek csak részben újak, mert Impatiens noli tengere L., Physalis Alke-

kengi L., Phyteuma spicatum L., Scabiosa Succisa L., Spiraea Aruncus L.,

Calluna vulgáris Salisb., Bellis perennis L. fajokat már részben Deccard,
részben S z o n t a g h vagy mindketten említik és. így csak a következ fajok

Actaea spicata L., Lysimachia punctata L., Sanicula europaea L., Veronica

longiíölia L. maradnak mint újak ; ezeket én is gyjtöttem.

A flóraterületen két egymástól határozottan elüt részt különböztethetünk

meg; a keleti fél meszes talajának flóráját és a nyugoti rész kristályos kze-

teinek növényzetét. A két terület közötti ellentét olyan nagy, hogy p. o. egyes

növények, melyek a nyugoti területen óriási számban fordulnak el, így a

Calluna vulgáris Salisb., Vaccinium Myrtillus L., a keleti részen egészen

hiányzanak. Viszont a meszes talajt kedvel Linum-ok nem találhatók a nyu-

goti félen. A keleti meszes dombokon még az is észlelhet, hogy a Hóra

itt-ott egyes foltokra, erdkre izolálódik. Ez a terület általában gazdagabb a

nyugotinál.

Ugyanitt a Tómalom-nak nevezett mocsaras vidéken a mocsári flóra

is képviselve van. Itt található a Pinguicula vulgáris L., mely Klein

Gyula tanár szerint (L. Term. Közi. IX. k. 32. lap. Magyarországnak csak
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három vidéken található, ú. m. a Kárpátokban, a Hanságban és Sopron

környékén.

A nyugoti flóraterület sokkal szegényebb, de annál üdébbnek látszik a

»szürkének« mondható meszes flórával szemben.

Különösen jellemzi e vidéket, hogy egyes fajok nagy csuportokban talál-

hatók, így a Calluna vulgáris Sálisb., Vaccinium Myrtillus /... Eupatorium

c.uuiabiiiuni L., Gnaphaliiim ok, Filago-k, Sénecio-k. stb. Az erdkben a

Pozsony megyében is hiányzó Cyclamen europaeum L. bven található.

Külön területet zár magába a Kecske-pataknak mély völgye, melynek

némely részében különösen a Humulus és a Cucubalus jelenik meg óriási

mennyiségben.

A két hegyvidék között húzódó sík területnek flórája a mi veit romtalaj

és a legel növényei közül kerül ki. Különösen számosak a Cardwus-ok,

Onopordon, /falum, Dipsacus, Euphorbia-k, Marrubium stb. fajok.

Tuzson János: A ketts évgyr keletkezésének

egyik esetérl.*

A ketts vagy álévgyrk keletkezésével különösen K n y, W i 1 h e 1 m és

Jóst foglalkoztak és dolgozataikból kiderül, hogy ha hernyórágás, mesterséges

lekoppasztás, vagy korai lombhullás miatt a lombos fák leveleiket nyár folya-

mán elvesztik, e fák még ugyanabban a tenyészeti idtartamban újra kihajtanak

és az új kihojtás eltt és után keletkezett farész, két évgyr gyanánt jelen-

kezik. A lombozat hirtelen elpusztulását tavaly május 12-én és 13-án ész-

leltem, a mikor országszerte ers kései fagy (Selmeczbányán 5-5° C.)

volt, a minek következtében a bükk- és a tölgyerdk lombozata nagy területeken

egészen elpusztult. Ezek az erdk nyár derekán ismét kihajtottak.

A bükkfák ugyanazon évi vastagodását vizsgálva, azt találtam, hogy

ez az évgyr egyrészt vékonyabb, mint a megelz években keletkezettek,

másrészt pedig, hogy két lenyészeti gyrbl van alkotva.

A szerint, a mint a csúcsokból, vagy a törzsek alsóbb részeibl, - az

excentrikus keresztmetszetek szélesebb vagy szkebb oldaláról és ersebb

vagy lassúbb növés példányokról vett darabokon vizsgáljuk e jelenséget, el-

térések tapasztalhatók : majd az els, majd a második fagyr a szélesebb,

st egyik vagy a másik el is maradhat. Emez eltérést az egyes részek és

példányok különféle növekedési menetébl magyarázom.

A tölgyfákon (üuercus sessiliflora) az illet évgyrben nem látható

két tenyészeti gyr és csupán az jelzi a lombozat elfagyásának meg az újból

való kihajtásnak a hatását, hogy ez az évgyr az elbbieknél szkebb és a

tavaszi edéuygyr jóval szélesebb, mint rendesen szokott lenni.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1901. évi április 10-iki ülésén.
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A bükk és a tölgy közötti eme különbség részben e két faj rügyfakadása

menetének az elüt módjában, részben pedig abban leli magyarázatát, hogy a

megfigyelési területeken a fagy idejében a bükk már egészen ki volt hajtva,

a tölgy pedig csak éppen hogy lombosodásnak indult volt.

IRODALMI ISMERTET.
Tuzson János : .4 fenycsemeték Botrylis - betegségérl. — Erdészeti

Kísérletek II. kötet 2-dik számában, színes táblával.

Tuzson 1898-ban az ország több vidékén tapasztalta, hogy az Abies

pectinata, A. Nordnumniana, Pseudotsuga Douglasii és Picea excelsa csemetéi

egy bajtól szenvedtek, mely a legfiatalabb hajtások lekonyulásában, megbar-

nulásában és elszáradásában nyilvánult.

A baj okozójául szerz a Botrytis Douglasii Tub. nev gombát ismerte

fel, melyet T u b e u f mint a Douglas-feny egyik betegségét írta le. Miután

Tuzson a betegséget nemcsak a Douglas- fenyn, hanem az említett más

fajokon is észlelte és pedig a szabadban, természetes fertzés révén elterjedve,

azt tanulmány tárgyává tette és a következket figyelte meg.

1. E gomba, - a mellett, hogy elhalt növényi részeken, mint saprophyta

is jól tenyészik, az említett fenyfajok zsenge hajtásaival szemben,

határozottan élsköd jellem és e fenyfajok egyformán megkaphatják ezt a

betegséget.
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2. E gombafaj morfológiailag egészen azonos a Botrytis cinerea Pers.

fajjal, mely a szl levelén, bogyóján és más angiosperm növényeken éls-

ködik, különösen melegházakban.

3. A B. Douglasii a B. cinerea-tól gazdanövények tekintetében sem

különbözik, mert fenyhajtásokról vett anyaggal rózsa és szl meg más

angiosperm növények eredménynyel voltak fertzhetk és megfordítva : meleg-

házi rózsahajtásról vett conidiumokkal beteggé lehetett tenni a fenycsemetéket.

4. A peritheciumokból ismét csak #o/r_y//s-vánkosok nttek ki, mely

okból tulajdonképen a gomba pontosan nem határozható meg, de ugyanez

áll a melegházakban és a szabadban különféle angiosperm növényeken tenyész

B. cinerea-ra. nézve is, melynek sclerotiumaiból szinten nem, - - vagy csak igen

nehezen tenyészthetk a Sclérotinia FuckeJiana De Bary peritheciumai. Ez

okokból a B. Douglasii a B. cinerea mellett, mint külön faj nem állhat meg

és a prioritás elve szerint a Botrytis cinerea Pers. megnevezés érvényes.

A betegség káros hatása ellen a szabadban csakis az által védekez-

hetünk, ha a tenyésztend fajokat az illet viszonyokhoz mérten helyesen

választjuk meg és ezeket kellen ápoljuk, mert a jól tenyész, erteljes csemeték

a koronként esetleg megjelen bajt könnyen kiheverik, míg a gyenge növé-

süek ennek áldozatul esnek.

Melegházakban pedig a növényekrl a megtámadott részeket el kell

távolítani és ezenkívül a növényeket és környezetüket egyáltalában tisztán kell

tartani elhalt növényi részektl, melyeken a betegség okozója a legjobban

tenyészik és szaporodik.

A betegséget az eladó formaldehydben konzervált fenyhajtásokon mutatta

be, az 1901. április 10-ikén tartott szakosztályi ülésen.

Tüzson (Selmeczbánya;.

Növénytani Repertórium.*

aj Hazai irodalom:

Hegyi Dezs : A búza rozsdájának tanulmányozása. — Kisérletügyi

Közlemények 1901. IV. köt., 4. füz., 314—349. lap.

Francé Rezs: A gyümölcsfák monilia-betegsége; u. o. 350—364. lap.

Tóth Gyula : Az 1900-ik évben termelt és fermentált magyarországi

dohányok nicotin-tartalmáról ; u. o. 5. füz., 365—372. lap.

Faltin Adolf: Adatok a búza és liszt vizsgálatához; u. o. 373—380. lap.

Hegyi Dezs: A ezukorrépa betegségei hazánkban az 1901. évben;

u. o. 405—415. lap.

Bencze Gergely: Az erd és a csapadék. — Erdészeti kísérletek 1901.

III. évf. 3. és 4. szám. 104—120. lap.

\i rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni minden elz füzet óta nyomtatás-

ban megjelent hazai eredet, vagy hazái vonatkozású szakirodalmat, kiterjeszkedvén

a növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni vagy pedig a megjelent közlemény for-

rásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Hudyma Emil : A virágok és rovarok kölcsönösségének titkai. — Nagy-

szombati kath. fogymnasium 1900/901. értesít ;
1— (57. lap.

Kovalik József: Értekezések a búzáról, mint tápnövényrl, kapcsolat-

ban hazánk agrikulturalis fejldésével. — Szolnoki áll. fogymnasium 1900/001.

értesít ; 3—29. lap.

Tkés Lajos : Az elterjedés növénybiológiái alapjelenségei. — Temesvári

kath. fogymnasium 1900-901. értesít; 3— ,33. lap.

Ascherson Pál : Aegilops speltoides Jaub. et Spach és európai el-

fordulása. — Magyar Botanikai Lapok 1902. évf. 12—1(3. lap.

Borbás Vincze : A pásztortáska fajtái. — Magyar Botanikai Lapok 1902.

évf. 17—24. lap.

Thaisz Lajos : A hazai flórának új polgára. (Astragalus depressus.) —
Magyar Botanikai Lapok 1902. évf. 24—26. lap.

Borbás Vincze : Abies sive Picea ellipsoconis. — Magyar Botanikai Lapok.

26-27. lap.

Wagner János : Turóczvármegye edényes növényei. — Magyarországi

Kárpátegylet Évkönyve. XXVIII. évf. 1— 156. lap.

Treitz Péter : Magyarország talajainak beosztása klimazónák szerint.

— Földtani Közlöny. XXXV. k. X— XII. füzet. 1901. 353—350. lap.

Növénytani szempontból is fontos közlemény, többek közt magyarázatát

adja Alföldünk talajbeli okokból való stjep-alakulásának.

Hollós László : Uj Geasteromyces-fajok Magyarországból. — Math. és

Természettudományi Értesít. XIX. k. 5. f. 504—512. lap.

A Geaster-pseudostriatus, hungaricus, pseudolimbatus ; Calvatia Tatrcnsi

és hungarica ; Lycoperdon hungaricum, L. pseudocepaeforme, végül a Bovista

hungarica új fajok leírását közli latin és magyar nyelven, valamint a term-

helyek megjelölését.

b) Külföldi irodalom:

E. Domluvil : Der Berg Radhost und seine Pflanzen. 8° 14 pp. 1901.

Szerz saját kiadása. Oláh. (Beszkidek egy hegyének flórájáról ; vájjon Radhost

magyar-e?) Bot. Clblatt. 192. No. 4. p. 107.

Fr. Matouschek : Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Üsterreich-

Ungarn, der Schweiz, Montenegró, Bosnien und Hercegovina. — Vérhandlungen

der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. LI. Heft 2.

Kari Tocl : Ein Beitrag zur Flóra Nordungarns. - - Sitzungsberichte der

kgl. böhmischen Gesellschaft der Natunvissenschaften ; 1000. 8°. 19 lap.

H. Zukal : Untersuchungen über die Rostpilzkrankheiten des Getreides

in Österreich-Ungarn. — Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Bánd X. p. 16.

A. Zahlbruckner : Schedae ad »Cryptogamas exsiccatas.« Centuria V—
VI. Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums in Wien. Bánd XV. p. 169—215.

G. Linhart : Kalifornische Rübenkrankheit. — Üsterreichisch-ungarische

Zeitschrift f. Zuckerindustrie u. Landwirthschaft. 1901. p. 26.

Th. Kosutány : Studien über die Bohne. — Landwirthschaftliche Versuchs-

stationen. Bánd LIV. p. 463—479.

s



Lajos. Szmizsár Géza, Thaisz Lajos, Tomek

János, Torma Károly, Tóth Gyula, Tuzsoti

János 50 K. alapítvány, Udránszky László)

Ungvári fgimnázium, Váczi siketnémák-

intézete, Vámos Dezs, Vángel Jen, Wolff

Gyula, Wolff Sándor.

Lengyel István

pénztárnok.

Tudósítás.

A » Növcn viaui Közleményeké elfizeti*

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) L e n g y e 1 1 s t v á n úrhoz, a

K. M. Természettudományi Társulat pénz-

tarosához (Budapest, VIII. , Eszterházy-utcza

16. szám), a folyóirat szellemi részét illet

küldemények vagy felvilágosítások ügyében

pedig Schilbersz k y K á r o 1 y szer-

keszthöz (Budapest, I., Promontori-út 11.

számi forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.

1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; tovább;!, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-ülések, a társulat szün-

idejét kivéve, havonként egyszer, es pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választmányi ülés

napján osztálylés nem tartható.

3. A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, b) a másodelnök, c) a jegy-

z. A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három évenként, a társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyilván tartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az iés tárgyait és azok czimét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagek az

eladás tárgyát legalább nyolc- nappal elbb

a jegyznek (Schilberszky Károly, Budapest.

1. ker., Promontori-út 11. szám) bejelenteni

tartoznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kívánjak, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik, a ki

e dolgozatot ismertetés czéljából a szak-

osztály valamelyik, az illet targygyal fog-

lalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásának

tömött rövidséggel szerkesztett kivonatát még

az eladás estéjén, vagy legkésbb következ

napon a jegyz kezéhez juttatni, hogy a

jegyzkönyv összeállítása ne késleltessek.

10. Azon tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi

kivonat melle csatolják egyúttal annak for-

dítását is.

A »Növénj'tani Közlemények« ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els

sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli ; má-

sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre lü-ívnyi terje-

delemben, negyedevenként, füzetekben jele-

nik meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti : ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. elfizetés-

sel mint a szakosztálynak rendes tagja, nem



társulati tag pedig 5 korona elfizetéssé],

mint a szakosztálynak rendkívüli tagja kapja

a »Növénytani Közlcmények«-et ; intézetek

és testületek mint állandó elfizetk, leg-

alább három évi kötelezettséggel, hasonló-

képen 3 koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja részt vehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály üg}reiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli
;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények«

érdekében alapítványt tesznek, egyszer s

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A » Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állasáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolyam megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények« írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat fizeti ki.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revizió alá kerül. Ugyan-

azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revideálását, szerkesztését és sajtó alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg: 1. A kézirat könnyen olvas-

ható legyen ; a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az

irás féliveken, a lapnak csak az egyik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és lap-

számozva legyen ; az u. n. »kutyanyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egyforma nagyságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. A rajzok külön papírlapokra raj-

zolandók, megszámozandók és számaik az

aláírással együtt a kézirat üres margójára

jegyzendk. 5. A mszavak ugyanazok le-

gyenek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. 6. A személynevek egyszer vonal-

lal legyenek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dk pedig vagy »kurziv« jelzéssel, vagy

zegzugos vonallal legyenek jelölve.

Kérelem.

A »Növénytani Közlemények« els fü-

zete megjelenvén, arra kérjük az érdek-

ldket, hogy elfizetési szándékuk ese-

tén szíveskedjenek errl egyelre legalább

levelezlapon a Kir. Magy. Természettudo-

mányi Társulat titkárságát (Budapest, VIII.

ker., Eszterházy utcza 16. szám) értesíteni,

mivel a második füzetet már csak a beje-

lentett elfizetk számának megfelel meny-

nyisegben fogjuk kibocsátani. A példány-

szám végett tehát egyelre levelezlapon

való jelentkezés is elégséges.

Értesítés.

A kik a »Növénytani KózL'ményck«.-ben

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát a benyújtott kéziratra vezetni,

hogy a szerkeszt ez iránt intézkedhessek.

A különlenyomatok mérsékelt díjszabását a

nyomdával szemben a szerzk egyenlítik ki.

Állattani közlemények.

A K. M. Természettudományi Társulat

állattani szakosztálya folyóiratának els

füzete megjelent, a következ tartalommal :

Beköszönt, Méhely Lajostól. —
Állattani törekvések a múltban és jelenben,

Dr. E n t z Gézától. — A fölösszámú vég-

tagok keletkezésérl (9 rajzzal), M é h e 1 y
Lajostól. — Magyarország huszonegye-

dik denevérfaja, Méhely Lajostól. —
Hogyan irják nevüket a magyar szerzk ?

—
Kiadóhivatal »A~. M. Természettudományi

Társulata (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza

16. szám), a honnét kívánatra díjtalanul

küldik az els füzetet tájékozódás czéljából.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol Antal ./.), Dorottva-utez; 14.


