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Staub Móricz: Üj bizonyíték a Nymphaea Lotus L.

magyar honossága mellett.*

Hog,y a nagyváradi Püspök-fürd hévvizében tenyész tavi rózsa azonos

a Nílus és Afrika egyéb vizeiben elforduló Nymphaea Lotus L. fajjal, az iránt

most már a hazai botanikusok között nincsen véleménykülönbség, azonban e

növénynek a honossága még ma is vita tárgya. E kérdés eldöntésére e

czikkemben új koronatanút fogok idézni, a ki — nem tévedek — most a

kérdést véglegesen el fogja dönteni.

Korner Antal már 1867-ben a Nymphaea Lotus L.A illetleg minden

további bizonyítgatás nélkül azt állította, hogy Nagyvárad mellett eredetileg

honos olyan vízben, melynek a hmérséklete nem haladja túl a 33^^ C-t,

de télen nem sülyed 15*' C. alá.** Schilberszky Károly mérései

szerint a víz hmérséklete változó, helyenként 41 "250 C. is.***

1887-ben Kerner e kérdésben már határozottabban nyilatkozikt és

szükségét látom fejtegetései közül e helyen a következket szószerint idézni :

»Nagyon kevés a támaszpont arra nézve, hogy a most él növények

történelmét a jégkorszakon túl is követni lehessen. Némi valószínséggel

föltehet, hogy a jégkorszak klímái hatása alatt nem pusztult el az elbbi

korszakok minden növényfaja .... és ha egy új jégkorszak állana be,

ezen növények bizonyosan nem pusztulnának el, hanem újonnan képzd
növényzet alkotórészeivé válnának . . . Azon fajok ellenben, melyek mag-

vaik megérlelésére nagyon meleg nyarat követelnek ... a jégkorszak éghajlati

viszonyai között nem élhettek meg és vagy kivándoroltak az illet területrl,

melyen a rideg éghajlat érvényesült vagy tönkrementek. Egyetlen kivétel talán

ama sajátságos vízi rózsa, mely a Nagyváradtól délre fakadó meleg forrá-

sokban buján tenyészik . . . E növény .olyan egyenletesen langyos vízben

élhet meg, rhint a milyen az említett hévforrás vize .... és éppen azért nem

merész az a föltevés, hogy ezen vízi rózsa régi idk maradványa és hogy

akkor még, a mikor a magyar medencze éghajlata nagyon hasonló volt ahhoz,

mely most Alsó-Egyptomban uralkodik, Magyarország vizeiben sokfelé el

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi noveiliber 12-iki ülésén.

** A. V. Kerner: Die Vegetationsverháltnisse des mittleren und östlichen

Ungarns etc. — Oest. Bot. Zeitschr. XVII. 223 (1867).
*** Természettud. Közlöny 1889. 372.

t :\z osztrák-magyar monarchia növényvilága. —• Az osztriík-magyar monarchia

Írásban és képben. Bevezet kötet (1887) 251—252. oldal.

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 1. füzet. 1



2 STAUB MÓRICZ

volt terjedve ; de késbb ^a megcsökkent hmérséklet hatása alatt lassanként

kipusztult és csak Nagyvárad mellett a Pecze meleg vizében talált utolsó

menedéket, a hol a jégkorszak klímáját kár nélkül elviselhette.

«

Az elz sorokban kifejtett elv az egyedüli helyes, melybl a növények

mai elterjedésének kutatásakor ki kell indulnia, mert minden egyéb módszer

eddig cserben hagyott és az újkori irodalom tanúskodik is arról, hogy a

geológiai és palaeontologiai viszonyok ismerete nélkül a növénygeografia

bonyolódott kérdéseinek a megoldásához fogni nem lehet.

Rendkívül sajnálom, hogy Kerner idézett értekezését nem ismertem,

midn három évvel késbben magam is hozzászóltam a nagyváradi ál-lótusz

honosságát illet kérdéshez, azért sajnálom azt, mert az eredmény, a mely-

hez jutottam, egészen egybevág Kerner állításával, de azért nem érinthet

engem a plágium vádja, mert állításom támogatásához kell bizonyítékokat

is szolgáltattam. Megtettem azt a magyar orvosok és természetvizsgálók

1890-ben Nagyváradon tartott vándorgylésén.*

Kiindulva a tavi rózsák palaeontologiai történetébl, továbbá a A'ttphar

pitmilum Sniilh régi és mai elfordulásából, végre azon körülménybl, hogy

a Melanopsis Pareyssi Miihlf. olyan csigafaj, melyet eddig csakis a Nyuipliaea

Lotus L. túrsaságában találtak és a fosszil csigák tömegébl, melyek a

püspökfürdi lerakodásokból ismeretesek, azt következtettem, hogy Nymphaea

Lotus Z. a nagyváradi Püspökfürdben egy régi geológiai korból maradt

fönn napjainkig. Ezen állításomat nyomban eladásom befejezése után az

elnökl dr. Szabó József megersítette, mondván, »hogy a saját meg-

figyelései alapján is megersíti az eladó nézetét a Nymphaea thermalis

genezisérl és eladja, hogy a források krétakorbeli hegynek a tövében fakad-

nak, a hol trachyt-kitörésnek nyoma sincsen, úgy, hogy az oJigocén óta a

viszonyok ott teljesen változatlanok maradtak.*''

Értekezésem német szövegét*** azzal egészíthettem ki, a mit Tóth
Mihály a vándorgylésen Nagyvárad diluviális képzdményeirl mondott "i" és

ebbl nemcsak azt tudtuk meg, hogy a püspökfürdi hévforrásoknak ezeltt

sokkal nagyobb kiterjedésük volt, hanem a meglev fossziliákból még azt

is, hogy e források már a diluVium eltt léteztek.

Dr. Bor b ás Vincze három évvel késbben ezen geológiai és

palaeontologiai érvekkel támogatott magyarázat ellen fordult, azaz mellzvén

magyar és német nyelven közzétett értekezésemet, csak Kerner állítását

igyekezett megczáfolni azzal, hogy a törökökrl szóló régi, egészen indoko-

latlan mese tántoríthatatlan hívének mondotta magát.

* A tavi rózsák múltja es jelene. — \ magyur orvosok és természetvizsgálók

1890. aug. 16—20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgylésének történeti vázlata

és munkálatai. 446. old. (1891.)
** Az idézett helyen, 40. old.

*** Die Gegenwart und die Vergangenheit der Seerosen. — Beiblatt Nr. 31 zu

A. Kngler's Bot. Jahrb. XIV.

t .\ magyar orvosok és természetvizsgálók vándorüj'lcsének idézett kíitcte,

474. old.
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Azt írja szószerint :* »Az én véleményemet, hogy a tradícziók szerint

a Nymphaea thermalis-i a török világban ültették Nagyvárad hforrásába . . .

az újabban elhozott bizonyítékok megingatni nem bírták. Ezért keresek újabb

bizonyítékot, növénygeografiai analógiát (147. old.).« .... továbbá »míg

mások helyesen, egyszeren a Nílus tündérrózsájának, hazánkba a török

(vagy mint a A^. coernlea Savign.-i uraságok) ültette virágját látják a nagy-

váradi meleg forrásban« (148. old.).

De úgy látszik Borba s-t írás közben új gondolat szállta meg, mely

talán mégis megingatta a törökökrl szóló tradícziókba vetett ers hitét, mert

a 151. oldalon azt írja: »Nem lehetetlen az sem, hogy a Nymphaea mystica

magvát valamikor valamely vándormadár hozta a Nílus vidékérl hazánkba«. . .

Az ál-lótusz skora ellen már az is szól, mert »Ha magyar hévvizek

benszülött vagy smaradék növénye lenne, , . . más hévvizünkben ... is

kellene teremnie« (u. o.) . . . »ellenben én (B o r h á s) a Nymphaea thernialis

hazai vegetáczióját aránylag véve oly fiatalnak, s a kultúrával annyira össze-

kapcsolódónak tartom, hogy skorbeli származtatása úgy hat reám, mintha

valaki hitványos öltözékemnek archaeologiai származását akarná bizonyít-

gatni.* (u. o.)

És B o r b á s ezen új föltevése, a melyet különben akkor csak lehet

^éges-nék tartott, hívre talált. Dr. Richter Aladár tanulmányában,**

melyet a nagyváradi Nymphaea Lotus Z.-ról írt, egyenesen Kerner fel-

fogása ellen fordul (az én két nyelven írt közleménj^emet nem veszi tekin-

tetbe, mert szóbeli közlése szerint akkor még nem ismerte) és azon nézetet

vallja, melyhez S c h w e i n f u r t h is csatlakozik, »hogy a nagyváradi ál-lótusz

bevándorolt növény, melynek bevándorlása költöz madaraink útján történt«.

»S c h w e i nf u r t h fleg a pelikánt gyanúsítja a csempészettel, mert az fél

kilogramm sarat is könnyen elczipel a lábszárain és valószín, hogy a Nílus

és csatornáinak iszapjával kerültek hozzánk a A'^. Lotus apró magvai.

«

Richter csakugyan »merész«-nek mondja Kerner fölfogását és is úgy
mint B r b á s, az ál-lótusz skorbeli származtatását úgy tekinti, mintha valaki

hitványos öltözékének archaeologiai származását akarná bizonyítani.

Különben S c h w e i n f u r t h azon kívül, hogy Borbás és Richter
vándormadarairól szóló föltevéséhez járult, még egyéb érdemes észrevételt is

tett az ál-lótusz eredetére nézve, a mennyiben ebben a törököknek is jutott

volna némi szerep. Szerinte az európai törököknek — és pedig csak ezekrl

lehet nálunk szó — mindenkor El-Ázsia volt ffészkük és sohasem Egyptom,

melylyel még kulturális közösségben sincsenek. Az európai és elázsiai kul-

túrában a nílusi fehér és kék tündérrózsának semmi szerepe . . .«

S c h w e i n f u r t h eme hozzászólásának úgy látszik meg volt a maga

haszna, mert Borbás most már félretette a törökök növényterjeszt szerepét.

* A hévvízi tündéiTÓzsa keletkezésének analogonja. — XXIX. és XXX. Pótfüzet

a Természettud. Közi. 1894. évi kötetéhez, 146. old.

** A nílusi tündérrózs.n vagy állótusz a magyar Flórában. — Természetrajzi

Füzetek XX. 204. old. (1897.)

1»
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á mint azt 1900-ban megjelent »A Balaton Flórája«* czím munkájából

tapasztaljuk, de ugyanazon szívóssággal, melylyel három évvel ezeltt ragasz-

kodott els véleményéhez, ragaszkodik most ahhoz, hogy vándormadár hozta

a lótuszt Nagyváradra ;. Alföldi Flatt Károlyt figyelmeztette levélben,

figyelje meg, érkezik-e a Nílus vidékérl Nagyvárad környékére vándormadár.

Erélyes hangon követeli e vélemény kimondását illetleg a prioritást Schwein-

furth-tal szemben, pedig nem a német tudós, hanem Richter Aladár
képviselje ezen véleménynek. Flatt Károly tudtommal eddig még nem

nyilatkozott, vájjon érkezik-e a Nílus vidékérl vándormadár Nagyváradra és

ennélfogva még nem szolgáltathatta az utólagos bizonyítékot az ellegesen

fölállított véleményhez, de úgy látszik, B o r b á s sincsen egészen tisztában a

vándormadarak szerepével, mert idézett munkájában az idézett bekezdést megelz
sorokban azt írja, hogy valamint N e i 1 r e i c h, úgy is szembetnnek találja,

'»hogy min kevés faja és elszórt elterjedése van hazánkban és a Balaton mellékén

az északon soktagú Polamogeton-mk . . . Hogy pedig a vándormadár nem

nagyon keresi a Balatonmellék növényzetét, onnan eredhet, mert akár

északról, akár délrl érkezik indulásától, délrl északra is, valamint északról

délre is, a Balaton olyan messzire esik, hogy a messzirl véletlen magával

hozott csirát már jóval elbb elejthette, még mieltt a Balaton tavához köze-

ledett volna, vagy a csíra a hosszú úton elromlott. <^^ Tehát az Afrikából érkez

vándormadár elviheti a növénymagvakat a messze távolságban fekv Nagyvárad

melletti tavakba, ellenben az északról vagy délrl érkez vándormadarak

nem vihetnek magvakat a Nagyváradnál nem messzebbre fekv Balatonba?.

Az eladottak szerint 1900-ban a nagyváradi Nymphaea Lotus L.

honosságát illetleg két egymással homlokegj'^enest ellentétes állítással vagyunk

szemben. Az egyik szerint vándormadár hozta az érdekes növényt Nagy-

váradra (Richter, .Schweinfurth, Borbás) ; a másik szerint már a diluviumot

megelz idben díszlett a szóban lev növény Nagyvárad hévforrásaiban

(Kerner, Staub).

Engedtessék meg most, hogy az els állítást szemügyre vegyük. Minden

esetre nagyon érdekes az a körülmény, hogy ugyanazon Kerner Antal.

a ki a nagyváradi ál-lótuszban nem látott egyebet, mint a régi idk marad-

ványát, egyszersmind az a tudós is, a kinek a madaraknak a növények

terjesztésében jutott szerepére vonatkozó kutatások java részét köszönjük.**

Kérdésünk érdekében legyen megengedve, hogy a madarak ezen említett

közvetítésére kissé kitérjünk.

Valamennyi állat között, melyeket a növényi magvak terjeszti gyanánt

ismerünk, csakugyan a madarak azok. melyeket itt els sorban kell föl-

említenünk. Sok növény termése és magva a madarak tápláléka és a mi

azokban emészthetetlen, azt már vagy a begybl visszahányják vagy pedig a

* A Balaton Tiidománj^os Tanulmányozásának Kredményei. II. köt. 80. old.

(1900).
** A. Kerner v. M a r 11 a u n : Pflanzcnleben, II. köt. 785., 798., 804. old.

F. L u d w i g : Lehrbuch der Biologic der Pflanzen, 305. old.
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bélcsatornán keresztül elhullatják. Könnyen érthet, hogy a madarak ezt

aránylag rövid id múlva végzik és ez okból a vándorlás közben az

indulás helyén fölszedett magvakat vagy terméseket nem vihetik magukkal

a hosszabb id múlva bekövetkez, messze távolságban fekv érkezés helyére.

A madarak azonban a vizek színén úszó magvakat is elvihetik.

K e r n e r erre nézve azt említi, hogy ha kezünket az ilyen tó vizébe mártjuk

és ismét gyorsan visszahúzzuk, akkor a kezünk bréhez tapadó vízcseppek

közvetítésével a víz színén úszó magvak nagy száma is a kezünkhez tapad.

Hasonló tapasztalható a madaraknál is. Ilyen a víz tükrérl gyorsan föl-

repül és repülés közben leltt madarak csrén, lábán, st toUazatán is

odaragadt magvakat találunk, noha repülés közben az odatapadt víz lepergett

;

de világos az is, hogy ilyen módon a madarak az illet magvakat csak a

legközelebbi vízbe fogja szállítani.

Másképpen van a dolog, ha a niagvak iszappal vagy nedves lápfölddel

kerülnek a madarak lábaira vagy a tollazatúkra. Ez a tisztaságot nem igen

kedvel varjukat, gémeket és szalonkákat illeti meg, de vándorlás idején még

a tisztaságot szeret fecskék is megfeledkeznek ezen erényrl, a melynek

különben mindig hívei. Az iszapban lev magvak száma mindig nagy,

Darwin szerint 6-' 4 obon (2 lat) iszapból 537 növény csírázott ki, de

azon növényfajok száma, melyekrl az elterjedés ezen módja ismeretes, nagyon

csekély, túlnyomóan apró, egynyári növények, melyeknek legtöbbje az összes

l'^öldrészeken el vannak terjedve, de ritkán maradnak meg egy és ugyanazon

termhelyen. Minthogy a galambok és a darvak egy óra alatt 60—70, a fecskék

és vándorsólymok pedig ISO km-nyi utat tudnak vándorlásuk közben meg-

tenni, könnyen érthet, hogy a magokkal vitt magvakat aránylag véve rövid

id alatt, ha csak röpülés közben le nem száradtak, nagy mennyiségben

tudják elszállítani. K eme r nem tartja lehetetlennek, hogy az Indiában

honos apró Coleantiis stiblilis a déli Csehország tavainak szélén és Nyugot-

l'^rancziaországban való megjelenéseit ilyen módon lehetne magyarázni. De

lássuk, mit mond K e r n e r a Xiiphar és Xyinpliaea magvairól ? A tavi rózsák

magvait magköpeny veszi körül, mely a niaghéj küls részével csak lazán

függ össze, úgy hogy a kett közé leveg szorul ; e miatt úszik a mag a

víz tetején, de minthogy álló vizekben a fenék nem lejts és e miatt áramlás

nincsen, csak az egyenltlenül fölmelegedett vízrétegek tudnak a hmérséklet

kiegyenlítésekor függleges irányban áramlást elidézni
;

az úszó magvak

csak úgy tudnak az egyik partról a másikra jutni, ha a szél arra hajtja.

De a madarak is elvihetik. A vízi tyúk nagyon szereti a tavi rózsák magvait,

de hogy hozzájuk juthasson, csrével töri föl a termését és ez alkalommal ki

nem kerülhet, hogy a nyálkába burkolt magvak némelyike ne ragadjon a

szájszöglet sertetollaihoz és midn a vízi tyúk lakmározás közben megzavar-

tatva, hirtelen felröppen, mieltt csrét megtisztogatta volna, magával viszi az

odatapadt magvakat és egy másik közelebb elérhet tóban lerakja.

K e r n e r tehát lehetségesnek tartja, hogy a vándormadarak apró növény-

magvakat messze távolságba tudnak vinni, ha tudniillik a testkhez sárral

odatapadt magvak útközben le nem száradnak.
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Ugyanezen gondolatnak adott B o r b á s is kifejezést, csakhog}^ elég

csudálatosan, ezt csak a Balaton mellékére tekinti érvényesnek, nem pedig a

nagyváradi hévvizekre is.

Hogy a pelikán sem viszi a Schweinfurth közlése szerint a

lábához tapadt fél kilogramm sarat messzire, azt majdnem bizonyosnak

vehetjük. Még a leggyorsabban röpül madár sem teszi meg útját a téli

hazája felé egy röptében. Tudjuk, hogy a Földközi-Tengerhez érve, olyan

nagyfokú kimerültség vesz rajtuk ert, hogy e miatt megszámlálhatatlan

mennyiségben a kapzsi olaszok gyilkos kezébe kerülnek ; hogy pedig kerülik

a túlságos hosszú utakat, bizonyítja még az, hogy addig húzódnak a Földközi-

Tenger partjain végig, míg olyan ponthoz kerülnek, a melyrl ismét száraz-

földet (szigetet vagy az afrikai partot) látnak maguk eltt *
; bizonyos tehát,

hogy a pihen helyeken (a Földközi Tenger partja talán nem lesz az els

ilyen hely) éhségüket és szomjukat fogják kielégíteni, fáradalmaikat kipihenni

és pihenés közben tollazatúkat, st egész testüket tisztogatni ; világos továbbá

az is. hogy az induláskor esetleg magukkal hozott tisztátalanság éppen a

gyors röpülés folytán csakhamar meg fog száradni és a madár testérl

lekopni vagy pedig a belé zárt mag csírázó tehetségét veszítheti cl, mert

hiszen vízi növényekrl van a szó. Nézetem szerint tehát csak olyan növényrl

szabad föltenni a vándormadarak útján való terjesztést, a melyre nézve a kell

bizonyíték birtokában is vagyunk ; e nélkül nem egyéb az puszta föltevésnél.

Middendorf** szerint még olyan gyorsan repül madarak, mint a

mink a fecskék, gólyák, galambok és sólymok, melyek rendesen egy óra

alatt 100 és annál több vverstet repülhetnek át, vándorútjuk alkalmával egy-

egy szélességi fokon, azaz körülbelül 104 werst a közép szerint, 2—3 nap

alatt repülnek át.

Ezek után térjünk vissza azon véleményhez, melynek védje én vagyok.

Idézett dolgozatomban már utaltam arra, hogy a nagyváradi Nymphaea társa-

ságában olyan csiga (Melanopsis Pareyssi M ü h 1 f.) él, mely a Nílusban is

az ál-lótusz társa. Véleményem támogatására tehát csak a püspökfürdi él
és fosszil mollusca-faunának beható és alapos tanulmányozása maradt hátra

és ezt megtette S. B r u s i n a zágrábi tanár, a kinek ezúttal átadom a szót.*'*

Azt mondja B r u s i n a, hogy a püspökfürdi fauna olyan gazdag, nevezetesen

Melanopsis-ía]o]s.ha.n, hogy a fürdben más a közelben lev anyag hiánya

folytán az utak kavicsolására a csigák héjait használják föl. A gyógyulóhely és

a park összes terei és útai kövületekkel vannak kavicsolva, úgy a mint ezt

kicsiben e sorok írója a Bakonyban Zircz körül láthatta, a hol a töméntelen

nummulites (Szt. László pénze) szolgáltatja a kavicsoló anyagot. A püspök-

Lásd : J. A. P almon: Ueber die Zugstrassen der Vögcl cziin mben
(1876) a mellékelt térképet.

Middendorf: Die Isopiptcren Russlands. 1855. Juli. Zeitschr. der öst.

Ges. f. Met. XI, p. 270.

S. Brusina: Eine subtropische Oasc in Ungarn. — Mittheilungen d.

Naturw. Ver. f. Steiermark. Jahrg. 1902.
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fürdi park mögött lev helyet, a melyrl ezen sajátságos kavicsoló anyagot

hozzák, » kavicsgödörnek « nevezik.

Ismeretes, hogy még kevés palaeontologiai anyagunk van, mely Darwin
a leszármaztatásról szóló tana mellett szólana. Itt olyan maradványokra volna

szükségünk, melyek egymás után következ földrétegekben fordulnak el és

ennek folytán föltüntetnék a geológiai idkön át végbe ment alakváltozásokat. Már

nag}' vívmánynak tekintették a Steinheim (Németország) mellett talált Planorbis

inultiformis-i, még nagyobbnak a Szlavóniában fölfedezett P/í/<í«í!-rétegeket, de

meg nagyobb föltnést fog kelteni a püspökfürdi Melanopsis-íaiünkvól szóló

részletes munka, melynek megjelenését Brusina közeli kilátásba helyezi.

Brusina szó szerint a következket írja: sAzt merem állítani,

hogy a palacarktikus szárazföld él és harmadkori mollusca-faunáját, vala-

mint a tengerekét jól ismerem, de sehol sem találkoztam ilyen szken kimért

helyen az alakok olyan végtelen, st kimeríthetetlen gazdagságával, a szó leg-

jobb értelmében »embarras des richesses«-sel, mint itt. Az északamerikai,

elázsiai és északafrikai Melanopsida alakbeli gazdagságát jól ismerik

;

Melanopsis Esperi Fér. és M. acicularis Fér. éppen Horvátországban vannak

legjobban elterjedve, majdnem minden egyes helységnek megvan a maga

sajátlagos varietása, de ezek aránylag véve, csak jelentéktelen varietások.

Az egymástól messze eltér alakok, varietások és anomáliák olyan rendkívüli

bségét csak a nagyváradi Püspökfürd mutatja. Olyan csekély az itt el-

forduló Melanopsida alakbeli állandósága, hogy csak nagy nehezen sikerül

két egészen hasonló példányt találni. Sokáig tartó összehasonlítás és sok gondol-

kodás után sikerült az alakokat, a varietásokat és az anomáliákat körülhatárolni

és a mennyire csak lehetséges, tárgyilagos rendet vinni a dologba.

«

A Püspökfürdben ma csak a Melanopsis Pareysssi Milhlf. él és

pedig két átmeneti alak útján egymással kapcsolatban lev varietásban, de a

fosszil Mí'/nops/s-példányok óriási tömegébl Brusina hetet tudott faji

rangra emelni és ezeknek szá.mos varietását megállapítani. Brusina arról

biztosít, hogy a fajok megállapításakor a legnagyobb szigorúsággal járt el,

ha pedig ennek daczára valaki azt hiszi, hogy két vagy több fajt mint p. o.

Melanopsis Ffanciscaet, a M. Vidovifi-i és a M. Siaitbi-t egyesíteni lehetne

a M. Tóthi-\íú, akkor arra figyelmeztet, hogy mindenki, ki a M. Pareyssi,

tehát a még él alak és a fosszil M. Staubi egy-egy példányát kezébe

veszi, az azonnal látja annak a szükségét is, hogy ezen két egymástól

annyira eltér alakot az ket összekapcsoló tagokkal együtt lehetség szerint

egymástól megkülönböztesse és névvel illesse.

A Püspökfürdben már nem, de hazánk egyéb helységein még él

Neritina (Theodoxns) Prevostiana Parischot illetleg pedig Brusina arra

figyelmeztet, hogy már Clessin a következt mondja: »Nagyon valószín-

nek látszik elttem tehát, hogy Neritina Prevostiana a harmadkorból maradt

fönn Magyarországban.
«*

* Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns u. d. Schweiz, Nürnberg 1887—1890.

609. old.
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Hogy pedig a Melanopsis nev csiga a püspökfürdi, ezeltt sokkal

nagyobb kiterjedés hévvízi tóban az alakok azon rendkívüli bségét létre-

liozhatta, ahhoz olyan id kellett, mint a mint csak a geológiai idszakok

nyújthatnak és Brusina a Nymphaea Lotus honosságáról adott magyará-

zatomat az egyedüli helyesnek mondja. A Püspökfürd Nagyvárad mellett

flórájánál és faunájánál fogva subtropusi oázis.

Hollós László: A nyári és fehér szarvasgomba

termhelyei Magyarországban.*

(Térképpel.)

A földmívelésügyi m. kir. minisztérium 13,206/901. sz. rendeletével fel-

hívta az összes erdészeti hivatalok figyelmét a szarvasgombára és egyúttal

megjegyezte, hogy a Kir. Magyar Természettudományi Társulat szívesen szol-

gál fölvilágosítással.** Ezen az úton sok gombaküldemény érkezett e Társu-

lathoz, azonban sajnos, legnagyobb részben nem szarvasgomba. A küldemények

túlnyomó része Elaphomyces graniüatiis Fr. és Elaphomyces variegalíis Fr.

volt, mely föld alatt term gombák mogyoró- vagy diónagyságúak, gömbölyek,

vastag és nagyon kemény burokban feketés port tartalmaznak. Gyakori volt a

Clavaria-nak több faja, mivel ezeket az ágas-bogas, a szarvas ágas szarvára

emlékeztet gombákat sok helj'en a nép szarvasgombának nevezi. Fejletlen

kalapos gombák, st két helyrl virágos növény gumója is érkezett azon kér-

déssel, ez-e a szarvasgomba? Érdekes, hogy a Cordyalis cava (L.) Schir.

el Koerl. gumóit a nép vSzékely-Udvarhely vidékén szívgombának nevezi.

Több helyrl megkerült a Melanogasier és a Hysterangium, Tót-Váradról

pedig a hazánkból eddig ismeretlen Octaviania asterosperma Viti. nev föld-

alatti gomba.

A legtöbb, érdekes földalatti gombát, még pedig tíz fajt Kondor
Vilmos m. kir. erdmester Nógrád-vármegyébl küldötte, a hol a szarvas-

gombát is megtalálta.

A szarvasgomba lelhelyeit illet eredmény, sajnos nem sokkal több,

mint a mit eddig is ösmertünk.

Miután többen kérdezsködtek a szarvasgomba tenyésztése fell, tenyész-

tésre alkalmas érett gombáért írtam Német- és Francziaországba. a honnan

azonban csak Ígéreteket kaptam. Nyári szai-vasgombából (Tuber aestivum Vitt.)

nálunk lehetne tenyésztésre alkalmas, érett, lágy példányokat szerezni.

Dr. H e s s e tanár, a ki a porosz kormány megbízásából foglalkozott

a szarvasgomba tenyésztésével, azt írja, hogy márcziusban, a hó olv^adása

* :\ növénytani szakosztálynak 1902. évi márczius 12-iki ülésen elterjesztette

M á g ü c s y-D ietz Sándor.
** .\ rendeletet nem láthattam, csak a Társulathoz érkezett küldcményekhe'2

csatolt átiratok hivatkozásából ismerem.


