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A homokpusztákon term Agaricineae javarésze a Copriitits génuszba

tartozik. Ezek a ganajon él gombák egy röpke es után is ki tudnak fej-

ldni, szórványosan valamennyi homoki legeln megteremnek. A csekély

igény Marasinius Oreades Fr. tavaszszal, mikor szárazság még nem ural-

kodik, szintén gyakori és Kecskeméten temérdek kerül belle piaczra (borsika-

gomba). Ahol a talaj kissé kötöttebb és erdcskék keletkeztek, ott a leg-

magasabb rend Agaricineae is megteremnek, úgy hogy a magyar Alföld

erdcskéiben a legtöbb, hazánkból ismeretes génusz egyik-másik, néha több

fajával találkozunk. Az Agaricineae még inkább ubikvisták, mint a Gaste-

rontycel ek, mert nemcsak a hegyvidéken, hanem a síkvidék erdcskéiben is

tenyésznek, míg a Gasterontycet ok között több olyan faj van, mely kozmopolita

ugyan és az egész Föld kerekségén található, de csak a homokpusztákon,

miértis azoknak a jellemz gombája.*

Péter fi Márton: Br^'ologiai közlemények 'K:¥:

I. Új Thuidium-ok hazánkban. Hazai lombosmoh-növényzetünknek

elterjedésükre, csinos elágazásukra és sajátságos Thiija-szcr termetükre

nézve nem utolsó tagjai azon feltn pleurocarp mohok, melyeket a Bryol.
e u r. szerzi a tlük új gyanánt megkülönböztetett T/inidiiiin génusz alá vontak.

E génuszból Hazslinszky a Magyar Birodalom mohairól írt mun-

kájának 209. oldalán 3 fajt ismertet. Ezek a fajok : Th. abietinuiii A., Tli. laiiia-

riscifoliiiin Neck. és Th. recognituui Hedw. Ugyanazon oldalon egy negyedik

fajról, a Th. deUcahiltiin L.-rl azt olvassuk, hogy az nálunk még kétes. E
három, illetleg négy fajon kívül Hazslinszky nem említi fel a Th. pinic-

tiilalnni Bals. el De Nol. fajnak hosszúaszói elfordulását, mely pedig a kül-

földi irodalmat is foglalkoztatta.***

E csekély adatok kiegészítéseként két nevezetes Thuidiiiin-alakról kell

számot adnom, melyeket a legújabb idben különböztetlek meg és melyek

kell gyjtések után hazai növényzetnek nem is éppen ritka polgáraiul fog-

nak bizonyulni.

* Érdekes kivétel gyanánt említem meg, hogy a Kaukázusban mintegy 1200

méter magasan, Ucskulán niellctt tölib olyan Gasicrosnyrci ct találtam, mel}- Magyar-

országban a homokos Alföldön terem. így mcgkerijlt itt ;i Gcasfer floriformis VUt.,

Geaster Drummondii Bcrk., Geastcr aspcy Mich., Geasíer hiingariciis Holl , Disciseda

dchreccníettsis (Hazsh) HoIL, Myceiiastriiiii Coriitin Desv., Tylosfoina grauidosiiin Lév.

A hely kövecses és homokos volt és így eme különben homokpusztákon lak(3 gom-
báknak hegyvidéken való kivételes elfordulása is a mellett bizonyít, hogy a homokra
jellemzk. Tenyészhetnek e szerint a homokpusztai Gasteroniycet-ck kivételesen a

hegyvidéken is, de csak akkor, ha az homokos.
'* A növénytani szakosztálynak 1903. évi május 14-iki ülésén elterjesztette

Schilberszky Károly.
*** Ad. Geheeb ugyanis Th. pulchclluin De N'ot.-nak határozta volt meg, de

V e n t u r i kimutatta, hogy a hosszúaszói Thitidiuin, melyet B a r t h társaságában

1898 júniusban magam is szedtem, a Tlt. piinciidíduui Bals. d De Xoí -hoz tartozik.
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Érteni e két új alak alatt a már 1893-ban P h 11 i b e r t-tl megkülön-

böztetett Th. inlermediiimoX, melyet Limpricht a Rabenhorst-félc »Krypt.-

flora« második kiadásának negyedik kötetében (II. p. 835) — egy Th. inter.

medium-oi Mit te n már elbb leíratván — a fölfedez tiszteletére Th. PhiJi-

heriii-nek nevezett és az ehhez nagyon közel álló, csupán variatio-ként meg-

különböztethet Th. pseiidotamarisci Limpr.et. E két alak els szempillantásra

a szerte közönséges Th. tamariscifolium Neck. -ti, illetleg a szintén gyakori T//.

delicaiulum Z.-tl alig különbözik. Az egyes szervekben azonban olyan állandó

bélyegek észlelhetk, melyek az elkülönítést megkövetelik. Ez a két, hazánkra

nézve új alak különben úgy viszonylik egymáshoz, miként a Tli. delicaliiluiii L.

a 77/. tamariscifoliiim Nech.-hez.

Thtiidiitm-faiamk rokonságát — az Enthiiidiuni alnemzetségbelieket

értve — az alábbi összeállítás tnteti fel legjobban, a hol az elágazás szár-

nyaltságának a foka, a perichactium-levclek pillás avagy pillátalan volta szerint

illeszthetk be fajaink.

Pericliaetium pillás Perichactium pillátalan

.^,, - 1. Tu j r < 1 í Th. Philibertii
Kétszer szarnyalt.-. ... ._. ... In. delicatulum { r^, .

•'

I
Tli. rccognitum

Háromszor szárnyalt „. ._. ... Th. tamariscifolium Th. pseudotamarisci

Emez összeállításból látható, hogy 77;z//í;/////;z-fajaink mindegyike levezet-

het a leggyakoribb elfordulás révén törzsfajnak tekinthet Thiiidiinii tamari-

scifolium Nech.-h'ó\. A fajok nagyon közeli rokonságát a sok közbenes, egyik

szervében ide, másikban oda húzó közép- vagy átmeneti alak is igazolja.

Ezek után áttérek új alakjainkra.

Thiiidiiim Philibertii Limpr. in Rabenh. Kryptfl. cd. 2. IV. II. p. 835.

(Syn : Th. intermedium Philib. in Rev. bryol. 1893. p. 33 — non Mitt.)

Szárnyaltságát tekintve, a Tli. delicatulum L. avagy a 77/. recognitum

Hediv.-hez hasonlóan kétszer szárnyalt. Szárlevclei szíves-tojásdad alakúak,

kihegyezettek, szélük frészelt, a levél alsó felében visszahajtott. Az ér alig

hosszabb a levél felénél. Az áglevelek apróbbak, szélük róna, erük rövid.

A pcrichaetium levelei lándzsásak nagyon hosszú pillátalan hegygyei. Termese

olyan mint a 77/. delicatulum Z.-nél.

Különbözik a szintén pillátalan perichaetium-levelú Th. recognitum Hediv.-

tl szárleveleivel, melyek a Hedwig fajánál róna szélek és kisebb erével,

mely a H e d w i g-féle fajnál a levél hegyét egészen kitölti. A Th. dclicatii-

luui Z.-tl pillátalan persichaetium-leveleivel üt el.

Var. pseudotamarisci Limpr. I. c. p. 831. (Syn : Th. pseudotamarisci

Limpr. 1. c.) Leginkább háromszorosan elágazó szárával üt el a talaktól,

melybe nem ritkán középalakok közvetítésével visszatér.

Limpricht fajként tárgyalja e variatio-t, ilyenül azonban meg nem

tartható.

A 77/. tamariscifolium Neck.-i'ó\, melytl szabad szemmel nem lehet

megkülönböztetni, pillátalan perichaetium-leveleivcl különbözik.
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Úgy a lalak, mint a változata Déván no a Hog3nna nev erdrész ár-

nyékos helyein.

II. Amblystegium pach3'rrhizon Lindb. Mscr. Aiiihlyslcgiimi pacliy-

rihizon Lindb. in Musc. Scand. 187i). p. 32 ; Limpr. 1. c. III. p. 325. (Syn

:

Hypnuin pachyrrhizon Lindb. Mscr. ; Amblysteg. porphyrrhizum Schimp. Syn.

2. cd. 187G. p. 715.)

Nagyágon körülbelül 800 m. tengerszín feletti magasságban, egy régi

elhagyott bánya bejárásának kövein 1899. júniusában szedtem. Nagyjából,

ktlönöscn termetét tekintve az Ainhl. radicale P. Beaiiv. -hoz hasonló, a terje-

delmes gyepek át voltak szve a Hypintm JhiiLins Z.-nck egyik kövön lakó

alakjával, a var. serralum Limlb.-gel.

Ez a faj Európából ez ideig egyáltalában csak két helyrl ismeretes.

Elször Svédországból, a hol 1864-ben L i n d b e r g fedezte föl, másodszor pedig

Angliából, ahonnan B r a i t w a i t h e közli.

Az a körülmény azonban, hogy B r a i t \v a i t h c az angliai, R o g e r s

szedte növénynél a rhizoid-okat szemölcsösöknek írja le, az ottani el-

fordulást némileg kétségessé teszi. Fajunk meghatározásakor az Anihlysle-

giiiiii Br. ciir. génusz H a m p e-féle Serpo-Leskea csoportját, mely kizárólag

éretlen level fajokat ölel fel, figyelmen kívül kell hagynunk ; valamint

figyelmen kívül kell hagynunk az Etiauiblyslegium Lindb. alnemzetség ama

fajcsoportját is, mely az A. filicinum L. nev fajt és rokonait tartalmazza.

Nem kereshetjük fajunkat a parenchymás levélsejt fajok között sem, mert

a nagyági moha levelének sejtjei határozottan prosenchymásak.

A prossnchymás levélsejt fajok között csakis a Lindberg fajához

tartozhatik, melynek L i m p r i c h t közölte jellemzésével pontról pontra meg-

egyezik.

Az erdélyi növény lelapult, sárgás szín zöld gyepekben n ; a szárak

és a fejlettebb ágak alsó részükön rozsdaszínbarna rhizoid-okkal gyöke-

redzenek. Szárai 20—60 mm hosszúak, szabálytalanul elágazók, metszetben a

a középfonal gyengén fejldött, a kéreg kialakult, sárgás. Az ágak egyenltle-

nek, hosszuk nem egyenl, a rövidebbeken rhizoid-okat alig, a hosszabbakon

a szárból való kiágazás táján bven észlelhetni. A rhizoid-ok a leveles szár

átmérjét többször meghaladó hosszúságúak, néha a levél erének tövébl is

fejldnek, ostorszerek, egy-egy pontból több is ered. Színük rozsdabarna,

az idsebb szárakon feketed, felületük sima. Melléklevelek nincsenek. Le-

velei egyenl alakúak, a szár- és áglevelek leginkább a méretekben külön-

böznek egymástól. A szárleveiek ugyanis 1— 1-5 mm hosszúak és 0'5 mm
szélesek, az áglevelek O'S mm hosszúk és 015 mm szélesek. Nedves álla-

potban mindkét fajta levele berzedten álló. Alakjuk lándzsás, tojásdad, kihe-

gyezett ; mind a szár-, mind az áglevelek a lemezbl kiálló sejtcsúcsok miatt

köröskörül frészeltek. Erük nagyon halavány, a levél közepén túl alig ter-

jed. A levélsejtek prosenchymások, legföljebb négyszer olyan hosszúak,

mint szélesek, színtelenek, chiorophyll nincsen bennük. A levélalj sejtjei kissé

rövidebbek, az insertio körül négyzetesek, sárgás színek. \^alamennyi levél-

sejt fala nagyon vastag.
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Virágzatát tekintve, egylakú. A cf -virágok a száron vannak elhelyezve,

rügyszerek ; a polyázó levelek aprók, a belsk éretlenek. Termését (csak

néhány, erre a czélra már nem alkalmas tokot gyjtvén) nem vizsgálhattam

meg. A tenyészet! szervek vizsgálati eredményének fenti vázolásából kitet-

szleg, fajunk csakugyan nagyon közelrl rokon a már föntebb említett

Amblyst. radicale P. Beauv. val.* több pontban azonban lényegesen eltér attól.

Nevezetesen a P. B e a u v.-féle faj kevésbé gyökeredz, ágai egycnlek, szár-

levelei épszélek, csupán az áglevelek frészeltek.

IRODALMI ISMERTET.
Pantocsek, Dr. Josef: I>ie BaciUarien des Klebschiefers von Kerlsch.

Mit 3 Tafeln. St.-Petersburg, 1902., pag. 29. — (vSeparat-Abdruck aus den

Verhandlungen der Kaiserlichen Russischen Mineralogischen Gesellschaft zu

St.-Petersburg. 2. Serié. Bd. XXXIX. Nr. 2.)

A szerz a Kertsch vidékérl származó palát A n d r u s s o w N. jurjewi

tanártól kapta mikroszkópi elemzés végett. E kzetben Pantocsek 78 új

Baciliaria-alakot talált, melyeknek óriási mennyisége alkotta az elemezésre

beküldött anyagot. A 78 új faj- illetleg változat névvel jelölt Bacillaria között

találkozunk egy új génuszszal is— Semsey Andor, a természettudo-

mányok pártfogójának tiszteletére — a Seinseyia-vdi\. A szerz minden egyes

Bacillaria-alaknak latin leirását is adja, st 78 új alaknak rajzai is megvannak

a mellékelt 3 táblán.

E Bacillaria-k a következk : AmpJwra acidinscula Kg. var. fossüis n. v.,

A. confuncia n. s., A. Granii n. s., A. Kcrtschiana n. s., A. inaeoiica n. s., A.

Marchesettiana n. s.. A. revirescens n. s., A. russica n. s., A. TUhoniana n. s., A.

Tomassiniaua n. s. / Maslogloia Andrussowii n. s., M. Andnissown Páni. var. mitior

n. V. ,• Stanroneis maeotica n. s. ; St. niaeotica Pánt. var. minor n. v. ,• Navicnla Adaiiii

n. s., N. Audnissoivii n. s., A\ cUiptica Kg. var. maeotica n. v.. X. cxigiia n. s.. A.

Jiyalina DJc. var. fossilis n. v., A'', incontperta Lw. var. fossilis Pánt., N'. intacta n. s.,

X. Josephi n. s., N. jucunda n. s.. A'. Kertschiana n. s.. X. Leonis n. s., A^. niaeotica

n. s., A^. mucronula n. s., A''. Xicotai n. s., A". Olgae n. s., X. paleacea n. s., A'.

Romanowii n. ?., A''. Saiicti Caroli n. s., X. Tithonia n. .s., A^. Ursina n. s., X.

Zichyi n. s. (Zichy Jen gróf ázsiai utazó tiszteletére) ; Scotiopleura maeotica n. s.

;

Pleurosigma halticiim (E.) W. Sin. var. maeoticum n.v.,Pl. maeoticum n. s. ; Ainphi-

prora hvalina n. s. ,• Achnanthes Athetiais n. s., A. Athcnais Pánt. var. minor n. v.,

A. clavata n. s., A. exigtia Patd. var. staurophora n. v., A. Kcrtschiana n. s., A.

longipes Ag. var. fossilis Pánt., A. tenuissima n. s., A. vasta n. s., A. vernalis n. s. ;

Cocconeis hyalina n. s., C. placentrüa E. var. fossilis Pánt , C. sarniatica n. s. ; Epi-

themia Anasihasiae n. «., E. arcuata n. s., E. arciiata Pánt. var. minor n. v., E.

Cteopatrae n. s., E. geminata n. s., E. maeotica n. s., E. perinsignis n. s., E.

Schiittiana n. s. (Schült F. dr. tiszteletére); Semseyia n. gen., .Semscyia inaeoiica n. s.

(Semsey Andor tiszteletére) ; Synedra maeotica n. s., S. maeotica Pánt. var. minor

n. V., S. Ulna E. var. vasta n. v. : Fragilaria acutiuscida n. s., Fr. aeqnalis Hhg. var.

* Amid. radicale néven rendesen az Amhl. varium fíediv. fajt értik. Az igazi

A. radicale P. Beauv. (non Auct.) cszakumerikai növény, mely Eur.'ipában ritkaság,

mig a Iledw.-fcle faj gyakori.


