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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.
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maeolicíi n. v. ; Liciiiophora divergsns n. s., L. Hhrenbergii (Kg.) Gr. var. maeotica

n. V. ; SttrircUa inacotira n. s. ; N^itzscJiia dchilis n s., X. granuhita Gi'nn. var. maeotica

n. V., iV. Laliiiseiüi n. s. (I.aliiiscn L. tiszteletére), X. maeotica n. s., X. obiusa II'.

Sm. var. fossilis Fant., X. Romaiioiviaiia n. p., X. Stockmayeri n. s. (Stockmayer S.

tiszteletére), X. vermiciilaris 11'. Sin. var. maeotica n. v. és Melosira granulata E.

var. maeotica n. v.

I'antocsck értekezése végén még olyan 4 Bacillaria-nak a leírását és rajzát

is közli, a melyek az Utsch-Eveli-Kencgcss falúnál lév Karagatsch heg3'nck oligociin

korabeli tengeri képzdmény timpalájából valók. Hlzek a következk : Goniothecium

Odoiitella E , G. Odoiitetla E. forma riiinor Pánt. : Pyxilla maeotica n. s. és Synedra

fulgcns ir. Sm. var. maeotica n. v. Küjimerle (Budapest).

Moesz Gusztáv : Brassó állóvizeinek mikroszkopikus növényzete. Brassó,

nyomatott Herz könyvnyomdájában. 1902. 8'\ 40 old. 8 knyomata táblá-

val. — (Különlenyomat a brassói állami freáliskola 1901—902. évi érte-

sítjébl.)

Emez értekezésben, melyet a szerz középiskolai tanulóknak szánt, nép-

szer eladásban ismerteti a virágos és virágtalan növények közötti különb-

séget, a mikroszkóp fölfedezését, a sejt elméletét és életnyilvánulásait,

valamint nagyon vonzóan írja le a brassói állóvizekben, t. i. a Fortyogó-

mocsárban, a Pojána egyes helyein meggyüleml vizekben, a Goricza-hegy

tócsájában és a Papkútja felé vezet séta-út árkában talált és a szakembert

is érdekl virágtalan növényeket.

A szerz e virágtalan növények közül a Schizomycetes-'í, Cyanopliy-

ccae-t, Bacillarialest, Chlorophyceae X, CiiaralesA, Peridinialest és Flagellatae i

tárgyalja. Az egyes osztályokon bcll a meghatározott fajok száma a követ-

kez: Schizomycetes-b\ 2, Cyanophyceae-hö\ 10, Chlorophyceae h\. 122 (közte

5G Desiiiidiacea), Bacillariales-bö\ 32, Charales bi 2, Peridinales bi 3 és

végre Flagellaleae-hl 3. Ezeknek legtöbbje azonban csak Brassó állóvizeire

nézve új, néhánya ellenben Erdélynek mikroszkópi növényzetérl szóló iro-

dalmi ismereteinket újabb fajjal gazdagítja. Az értekezésben elsorolt fajok

közül a 8 knyomatú táblán 133 fajnak rajza is látható.

A szerz a Eortyogó-mocsárnak hínár növényzetét, a mikroszkópos

növényzeten kívül, még több feltn virágos növény illusztrálásával is jellemzi.

Legnagyobb érdekessége van azonban reánk nézve az AJdrovanda vesiciilosa

Z.-nek fönt említett új termhelye. Az Aldrovanda vesiciilosa hazánkban

eddig csak a Tiszán túli mocsaras vizekbl (Ecsediláp, Sárrét, Krös-Tarján)

volt ismeretes ; úgy látszik azonban, a mocsarak lecsapolása, fképpen u

Körös szabályozása óta ennek a növénynek itten nyoma veszett.

Méltán mondhatjuk, hogy a szerz derék és érdemes munkát végzett

az elsorolt növények ismertetésével. Ebbl az értekezésbl tnik ki, hogy

Brassó vidékén több nevezetes növény is van, melyekrl alig tudtunk vala-

mit. Egyszeren, áttekinten és világosan tárja elénk mindazt, a mit Brassó

állóvizeibl fölemlítésre érdemesnek vélt. Kimmerle (Budapest).

Növénytani Közlemények. 1Ü03. II. kütet, 4. füzet. 12



178 IRODALMI ISMERTET.

Tuzson János : Anatómiai és mykologiai vizsgálatok a kóros és a

korhadó bükkfán. Mathematikai és Természettudományi Értesít, XXI. kötet,

1903, 97—134.

Tuzson a földmívelésügyi minisztérium megbizásából a közönséges

bükk (Fagus silvalica) fájának szerkezeti tulajdonságaira, korhadására és

czélszerü konzerválására vonatkozólag kiterjedt vizsgálatokat végzett.

A bükk y>álgesztjt're« vonatkozólag kimutatja, hogy ez thyllis-ek kelet-

kezése és fagummi kiválasztása folytán elváltozott része a fának és olyan

kóros képzdmény, mely a fa organikus tengelyéhez beférkz gombák táma-

dása következtében keletkezik. Az álgeszttel boncztanilag azonos a fa testének

külsbb részeiben keletkez sebhelyek védszövete is. Míg azonban az álgeszt

úgy hosszában, mint vastagságában a fa korával növekszik, addig a külsbb

fapalástok sebhelyei körül keletkez védfa helyhez kötött képzdménJ^

Különösen ilyen természetek ama sebhelyek védövei, melyek a kipárolgási

vízáram szállításában résztvev küls palástok fájától vannak körülvéve.

Az álgesztnek nevezett védszövet és a küls sebhelyek védszöv^ete

közötti különbség a fatörzs bels és külsbb részeinek élettani állapotával

kapcsolatosak.

E rész a fa korával növekszik és ezáltal szabálytalan határokkal ugyan,

de az álgeszt is növekedhetik, még pedig a törzs kisebb-nagyobb részében

egységesen. Ezzel ellentétben a fatörzs küls palástjaiban, a sebhelyeken

behatoló gombafonalak nem okozhatnak folyton növeked védszövetet, mert

a szomszédos részek, melyek a vízáram szállításában és egyáltalában az

anyagcserében élénken részt vesznek, akadályozzák úgy a gombafonalak,

mint a védfa terjeszkedését. Ez okokból az álgeszt a törzs küls fapalástjain

keletkez sebhelyekkel vonatkozásba nem vihet, hanem csakis olyanokkal,

melyek a gombafonalakat a mködésnélküli bels, szárazabb részekig vezetik.

Ilyen sebhelyek különösen a mélyrl eredt és idvel letöredez ágak maradékai,

a korhadó ágcsapok.

Ezeket az ágcsapokat a bükkfát kedvel gombák fertzik, korhadásnak

indulnak és a hypha-kat egészen a bélig vezetik. A gombafonalak behatolását

azután a fának álgeszt-képzése követi.

Az álgeszt vörös barna anyaga a fát konzerválja és ez okból az álgeszt

fája mszaki czélokra tartósabb, mint a szíjácsfa. Ez az anyag a F r a n k

és T e m m e leírta és megállapította fagummi-na^k nevezhet, mely azonban

még. eléggé nem ismeretes. Hígított savaknak, lúgoknak, aethernek, alkoholnak

ellenáll, chlorsavas káliummal és sósavval digerálva színét veszti és ilyen

állapotban az alkohol némileg oldja. T u z s o n ' vizsgálatai szerint a ruthcnium-

vöröset fölveszi és sósav, hígított kénsav, kálilúg, nátronlúg és ammónia

többé-kevésbé ibolyaszínvé teszik.

Az álgeszt világosabb részei és az ezeket szegélyez sötétebb részek

boncztanilag abban különböznek, hogy az elbbiek thyllisekkel és fagummival

kevésbbé vannak kitöltve. Ezáltal e belsbb, világosabb részek edényei a

fecskend módszerrel mszaki czélokra telíthctk (impregnálhatok), az álgeszt

sötétebb szegélyei ellenben nem.
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T u z s n tenyésztési kísérleteibl kiderült, hogy az álgeszt keletkezésekor

különféle gombafajok szerepelnek. Egyes algeszt-darabokban fölismerte a

W i 1 1 k m m által Xenodocluis ligniperda-n'dk hibásan nevezett gomba fonalait

és gcnima-it, továbbá valamely Slereiim faj és a Tremella faginea Britz fonalait.

Valószín, hogy itt mindama gombák szerepelnek, melyek a bükk fáját mint

korhadéklakók is kedvelik és fonalaikkal képesek mélyen a fába behatolni.

Ezek különösen : a Hypoxylon coccincitm Bull., Stereum purptireum Pers.,

Schizopliylliiin coiiiiiiinie Fr. és Bispora monilioides Corda fajok.

A levágott bükkfa a levegbeli hatásoknak kitéve nagyon könnyen korhad.

Az eziránt tett megfigyelései szerint T u z s o n megkülönbözteti a frissen vágott,

még él parenchymás fának és az elhalt, kiszáradt fának a korhadását.

A frissen vágott fa az erdben vagy máshol a szabadban, de néha

fedél alatt is, egész tömegében megbarnul és 4 — 5 hónap múlva fehérkor-

hadásnak indul.

A friss fa eme hirtelen bámulása, vagyis a y>ftíUedés«. abban áll,

hogy a parenchymás sejtekben, de a többi elemi alkotó részekben is fagummi

keletkezik és az edényekben thyllisek képzdnek. Ezután a fában, egyes csí-

kokban megindul a fchérkorhadás, a mi folyton terjed és a fát mszaki

czélokra hasznavehetetlenné teszi.

A füiledést különféleképpen magyarázzák és sokan a fa anyagában,

idegen szervezetek hozzájárulása nélkül keletkez chemiai átalakulásnak

tartják. Tuzson erre nézve mesterséges fertzések által telt megfigyeléseket

és azt találta, iiogy a bükkfa füUedését tisztán egyes gombafajok okozzák és

fa anyagában magától ez sohasem jön létre.

A füiledést és az ezt köve' korliadást els sorban a Slcreiiui piir-

pnrenin Pers. és a Hypoxylon coccineiini Ball. okozzák, azon kívül pedig a

Bispora monilioides Corda, Tremella faginea Britz és Schyzophylliini com-

miine Fr. is alkalmasak erre.

E gombafajok leírásában Tuzson kiemeli, hov^y a Slereiim pnrpiireiim

Pers. faj hymeniumanak színe változó. Ezen az alapon kimutatja, hogy a

violaceum Tliiim. és a .S7. lilacinum Pers. a .S7. piirpiireiimAól cl nem külö-

níthetk, még csak mint változatok sem.

T u z s o n-nak a megfüUedés elkerülésére tett kísérletei azt bizonyították,

hogy rézgálicz-oldattal való bekenéssel megóvható a fa a megfülledéstl, de

csak úgy, ha a bekent fa még a repedezés kezdete eltt fedett rakodó

helyre kerül.

Ha a gombafonalak a fa belsejébe jutottak, úgy innen a további kor-

hadás elkerülése czéljából csak nagyon erélyes és huzamos szárítás által

pusztíthatok ki. Ezt a szokásos konzerválási (telítési) eljárásoknál, a fának

1003—2000 C. meleg gzben, vagy IlOO— 120o C.-ra hevített olajban való

preparálásával vélik elérni. Tuzson kísérletei azt bizonyítják, hogy 2—3 órán

át alkalmazott 1200— 140^ C. meleggel nemcsak nagyobb fadarabokban, de

még 6—7 cm magas és 3—4 cm vastag, fülledt bükkfadarabkákban sem

lehet a gombafonalakat megölni. Ezek tovább éltek és a tenyészt üvegekben

megint jolenkcztek a fa fölületén.

12'



180 IRODALMI ISMERTET.

Ha a bükkfa megfülledés nélkül elhal és kiszárad, úgy már sokkal tar-

tósabb ; ha meg is támadják a gombák, ez már nem okoz a fa egész

tömegében egyszerre jelenkez korhadást, hanem csak olyat, mely a fertzés

helyétl, tehát kívüh-l terjed fokozatosan befelé.

A szabadban alkalmazott bükkfát az elbb megismert gombafajokon

kívül a Polyponis hirsntus Fr. és a Polyporus versicolor (L.) fajok pusztítják.

Az elsorolt gombák a bükkfa fehérkorhadásál okozzák, mi által a

megtámadott fa fehér, mikroszkóp alatt színtelen és szétroncsolt sejtfalakból

álló, laza anj^aggá alakul. Az ilyen korhadó fában a gombafonalak temérdek

fekete vonást, térbelileg képzelve pedig szabálytalan alakokat bezáró lapokat

alkotnak. E lapok gombafonalakkal áthálózott, de épen maradt fasejtekbl

valók, melyeket a gomba egy nagyon ellenálló, sötét anyaggal itatott át,

mi által e részek nagyon tartós elszigetel lapokat képeznek.

A fehérkorhadástól elüt a bükkfa ivröskorhadása^ a mi a fának

vörös-barna, merev, porlékony anyaggá való alakulását eredményezi. Az ilyen

fa ammóniában oldódik.

A bükkfa eme vöröskorhadását T u z s o n nagyon gyakran észlelte a

használatban lev vasúti ászokfákon és azt találta, hogy ezt sok esetben a Poria

vaporaria Fr. nev gomba okozta.

A mszaki czélokra használt bükkfa vöröskorhadását az elbbin kívül

gyakran okozza a Ti'ametes iiioJlis (Sommerf.) és a Trametes slereoides (Fr.)

is. E két fajt Bresadola összevonta, Tuzson azonban az eltérésekben

tapasztalható következetesség alapján elkülönítve tárgyalja.

Úgy a P. vaporaria, mind pedig a Tr. inoUis és slereoides állal meg-

támadott fában gyakori az álgeszt okozói között is megemlített »Xenodocliiis

ligniperda«, melynek azonban a korhadásban csak másodlagos szerepe van.

ScHiLiiERszKY (Budapest).

Pantocsek, Dr. Josef: Beschreibiing und Abbihlung der fossilen

Bacillarien des Andesittitffes von Szliács in Ungarn. Mit ü8 Figuren auf 2

photoautographirten Tafeln. Pozson3^ 1903., S. 20. Druck von C. F. Wigand.

Verlag von R. Friedlánder & Sohn, Berlin.

A szerz értekezésében a szliácsi andesit-tufán végzett mikroszkópos vizs-

gálatainak eredményét közli az illet kzet geológiai korára való tekintettel.

Az andesit-tufa, a vizsgálatok szerint, 62 fosszil Bacillaria-t tartalmazott, melyek-

nek legnagyobb része új faj, fajta, illetleg alak. Pantocsek a Széchenyia-

val új génuszt is különböztetett meg, 3 faj képviseletében. Minden egyes Bacillaria-

alaknak a szerz leírását adja, st rajzaik is láthatók az értekezéshez mellé-

kelt két táblán. Ezek közül az új fajok, fajták és alakok a következk

:

Cymbella austriaca Grun. var. titmida n. v., C. grata n. s., C. lan-

ceolata E. var. denseslriata n. v. , C. sliacsensis n. s. ; Encyonema caespilo-

sitm Kg. var. fossilis n. v. ; Staiironeis Phoenicenteron E. var. anguslior

n. V. ; Naviciüa falax n. s., A'^. Légiimen (E.) Van H. var. slanrophora

n. V., A^. Csaszkaae n. s. (Császka György kalocsai érsek tiszteletére), X.

Haueri Grtin., var. anguslior n. v., N. Addaae n, s. (Adda Kálmán tisztele-
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lére), -V. Filarszkyi n. s. (Filarszky Nándor tiszteletére), N. arata Gniii. var.

validior n. v., A', viridis (Nitzsch) Kg. var. pachyptera Pánt. forma inler-

ntpta n. f., A', viridis (Nitzsch) Kg. var. parallelestriata Pánt. forma slaiiro-

phora n. f., A', arata Griin. var. producta n. v. ; Gomplionema balneariim

n. s., G. micropus Kg. var. remoteslriata n. v. ; Epilhemia cistuJa (E.)

Griin. var. crassa n. v., E. Sorex Kg. var. capidata n. v., E. Sorex Kg.

var. dirccta n. v., E. arcuata Pánt. var. incisa n. v. ; Rhopalodia gibba

(E.) O. Miillcr var. incisa n. v. ; Eunotia (Himantidiitm) Ehrenbergii n. s.,

E. himgarica n. s., E. hungarica Pánt. var. gracilior n. v., E. Wettsteinii

n. s. ;
Seniseyia hungarica n. s. ; Disiphonia hungarica n. s. ; Széchenyia

antiqua n. g. et sp., (a Magyar Nemzeti Múzeum százados évfordulója alkalmá-

ból alapítójának, Széchenyi Ferencz gróf tiszteletére) 5^. gracilis

n: s., Sz. ornala n. s. ; Melosira unduJata (E.) Kg. var. pygmaea n. v.,

M. granulaia. (E.) Ralfs var. boryana n. v. ; CycloteUa pygmaea n. s. ;

Stephanodiscus Entzii n. s. (ifj. Entz Géza tiszteletére.)

A szliácsi andesit-tufát leginkább jellemz Bacillaria-k a szerz szerint a

szépséges Széchenyia génusz, a gyönyör Eunotia k, továbbá a Navicula

arata Grun., N. Haueri Grun., Cocconeis Boryana Panl. és a Melosira

undulata (E.) Kg. Ez utóbbinak recens alakjait Boitzenburg mellett, Jávában,

megtalálta Tschirch A. dr., az 1888—89. év telén. A szerz ezen fölfedezés-

ben is bizonyítékát látja ama régebbi állításának, melyet »Beitrágen zurKcnnt-

niss der fossilen Bacillarien in Ungarn« I. és II. k. czím mvében már

1886-ban és 1889-ben kifejtett, hogy t. i. a magyarországi fosszil Bacillaria-k

a tertiaer-korban keletkeztek, a mikor is nálunk trópusi klímának kellett

uralkodni. Kümmerle (Budapest).

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Klmmkrle Jen.)

a) Hazai irodalom:

Adorján József: A búzaszem helyzete a kalászban a vetmagtermelés

és tenyészkiválasztás szempontjából. — Kísérletügyi Közlemények. 1903. évf.

(VI. köt.), 164-176. old.

Ambrózy Béla br. : A Phacelia. — Magyar Méh. 1903. évf. (XXIV.

köt.), 235—236. old.

Angyal Dezs : Van-Mons mködése és új gyümölcselállítási elmé-

lete. — Gyümölcskertész. 1903. évf. (XIII. köt.), 138—140. old.

— — Nancy i kajszinbaraczk. — Gyümölcskertész. 1903. évf. (XIII.

köt.), 153-154. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai ere-

det, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak min-

den egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a szer-

kesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemény forrásáról értesíteni szíves-

kedjenek. (Szerk.)


