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Péterfi Márton: Astomum intermedium/

(öt eredeti rajzzal.)

A Természettudományi Közlöny Pótfüzeteiben ** egy az Astomttin gcnuszba

tartozó új lombosmohaíajt írtam volt le .4. intermedium név alatt. Újnak kellett

e mohot tartanom, mert a közönséges A. crispiim (Hedw.) Hampe-töl lényeges

jegyeiben eltér volt és mint ilyen némileg rokonságban látszott lenni az angol-

országi A. midticapsulare fSin.J Br. ciir. nev fajjal. Az idézett helyen jelez-

tem, hogy az új fajt — példák hiányában — csakis az .4. midticapsidare

rendelkezésemre állott leírásaival vethettem egybe, de jeleztem azt is, hogy

nincsen kizárva a szóban forgó két fajnak az azonossága sem.

Richter Aladár kolozsvári tud. -egyetemi tanár szívességébl — a

miért e helyen is köszönetet mondok — az ottani növénytani intézet moha-

gyjteményének .4s/own/;7í-példáit átnézvén, alkalmam nyílott az A. midticapsidarc-

nakaHeufler herbáriumának M i 1 1 e n gyjtötte — tehát hiteles példáit —
vizsgálni és az újnak leírtam erdélyi .4. iníeniiedium-mal tüzetesen egybevetni.

E vizsgálataim és összehasonlításaim eredményérl kívánok ez alkalom-

mal röviden beszámolni.

/. Virágzati viszonyok. Ebbl a szempontból a két faj — valamint a

génusz legtöbb faja között is — lényegesebb különbség nincsen. Mind a

kett egylakú. A d' virágok a szár végén a terméses, tehát $ üstökök alatt,

egy-két levéllel alantabb vannak a küls üstöklevelek hónaljában ; elhelye-

zésüket tekintve tehát pseudolateralisok, rügyalakúak és burokleveleik nagy-

ság, alak és erezet tekintetében semmiben sem különböznek. A halavány-

sárgás antheridium-ok is, valamint a nedvszálak (paraphysis) nagyságban és

alakban megegyezk. Az archegonium-ok sötétebb színek, a meg nem termé-

kenyítettek mind a két fajon a tok aljáig *** ér hosszúságúak.

Az antheridium-ok kinyílását egyik fajon sem figyelhettem meg, mivel

feds antheridium-ok — tehát még ki nem nyíltak — nem voltak rendelkezé-

semre. A fedk szerkezete is ismeretlen.

//. Termet. A míg a virágzati viszonyokban — föntebb láttuk — a két

faj egymással és a génusz legtöbb fajával megegyezik, addig termetükben

összes rokonaiktól élesen elütnek. Mindakét fajra nagyon jellemz ugyanis az

Archidiinn-ra, illetleg a nagyobb Pleíiridiuiii-rn emlékeztet termet, a mennyi-

ben száruk fölegyenesedik, 7—9 mm hosszú, lazán és aprón leveles ; term-

üstökük több van, ezek nyalábos csomót alkotnak és a szár végén göm-

bös fejecskébe állanak össze. t A szár aljából, de nem ritkán a tetején is az

Elterjesztette Schilberszky Károly a növénytani szakosztálynak

1904. évi februárius 10-iki (100-ik) ülésén.
** Pótfüzetek a Terniészcttud. Közlönyhöz. LII. (1899.) 198. old.

*** Ez minden európai fajon így van, kivéve az .4. Mteni Br. cnr.-t, melynél

a meg nem termékenyített archegonium-ok csak olyan hosszúk, mint a vaginula. Ez a

faj különben még más tekintetekben is elüt rokonaitól.

t Hasonló termet az A. Lcvieri Lintpr. is, ennek azonban medd sarjai

nincsenek.
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üstökök tövébl 12—20, illetleg 4—6 mm hosszú, vékony és karcsú, pon-

gyolán leveles medd hajtások sarjadzanak ki mindakét fajon, melyeknek

1. rajz. 2. rajz.

1. rajz. Az A. iulcnncílitiin bels- (a), küls üstöklevele (b) és szárlevele fc^ (15; 1).

2. rajz. Az A. muliicapsulare levelei ; a bels-, h küls üstöklevél, c szárlevél. (15:1).

tetején parányi levclrózsák vannak. E sarjak végei és levelei gyakran proto-

nema-fonalakat vernek és ilyenformán tenyészeti úton segítik el a két faj

szaporodását.

d-

c

3. rajz. 4. rajz.

3. rajz. Az A. intermcdiutn üstökleveleinek érkeresztmetszetc (230 : 1) ; a a levél aljá-

ból, fc a levél közepébl, c a levél hegye tájából.

4. rajz. Az A. inuUicapsttlare üstöklevelcinek érkeresztmetszetc (230:1); a a levél aljá-

ból, h a levél közepébl.

///. Szár. Anatómiai szerkezet tekintetében a két faj szára között

szembeötlbb különbség nincsen.
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IV. Levcl. Nagyjában mind a két fajon háromféle levelet különböztet-

hetni meg. A szárlevelek aprók, keskeny nyelvalakúak és kihegyezettek.

Sejtjeik kerekded négyzetesek, mindakét szabad lapjukon nagyon szemölcsösek,

a levél alapja felé téglaalaküak, simafalúak és áttetszk. Hasonlók a sarjak

levelei is. Az ü s t ö k-levelek hosszúak és keskenyek, sejtjeik ugyancsak kerek-

ded négyszögek, chlorophyllban bövelkedk és nagyon szemölcsösek. A levél

alsó harmadában azonban a simafalú, chlorophyll-ban szegény és e miatt át-

tetsz sejtek 5—6 szór is olj^an hosszúak, mint a milyen szélesek. Hasonlók a

küls ü s t ö k - 1 e V e 1 e k is, csakhogy ezek valamivel rövidebbek.

M inden levél széle ép és róna. A vázolt viszonyok mind a

két fajon azonosak. A levelek méretei és alakjai azonban kissé különbözk.

a szárlevelek 1*3— 2"1 mm hosszúak az ^4. intermedium-on és 1— 2 mm hosszúak

az A. miílticapsulare n. Az üstök-levelek 5—7, illetleg 4—6 mm hosszúak.

Ezeknek az alakja is különböz. Az A. inter-

medium üstöklevelei alsó harmaduk-
ban a legszélesebbek és lassan kes-

kenyednek el, míg az A. multicapsulare

hasonló levelei közepük felé a legszé-
lesebbek, a mi miatt azután hirtelen
is hegyesednek ki (1. és 2. rajz). Állo-

mányukat tekintve az erdélyi moha levelei gyen-

gédebbek, míg az angolországiéi keményebbek.

Erük tekintetében a levelek mindakét

fajon azonosak. Az alul csak mérsékelten

szélesed ér a levél fonákán ersen, színén alig

domború. Keresztmetszetben az ér a következ

képet adja: a lemez-sejteket mintegy összeköt

rendesen 6 (ritkán kevesebb) tágas vezet-

sejtbl alakult, kissé behajló sort alul is fölül

is erteljesen fejldött stereid-sejtek veszik

körül. Ezeket fölül 4-6, alul 10—12 felületi

sejt takarja, melyeknek tangentialis fala néha

megvastagodik. A levél alja felé az ér sejtjei kevésbé kialakultak, a stereid-ek

csekélyszámúak (A. nmUicaps.) avagy éppen hiányzanak (A. interm.) és így az

ér rendesen egyforma elemekbl alakul (3. és 4. rajz). Az ér vége mindakét

fajon rövid hegyben fut ki a lemezbl.

V. Termés. A v a g i n u 1 a mindakét fajon hengeres, vöröses-barna és

olyan hosszú, mint a halavány toknyél (5. rajz).

Toknyelük egyenes, 0-5- 0-6 mm hosszú. A tok kerülékes, mind

a két végén egyformán gömbölyöd. A kupak egyik faj tokján sem különül

el, mivel sejtjei — hosszmetszetben — alig különböznek a tok többi sejt-

jeitl. Csre az A. imilticapsiilare-n 0'2 mm hosszú és ferde, az A.

iníermediitm on O'l mm és egyenes. Exothecium és stoma-k mindakét

fajon azonosak.

A spórák finoman szemölcsösek, rozsdaszín barnák, de a míg az

5. rajz.

5. rajz. a az A. intcrnieJium, b az

A. multicapsulare tokja (30 : 1).
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A. muUicapsulare-n 0-018—0026 mm nagyságúak, addig az erdélyi fajon

csali Ü-014—0-022 mm nagyok.

Összegezve az elmondottakat, kitnik, hogy az erdélyi és az angol-

országi moha között csak csekélyebb és inkább a levél alakjában, méreteiben,

továbbá a kupak csrében meg a spórákban van észlelhet különbség. De

ai-:nál több a hasonlóság. így a virágzati viszonyok azonosságától — mint

generikus bélyegtl — eltekintve, azonos a termet, a levél széle, ere, a vagi-

nula és a toknycl ; majdnem azonos a többi rész, kupak', spórák stb.

Ezekben foglaltam össze röviden összehasonlításaim fbb eredményeit,

a melyekbl nyilvánvaló, hogy az A. i n t e r m e d i u m — szigorúan
véve — nem egyéb, mint eddig ismeretlen tényezk hatá-

sára kissé megváltozott A. m u 1 t i c a p s u 1 a r e. Erre lehet követ-

keztetni a vázolt aprólékos és különösen lombosmohoknál gyakori különb-

ségekbl, melyek más fajoknak különböz viszonyú területekrl származó példái

között is sokszor megvannak.

Végül megemlítem, hogy R o t h nak Európa lombosmohairól szóló mun-

kájában * az .4. iniíJlicapsiilare két alakját rajzolja le. A forma anniia egészen

olyan, mint a M itten szedte angolországi moha, míg Si forma biennis sza-

kasztott az erdélyi .4. inlermediitm. Hogy az elmondottak után e kett között

csak az .4. intermediiim és A. miticapsitJare közötti különbség van meg

csupán, és így lényegileg egyazon faj példái, azt föntebb láttuk.

Mágocsy-Dietz Sándor: Az Araujia sericifera

Brot. rovarfogása.**

(Tizennég}' eredeti rajzzal.)

Növénytani szakosztályunknak 1900-ik évi október havi ülésén ismertettem

a Lyonsia straminea R. Br. rovarfogását, egyszersmind elsorolván a virág-

fogságban elpusztult rovarokat is. A rovarok, illetleg a legyek mind az

Eristalis icnax L., Melanostoma mellinum L. és a Syritta pipiens L. fajok-

hoz tartoznak.

A jelzett idponttól kezdve két, illetleg három nyáron át kísértem

figyelemmel úgy a Lyonsia, mint más a rovarfogásáról hírhedt növény virág-

zását. Ezeknek a megfigyeléseknek eredményei közül óhajtok ez alkalommal

egyet megismertetni.

Mellesleg megemlítem azonban, hogy a Lyonsia straminea föntebb

elsorolt látogatói, illetleg áldozatai meglehetsen ugyanazok. A hosszas meg-

figyelések alapján azonban sikerült e számot gyarapítanom, a mennyiben megállapí-

tottam, hogy az elsoroltakon kívül, — bár ritkábban, st néha csak elvétve —

* Roth: Europ. Laubmoose. I. (tab. XLVI.)
** Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1004. évi februárius lO-iki

(100-ik) ülésen.


