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Scherffel Aladár; Újabb adatok Magyarország

alsórend szervezeteinek ismeretéhez *

(1 eredeti rajzzal.)

A ^Növénytani Közlemények* múlt évi, els kötetében (107. old.)

néhány adatot közöltem, melyek hazánk alsórend szervezeteire vonatkoznak.

Vizsgálataim folyamán azóta ismét néhány érdekesebb szervezet került sze-

mem elé, melyek egynémelyikérl ez alkalommal röviden kívánok meg-

emlékezni.

1. Podnchytriiiiu clavaliim Pfitzer. (Chytridineae.) [= Septocarpus cory-

ncphonts ZoPF. Nova Acta Acad. Leop. Vol. LII. Taf. XX. fig. 21^-2S.|

Igló. 1902.

Nagyobb Pinnularia-n és Melosira varians-on.

2. Olpiilinm saccatiim vSoROKiN. (Chytridineae.) De \V i 1 d e m a n n,

Annales de la Société Belgue de Microscopie. Tom. X\'II. pl. VI. fig. 17—23.

Nagyobb ("osmarium- és Staurastrum-ban. Igló. 1902.

Sorokin Közép-Ázsiában, Taschkend-bcn fedezte föl; utána de

W i 1 d e m a n találta meg Belgiumban.

Ez egy jól jellegezett faj, és semmiesetre sem azonosítható az Olpi-

ditiiii endogemim mai, mint azt Alfréd Fischer (Rabenhorst's Krypto-

gamenflora von Deutschland ect. 2. kiadás. Bd. I. Abteilung IV. Thyeom^^-

cetes p. 25) tehetni véli. Jellemz a rövid, úgyszólván hiányzó nyak,

melyen át a rajzók kiüríttetnek. Ez itt sohasem terjed a gazdanövény fölüle-

tén túl, holott az Olpidiiiin eudogenum A. Br. sporangiumának hosszú, a gazda-

sejt falán át kinyúló nyaka van. A medián-irányú széles befzdés. mely a

sporangium piskóta-alakját hozza létre, nem egyszeren a gazdasejt befzött-

ségének a következménye, mert olyan sporangiumok is mutatják azt, melyek a

desmidiacea-nak hos.s^ú tengelyére függlegesen, kizárólag ennek egyik sejt-

felében fejldtek ki, és nem a gazdasejt hossztengelyében a szkített nyílá-

sán nttek át az egyik sejtfélbl a másikba. Különben e szervezet még bvebb

és behatóbb tanulmányozást igényel.

3. Rhizophidiuiii (Rhizophyion) gibhosum ZoPF. (Chytridineae.) [Nova

Acta Acad. Leop. Vol. LII. taf. XX. fig. 8—20|. Állati (Rotatoria) petén. A
Csorbai-tó lápjának egyik kis pocsolyájában. 1902. A jelenlev Cylindrocystis-

sejtek azonban nem voltak megtámadva.

^1. Rhizophidium (PhlyctidiiimJ irreguJarc WiLD. (Chytridineae.) Ann.

soc. Belgue microscop. 1890. p. 21.

Ez év május havában észleltem a Hantzschia [Nitzschia) amphioxys

(Ehbg) Grun. egy példáját, mely egy Chytridineae-tl volt megtámadva.

E Chytridineae csoportbeli szervezet alighanem azonos \V i 1 d e m a n-nak e

hiányosan ismert fajával.

* Eliidta u szerz a növénytani s^cakosztalynak 1903. cvi olvtnber 14-ikén

tartott ülésén.
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5. Chylridium spiniilosum Blytt. Egy Spirogyra (Rhynchonema) faj

zygota-in. Igló. 1903.

Ezt a szép és érdekes fajt tudtommal eddig csak fölfedezje, A x e 1

Blytt találta Norvégiában.

Feltn, liogy habár a vastagfalú zoosporangium-okon jól differencziáló-

dott kupak látható, még sem nyílnak fel ennek a levelese által, hanem

a rajzók szabálytalan alakú nyíláson át szabadulnak ki, mely oldalt a

sporangium falában, annak hasi részében támad, és a mely nyílás nincsen

elre képezve. Eme »Chytridium« zoosporangium-ai tehát nem nyilának kupak-

kal ; és mégis e szervezet a »Chytridmin« génuszba tartozik, mert a kupak

egészen ki van fejldve, és a nyugvóspórák intramatrikálisan képezdnek,

éppen úgy, mint a Chytridium Olla A. BR.-nál.

A rajzók típusos Chytridium-rajzók
;
gömbölyek, nagyok, 8 n átmérek,

nagyon nagy zsírcseppel és feltnen, szokatlan vastag, hosszú csillangóval.

6. A Chytridiimi acuniinatum A. BR.-t ez évben elég bven találtam

egy Oedogonium oospórain.

7. Polyphagns parasiticus Novv. Tavalyi közleményemben (i. h. lOU.

old.) jelentettem, hogy egy 1886-ban általam ("onferva-n talált szervezet, való-

színleg azonos a Polyphagns parasiticus-sal. Ez évi július hónap végén olyan

szerencsés voltam, Igló környékén e szervezetet ismét megtalálhatni, és tanul-

mányozhatni. Most abban a helyzetben vagyok, hogy egészen biztosan állít-

hatom, hogy e szervezet csakugyan a Polypliagus parasiticus Now.
8. Micromyces Zygogonii Daxg. (Le Botaniste 2. sér. pl. XVII. fig. 2, 3.)

Mougeotia tenyészeti sejtjeiben, melyek itt is éppen úgy mint a Zygogonium-nál,

ez élsköd hatása alatt túltengésben vannak.

E faj a Micromyces Mesocarpi De WiLD.-tól gömböly és tüskés sejtjei-

vel jól megkülönböztethet. Az által azonban, hogy a Micromyces Zygogonii

Dang. nemcsak Zygogonium , de Mougeotia-ban is elfordul, a Micromyces-

fajok nevei elveszítették jellemz voltukat.

Iglón 1896-ban és a Rókusz melletti lápos vidék egyik pocsolyájában

1902-ben találtam.

E szervezet fejldését illetleg megersíthetem D a n g e a r d (Le Bota-

niste sér, 1. 1889. p. 52) adatait, mit Fischer Alfréd kételyeivel szem-

ben (lásd : Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland etc. 2. Aufl. IV.

Abth. Phycomycetes p. 72) szükségesnek tartok megemlíteni.

9. Lageniditim entophytum Pkingsh. (Ancylistineae.) Z o p f, Nova Acta.

Acad. Leop. Vol. XLVII. taf. XIII. fig. 10—18 u. taf. XIV. fig. 1—5.

Egy Spirogyra (Rhynchonema) zygota-iban. Igló, 1903.

10. Mesostigma vitide Laut. (Zeitschrift f. wiss. Zoologie. Bd. 65. Taf.

XVIII. fig. 20, 21.) Cladophora között, melyet a budapesti egyetemi botanikai

kert tavából az 1902. év szén vittem magammal Iglóra.

11. Goniiim sacculiferum nov. spec. (Volvocaceae.) Coenobium mobile,

typice 4-cellulare, diametro 18—20 i.i, in parte posteriore sacculo amplo,

hyalino, fundo irregulariter gibboso (saccato) instructum. Cellulac ellipticac-

ovoideae, diám 10— 12=-^8_«, tabulam unistratosam formánt. Chromatophorum
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viride, cupuliforme, in parte basali pyrenoidum unicum includet. In apice

cellulae, ad basin duorum ciliorum longorum vacuolae contractiles binae

adsunt. Cilia omnia ad idem laterem coenobii spectant. Stigma parvum,

prominentulum, atropurpureum, versus partém mediam cellulae situm, ple-

rumque adest.*

Vide figurám 30. Inter Cladophora ex lacu horti botanici budapestiensis.

A Gnnio sociale (Dujard) Warm. differt praecipue sacculo posteriore

gibboso (saccato).

12. NaegelieJla flagellifera CoRRENS. (Phaeophyceae.) Igló, 1903.

13. Achroinalium oxaliferiim Schewiakoff. (Schizomycetes.) [Se h e w i a-

koff: Ueber einen neuen bacterien-áhnlichen (^rganismus des Süsswassers.

1893. Taf. I. fig. 1.] Egy réti mocsár iszapjában. Igló, 1903.

a-
e.

c

[\0. va'yA. GonhiiH sacciiJifcriiinnov. spec. a. h két scjtcsalád oldaln')l nézve; r. </ optikni

keresztmetszetben ; Cf) zsákalakú burok (500-szorosan nagyítva).

14. Chlamydoilirix ferruginea (Ehrüg.) Mk;. = Gallionella fcrniginea

Ehbg. (Schizomycetes.) [Mi gúla, Berichte d. deutsch. bot. Gesellschaft

Bd. XV. Taf. XIV. fig. 3—5.| A Kókusz fölötti láp egyik tzegmohás pocso-

lyájában. 1902.

1."). Microcometes pahidosus ClEXK. E ritka, típusos rhizopod szervezet

több tekintetben a Vampyrella-ra emlékeztet és véleményem szerint lefelé a Vam-

pyrella-nak közeli rokona. E szervezetet e nyáron Igló mellett Nostoc-telepek

kocsonyájában találtam, a hol a Nostoc-sejtekkel táplálkozik. A hosszú

* C h o d a t szerint, ki — mint utólag veszem észre, — már elbb látta ezt az

alakot, ez a Goniuin sociale (Dujard) Warming egy fejldési állapota volna, még

pedig ennek kicsírázott petéje. (Vesd össze C h o d a t : Matériaux pour servir a

l'histoire des Protococcoidées. Bulletin de l'Herhier Boissier. X'nl. 11. 1894. p. 597.

pl. XXIV. fig. 25.J
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állabakkal fölveszi a Nostoc-fonalrészeket a test belsejébe, és megemészti

azokat. E táplálék megemészthetetlen maradékai, vörösbarna szabálytalan rögök,

a plazmából kilöketnek, és a többé-kevésbé sárgás-barna, hártyás, tág burok

meg a plazmatest közötti térben felhalmozódnak. Különösen az osztódás eltt

történik e táplalékmaradékoknak a kiürítése, úgy hogy nevezetesen az a leány-

sejt, mely mint amoeba hagyja el a tokot, egészen színtelen, és minden

tápláléktól vagy ennek maradékától mentes. Ha azután idvel a másik leánysejt

is elhagyja a tokot, akkor az üres tok a vörösbarna rögökkel, a benne

visszamaradt táplalékmaradékkal feltnen hasonh't üres Vampyrella-nak a

zoocysta jára, pl. a Vampyrella Spirogyrae zoocysta-ére.

A cysta képzdésekor a plazmatest összehúzódik, legömbölyödik, a

barna emészthetetlen táplalékmaradékok pedig egészen kilöketnek. A kelet-

kezett cysta színtelen, finoman szemecskés plazmagömb, mely a vörösbarna,

kiküszöbölt táplalékmaradékoktól körülvéve, a tokban fekszik.

Jávorka Sándor: Adatok a Pilis-hegység növény-

zetének ismeretéhez. *

A múlt év nyarán alkalmam nyílt a Pilis hegynek és környékének eléggé

gazdag és érdekes növényvilágát tanulmányozni ; ennek némely
^
eredményét

érdemesnek tartom a közlésre. A terület, a melyet figyelembe vettem, magába

foglalja a Pilis hegyet, ennek északi folytatását, a Velka-Szkalát és a Pilis-

hegyhez tartozó 457 méter magas (iete-hegyet.

Ennek a területnek a növényzetét fképpen Feichtinger Sándor
esztergom-vármegyei forvos ismertette » Esztergom-vármegye nórája« czímü

munkájában, mely monografikus m a szerznek félszázadot meghaladó

kutatásainak az eredménye, és a termhelyek pontos elsorolásán kívül az el-

forduló növények leírását is adja ; ezért ez a munka f segédeszközöm volt

a vidék átkutatásában. Egyéb adatok vannak Borbás Vincze »Budapest

növényzete « czím munkájában, mely a Pilis-hegység növényzetét is magában

foglalja, K e r n e r-nek a Pilis \"értes-hegység növényzetérl szóló ismertetésé-

nek nyomán is.

Találtam azonban itt néhány gyérebben elforduló növényt is, melyeket

e területrl sem Borbás, sem Feichtinger nem említenek, és a melyeket

ezért itt elsorolok. Ezek a következk :

Equisetinii altissimum A. Br. var. ramosissimnm DesV. és var, gracilis

A. Br. a Gete-hcgy és Henrik-hegy alján.

Equiseluin Jiiemale L. var. ramigeriim A. Br. a Gete-hegy délkeleti

lejtjén.

Alisnia gramiiiifoJmm Ehrh. a Velka-Szkala alatt Kesztölcz község mellett.

Molini ariindinacea Schrk. a Pilis-hegyen, Huta-Szent-Lélck község fölött.

* Eladta a szerz a iKivénytani szakoszt:ilynak 1903. cvi dcczcmbcr 9-ikén

tartott lcsén.


