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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VII. KÖTET. 1908. 3. FÜZET.

Szurák J. : Adatok Északmagyarország moha-

flórájához*

Majd egy negyedszázad választ el attól az idtl, a mikor
Hazslinszky Frigyes „Magyar Birodalom Mohflórája" (Buda-

pest, 1885.) czímü mve megjelent. Azóta a magyar mohaflóra

névsora úgy magyar, mint idegen botanikusok közlései nyomán
— kiknek adatai részben a hazai, részben a külföldi szak-

lapokban láttak napvilágot — tetemesen megnövekedett. Ezen
hosszú id alatt számbaveend anyag gylt össze a különböz
hazai herbáriumokban is, mely eddig sem feldolgozva, sem
közölve nem lett. Ezen adatoknak és anyagnak Eszakmagyar-
országra vonatkozó részét kivánom egybefoglalni és feldolgozni,

kiegészítve saját gyjtésemmel. Jelen alkalommal csak a Lcse

—

Lublói hegység déli részén több éven át gyjtött anyagot teszem

közzé.

Idevágó anyagot az irodalomban keveset találtam; maga a

fáradhatatlan Hazslinszky is csak egy néhány adatot említ,

jelzett briologiai mvében. Egyetlennek mondható, ki ezen vidék-

rl adatokat nyújtott Greschik Viktor lcsei igazgató-tanító

;

adatait részben Matouschek,^ részben R ö 1
1'^ publikálta.

A Lcse—Lublói hegység a Poprádvölgy jobb oldalán

északkelet-délnyugat irányban halad. Fenyvesekkel és szántóföl-

dekkel borított hegyhátakból áll, melyek gerinczének közép-

magassága 1000 m. körül van. A Jávorhegytl a Kereszthegyig egy-

séges gerincz alakjában vonul, de aztán úgy északon, mint délen

két-két tagra oszlik. Míg az északi ágak megtartják a gerincz

magasságát, addig a déliek ellentétes irányban tartanak s rögtön

ellaposodnak. A déli elágazás nyugati tagja félkörben haladva,

mint felszántott hegyhát, a Poprád völgyében elvész, a keleti

kar, szintén ellaposodva, Szepesváralja mellett végzdik. A Poprád,

Hernád, Tarcza völgyeitl határolva önálló, egységes hegység-

ként tnik fel, melynek egyöntetségéhez még geológiai felépítése

is nagyban hozzájárul. Anyagát, mely kárpáti homokkbl áll, a

harmadkor hordta össze, csak keleti ágának végére telepedett

1 Verhandlungen d. k. k. zool. bot Gesellschaft in Wien, 1900. Bd. L.

p. 221.
2 Hedwigia 1904. Bd. XLIH. p. 132.
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88 8ZURÁK JÁNOS

mésztuffarészlet, melynek túlnyomó része a Drevenyikhegyhez
tartozik.

Éghajlati viszonyok tekintetében ezen kis területen különb-

ségeket találunk, mely jelenség a hegység helyzetével és fekvé-

sével van szoros kapcsolatban, mint azt ezen vidék különböz
helyein tett hosszú megfigyelések élesen megvilágítják.^ így
Késmárk évi közepes hmérséklete -f-

6'3" C, Lcsén ez-f-7'3*'

C.-ra tehet. Hogy ez a növényzetre hatással van, az kétségbe

nem vonható ; bizonyítja különben az a körülmény is, hogy Kés-
márk, Lcse és Szepesváralja területein a mezei munkák megkez-
dése közötti különbség egy-egy hétre, st ennél többre is tehetd

A hmérséklet évi közepeséhez hasonló eltérésekkel talál-

kozunk a csapadék évi közepes mennyiségének az eloszlásában

is. Míg Lcsén észlelt csapadék közepes mennyisége 661 mm.,
addig Késmárkon ez 619 mm. re száll alá. Lcsén a csapadékos
napok száma 136, Késmárkon 123.^

Közismert tény, hogy valamely vidék növényvilágának
tarka és változatos kialakulásához sok különböz tényez összege

járul, de ezek között kétségtelenül elsrangú a nedvesség. Ezen
tényez hatása elssorban irányító és mondhatnók dönt egyes

területek flórájának kialakulására. A csapadék talán a legfonto-

sabb faktor a növényország háztartásában, mint ezt W a r m i n g
is megjegyzi, a mennyiben sok életjelenség s maga az élet is

ehhez van kötve.*

A nedvesség fontosságának nagyságát jelezve, a mohák
életében való nagy szerepét akarom érinteni, midn egy jelen-

ségre mutatok rá, a táplálkozásra.

A mohák éppen úgy, mint a magasabb rend növények,

táplálékukat csak oldott állapotban vehetik és használhatják fel.

De míg a táplálék halmazállapotára nézve megegyezést találunk,

addig ennek forrása, valamint a szervek, melyek a fölvételt

végzik, mások a mohákon és mások a magasabb rend növé-

nyeken. Míg ez utóbbiak, eltekintve a kevés kivételtl, ásványi

táplálékukat abból az aljazatból nyerik, melybe ket a természet

telepitette, addig a mohák túlnyomó részének táplálékát a leveg-
ben foglalt szilárd szervetlen anyagok alkotják, melyeket a táp-

lálkozásra alkalmassá, direkte felvehetvé a légköri nedvesség

tesz, mely utóbbi mint csapadék a táplálék egy részét maga is

szállitja.

A levegben, a csapadékkiválást kivéve, szervetlen anya-

gok por alakjában mindig lebegnek. A pornak azon része, mely

a levegnél nagyobb fajsúlyú leülepedik. A leveg alsó rétegei-

'Dr. Szontagh Miklós: Szepes vármegje éghajlati viszonyai.

(Szepesi Emlékkönyv. Magy. Orv. és Természetvizsg. XXIV. Vándorgyül.

p. 46. 1888.) A ro. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi int. évkönyvei.
« D r. S z o n t a g h M i k 1 ó s 1. c. p. 72.
=> Lásd.i
* W a r m i n g : Pflanzengeograpliie II. Aufl. p. 30. 1902.
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nél könnyebb, vagy vele egy fajsúlyú, szilárd szervetlen anyagok
azonban tovább lebegnek, vagy felszállnak bizonyos magasságig
s a csapadékkal ismét a földre jutnak. A földre azonban már
oldott állapotban érkeznek s igy a növényeknek módjukban van
€zeket mint ásványi anyagot direkte oldatban felvenni. Ugyanis
az az escsepp, mely a levegben lebeg porszemet burkoló

páralecsapodásból keletkezett, a porszemet feloldja. Az es-
csepp a földre érvén nem tiszta víz, hanem híg oldat, meiy
a levegben lebeg szervetlen anyag alkotóelemein kívül a
leveg gázelemeit is tartalmazza. A levegbl a növény testére

leülepedett szervetlen anyagok szintén a mohanövény táplálékát

alkotják, melyeket magán a növényen szénsavas tartalmánál

fogva a csapadék old fel. Ez úton jutnak a mohák ásványi
táplálékuk túlnyomó részéhez, mennyiben ezen leülepedett por
sokszor aránylag tekintélyes mennyiségben lepi el a gyepeket.

A csapadék, melyet a mohagyepek alkalmas berendezéseikkel

hosszú idre képesek lekötni, az ásványi anyagokat állandóan

oldja és így teszi ezeket a növény táplálkozására alkalmassá. Az
így szerzett táplálékot a mohák egész testükkel vehetik fel, mert
a mohanövény valamennyi sejtfala — a tok felületét kivéve —
megvastagodásának nagyságához mérten képes nedvesség átbo-

csátására. A nedvesség túlnyomó része azonban mégis a levelek

útján jut a raohanövényhez és azért elssorban ezeket kell

tekinteni a mohák vízfelvev életmüszereinek. Már Oltmanns^
kimutatta és V a i z e y ^ kísérletei is megersítik, hogy a nedves-
séget a levelek veszik fel és juttatják a szárhoz, a szár tengely-

nyalábja nem képes a rendes vízszükségletet fedezni, miként ezt

Haberlandt^ mondja.
Hogy a mohák táplálékuk szervetlen részét a levegbl

szerezhetik, ezt War ming* is jelzi, midn érinti, hogy a szikla-

növények — így a mohák is — ásványi táplálékuk nagy részét

a csapadékból s a széltl rájuk rakott poranyagból veszik. Egy
másik kijelentésével azonban Warming, — midn azt mondja,
hogy a mohák bontják és porlasztják a sziklákat — azon nézet-

nek is ad kifejezést, mely szerint a mohák rhizoidái hasonló

élettani funkczió végzésére volnának hivatva, mint a magasabb
rend növények gyökerei. Pfeffer^ szintén ez utóbbi értelem-

ben nyilatkozik a rhizoidák élettani mködésérl.

^ Oltmanns: Ueber d. Wasserbewegung in d. Moospflanze. Cohn
Beitr. zur Biologie der Píi. Bd. IV. Breslau 1884. és Ziir Frage nach d.

Wasserleitung im Laubmoosstammchen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. 1885.
- J. Vaizey: Ou the absorpt. of water and its relation etc.

Annals of Botany 1887.
^ Haberlandt: Beitráge zur Anat. u. Physiol. d. Laubmoose. Ber-

lin, 1886. — Ueber die physiol. Funct. d. Centralstr. im Laubmoosst. Ber.

der d. bot. Gesellsch. 1883. és Ueber Wasserleitung im Laubmoosstammchen.
U. 0. 1884.

* Warming: 1. c. p. 225.
* Pfeffer: Pflanzenphysiologie 2. Afl. Bd. 1. p. 141. 1897.

8*
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Ezzel a felfogással újabban az a nézet áll szemben, hogy
a rhizoidák a mohák túlnyomó részénél elssorban rögzít szer-

vek, a nedvességfelvételben csak alárendelt szerepük van. Ezt
hangsúlyozza H. Paul/ ki Detmer^ állítására és saját vizs-

gálataira s megfigyeléseire támaszkodva kétségbe vonja a lom-

bosmohák rhizoidjainak a talajból való táplálékfölvev képessé-

gét. Hozzáfzi azonban, hogy ennek igazolására s a kérdés vég-
leges eldöntéséhez még kísérletek szükségesek. Paul ezzel egy
új irányt, új felfogást képvisel, mely elegend kísérlet hiányában
eddig nem általánosítható, de a másik felfogással sem tehet az,

vagy legalább addig nem, míg világosan ki nem lesz mutatható,

hogy a rhizoidák, miként a magasabb rend növények gyökerei-

savat, vagy savanyú sót választanak ki s ezzel vegyileg bontják

a szervetlen anyagokat s ilyformán képesek oldott ásványi

anyagot a növénynek szállítani. Ez utóbbinak ellenkezjére van
példa, így Paul említi a nevezett helyen, hogy Schistidium

apocarpum meszén él gyepjei aljazatukon vegyi bontást nem
tüntettek fel; ezt én is megersíthetem, mennyiben ugyanitt vegyi

bontást szintén nem észleltem.

Félreértés kikerülése végett megjegyzem, hogy a mondot-
takban nincs kétségbe vonva a mohák alsóbbrangú fajainak,

különösen a telepalakúaknak az a képessége, hogy ezek testük

egész felületével a talajból nem vehetik fel a nedvességgel a

táplálékot ; továbbá nincs az mondva, hogy ezeknél a talajned-

vesség nem jön tekintetbe a légköri nedvesség mellett. A talaj-

nedvesség párolgás folytán azon moháknál is tekintetbe jön,

melyek ezt közvetlenül meg sem szerezhetik, pl. legtöbb epifitá-

nál. Ezek a talajból felszálló párát, éppen úgy, mint a csekély

légköri nedvességet is, hasznukra fordíthatják, mert pl. a lombos
moháknál a levél középerének rövidebb vagy hosszabb árba kifutó

része nagyon higroszkopikus. A rhizoidák fiatal korban szintén

felvehetnek nedvességet, de mivel az csak igen rövid ideig tart,

azért nem képesek a mohanövénynek elegend vizet szolgáltatni

és ezért a mohák túlnyomó többségénél nem tekinthetk els-
sorban vízfelvev mszerül.

A nedvesség nagy fontosságát jellemzi az a hatás, mely a

mohavegetáczió kialakulásában és eloszlásában jut érvényre.

L e s k e :
^ Die Moosvereine im Gebiete der Flóra von Berlin

ez. dolgozatában Graebner^ után nagy súlyt fektet a talajban

lév és táplálékul szolgáló sók mennyiségére, e szerint csopor-

tosítja is a mohákat különböz formácziókba. Én ettl eltéröleg

a táplálkozás módja szerint két nagy csoportra tagolom

:

^ H. Paul: Beitrage zur Biologie d. Laubmoosrhizoiden ; E u g 1 e r.

Bot. Jahrbücher, Bd. 32. 1903. p. 231.
- D e t m e r : Das Pflanzenphysiologische Prakticum p. 133. 1888.
' Verhandlungen d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenbg. 1900. 42. p. 75.

* Ueber die Bildung nat. Vegetationsform. im norddeutsch. Flachlande.

(Archiv d. Brandenburgia IV. 1898. és Naturwiss. Wooheaschrift 1898. XIII.)
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A. AutopJiyta, — B. Allophyta. Az autoíitákhoz tartoznak: /,

Hydrophyta, — //. Euphyta, — III. Aerophyta mohák; az allofi-

tákhoz IV. a Hemisaprophyta mohákat sorolom.^ Meg kell jegyez-

nem, hogy ügy az eddigiekben, mint ezentúl is a tárgyalt terü-

letet tartottam szem eltt s a helyi viszonyokra voltam és leszek

tekintettel.

A mohák nagy alkalmazkodó és alakuló képességének,
valamint szivósságának tulajdonítandó, hogy sok közülök oly

változó és eltér viszonyok között él, hogy szorosan egyik cso-

portba sem osztható be. Ilyen egyebek között a Marchantia
polyinorpha^ a Ceratodon purpureus, a Funaria hyqi-omeirica stb.,

ezek a következkben ismételve lesznek megemlítve annak fel-

tüntetésére, hogy különböz helyeken tenyésznek. Bármennyire
is széles határok között mozognak egyesek életföltételeik meg-
válogatásában, mégis bizonyos viszonyok között legtöbbször s

legnagyobb mértékben elterjedve s legtipikusabban kifejldve

találjuk. így a Polytrichum juniperinum különböz erdk talaján,

nedves árkokban, pocsolyás helyeken sokszor elfordul, de tipi-

kus alakja csak a napos köves-homokos helyeken, mint pl. utak

mentén található. Ezekkel szemben vannak olyanok, melyek
mondhatnók kizárólag egy meghatározott környezethez ragasz-

kodnak ; ilyenek többek között a kéreglakó Neckera és Úlota

fajok. E két ellentét között majd minden formácziónak vannak
jellemz és vezérfajai; ilyen a lombos erd lakója, az Eurhyn-
chyum Stokesii;a fenyerd jellemz lakója, a Hypnum Schreberi:

a magányosan álló lombos fákon él a Tortula papillosa, a ház-

tetk flórájában a Tortula ruralis az uralkodó faj stb.

A. Autophyta.

Az ide tartozó növények önállóan táplálkoznak, függetlenek

más növényektl s képesítve vannak szervetlen, tehát ásványi

anyagból szerves táplálékot létesíteni.

I. H y d r p h y t a.

Állandó víz, vagy igen nedves helyek, mint réti mocsarak,

vizenys rétek, patakok ingoványos árterületeinek lakói, melyek

víz jelenlétében tenyésznek, ennek eltnésével életmködéseik

szünetelnek, vagy a növények tönkremennek. Egy részük a

mozgó, vagyis folyó vizeket kedveli, különösen azok parti részeit

és árterületeit, hol a víz alig van mozgásban, ellentétben azok-

kal, melyek nagyesés hegyipatakokban, zuhatagokban, vagy

oly helyeken jelennek meg elszeretettel, hol a víz örvényl

' Ezt a felosztást dr. Filarszky Nándor után közlöm, ki e czélra

készséggel rendelkezésemre bocsátotta ily irányú kéziratát, mely elzékeny-
ségéért ez úton is legnagyobb köszönetemet fejezem ki.
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mozgása következtében mindig új és új víztömeggel jutnak érint-

kezésbe, ilyen pl, a Fontinalis antipyretica^ a Rhyncliostegium

rusciforme és mások ; míg az elbbi helyeken a Conocephalus
conicus, Ghiloscyphus polyanthus, Sphagnum cymhifolium s egye-

bek élnek. Más részük elszeretettel az állóvizeket, pocsolyákat

keresi fel, min a Sphagnum squarrosum, Mnium Seligeri s

mások. Mozgó vízben ers rliizoidák rögzítik az aljazathoz, nyugvó
vízben szabadon szétterjeszkednek. Mindkét esetben vagy alá

vannak merülve, vagy a víz felszínén terülnek el. Területemen
nagyobbméretü állóvizek nincsenek, tavak, ingoványok hiányza-

nak s azért a hidrofita fajok elterjedése patakok, erdei cserme-

lyek, kisebb terjedelm mocsarak, agyagbányák és idszakos
pocsolyák aránylag kis területeire szorítkozik.

A hidroíiták lehetnek helofiták és pelofiták. A helofiták

állandó álló, vagy mozgó vízben ; a peloíiták nedvességtl
ersen átitatott helyeken élnek. A helofitákhoz a hidrohari-

ták és az édesvízi hentosz fajai tartoznak. A hidrohariták csen-

desen folyó patakok, folyók partmenti részleteit, sekélyviz,

mocsaras árterületeit népesítik be. Vízben alámerülve tenyészik

a Fontinalis antipyretica^ Dicranella squarrosa, Bhynchostegium
rusciforme^ Amhlystegium rijoariuni, Hygrohypnum molle és

ochraceum. A víz felszínén úszva élnek a Éiccia-k. — Az édesvízi

bentosz^ melyet helyhez kötött, valamely szilárd aljazathoz, mint

pl. khöz, iszaphoz stb. rögzített édesvízi vegetáczió alkot, a

limnáák fajaiból (W a r m i n g értelmében ^) áll. Ide tartozik a

Biccia glauca, Conocephalus conicus, Ghiloscyphus polyanthus^

Sphagnum cymbifolium^ Fontinalis antipyretica^ Hygrohypnum
ochraceum mint fontosabb, gyakran a Hygrohypnum palustre is.

A 2)elofiták réti ingoványok, vizenys helyek lakói ; itt

találjuk a Marchantia polymorpha^ Pellia epiphylla, Conocephcdus
conicus^ Sphagnum fimhriatum, Sphagnum squarrosum, Mnium
Seligeri, Polytrichum commune, Camptotheckim nitens, Hyloco-

mium squarrosum, gyakori az Eucephalozia bicuspidata.

n. E u p h y t a.

A hidrofitákkal szembeszök ellentétben állnak az eufi-

ták. Amazok nagyobb része teljesen, vagy testük egy részével

vízben él, kisebb részük pedig vízben igen gazdag aljazaton; az

euíiták ellenben vízben igen szegény aljazaton és száraz levegben
(xerofiták), vagy közepes nedvesség levegben és aljazaton

(mezofiták) tenyésznek. E két ellentétes közeg alakító hatása alatt

alakultak azok a különbségek, melyek a növények életmódjában,

szerkezetében s egyéb körülményekben nyilvánulnak. Az eufi-

ták oly küls körülmények között élnek, melyek sokszor káros

hatással vannak fejldésükre. Az idjárás szeszélyes változása,

* Warming: 1. c. p. 158.
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a csapadék sokszor egyenletlen eloszlása maga után vonta oly

berendezések fejlesztését, melyekkel ellensúlyozhatják a kedve-
ztlen behatásokat. így pl. hosszabb ideig tartó szárazságot képe-
sek sikeresen elviselni csapadék felfogására és annak visszatar-

tására szolgáló szerveikkel, melyek közül kiemelend a rhizoid-

fonadék, a levelek egymáshoz és a szárhoz való illeszkedése ; a
mohák gyepekben való elfordulása szintén a csapadék vissza-

tartását elsegíti. A levelek szerkezete, mely által pl. a Polytrichum-

nál a levél párolgó felülete kisebbedhetik, hathatós berendezés a
transpiráczió csökkentésére. Ide sorolandó a FruUaniá-k egyeseinél

kifejldött korsószerü csöves képzdmények, melyek a csapadék
visszatartása és raktározása szolgálnak stb.

Xerophyta. — Az ide tartozó fajok száma nem nagy, mert
túlnyomóan homokos, sziklás helyeken élnek, a hol az inszoláczió

s egyéb kedveztlen tényez miatt (pl. sziklás talaj) csak az igen

szívós fajok telepednek meg, melyek sikerrel vehetik fel a küz-

delmet a mostoha természeti viszonyokkal. Nem egyenkint és

nem laza, szétszórt gyepekben élnek, de viszont messze terjed
gyepeket sem alkotnak, hanem rhizoidákkal srn összefonott,

vánkosszer, kisebb gyepekben találjuk ket, alkalmazkodva a

helyi viszonyokhoz. Mig egyrészt a természet telepítésüknél velük

szemben szkkeblén járt el, addig ellenértékül ellátta és kár-

pótolta ket oly berendezésekkel, melyek ellensúlyozzák az

ellenséges behatásokat. Ilyen egyebek között a rhizoidfonadék,

a levelek változatos szerkezete és alakja stb. Egy részük a
napos helyeket kedveli, a többiek árnyékban húzódnak meg, de
xerofil természetüket itt is megtartják.

A napos helyek lahói megoszlanak, mert egyesek a homokos-
köves és sziklás helyekhez vonzódnak, mások elszeretettel kere-

sik fel a humuszos aljazatot is.

Homokos-köves, sziklás helyek lakói : Metzgeria pubescens

(olyannyira szívós, hogy idszakos kiszáradás után is tenyészik,

mint azt Goebel is megjegyzi),^ Diplophyllum exsedum^ Cera-

todon purpureus, Dicranum scoparium, Barbula convoluta^ Tor-

tula muralis és ruralis, Grimmia ovális^ Bryum argenteum,

Pogonatum aloides, Polytrichum alpinum, Polytrichum juniperi-

num, Polytrichum piliferuniy Hedwigia albicans, Braunia alope-

eura^ Leskeella nervosa, Stereodon fastigiatus, Chrysohypnum
Halleri^ Hypnum purum. Utak mentén és az azokat szegélyez
köveken tenyészik a Ceratodon purpureus, Grimmia pulvinata^

Schistidium apocarpum^ Bryum argenteum, Stereodon cupressi-

farmis.

A humuszos aljazat lakói különböz háztetkön, mint zsin-

dely-, szalma-, cseréptetkön, ereszek csatornáiban, falakon jelen-

nek meg, mihelyt a szél, es stb. a letelepedésükhöz szükséges

aljazatot létesítette, melybe ers rhizoidáikkal kapaszkodnak. A

^ G o e b e 1 : Organographie d. Pfianzen. p. 363. 1898.
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tetkön és az ereszek csatornáiban külön liáztetö-vegetácziót alkot-

nak ; vezetszerepe van itt a Tortula ruralis-nak, mely ezen

helyeken különösen tömegvegetácziót alkot. Itt találjuk a Cerato-

don purpureus, Dicranum scoparium, Bryum argenteum, ritkáb-

ban a Orimmia pidvinata^ Stereodon cupressiformis-t.

A falak növényzetére tipikus a Tortula muralis, megtalál-

ható itt ezenkívül Barbula unguiculata, Schistidium apocarpum^

Orimmiapulvinata, Orthotrichum diaphanumEurhynchium Stokesii,

Amblystegium serpens.

Az árnyékos helyek lakói erdk szélén, bokros, fás helyeken

tenyésznek. Bár rajtuk megtalálhatók a xerofita típus jellemz
vonásai, telivér xerofitáknak még sem tekinthetk. Nagy részük

napos helyeken is él, legtöbb esetben azonban árnyékos helye-

ken találtam ket. Ide tartozik a Metzgeria pubescens és furcata,

Scapania aequiloba^ Bellincinia platyphylla, Ditrichum flexicaule,

Dicranum longifolium, Weisia viridula, Bryum capillare^ Poly-

trichum formosum és P. decipiens, Heterocladium squarrosulum,

Thuidium abietinum, Plagiothecium silvaticum, Hypnum Schre-

beri, Hylocomium splendens ; szórványosan elfordul a Dicranum
scoparium^ Campylopus subidatus, Funaria hygrometrica, Rhodo-

bryum roseum.

Mesophyta. — Különböz helyeken és talajon élnek. Ügy
napos, mint árnyékos helyek lakói ; nedves szántóföldeken, réte-

ken, dl utakon, mesgyéken tenyésznek ; a homokos-agyagos,

humuszos talaj és a különböz erdk, egyaránt alkalmasak letele-

pedésükhöz. E helyek flórája már változatosabb az elznél ; a

kedvezbb környezet elnyös föltételei az elzknél kevésbbé

ellenálló és szívós fajoknak nyújt biztos megélhetési helyet. Meg-
jelenésükben nagy változatosságot tüntetnek fel : hol összefügg
terjedelmes gyepeket alakítanak, hol meg laza szkebb kör
egyesületekben élnek. Életföltételekben válogatósabbak az el-

zknél, amennyiben egyesek határozottan a lombos erdket ked-

velik, mások pedig a tlevel erdkben ütnek szivesebben tanyát.

Azonfelül egyrészük ragaszkodik a homokos-köves talajhoz, más
részük pedig a humuszos-agyagosaljazat vendége. Ezek között éles

határok nem vonhatók, mert különböz vidék és változó küls
viszonyok szerint sokszor eltéréseket találunk. Nincsenek annyira

kitéve az idjárás változásának, mint a xeroíiták és azért életük

fentartásához a xerofiták berendezéseire nem is szorulnak rá.

Úgy a xerofita, mint a hidrofita típushoz hajló átmeneti fajok

srn jelennek meg; minek ered oka a küls elüt, vagy

megváltozott viszonyokban, továbbá egyes fajoknak a küls
körülményekhez való nagy alkalmazkodó képességében keresend,

így nem ritka jelenség a JRiccia fluitans kétféle alakja.

A Biccia fluitans vízben tenyész gyepjei rhizoidákat nem
fejlesztenek, hasi pikkelyek rajtuk nem fejldnek, nem is oly

erteljesek, mint a nedves talajon él testvérei, melyek az elbbiek-

kel ellentétben rhizoidákkal és ivarszervekkel vannak ellátva.
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A Metzgeria furcata árnyékos erdei talajon él alakja sötétzöld

szín, nagy gyepeket alkot, míg a kéreglakó alakja sárgás,

nyomott, kisebb gyepekben jelenik meg.
Réteken külön réti vegetácziót alkotnak a Riceia glauca,

Marchantia liolymorpha^ Aneura pinguis, Pellia epiphylla^ Catha-

rinea imdulata, Mnium affine^ Mniiim imdulatuvi, némelykor
még megjelenik a Mnium Seligeri és a Hylocomium squarrosum.

A nedves ugar, tarló gyakori lakója : Riceia glauca, Pellia

calycina, Ceratodon purpureus, Barhula unguiculata, Amblyste-

gium serpens.

Dülutak mentén, árkok szélén, völgybevágásokban, ned-

ves agyagos helyeken, vagy homokos talajon tenyészik a Preissia

quadrata, Solenostoma sphaerocarpa, Diplophyllum albicans, Dit-

richum hommomallum, Seligeria pusilla^ Dicranella curvata és

suhulata, Dicranum fidvdlum, Camjíylojjus atrovirens és Mildei,

Mnióbryum albicans, Bryum cirrhahim, inclinatum és intermedium,

Mnium undulatum, Pogonatum aloides, Eurhynchium crassiner-

vium^ Cratoneuron fdicinmn^ Ctenidium molluscum.

Az árnyékos helyek közül els sorban az erdket kell ki-

emelni.

A lombos erd lakói terjedelmes gyepeket nem alkotnak,

inkább önálló csoportokban, társaságokban élnek, mert a lehul-

lott lombtakaró terjeszkedésüknek útját állja. A lombos erdk
tárgyalt területem erdinek csak kis részét teszik. Fenyvel ke-

verve, elegyes erdt alkotnak, vagy különböz lombos fa egy-

mással keveredve, mint sarjerdk 30—40 éves élettartammal

kezeltetnek. Kocsánytalan tölgy, bükk, gyertyán, nyír, éger, rezg-

nyárfa, kecskefüz, melyekhez még juharok, hárs, kris, szil

járul, ezek keveredése alkotja a lombos erdket. A lombos erdk
mohavegetácziójának alkotásában részt vesznek Conocephalus coni-

cus, Aneura piinguis, Blasia pusilla, Plagiochilla asplenioides,

Ceratodon purpureus, Mnium affine, rostratum és undulatum,
Bartramia pomiformis, Catharinea undulata, Polytrichum formo-
sum, Plagiothecium silvaticum, Stereodon cupressiformis, Eurhyn-
chium Stokesii.

A tlevel erdk lakói erdei feny, lúcz- és jegenyefeny
oltalma alatt — mely fák, mint domináló fajok, egymagukban
vagy keverve nagykiterjedés erdket alkotnak — terjedelmes

gyepekben jelennek meg. Sötétebb helyektl idegenkednek, vilá-

gosabb területek kedvencz otthonuk, így pl. erdk szélén, utak

mentén ütnek tanyát. Jellemz alakja a fenyveseknek a Hypnum
Schreberi, mely itt tömegvetácziót alkot, bár a lombos erdben is

megél. A fenyvesek mohavegetácziója általában monoton. A feny-
erd sajátos mohaflórájának egyhangú képe annak tulajdonitható,

hogy a kisszámú faj legtöbbje tömegvegetácziót alkotva, nagy
területeket von be s inkább egymagában, mint keverve él. Itt

találjuk a Metzgeria furcata, Ceratodon purpureus, Dicranum
montanum, Leucobryum glaucum, Funaria hygrometrica, Pogona-
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tum urnigerum^ Plagiothecium deyiticulatum^ aylocomium squar-

rosum és triquetrum. Elszórtan jelenik meg a Bryum capillare

és ventricosum, Mnium affine már srbben.
A tlevel és lombos fák keverékébl álló elegyes erdben

a Bazzania trilobata, Blepharostoma trichophyllum^ Dicranum
scoparium, különösen Dicranum undulatum, Barbula fallax, Bar-
tramia norvegica^ Plagiothecium silvaticum^ Hypnum purum és

a dolog természeténél fogva a lombos és tlevel erd számos
moha faja él.

in. Aerophyta.

Ide az epifit-fajok tartoznak, melyek mint euepifiták külön-

böz fák kérgén, vagy korhadásnak indult fákon, ácsolt fateste-

ken, mint pl. korhadó fatuskón, gerendán stb. élnek. Míg az elbbiek-
ben emiitett fajok egyeseinek, különösen a májmohák alsóbb-

rangú fajainak, pl. Marchantia, Aneura életszükségleteit sejt-

falaiknak nedvességet átbocsátó képessége folytán a nedves
aljazat is kielégíti, addig az aerofiták tisztán csak légköri táp-

lálékra vannak utalva, mert a gazda nekik csak szállást nyujt,^

tle semminem táplálékot el nem vonnak.

EuepÍ2)hyta. — Lehetnek Mreglakók, vagy korhadásnak
indult fák, ácsolt fatestek lakói.

A kéreglakók különböz erdei és magányosan álló mezei

vagy útmenti fák kérgén csoportosan élnek, feltn szabályszer-

séggel a fák nagyrészben nyugat felé es oldalán jelennek meg,
mely jelenség kapcsolatban van a csapadék eloszlásával és irá-

nyával. Tölgy, bükk, nyár, fz, hárs. fenyk, gyümölcsfák stb.

egyaránt kedvelt otthont nyújtanak. Kisebb-nagyobb terjedelm
tömör, srn összefügg gyepeket alkotnak, különösen a lombos
mohák acrocarpjai, ellentétben a pleurocarpokkal, melyek egy-

két eset kivételével, vékonyabb, vagy vastagabb burok alak-

jában élnek. A májniohák közül a Metzgeria farcata sokszor az

egész kérget ellepi, mások mint odavetett foltok jelennek meg.

Egy részük a törzsek magasabban fekv részeit foglalja le,

mások a földhöz közel, a törzsek tövén telepszenek meg el-
szeretettel, sokszor más fajokkal elvegyülve, így a Mnium affine

a Stereodon cupresslformis és Mnium cuspidatum-mal. Az epifita

életmóddal szoros vonatkozásban áll az ivarszervek fejldésének
elmaradása. Túlnyomó részük ivartalan úton, sarjadzószervek

képzésével szaporodik, mert mint epiíiták csak azon fajok pro-

sperálhatnak, melyek legnagyobb mértékben könnyen szaporodó

szervekkel rendelkeznek, mint ezt Correns^ is mondja. Agye-
pek egyes tagjait egymáshoz, valamint az egész gyepet az alja-

zathoz, ennek minemsége szerint változóan alakult rhizoidák

' C. Correns: Untersuchungen ü. d. Vermehr. d. Laubmoose durch
Brutorg. u. Steckl. p. 441. 1899.
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rögzítik, a melyek az epiíitáknál kizárólag a rögzítés és vizrak-

tározás szolgálatában állnak.

Kizárólag vagy túlnyomóan kéreglakók: Dicranum monta-
num és 8auteri, Tortula papillosa^ Ulota erispula^ Leucodon
sciuroides, Neckera crispa és pennata, Le-'^hea polycarpa.

Nem kizárólag kéreglakók : Aneura palmata^ Metzgeria fur-

cata, Scapaiíia aequiloba, Frullania dilatata, Dicranum longi-

folium, Orthotrichum diaphanum és speciosum, Anomodon attenua-

tus, Leskeella nervosa, Eurhynchium Stokesii, Stereodon cupressi-

formis a fbbek közül.

Korhadásnak indult fákon, fatesteken gyakori a Dicranum
montanum, Plagiothecium silesiacum.

B. Allophyta.

Önállóan nem táplálkoznak, hanem egyrészük él autofita

gazdanövényre van utalva s ettl vonja el szerves táplálékát,

ezek a paraziták ; más részük elhalt autofita-növény testébl és

annak maradványaiból szerzi tápláléka szerves részét, tehát szapro-

fita. A paraziták, valamint a szaprofiták sorában a szerint, a mint

azok teljesen, vagy csak részben veszik igénybe a gazdanövény
táplálékát és elhalt testét meg lehet különböztetni holo- és henii-

parazitákat, illetleg holo- és hemiszaprofitákat. Parazita mohára
nincs példa. A szaprofiták közül egy hemiszaprofitát gyjtöttem.

IV. Hemisaprophyta.

Az idetartozó növények hemiszaprofita, vagy félig szaprofita

nevüket onnét vették, mert ezek klorofillal rendelkez, tehát

asszimiláló növények, melyek szerves aljazatra csak bizonyos mér-

tékig szorulnak. A tárgyalt területrl ide a szarvasmarha ürülé-

kén tenyész egy éves Splachnum ampullaceum tartozik.

*

Területemen gyjtöttem összesen 115 faj mohát, melyek
közül 23 faj májmoha, 92 faj pedig a lombosmohák sorába tar-

tozik ; ezeken kívül részben G r e s c h i k, részben Hazslinszky
adatai nyomán a Lcse—Lublói hegység déli részérl még 15

lombosmoha ismeretes. Ez utóbbiakkal együtt eddig tehát 71

génusz, összesen 130 fajjal ismeretes. A gyjtött növények
között van több érdekes és nemcsak Észak-Magyarországon, de
egész Magyarországon ritka és új faj, melyek közül itt a követ-

kezket említem : Scaptania aequiloba ; Sphagnum fifnbriatum. mely

Péterf i-nek a magyar tzegmohákat tárgyaló dolgozatában

Szomolnokról (F i 1 a r s z k y) és Kirnyikhegyrl (P é t e r f i) van
megemlítve. A Dicranum fulvellum havasi faj ritka. A Dic-

ranum Sauteri-t, Hazslinszky két helyrl említi : a Magas-Tátra

Drechselháuschen völgyébl és R e h m után az árvái Babiagórá-

ról.A Campylopus atrovirens, C. Mildei, C. subulatus-t Hazslinszky
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nem említi ; a Splachnum ampullaceum^ Bryum cirrhatum havasi

moha ; Bryum intermedium, Braunia alopecura, Eurhynchyum
crassinervium és E. Stokesii Hazslinszky munkájában szin-

tén nincs megemlítve. A Stereodon fastigiatus, Hygrohypnum molle

és H. ochraceum havasi tájakon otthonos. A részletes felsorolás

itt következik.

Hepaticae.

I. aloszt. Marchantiales.

1. Riccia L. (1753).

Riccia fluitans L., Spec plánt. p. 1139. (1753). Nedves

réten Lcse-patak mentén; Röhrgrundban (Lcse) nedves iszapos-

agyagos talajon.

Riccia glanca L., Spec. plánt. p. 1139. (1753). Közönséges,

1—r5 cm. átmérj kékes rozettákban nedves tarlón, réten, lóherés

szántóföldön.

2. Conocephalus N e c k. (1791).

Conocephalus conicus (L.) Neck., Elem. bot. III. p. 334.

(1791). — {Marchantia conica L. 1753. — Fegatella conica

Corda 1829).

Patak mentén, árnyékos helyen a Kereszthegy déli lejtjén

és Bicir völgyben (Lcse).

3. Preissia Corda (1828).

Preissia quadrata (S c o p.) Ne s, Naturgesch. d. eur. Leber-

moose IV. p. 135 — (1838). — {Marchantia quadrata S c o p. 1760.—

Chomiocarpon quadratus Lindb. 1879. — Marchantia commu-
tata L i n d e n b. 1829. — Preissia commutata N e e s 1838).

Nedves erdei talajon Durstban (Lcse). Baldócz mellett

zsombékos talajon, Hazslinszky i. m.

4. Marchantia L. (1753).

Marchantia polymorpha L., Spec. plánt. 1137- (1753). Erdei

talajon Röhrgrund (Lcse)^ környékén nagy és változó külsej

rozettákban. Lcsefüred, Olcse.

II. aloszt. Jungermanniales.

5. Aneura D u m. (1822).

Aneura palmata (Hedw.) Dum. Comm. bot. p. 115.

(1822) — {Jungermannia palmata H e d V7. 1784. — Riccardia

palmata Lindb. 1879.)

Sr, kis gyepekben, réten Durst erd (Lcse) mellett és

Katschelagban (Lcse). Késmárki erdben Wahlenberg in

FI. Carp.

Aneura pinguis (L.) Dum. Comm. bot. p. 115. (1822). — (Jun-

germannia xnnguis L. 1753. — Riccardia fuscovirens Lindb. 1879).
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Változó és sokalakú gyepjeit Lcsefüreden árnyékos árok

mesgyéjén és réten gyjtöttem,

6. Metzqeria Raddi (1820).

Metzgeria furcata (L.) Linb. in. Act. Soc. Se. Fenn. X.

p. 498. (1875) et in Mon. Metzg. p. 35. (1877). {Jungermannia
furcata L. 1753)-

Bükkfatörzsön elég gyakori.

Metzqeria pubescens (Schrank) Raddi., Mem. Mod.
XVIIL p. 45. (1820). — {Jungermannia pubescens Schrank
1792.)

A Drevenyik meszes szikláin.

7. Pellia Raddi (1820).

Pellia calycina (T a y 1.) N e e s, Naturgesch. d. eur. Leber-

moose III. p. 386. (1838). — (^Jungermannia calycina Tayl.
1836).

Elszórt rozettákban a szepeskáptalani domb lábánál szántó-

földön.

Pellia epiphylla (L.) Gottschein Hedwigia (1867). — [Jun-

germannia epiphylla L. 1753.)

Nedves agyagos földön Kohlwaldban és nedves réten Durst-

ban (Lcse).

8. Blasia L. (1853).

Blasia pusilla L. Spec. plánt. p. 1138. (1753). Sugaras,

sötétzöld rozettái nagy területet vonnak be a nedves erdei földön.

Út szélén Durst erdben, Bicir völgyben (Lcse).

9. Solenostoma Mitten. (1867).

Solenostoma sphaerocarpa (Hooker) Steph., Spec. Hep.
II. p. 61. (1901). — [Jungermannia sphaerocarpa Hooker
1816. — Jungermannia nana. N e e s 1833. — Aplozia sphaero-

carpa Dum 1874.)

Nedves talajon, az Aranyosban (Szepesváralja).

10. Plagiochilla Dum. (1835).

Plagiochilla asplenioides (L.) Dum., Recueil I. p. 14. (1835). —
[Jungermannia asplenioides L. 1753).

Lcsefüred környékén ; humuszos, árnyékos erdei földön.

Levélfogazatban és nagyságban igen változó.

11. Chiloscyphus Corda (1828).

Chiloscyphus p)olyanthus (L.) Corda in Opiz Beitr. I. p.

651. (1829). — [Jungermannia polyanthus L. 1753.)

A Katschelag erd (Lcse) szélén, igen nedves völgybevá-

gásban.
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12. Eucephalozia (Spruce) Scliffn. (1895).

Eucephalozia hicuspidata (L.) S c h f f n. in E n g 1 e r-P r a n 1

1

Nat. Pflanzenfam, Hepaticae p. 97. (1895). — [Jungermannia
hicuspidata L. 1753. — Cephalozia hicuspidata D u m. 1835).

A Bicir völgyben (Lcse) Sp)hagnum fimbriaium társaságában.
Tenyészhely szerint nagyságban és külsben változó.

13. Bazzania S. F. Gray (1821).

Bazzania trilohata (L.) S. F. Gray, A nat. arang. p. 704.

(1821). — {Jungermannia trilohata L. 1753. — Pleuroschisma
trilohatum D u m. 1835. — Mastigohryum trilobatum N e e s 1844.)

A Durst erd árnyékos tulaján tekintélyes gyepekben, de
egyenkint elszórtan is találtam.

14. Blepharostoma Lindb. (1889).

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum., Recueil I. p. 18.

(1835) — {Jungermannia trichopihylla L. 1753.)

Kis, hever gyepekben, a Durst erd árnyékos hegyoldalán.

15. Diploj)hyllum Dum. (1835).

Diplophyllum alhicans {\^) Dum., Recueil I. p. 16. (1835). —
{Jungermannia alhicans L. 1753.)

Homokövön, erdei árokban a Máriahegy északi oldalán, laza

gyepet alkotva.

Diplophyllum exsectum (S eh mid.) Warnst., Kryptoga-
menfl. d. Mark Brandenbg. I. p. 160. (1903). — {Jungermannia
exsecta S c h m i d. 1797.)

A Kohlwaldban napos erdei talajon szórványosan találtam.

16. Scajjania Dum. (1835).

Scapania aequiloha (Schwaegr.) Dum., Recueil I. p.

.14. (1835). — {Jungermannia aequiloha Schwaegr. 1814.)

Jagen Knecht, bükkfatörzsön elég gyakori. Alakváltozáshoz
hajlandósága van. Legtöbbnél a levéllemez széle fürészes, de
gyengén fogazott s az épszél lemezbe áthajló alakokra is akad-
tam, mely tulajdonság a déleurópai egyedekre jellemz,^

17. Bellincinia (R a d d i) emend. 0. K u n t z e (1891).

Bellincinia platyphylla (L.) 0. K u n t z e, Rev. Gen. Plánt.

IL p. 833. (1891). — {Jungermannia platyphylla L. 1753. —
Madotheca platyphylla Dum. 1822)

Bükkfa-kérgen és nedves, sziklás földön Kohlwaldban (Lcse).

^ K. Müller: Vorarbeiten z. einer Monographie d. Gatt. Scapania
-Dum. ia Bull. de l'Herb. B o i s s. 1901. p. 598.
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18. Frullania Raddi (1820).

FruUania dilatata (L.) Dum., Recueil L p. 13. (1835). —
{Jungermannia dilatata L. 1753.)

Fakérgen sugarasan kiterülve, bevonat alakjában. Közön-
séges.

Musci.

I. aloszt. Sphagnales.

19. Sphagnum Ehrh. (1780).

Sphagnum cymbifolium Ehrh., Hannov. Mag. p. 235. (1780).

Laza gyepekben, a Durst erdben (Lcse) ; a Kereszthegy déli

lejtjén több színváltozatban,

Sphagnum fimhriatum Wils. in Hook. fl. antract. p. 398.

(1847). Halvány laza gyepekben a Bicir völgyben.

Sphagnum squarrosum P e r s- in S c h r a d. Journ. Bot.

p. 398. (1800).Igen nedves réten, a Lcse patak mentén, közön-

séges.

II. aloszt. Bryales.

20. Ditrichum Ti mm. (1788).

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampein Flóra p. 182.

(1867). — (Didymodon flexicaule Schleich. 1807. — Lepto-

trichum flexicaide H a m p e 1847.)

Drevenyik. Erdei talajon puha, belül srn rozsda-barna

rhizoidákkal összesztt gyepekben.
Ditrichum homomallum (H e d v^.) H a m p e in Flóra p. 182.

(1867). — (Didymodon homomallus Hedw. 1801. — Lepto-

trichum homomallum H a m p e 1847.)

A Durst erdben, út mentén.

21. Ceratodon Brid. (1826).

Ceratodon purpureus (L.) Brid., Bryol. univ. I. p. 480.

(1826). — (Mnium purpureum L. 1753.)

A legközönségesebb és legelterjedtebb fajok egyike. Nagy
alkalmazkodó képességénél fogva jóformán mindenütt képes

tenyészni. A küls körülményekhez való alkalmazkodása folytán

alak- és nagyságban annyira elváltozik, hogy egyes autorok

ennek következtében sok alakját faji, varietási rangra emelték.

Ezen elüt és megkülönböztet sajátságok azonban legtöbb esetben

nem állandók és maradandók, a mint a küls ahikitó befolyások

megsznnek, vagy újak lépnek fel, ezek is vagy eltnnek, vagy
újra felbukkanak. Elváltozásának szép menetét észleltem egy
vasúti töltés árkában él, hosszú ideig megfigyelt gyepein.

A medenczeszer árok összegylt esvízzel volt tele, partjai

pedig füzekkel voltak beültetve. Itt találtam a Ceratodon purpureus
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vízi alakját, a hidroíita-tipus sajátságaival, mely megfelel Warn-
storf paliidosus varietásának.^ Késbb a beállott szárazság

következtében a vlz lassan eltnt, mit utóbb évek multán a
füzek is követtek s a gyepek így a megváltozott küls viszonyok

következtében elüt környezetbe kerültek. E változás hatása

szemmeUáthatólag nyilvánult a növények külsején is. Hidrofita

életmód mellett a faj körülbelül 6 cm. magas gyepeket alkotott^

sárgazöld, egészen a sötétzöldbe átmen levelekkel, melyek sem
fogasak nem voltak, sem a középéi- a levélcsúcson túl nem
futott, st sok esetben ezt el sem érte ; a levélsejtek egyformán
négyzetesek voltak. A megváltozott küls viszonyokkal a növé-

nyek is elváltoztak. A zöld gyepek helyett vörösbarna színeket
találtam, ugyanazon gyep új növényei kisebbek is maradtak.

A levelek középere árba futott ki, a levéllemez szegélye a csúcsi

rész felé fogas volt, a levélsejtek a fiatal növényeknél meg-
nyúltak, és a xerofita berendezések jelentek meg, melyek, mi-

után a környezetben további változás nem történt, megmaradtak.^

1. ábra. Dicranella curvata (Hedw.) Schimp. szárának keresztmetszete.

22. Seligeria Bryol. eur. (1846).

Seligeria pusiUa (E h r h.) Bryol. eur. fasc. 33—36. Mon.

p. 4. t. 1. (1846). — (Schwartzia pusilla Ehrh. 1780.)

Elszórtan a Drevenyik alján.

23. Dicranella Schimp. (1835).

Dicranella curvata (H e d w.) Schimp. CoroU. 13. (1855). —
{Dicranum curvatum Hedw. 1801.)

A Kohlwald erd szélén, erdei talajon. Limpricht^ és utána

1 Warnstorf: 1. c. II. p. 204.
* Hasonló megfigyeléseket tett más fajokon K. G o e b e 1 : Organo-

graphie d. Pflanzen. p. 868—1898.
^ L i m p r i c h t : Krytogamenfl. v. Deutschl. Oesterr. u. d. Schweiz,

Bd. IV. Abt. 1. p. 328. 1890.
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G. R 1 h ^ szerint is, ez csak a Dicranella subulata-nak varietása.

De hároniélü szára, aránylag nagy nyalábja (1. ábra), leveleinek

gyenge fogazata a csúcsi és alapi részen, továbbá a szalmasárga
széta, az el nem különül tokgyrú, a levélszerkezet, oly meg-
különböztet sajátságok, melyek alapján faji önállósága megáll.

Gyepjei között a Dicranella subulata-t elszórtan elvegyülve találtam.

Dicranella suhulata (H e d w.) S c li i m p. Coroll. p 13.

(1855). — {Dicranum curvatum H e d w. 1801).

A Kohlwald erdben agyagos talajon, és a Röhrgrundban.
A Ditrichum homomallum-mal elvegyülve találtam. Gömböly vagy
ötélü szára, kis nyalábja (2. ábra), épszélú levelei, vörös, egészen

2. ábra. Dicranella subiüata (Hedw.) Schimp. szárának keresztmetszete.

rozsdabarna szétája, elkülönül tokgyrje és levélszerkezete az

elbbitl megkülönbözteti.

Dicranella squarrosa (S t a r k e) Schimp., Syn. I. ed;

p. 71. (1860). — {Dicranum squarrosum S tar ke 1801.)

A Lcse patak egyik mellékárkában, dagadó gyepekben.

24. Dicranum Hedw. (1792).

Dicranum fiagellare Hedw., Descr. III. p. 1. t. 1. f. 1.

(1792). Lcse mellett Greschik in Hedwigia 1904.

Dicranum fulvellum (D i c k s.) S m., FI. brit. III. p. 1209.

(1804). — (Bryum fulvellum Dicks. 1801).

Nyirkos földön a Nagy-Ozhegy északi lejtjén és a Kereszt-

hegyen gyjtöttem, körülbelül 1000 m. magasságban. Ezt a havasi

mohát, mely Limpricht^ valamint G. R o t
h

^ szerint is

2000 m.-en felül tenyészik, Rehmann a Magas-Tátrából említi,

Dicranum longifolium Ehrh., Dec. crypt. no 114. (1786).

A Pokolfürd tájékán és fakérgen a Zwanzigergrund környékén.

(Lcse.)

1 G. R t h : Die eur. Laubmoose, Bd. I. p. 213. 1904.
^ L i m p r i c h t : 1. c. p. 338.
=> G. Roth. : 1. c. p. 216.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 3. füzet. 9
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Dicranum montanum H e d w. Spec. musc. p. 143. t. 35. f.

8—13. (1801).

Baldóczfürd mellett. A Kienwald (Lcse) homokos talaján

és fenytörzsön, A Na^y-Ozhegyen (Greschik in Hedwigia 1904)

Dicranum Sauteri Schiinp. in Bryol. eur. fasc. 37—41.

p. 33. t. 24. (1847).

Fenytörzsön Ulozsa község mellett.

Dicranum scoparium (L.) H e d w., Fund. musc. II. p. 92. t.

8. f. 41. et 42. (1782). — (Bryum scoparium L. 1753.)

A fenyvesek jellemz faja : Máriahegy, Nagy-Ozhegy, Durst.

Közönséges és igen elterjedt.

Dicranum undulatum^\i.v\[., Crypt. no 271. k Durst erdben,

árnyékos helyen liomokkövön gyakori.

25. Campylojncs Brid. (1819).

Campylopus atrovirens De N o t., Syll. musc. p. 221.

(1838). — {Campylopus longipilus Brid. exp. 1826.)

Löcsefüred környékén erdei nedves, köves talajon.

Campylopus Mildei Limpr., Krvptogamenfl. v. Deutschl.

Österr. u. d. íSchweiz, Bd. IV. Abt. 1. p. 396. (1890). E ritka

fajt a Kereszthegy déli lejtjén gj^jtöttem 1904-ben. 1905-ben

már nem találtam meg. A 3. ábra szárának keresztmetszetét

3. ábra. Campylopus Mildei Limpr. szárának keresztmetszete.

ábrázolja. Igen hasonlit a Campylojms polytrichoides kis alakjai-

hoz ; ehhez áll a legközelebbi rokonságban is ; továbbá a Campy-
lopus suhulatus-hoz és a Campylopus longipilus-hoz, melyektl

azonban több, lényeges különbség elkülöníti.^

Campylopus subulatus S c h i m p. in litt. ad M i 1 d e
;

Mii de in Rabenh. Bryoth. eur. no 451. (1862). Lcsefüred
környékén árnyékos erdei homokkövön.

' Limpricht: l. c. p. 397.
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26. Leucohryum H a m p e (1837).

Leucohryum glaucum (L.) Schimp, Coroll. p. 19. (1855).— {Bryum glaucum L. 1753.)

Lcsefüred környékén erdei, nedves homokkövön, igen sr
vánkosszer gyepekben.

27. Weisia Hedw. (1782).

Weisia viridula (L.) Hedw., Fund. II. p. 90. (1781). —
{Bryum viridulum L. 1753.)

Ruszkinócz község mellett erdei talajon az útszélen elszórtan

találtam.

28. Trichostomum Hedw. (1782).

Trichostomum cylindricum (Bruch) C. Mull., Syn. I. p.

586. (1849). — {Weisia cylindrica Bruch 1826. — Didymodon
cylindricus B r y o 1. e u r. 1846.)

Lcsei erdben, Grreschik in Hedwigia 1904.

29. Barbula Hedw. (1782).

Barbula convoluta Hedw., Descr. I. p. 86. t. 32. (1787).

Elterjedt faj, életföltételekben nem igen válogatós, alkalmazkodó
képességénél fogva elváltozik. Formákban gazdag. Gyjtöttem :

Drevenyiken, Zsibrafürdn és a lcsei várfalon, napos helyen.

Barbula fallax Hedw., Descr., I. p. 62. t. 24. (1787).

A Drevenyik alján laza gyepekben.
Barbula Hornschuchiana S c h u 1 1 z, Recens in Nov. Act.

Acad. Leop. XI. p. 217. t. 33. f. 25. (1823). Lcse meUett

földön (Greschik in Hedwigia 1904.)

Barbula reflexa (Brid.) Brid., Mant. Musc p. 93. (1819).
— {Tortula reflexa Brid. 1806.)

Dürrerberg, Greschik in Hedwigia 1904. mint Barbula
recurvifolia Schimp.

Barbula unguictdata (Huds.) Hedw., Fund. H. p. 92.

(1782). — {Bryum unguiculatum Huds. 1762.)

Lcsefüred mellett, a Kovács-villa közelében kfalon (Lcse).

Az Akasztófa-hegyen. Közönséges, igen elterjedt polimorf faj, oly-

annyira, hogy egyes autorok, mint teszem Hedwig,^ Schultz^
elüt alakjait külön és önálló fajoknak tekintették. Ezek késbb
mint varietások szerepelnek,^ így említi ket még Limpricht
is,* de itt sem áUhatnak meg s formáknál egyébnek nem tekint-

hetk; varietási rangjukat Warnstorf^ is kétségbe vonja.

1 Hedwig: Spec. musc. p. 117. t. 26. f. 1—4. (1801).
^ S c h u 1 1 z : Recens, t. 32. f. 14. t. (1823).
=> Bryol. eur. fasc. 13—15. p. 19. t. 6. (1842).
* Limpricht: 1. c. p. 614.
^ W a r n s t r f : I. c. II. p. 246.

9*
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30. Pterygoneurum Jur. (1882).

Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur., Laubmoosfl. v.

Österr.-Ung. p. 96. (1882). — {Pottia cavifolia Ehrh. 1787.)

A régi görgi út mellett, földön (Lcse). Szepesváralja,

Hazslinszky i. m.

31. Tortula Hedw. (1782).

Tortula muralis (L.) Hedw., Fund. II. p. 92. (1782). —
{Bryum muraié L. (1753.)

Egyike a legelterjedtebb fajoknak. Közönséges és a küls
viszonyokhoz való alkalmazkodása folytán formákban gazdag.
Limpricht^ és utána G. R o t

h
-^ is egyik változatát mint Tortula

aestiva (B r i d.) P. B e a u v. ir ja le s megjegyzi, hogy mint alakuló

faj a Tortula muralis-hoz subspecies-ként állitnndó annak daczára,

hogy a Bryol. eur.^ világosan utal arra a körülményre, hogy itt

egy és ugyanazon fajnak a küls viszonyok alakító hatása foly-

tán elváltozott alakjával van dolgunk. Brotherus* Warn-
storf-ra hivatkozva, igen gyenge fajnak veszi; Warnstorf^
mint igen száraz helyen él varietást említi ; mint varietás is

nagyon gyengén állja meg a helyét. Hasonlóan áll a dolog egy
másik alakkal, melyet szintén több helyen észleltem s melyet
Limpricht, valamint G. Roth és Warnstorf incana
Bryol. e u r. (1842) néven mint a Tortula muralis varietásaképen

írják le, mely nem egyéb, mint a Tortula muralis árnyéki formája,

melyrl ismételten meggyzdtem.
Tortula jjajnllosa Wils. Mscr. ; Spruce in Hook. Lond.

Journ. IV. p. 193. (1845). — {Barhula papillosa C. Mull. 1849.)

Útmenti nyárfán és magányosan álló mezei fzfán.

Tortula ruralis (L.) Ehrh., Pl. ervpt. no 184. Beitr. VIH.

p. 8. (1792). — {Bryum rurale L. 1753.)

Közönséges és igen elterjt^dt. Sok helyen, mint pl. zsindely-

es szalmatetkön tömegvegetacziót alkot.

32. Schist^.dium (Brid.) Bryol. eur. (1845).

Schistidium apocarpum (L.) Bryol. eur. fasc. 25— 28.

p. 7. t. 3. (1845). — [Bryum aptocarpum L. 1753. — Grimmia
apocarpa Hedw. 1787

)

A lcsei várfalon laza gyepekben és Zsibrafürd környékén.

33. Grimmia Ehrh. (1782).

Orimmia ovális (Hedw.) Lindb., Act. soc. se. fenn. X.

p. 75. (1875). — [Dicranum ovale Hedw. 1792.)

1 Limpricht: 1. c p. 666.
« G. Roth 1. c. p. 354.
3 Bryol eur. fasc. 13—15. Mon. p. 86. (1842).
* Brotherus in Engler-Prantl: Nat. Pflanzenfam. Musci

p. 431 (1902).
' Warnstorf: 1. c. II. p. 270
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Ktörmeléken.
Grimmia pulvinata (L.) Smith., Engl. Bot. t. 1786.

(1807). — {Bryum pulvinatum L. 1753.)

Elterjedt közönséges faj.

34. Orthotrichum Hedw. (1789).

Orthotrichum cupulatum Hoffm., Deutsclil.Fl.II.p.26.(1796).

A Drevenyiken találta Hazslinszky i. m.

Orthotrichum diaphanum (G m e 1.) S c h r a d., Spic. fl. germ.

p. 69. (1794). — {Bryum diaphanum Gmel. 1791.)

Túlnyomóan fakérgen mint epifita, de szervetlen aljazaton

is gyakori. Mezei fzfán és homokkövön gyjtöttem.
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm, Deutschl. fl.

fasc. 17. c. icon. (1819).

Nyárfa kérgén.

35. Ulota Mohr.

ülota crispula Bruch in Brid. Bryol. univ. I. p. 792.(1826).

Fakérgen elég gyakori, Zavada község mellett. Lcsérl
G r 6 s c h i k (Hedwigia 1904) említi.

36. Splachnum L. (1753).

Splachnum ampidlaceum L., Spcc. plánt. p. 1108. (1753).

Foszló tehéntrágyán a Kereszthegy északi lejtjén ; elször

1899-ben gyjtöttem. 1900-ban nem találtam, 1904-ben egy
távolabb fekv helyen újra ráakadtam, 1905-ben nem találtam

meg. Egyes mohafajoknak bizonyos területen való idszakos
megjelenése s eltnése nem tartozik a ritkaságok közé. Minden
bryologus, ki hosszabb ideig figyelmesen botanizál egy vidéken,

errl meggyzödhetik. LimprichtMs megemlékezik errl a jelen-

ségrl. Ezen faj idszakos megjelenését az a körülmény is ért-

hetvé teszi, hogy elterjedése bizonyos rovarok elterjedéséhez

van kötve. Bryhn^ szerint a kis, ragadós spórákat bizonyos

ganajlegyek hordják szét friss állati ürülékekre, hová e legyek

petéiket rakják. E legyeket R u t h e ^ szerint az az átható málna-

szag csalogatja, melyet a növény spóraéréskor terjeszt.

37. Funaria Schreb. (1789).

Funaria hyyrometrica (L.) Sibth. Fl. Oxon. p. 288. (1794).
— {Mnium hygrometricum L. 1763.)

Közönséges kozmopolita faj.

' L i m p r i c h t : I. c. 1. p. 69.
- Bryhn: Ausstreuen d. Spór. b. d. Splachn., Biol. Centralbl. 1897.

Bd. 17. p. 48.
" Ruthe: Verbandl. d. Bot. Ver. f. Brandenbg. 1867 p. 59.
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38. Mniohryum (S c h i m p.) L i m p r. (1892).

Mniohryum albicans (W a h 1 e n b.) L i m p r. Kryptogamenfl.

V. Deutschl., Österr. u. d. Schweiz. Bd. IV. Abt. 2. p. 277.

(1897). — {Bryum albicans Wahlenb. 1807.)

Nedves homokos-agyagos talajon Szepes-Görg közelében

és Lcsefüreden. Nedvesség szerint alak és nagyságban változó.

39. Bryum (Dili.) Schimp. (1860).

Bryum argenteum L., Spec. plánt. p. 1120- (1753).

Közönséges, általánosan elterjedt faj, még trágyadomb-
környékén is találtam. Nagy ellentálló és szívós természeténél

fogva a legkedveztlenebb helyeken is tömegvegetácziót alkot;

így pl. az utcza-kövezet rései között, parkok, sétaterek utain,

hová az örökké mköd természet ülteti.

Bryum capillare L., Spec. plánt. p. 1586. (1763).

Lcsefüred környékén földön, a Várhegyen.
Bryum drrhatum Hoppé et Hornsch. in Flóra 1819.

I. p. 90. — [Wehera affinis Bruch. 1826. — Bryum cuspida-

0\

4. ábra. Bryum intermedium (Ludw.) Brid. szárának keresztmetszete.

tum Schimp. 1876. — Bryum affine (Bruch.) L i n d b. 1879.
— Bryum paradoxum Jur. 1882.)

Földön, a Durst erdben.
Bryum inclinatum (S w.) B r y o 1 e u r. fasc. 6—9. p. 17.

t. 3. (1839). — {Pohia inclinata Sw. 1799)
Köves talajon Lcsefüred környékén. Lubló környékérl

említi H a z s 1 i n s z k y i. m.

Bryum intermedium (Ludw.) Brid., Mant. Musc. p. 120.

(1819). — {Mnium intermedium Ludw. 1802.)

Nedves, homokos talajon Lcsefüred nyugati környékén
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700m.-en felül. Limpricht^ szerint alföldi faj s 500 m.-ig megy fel.

A szár és széta keresztmetszetét a 4., illetleg az 5. ábra mutatja.

Bryum Mildeanum Jur. in Verhandl. d. zool. bot. Ges.
Wien, 1862. p. 967. Dürrerberg, Greschik in Hedwigia 1904.

Bryum ventricosum Dicks., Crypt. fasc. I. p, 4. (1785). —
{Mnium pseudotriquetrum Hed'w. 1792. — Bryum pseudotrique-

trum Schwaegr. 1816.)

A kis-zhegy környékén (Lcse). Lublóról említi Veselsky
in Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien, 1900.

5. ábra. Bryiiin intermedium (Ludw.) Brid. szétájának keresztmetszete.

Bryum versicolor A. Braun Mscr., Bryol. eur. fasc. 6—9.

p. 75. no 41. t. 38. (1839). A Drevenyik-hegyen Hazslinszky i. m.

40. Bhodobryum (Schimp.) Limpr. (1892).

Rhodobryum roseum (Weis) Limpr., Kryptogamenfl. v.

Deutschl. Österr. u. d. Schweiz, Bd. IV. Abt. 2. p. 445. (1892). —
{Mnium roseum Weis 1770. — Bryum roseum S c h r e b. 1771.)

A Durst erd árnyékos talaján terméssel.

41. Mnium L. (1753).

Mnium affine B 1 a n d., Musc. frond. exs. fasc. IIL no 133.

(1804). A Máriahegy nyugati oldalán, a Röhrgrund és Durst erd-
ben, földön ; laza, sötétzöld gyepekben és fakérgen.

Mnium rostratum Schrad. in (L.) Gmel. Syst. nat. 13.

ed. II. P. II. p. 1330. no 28. (1791). Jagen Knecht (Lcse), erdei

talajon. Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Mnium Seligeri Jur. Mscr. (1869). Nedves erdei talajon,

árnyékos réten, laza gyepekben, Szepes-Görg mellett.

^ Limpricht: 1. c. II. p. 351.
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Mnium imdulatum (L.) W e i s, Pl. crypt. fl. Götting p.

158. (1770). — {Mnium serpyllifolium undulatum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon, Lcse.

42. Aulacomnium Schwaegr. (1827).

Aulacomnium imlustre (L.) Schwaegr., Suppl. III. P. I.

fasc. 1. Mon. p. 4. no 2. (1827). — {Mnium palustre L. 1753. —
Oymnocibe palustris F r i e s 1825.)

A baldóczi mocsarakból említi Hazslinszky i. m.

43. Bartramia Hedw. (1789).

Bartramia norvegica (Gunn.) Lindb. in Öfwers. Vet.

—

Akad. Förh. XX. p. 389. no 7. (1863). — {Bryum norvegicum

G u n n 1772. — Webera Halleriana Hedw. 1782. — Bar-
tramia Halleriana Hedw. 1789.)

Lcsefüreden, sziklás lejtn.

Bartramia pomiformis (L.) Hedw., Spec- musc. p. 164.

(1801). — {Bryum pomiforme L. 1753 )

A Durst erd árnyékos talaján és a Katschelag erdben puha,

vánkosszerü gyepekben.

44. Philonotis Brid. (1827).

Philonotis caesjntosa Vils. in sched. musc. brit. no 287.

Lcsefüred mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

45. Catharinaea Ehrh. (1780).

Catharinaea undulata {h.) Web. et Mohr., Ind.musc.pl.

crypt. (1803). — {Bryum undulatum L. 1753. — Atrichum undu-

latum P. B e a u V. 1805.)

A Kereszthegy déli lejtjén ; Pokolfürd, Röhrgrund.

46. Pogonatum P. B e a u v. (1805).

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv., Prodr. p. 84.

(1805). — {Polytrichum aloides Hedw. 1787.)

A Nagy-Ozhegy homokos-sziklás lejtjén.

Pogonatum urnigerum (L.) P. Beauv., Prodr. p. 84.

(1805). — {Polytrichum iirtiigerum L. 1753.)

Árnyékos, homokos-agyagos erdei talajon, az Aranj^osban

(Szepesváralja).

47. Polytrichum Dili. a728).

Polytrichum alpinum L., Spec plánt. H. p. 1109. (1654).

A Kereszthegy köves-sziklás lejtjén

Polytrichum commurie L., Spec. plánt. II. p. 1109- (1753).

A Várhegy északi oldalán erdei talajon, a Kis-Özhegy északi részén.

Polytrichum decipiens L i m p r. in 68. Jahresber d. Schles.

Ges. f. vaterl. Cultur 1890. H. p. 93. Nagy-Özhegy.
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Polytrichum formosum H e d w., Spec. Musc. p. 92. A. 19.

f. 1. et a. (1801). Lcsefüredtl északnyugatra árnyékos, száraz

erdei talajon.

Polytrichum juniperinum Willd., Flor. berol. Prodr. p.

305. (1787). A Mari ihegyen és a Várhegyen köves erdei talajon.

Polytrichum piliferum S c h r e b., Spic. fl. Lips. p. 74.

(1771). A Máriahegyen P . juniperinum társaságában és aKatschelag

erdben homokos-napos helyen.

48. Hedwigia Ehrh. (1781).

Hedwigia albicans (Web.) Lindb., Musc. scand. p. 40.

(1879). — [Fontinalis albicans W e b. 1778. — Hedwigia ciliata

Ehrh. 1787.)

Sziklás-köves lejtn Szepes-Glörg mellett.

49. Braunia B r y o 1. e u r. (1846).

Braunia alopecura (Brid.) Limpr., Kryptogamenfl. v.

Deutschl. Österr. u. d. Schweiz Bd. IV. Abt. 1. p. 824. (1890). —
[Leucodon alopecurus Brid. 1819.)

Az Akasztófahegy sziklás-napos lejtjén.

50. Fontinalis (Dili.) L. (1832).

Fontinalis antipyretica L., Spec. plánt. p. 1571. (1753).

A Lcsepatakban és a Durstban.

51. Leucodon Schwaegr. (1816).

Leucodon scíuroides (L.) Schwaegr., Suppl. I. P. I. p. 1'

(1816). — [Hypnum scíuroides L. 1763.)

Tölgyfakérgen a Várhegyen (Lcse).

52. Neclera Hedw. (1782).

Nechera complanata (L.) Hben., Muscol. germ. p. 576.

(1833). — [Hypnum complanatum L. 1763.)

Jagen Knecht, Greschik in Verhandl. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900.

Neckera crispa (L.) Hedw., Fund. musc. II. p. 93. t. 12.

f. 47. et 48. (1782). — [Hypnum crispum L. 1753.)

A Drevenyiken és a Máriahegyen tölgyfakérgen. Jagen Knecht,

Greschik in Verhandl. d. zool. bot. Ges. Wien, 1900
Neckera pennata (L.) Hedw., Descr. III. p. 17. t. 19.

(1792). — [Fontinalis pemiata L. 1763.)

Tölgyfakérgen a Durstban.

53. Anomodon Hook. et Tayl. (1818).

Anomodon attenuatus (S c h r e b.) Hben., Musc. germ.

p. 562. (1833). — [Hypnum attenuatum Schreb. 1771.)

Régi fatörzsön Zavada község mellett.
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54. Leslea Hedw. (1782).

Leskea polycarpa E h r h., Dec. crypt. no 96. (1788). Út-

menti nyárfán Szepes-Görg ; körtefán Szepes-Almás mellett.

55. Leskeella (L i m p r.) L o e s k e. (1903).

Leskeella nervosa (S c h w a e g r.) L o e s k e, Moosfl. v. Harz

p. 225. (1903). — {Pterogonium nervosum Schwaegr. 1811. —
Leskea nervosa Myr, 1834.)

__

Juharfakérgen a Nagy-Ozhegy északi lejtjén és a Drevenyik

sziklás talaján. Lcse mellett, Greschik iu Hedwigia 1904.

56. Heterodadium B r y o 1. e u r. (1852).

Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindb., Musci scand.

p. 37. (1879). — {Hypnum squarrosulum (Voit 1810.)

Lcsefüred nyugati oldalán homokos-agyagos erdei talajon,

kiterjedt kuszált gyepekben.

57. Thuidium B r y o 1. e u r. (1852).

Thuidium abietinum (L.) Bryol. eur. fasc 49—51. Mon.

p. 9. t. 5. (1852). — {Hypnum ahietinum L. 1753.)

Száraz-homokos talajon a Pokolfürd környékén.

58. Isothecium Brid. (1827).

Isotheeium myurum (Polli eh) Brid., Bryol. univ. IL

p. 367. (1827). var. rohustum Bryol., eur. (1851). — {Hyp-

num myurum Pollich 1777.)

A lcsei erdben, Greschik in Hedwigia 1904.

59. Camptothecium Bryol. eur. (1853).

Camptothecium nitens (S c h r e b.) S c h i m p., Syn. ed. 1.

p. 530. (1860). — {Hypnum nitens S c h r e b. 1771.)

A Röhrgrund erd árnyékos-mocsaras talaján.

60. Eurhynchium Bryol. eur. (1854).

Eurhynchium crassinervium (T a y 1.) Bryol. eur. fasc.

57—61. Mon. p. 14. t. 11. (1854). — {Hypnum crassinerve

T a y 1. 1836. — Paramyurium crassinervium W a r n s t. 1905.)

Árnyékos-sziklás talajon sr gyepekben; Ruszkinócz köz-

ség határában.

Eurhynchium Stokesii (Turn.) Bryol. eur. fasc. 49—51.
Mon. R. 10. t. 8. (1854.) — {Hypnum Stokesii Turn. 1804.)

Árnyékos kerti falon.

61. Rhynchostegium Bryol. eur. (1852).

Rhynchostegium rusciforme (N e c k.) Bryol. eur. fasc.

49—51. Mon. p. 11. t. 9- (1852). — {Hypnum rusciforme'^ eck. 17^8.)

A Kovács-villa mellett aLcse-patak árterületén, kövön. Közöns.
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62. Amblystegium Bryol. eur. (1853).

Amblystegium riparium (L.) Bryol. eur. fasc. 55—56.
Mon. p. 14. t. 8. et 9. (1853). — (Hypnum riparium L. 1753.)

Igen elterjedt faj. Vízifaszerkezeteken, malmokban, fzfák
vízben elterül gyökérzetén a Lcse-patakban, laza, puha gyepekben.

Amblystegium serpeyis (L.) Bryol. eur. fasc. 55— 56.

Mon. p. 9. t. 3. (1853). — {Hypnum serpens L. 1753.)
A Bicir-patakban fatörzsön, vízgáton.

63. Cratoneuron (Suli.) Roth. (1899).

Cratoneuron commutatum (H e d w.) Roth, Beibl. zur

fledwigia Bd. 38. 1899. p. 6. — {Hypnum commutatum H e d w.
1787.)

Lcse mellett, Glreschik in Hedwigia 1904.

Cratoneuron filicinum (L.) Roth, Beibl. zur Hedwig-ia Bd.
58. 1899. p. 6. — {Hypnum filicinum L. 1753. — Amblystegium
filicinum De N o t. 1867.)

Zsibra-fürd mellett országútmenti árokban.

64. Drepanocladus (C. Mull.) Roth (1899).

Drepanocladus fluitans (L.) Warnst. in Beih. zum Bot.

Centraibl. Bd. 13. 1903. p. 404. exp. — (Hypnum pseudostra-

mineum C. Mull. 1855.) var pseudostramineus (C. M ü 1 1.)

Warnst.
Baldócz melletti zsombékban, Greschik in Hedwigia 1904.

65. Plagiothecium Bryol. eur. (1851).

Plagiothecium denticulatum (L.) Bryol. eur. fasc. 48.

Mon. p. 12. t. 8. (1851). — {Hypnum denticulatum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon a Nagy-Ozhegyen.
Plagiothecium silesiacum (S e 1 i g e r) Bryol eur. fasc. 48.

Mon. p. 12. t. 6. (1851). — {Hyjmum silesiacum S e 1 i g e r 1805.)

A Máriahegyen elegyes erdben, korhadt fatörzsön. A Nagy-
Ózhegyen korhadt fán, Greschik in Hedwigia 1904.

Plagiothecium silvaticum (Huds) Bryol. eur. fasc 48.

Mon. p. 14. t. 11. (1851). — {Hypnum silvaticum B.n ás. 1762.)

Árnyékos, homokos-köves talajon. Nagyságban és növésben
igen elváltozik, a Plagiothecium denticulatum-mal könnyen össze-

téveszthet.

66. Stereodon (Brid.) Mitten. (1859).

Stereodon arcuatus (L i n d b.) — {Hypnum arcuatum Lindb.
1861. — Hypnum Lindbergii Mitten 1864. — Drepanium
Lindbergii Roth 1905. — Stereodon Lindbergii Warnst. 1906.)

Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Stereodon cupressiformis (L.) Brid., Bryol. univ. L p. 605.
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(1827). — {Hypnum eupressiforme L. 1753. — Drepanium cupres-

siforme R o t h 1905.)

Közönséges, igen elterjedt faj. Mint epifita különböz fák

kérgén, humuszos földön, homokos aljazaton egyaránt megél, még
zsindely- és szalmatetkön is megtelepszik. Lcse (Kereszthegy,

Várhegy), Leibitz mellett (Greschik Homalia trichomanoi-

(les (Schreb.) Bryol. eur. in Verhandl. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900).

Stereodon fastigiatus (B r i d.) — (Hypnum Stereodon fasti-

giatus Erid. 1827. — Drepanium fastigiatum Roth 1905.)

6. ábra. Stereodom fastigiatus (Brid.) szárának keresztmetszete.

A Drevenyik meszes talaján 600 m. magasságban, bár Lim-
prich t szerint^ havasi lakó. Szárának keresztmetszetét a 6. ábra

mutatja. A Magas-Tátrából többen emiitik. '^

67. Ctenidium (Schimp.) Mitten (1879).

Ctenidium moUuscum (H e d w.) Mitten in L i n d b. Musci

scand. p. 38. (1879). — {Hypnum molluscum Hedw. 1797.)

A Katschelag-erd árnyékos-agyagos talaján.

68. Hygrohypmum (L i n d b.) L o e s k e. (1903).

Hygrophíjpnum molle (D i c k s.) — {Hypnum molle D i c k s

1790. — Limnohium molle R o t h (1905.)

A Kereszthegyen, nedves-sziklás talajon.

Hygrohypnum ochraceiim (Huds.) Loeske, Moosfl. d.

Harzes p. 319. (1903). — {Hypnum ochraceum Turn. 1855. —
Limnohiíim ochraceum Bryol eur. 1855.)

A Bicirvölgyben homokos-agyagos talajon.

Hyqrohy2mum palustre (Huds.) Loeske, Moosfl. d. Har-

zes p. 319. (1903.) — {Hypnum palustre Huds. 1762. — Lim-

nohium palustre Bryol. eur. 1853.)

Vízi faszerkezeten malomban Lcse mellett.

1 Limpricht: I. c. III. p. 467.
* Rehmann, Fritze, Limpricht, Chalubinski.
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69. Chrysohypnum (H a m p e) R o t h (1899).

Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.) Loeske in Moos-
flora d. Hiírzes p. 303. (1903). — [Hyjmum chrysophyllum Brid.
1801.)

Mezei köveken Lcse mellett, Greschik in Hedwigia 1904.

Chrysohypnum Hallerí (Schwartz) Roth in Hedwigia
Bd, 38. 1899. Beibl. no 1. p. 7. — {Hyjmum Ralieri Schwartz
1781.)

A Drevenyiken.

70. Hypnum Dili. ex p. (1718).

Hypnum purum L. Spec. plánt. p. 1594. (1763). — {Scle-

ropodium purum (L.) L i m p r. 1896.)

Közönséges, fen3'ö-, különösen lúczfenyerd lakója. Igen

elterjedt, sok helyen tömegvegetácziót alkot.

Hypnum Schreheri Will d., Prodr. fl. Berol. p. 325. (1787. —
{Hylocomium Schreheri De N o t. 1869.)

Fenyvesek, különö>:en lúczfenyerdk jellemz lakója, hol

száraz talajon tömegvegetácziót alkot.

71. Hylocomium Bryol. eur. (1852),

Hylocomium splendens (H e d w.) Bryol eur. fasc 49—51.

p. 5. t. 1. (1852). — [Hypnum splendens Hedw. 1801)
Igen elterjedt közönséges faj, tömegvegetácziót alkot; sok-

szor Hypnum purum és Hypnum Schreheri társaságában.

Hylocomium squarrosum (L.) Bryol. eur. fasc 49—51.

Mon. p. 9. t. 6. (1852). — [Hypnum squarrosum L. 1753.)

Erdk füves helyein, réteken igen gyakori, tömegvegetácziót

is alkot.

Hylocomium triquetrum (L.) Bryol. eur. fasc. 49—51.

Mon. j). 8. t. 5. (1852). — {Hypnum triquetrum L. 1753.)

Árnyékos erdei talajon igen srn fordul el, sokszor

tömegvegetácziót alkot.

A dolgozat részben a budapesti m. kir. tud. egyet, növénytani intéze-

tében, részben a M. Nemz. Múzeum növénytani osztályában készült. Dr.Mágócsy-
Dietz Sándor egyet, nyilv. r. tanár és dr. Filarszky Nándor M. Nemz. Múzeum
növénytani osztály-igazgató uraknak, kik dolgozatom elkészítésénél útbaigazí-

tással szolgáltak, hálás köszönettel tartozom, melynek e helyen is kifeje-

zést adok.

(A szakosztálynak 1907. deczember 11-én tartott ülésébl.)



116 BERNÁT8KY JEN

Bcrnátsky J. : Egy ritka Euphorbia-fajunkról.

A hazai Euphorbia-ía^okait ökológiailag három fcsoportba
oszthatjuk. Az els fcsoportba tartoznak azok a fajok, a melyek
leginkább nedves helyeken, folyók mentén s azok árterein, lápok,

mocsarak szélén teremnek. Aránylag igen nagy termetek s

tekintélyes, dús lombozattal tnnek ki. Még a magyar nép is

megkülönbözteti ezeket a többi kutyatejfajoktól, mert czötkény-

kóróknak nevezi. Ide tartozik pl. az E. palustris L., E. salici-

folia Hst, E. lucida W. K., E. villosa W. K., E. paradoxa
S c h u r. A másik fcsoportba sorolom az egynyáriakat, a melyek
az elbbiektl eltéren igénytelen megjelenések, apró termetek,
gyenge, hamar múló lombozattal bírnak ; úton, parlaghelyen

hamar jelennek meg, de könnyen el is tnnek. Itt megemlíthet
pl. az E. falcata L., E. helioscopia L., E. segetalis L., E. exigua

L. A harmadik fcsoportba tartozók végül a mi száraz legelin-
ken gyakoriak. Évelk, ers földalatti szervekkel vannak meg-
áldva. Száraz pusztáinkon igen feltnk, mert ha nyár derekán
a legelk növényei tövig le vannak rágva s sülvC; az Euphorbia
élénken zöldéi egy-két szúrós kóróval együtt. Az E. cyparissias

közfelfogás szerint legközönségesebb Euphorbia-f&junk. Ez a
vélemény megfelel a valóságnak mindaddig, míg agyagos, humu-
szos legelinkre gondolunk. Ámde mihelyest az Alföldön tekin-

télyes területet elfoglaló homokra megyünk át, itt az E. cypa-

rissias ritkább lesz s minél tisztább a homok annál jobban
foglalja el helyét az E. gerardiana} Közép- és Dél-iMagyarország-

alacsonyabb dombvidékén s az Alföld egy-némely pontján is

fontos szerepet játszik egy harmadik talajnem, a lösz s itt sem
az E. cyparissias, sem az E. gerardiana, hanem az E. glareosa

M. B. {E. pannonica Hst) az uralkodó. Az alacsonyabb hegye-
ken azt tapasztaljuk, hogy az E. gerardiana leginkább homokk-
talajon, az E. glareosa pedig mészktalajon gyakori.

Minél határozottabb s tisztább a talajféleség, annál bizto-

sabb, hogy csak egy bizonyos Euj^horbia-fBij található rajta, még
pedig tiszta homokon az E. gerardiana, lösztalajon s igen meszes
agyagon az E. glareosa, mészszegény agyagos talajon az E.
cyparissias. Kevert talajon két-két faj — igen ritkán mind a

három — találkozik egymással. Kötött, fekete homokon az E.
gerardiana mellett terem az E. cyparissias, máshol pedig az

E. glareosa keveredik hozzá.

A homoklakó E. gerardiana és a meszestalajt kedvel E,
glareosa az Alföldön lösz és homok határán, iUetleg a hegyeken
mészk és homokk találkozási helyén szoktak együtt teremni.

Elbbi esetre a deliblati homokvidék jó példa. Az úgynevezett

deliblati homokterület északkeleti határán, Ulma és Károlyfalva

' Az E. gerardiana Jcq. Janchen (Mitteil. d. Naturw. Ver. d.

Univ. Wien V, 1907 szerint = E. Seguieriana N e c k.
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vidékén, tekintélyes, hosszúra nyúló löszdombok vannak ; a mély
alluviális síkságtól jövet ezeken a löszdombokon kell átmennünk,
mieltt a homokra jutunk. Az említett vidéken lösz és homok
hosszú, hol keskenyebb, hol szélesebb sávokban találkozik és

keveredik egymással, és sokszor a lösztalajt fölül vékony homok-
réteg födi. Ezen a helyen találkozik a két Euphorbia-fgij is, még
pedig a mély rónáról jövet — a hol sok az E. cyparissias —
a löszpartokon az E. glareosa szebbnél-szebb, némely esetben
2—3 ujjnyi vastag rhizomával bíró példányait gyüjthetjük; csak-

hamar az E. gerardiana is hozzá vegyül s a homok felé tartva^

ez az utóbbi faj mind srbben fordul el, az E. glareosa pedig
lassan-lassan elmarad, míg végre a futóhomokon ennek már
nyomát sem találjuk s csak az E. gerardiana uralkodik. Hasonló-

körülmények között, de mészk- és homokk határán, találkozik

a két faj a Balaton veszprémi partjain, pl. Balaton-Füred kör-

nyékén és a pilisi hegység több pontján, így pl. a Nagy-Kevé-
lyen, annak alacsonyabb nyergein s keleti oldalain.

A két fajnak ez a találkozása phylogenetikailag igen neve-

zetes, mert azokon a találkozási helyeken hybridjük támadt,

még pedig mint alapos okom van feltételezni, az egymástól távol

es helyeken — a ddiblati homokvidéken, a Balaton vidékén s

a Nagy-Kevélyen — külön-külön önállóan s egymástól függet-

lenül. Az Alföld száraz legelin s az alföldszéli hegyeken el-
forduló idetartozó Euphorbiákat már évek óta szemmel tartom.

A két s/óban forgó fajt — túlzás nélkül mondhatom — száz.

helyen követtem figyelemmel, de hybridjüket másutt nem talál-

tam, csak a két faj találkozási helyein.

Az illet hybridröl az irodalom tudtommal kétszer emléke-

zik meg. Az egyik adat Borbás-tól ered. B orbás „A magyar
homokpiiszták növényvilága meg a homokkötés" (Budapest 1886)
ez. mben a növényt leírja s névvel el is látja : E. angustifrons-

nak nevezi el. A másik adat K ern er-tl származik („Die Vege-
tationsverhaltnisse etc." Ö. B. Z. 1876, p. 27). Kerner a

növényt csak egyetlen egy száraz példányban bírta s azért egész

bizonyossággal nem mert róla nyilatkozni, de soraiból következ-

tetve igen valószín, hogy ugyanez a növény volt kezében, t. i.

az E. angustifrons B o r b., hogy már neki is az E. glareosa

és E. gerardiana együttes elfordulásáról tudomása volt s hogy

a kett között hybridet sejtett. B o r b á s pedig egyenesen

kimondja, hogy a tle E. angustifrons-n&k elnevezett fajt az E.

gerardiana és E. „pannonica"" {= E. glareosa) hybridjének tartja ;.

megemlíti azt is, hogy a kérdéses növényt a két szül között,

„Grebenacz körül a homok szélében" (tehát a lösz és homok
határán) találta.

Magam a deliblati homok említett pontjain, valamint a Bala-

ton partjain ismételten láttam s be is gyjtöttem a növényt, de-

érett termés hiányában határozott szisztematikai véleményt nem
mertem róla mondani. Végül a Nagy-Kevélyen az 1907. nyár
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folyamán, újból rátaláltam s most újabb tüzetes vizsgálatnak

vetve alá a kezemben lév példányokat, a növényt pontosan

sikerült meghatároznom.
Az E. angustifrons leírása B o r b á s (1. c.) szerint a

következ

:

„Termete olyan, mint az E. glareosaé M. Bieb., vagy az

E. Pannonicáé, vastag tkéje több szárat hajt, szára felfelé

sátorzón ágas ; alsóbb levelei, valamint a medd száraké is olya-

nok, mint az E. Gerardiana var. homophylláé, szálasak vagy
szálaslándzsások, a szár felsbb levelei az E. glareosáéhoz hason-

lítanak, de keskenyebbek, keskenyen hosszasak, hegyesek, de

nem fogacskások, mint az E Pannonicáé, sem az erezet nem
emelkedik ki annyira, mint az E. Pannonicáé.

Az álerny gallérjai hosszabbak, mint az E. glareosaé, nem
tojásdadok, hanem keskenyen hosszasak ; a gallérkák szélesek

ugyan, de mégis inkább az E. Gerardianáéhoz hasonlítanak,

háromszögleten tojásdadok. A lepel csengetyüke alakú, karéjai

háromszögleten tojásdadok, ki nem hegyesednek, mint az E.

Pannonicáé, ellenben pillásak és rövidebbek, éppen mint az E.

Gerardiánáé
;
glandulái keresztben szélesebbek, épek, az elrésze

gyengén szívalakú, szarvacskája nincs. Termszála alulról kezdve
^/^ hosszaságig összentt, mint az E. Gerardiánáé, a csúcsa két-

hasábú, mint az E. Pannonicáé. A termszál tehát jobban hasí-

tott, mint az E. Gerardiánáé, erének a csúcsa rövid kétkarélyú,

de a 3 termszál fentebb összen, mint az E. Pannonicáé,

melyé majdnem a tövig szabad. A fiatal gyümölcs kopasz".

Ehhez a következket kell fznöm : A szabad természetben,

de herbáriumban préselt állapotban is, leghamarabb a lomboza-

táról ismerjük meg a kérdéses fajt. Ugyanis az E. glareosa

levele közel 2 cm.-nyi széles, deres s többé-kevésbbé vízszintes

helyzet; nem simul a szárhoz Az E. gerardiana levele ezzel

szemben keskeny, 4 mm-nél alig szélesebb, zöldebb s (különö-

sen az alsó levelekre vonatkozóan mondhatjuk) többé-kevésbbé a

szárhoz simulván, csúcsával többnyire égnek irányul. Az E.

angustifrons levele pedig éppen a kett között áll. Határozottan

keskenyebb s zöldebb, mint az E. glareosa-é, úgy hogy attól

els pillanatra eltérnek találjuk, de szélesebb mint az E. gerar-

diana-é. Kezdetben az E. gerardiana széleslevelü formájának

tartaná az ember a kérdéses fajt s mivelhogy az E. glareosa

levele szélességében nagyon változik, azért a másik perczben

ennek egy kiválóan keskenylevel formáját gyanítjuk benne.

Ámde behatóbb vizsgálat alkalmával meggyzdünk arról, hogy
az E. angustifrons levele nemcsak szélességi méreteiben, hanem
más tekintetben is a két másik faj levelétl eltér. Még pedig

az E. glareosa levelén a feren kívül a levél jobb és bal felén

rendesen négy-négy (esetleg három- három vagy öt-öt) oldalér

emelkedik ki, a melyek a fér alsó félrészébl indulnak ki s

részben közel a levél csúcsáig követhetk. Az E. gerardiana
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levelén csak egy fér ötlik szemünkbe s azonkívül legfölebb

egy-egy gyenge, rendesen a levél alsó harmadáig nyúló ér

található. Az E. angustifrons levelén a féren kívül legalább

egy-egy, sokszor azonban két-két élesen rajzolt s a levél közepén

túl ér eret vehetünk észre. Azonkívül az E. glareosa fére alsó

része igen széles, fehéren porczogós, a mi az E. qerardiana

levelén alig, de az E. angustijrons levelén jobban jut kife-

jezésre.

A fentidézett leírásban azt olvassuk, hogy az E. angusti-

frons levele ,,nem fogacskás, mint az E. Pannonicaé " Erre

vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy az E. glareosa (E.

panyionica) levelét más mvek is fogasélünek mondják, ám
helytelenül. Ugyanis az E. glareosa levelét érdesnek találjuk,

ámde ez nem fogaktól, st még szörképletektl sem ered, hanem
ha az érdesség igazi okát kutatjuk, azt találjuk, hogy csak az

epidermiszsejtek küls tangentialis falai hegyes fog módjára

kiemelkednek.

A levél anatómiai szerkezetérl lévén szó, megemlítem még
a következket. Az E. glareosa levelének alsó lapján az epider-

miszsejtek küls tangentialis fala szintén fogalakúan kiemel-

kedik. A levél fels lapján a sejtfal kiemelkedése kevésbbé hegyes

s kevésbbé hosszú, úgy hogy azt csak púpalakúnak mondhatjuk.

Az E. gerardiana levelének minden részén, élén is, az epider-

misz egészen sima, azaz semmiféte feltn kiemelkedés nincs

rajta. Az E. angustifrons ebben a tekintetben ismét középhelyet

foglal el, a mennyiben az epidermiszsejtek küls tangentialis

falai jól észreveheten kiemelkednek, de azok sehol sem hegyes

fogalakúak, hanem csak rövid tompa púpalakúak.

Egy másik jellemz tulajdonság a virágzat elágazási módja.

Az E. glareosa álernyje aránylag kevés sugarú, de a gallér

alatt a ftengelybl számos virágzati ág ágazik el, úgy hogy

ezen oldalágak száma sokszor a tulajdonképeni erny sugarai-

nak számát megközelíti vagy meghaladja. Az egyes sugarak

pedig többnyire csak kétszer vagy háromszor ágaznak el újból,

s ezek a másod, illetleg harmadrangú ágak olyan rövidek,

hogy tartóleveleik egymást födik. Az E. gerardiana álernyjét

aránylag számos sugár alkotja s a gallér alatt rendesen csak

három-négy oldalelágazás van. A sugarak már közepük táján,

azután még vagy háromszor ágaznak el úgy, hogy tartóleveleik

jó távol esnek egymástól s a másod, harmad, st negyedrangú

ágak is a tartólevelek eltávolítása nélkül jól láthatók. Az E.

angustifrons ebben a tekintetben ismét tppen a két faj között

áll. A gallér alatt a ftengelybl kiinduló virágzati ágak száma

körülbelül annyi vagy kevesebb, mint a gallérlevelek fölötti

álerny sugarainak a száma, de mindenesetre háromnál-négynél

jóval több, a sugarak pedig két-harmad, st háromnegyed részük

"fölött ágaznak el, többnyire háromszor, úgy, hogy az egymás-

fölött következ tartólevelek csak részben vagy egyáltalán nem

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 3. füzet. 10



120 BERNÁTSKY JEN

födik egymást s a másod vagy harmadrend ágak legalább

részben szabadon láthatók.

A virágban nincs olyan feltn különbség a három faj

között, de a termésben ismét van. Az E. glareosa termése nem-
csak jóval nagyobb, mint az E. gerardiana-é, hanem alakra

nézve is különbözik tle, mert meglehetsen sima göiiibalakú,

nolott utóbbinak termése a három varrat mentén csatornaszereii

be van vágva. Megjegyzend még, hogy az E. gerardiana ter-

mése határozottan kopasznak látszik, a másik faj termése pedig

jól észreveheten szrös ; igaz hogy a szrözet ids korban
esetleg lekopik, de rendes körülmények között a szrözet köny-

nyen észrevehet. Az E. angustifrons termése nagyság és alak

tekintetében a kett között áll. Borbás (1. c.) a fiatal termést

kopasznak állítja. Erre nézve megemlítem, hogy az E. angusti-

frons termését egyáltalán ritkán lelni, úgylátszik nehezen fejl-

dik ki. Egy esetben azonban jól kifejlett termést leltem rajta

(a Nagy-Kevélyen) s ezt szrösnek találtam ; lehet, hogy a sz-
rözet ép oly könnyen vagy még könnyebben kopik le róla. mint

aí E. glareosa termésérl.

A három faj szárának anatómiai szerkezetérl csak egészen

röviden említem meg, hogy ebben a tekintetben az E. angustifrons

ismét a két másik faj között áll. A szár keresztmetszeti képén az

edénynyalábok meglehets szabályos körben (E. gerardiana), vagy
igen szakgatottan, ersen hullámos körvonal mentén álló csopor-

tokban {E. glareosa), vagy végül kevésbbé szakgatottan, kis mér-

tékben hullámos körvonalban vannak elhelyezve (E. angustifrons).

Kiemelem, hogy az E. angustifrons — ép úgy mint min-

den más szisztematikai forma — nem egészen állandó, hanem
morfológiai jellemvonásaira nézve kissé ingadozik. Nevezetesen

találni némelykor olyan példányokat, a melyek a levél tekinte-

tében inkább az E. glareosa-hoz, a virágzat tekintetében pedig

inkább az E. gerardiana-hoz hajlanak ; másoknak levelei megfor-

dítva az E. gerardiana leveleihez hasonlóbbak — bár azoktól

mégis megkülönböztethetk — s ez esetben virágzatuk inkább

az E. glareosa-va. emlékeztet.

Ha mindezeket figyelembe veszszük, valószínnek kell tar-

tani azt, hogy az E. angustifrons hybridtermészetú. Jól tudom,

hogy hybridtermészete még nincs végérvényesen bebizonyítva.

Valamely növény hybridtermészetét tulajdonképen csak direkt

kísérlet útján lehet bizonyítani s erre a kertészet száz meg száz

példát nyújt. Ám a szabad természetben elforduló növényekre

nézve erre nincs mód s ha az elfordulási körülmények meg a

morphologiai s esetleg még az anatómiai szerkezet arra vall,

nem lehet komoly okunk az illet növény hybridtermészetében

kételkedni. Más kérdés, hogy a szóban forgó hybridet igazán

fajnak tekintsük-e s vájjon megérdemelte-e a fajnévvel való

ellátást. Mivelhogy már a neve megvan, semmiesetre — már
csak kegyeletbl sem — kivánok rajta változtatni.
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Tekintettel a föntebb vázolt elfordulási körülményeire, az

E. angustifrons egy érdekes s eleddig ritka példa arra, hogy
valamely növény phylogenetikai leszármazása, az új hybrid kelet-

kezése, mennyire függ a küls élettani körülményektl. Ha
ugyanis a homokhoz vagy homokkhöz kötött E. gerardiana s

a lösztalajt vagy meszet kedvel E. glareosa nem találkozik

homok és lösz, illetleg liomokkö és mészk határvonalán, akkor
hybridjük aligha áll el. Ez az eset egyúttal útmutatásul szolgál

arra, hogy két különböz kzet vagy talaj találkozási helyeit

érdemes feszült figyelemmel átkutatni, az ott esetleg elforduló
növényhybridek megállapítása czéljából.

(A szakosztálynak 1908. januárius 8-án tartott ülésébl.)

Mágocsy-Díetz S. : A feny feletti bükkrégíó

magyarázata.

A niult év folyamán az Erdészeti Lapok-ban hazánk egyik

jellemz iiövényföldrajzi jelenségének olyan magyarázatát kísé-

relték meg, a mely kell, hogy a növényföldrajzzal foglalkozók,

figyelmét magára vonja és éppen ezért emlékezem meg róla.

Nevezetesen 1904. év szeptemberében Fekete Lajos
érdemes szakemberünk és az erdészeti növényföldrajzi megfigye-

lések vezetje a következ kérdést intézte az erdészekhez: „vájjon

mivel magyarázható meg a lúczfeny fels tenyészeti határának

leszorítása a napos oldalon hazánk keleti és délkeleti hegysé-

geiben?" Béky Albert^ a kérdéses jelenséget a szél hatásának
tulajdonítja. „Délkeleti hegységeinkben az uralkodó szél, a mely
egyszersmind a romboló és sorvasztó is, a délnyugati." „A régibb

idk pusztítása után, az erd viszont mindenütt igyekszik fölfelé

a tenyészeti határig, s hogy a kérdéses helyeken nem tudott a

napos oldalakon, az árnyas oldalakon tett elhaladásával lépést

tartani, ezt kizárólag a délnyugati szél sorvasztó hatásának

tulajdonítja." ,,A szél egyebütt is közbejátszik a fatenyészet

határának megszabásánál, s hogy ez eddig nem tnt fel, csak

az lehet a magyarázata, hogy az uralkodó szél az árnyas olda-

lakat éri s itt többnyire beleolvad a hatása a napfény és meleg
kisebb mértékének az eredményébe."

Ugyancsak a kérdés megfejtésével foglalkozik Nagy
Imre^ is Szerinte ugyanis „a Kárpátokban rendszerint fenn

találjuk a lúczfenyt, lejjebb a jegenyefenyt és bükköt ; a Velebit-

hegységben és a Kapellán mindez fordítva van, mert a magas-

^ Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1907. p. 958—9.
- Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1082. 1.

10*
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ban van az elegyetlen bükkös, azután a jegenyefenvves s csak

a bórától legvédettebb helyen fordul el a lúczos. Ennek oka
a bóra." „Ismert sajátsága a luczfenynek, hogy mély gyökeret

nem fejleszt, a jegenyefeny pedig nagyon lassan fejldik fiatal

éveiben s a fagy iránt rendkívül érzékeny. A bóra teljesen

páramentes, hideg szele rendkívül kiszárítja a meszes, sekély

talajt ; másrészt a kis és érzékeny fenyöcsemetéket oly ers és

gyors párolgásra ingerli, hogy azok tönkre mennek." A bórától

védett, de a tengerrl jöv jiigónak, mely a bórát ersségben
legtöbbször felülmúlja, kitett helyeken a lúczfeny megtelepedik,

pl. a Hajducskikuk nev 1500—1600 m. magas hegycsoportban

a legsilányabb sziklás, de a bórától teljesen védett helyen, a

lúczfeny minden magasságban elfordul. Ezért a bórának ersen
kitett területen, csak a bükkel való erdsítést ajánlja.

Erre a két feleletre közli azután K. T.^ az magyarázatát.

Az tapasztalása szerint. Sáros, Abauj-Torna, Szepes, Zólyom
és Bars vármegyék hegységeiben is több helyen a bükk tenyé-

szik legfelül, alatta van a jegenyefeny és az alatt a lúczfeny.

Ugyanezt állítja P a x is az Erds Kárpátokról, a melyeken

a fatenyészet határát a bükk alkotja.'^ A mit különben mindazok
tapasztalhattak, a kik az Erds Kárpátok úgy mondott havasait

keresték fel (pl. Polonina Rúna) és a mirl az Erdészeti Növény-

tanban is megemlékeztem már.^ K. T. ennek magyarázatát abban

találja, hogy „a bükkfának makkja érés után még szszel lehull

és a földre jutván, a hó betakarja, tehát helyben marad, már
súlyánál fogva is; azt a szél élnem viszi; az es vagy hóolva-

dásbl ered vizek le nem mossák. A jegenyefenynek magja
érés után még többnyire a hó leeste eltt a tobozpikkelyekkel

együtt a földre hull és a lees hó által betakartatván, lenyomat-

ván ott marad. A lúczfeny tobozai érés után is a fán marad-

nak, a tobozpikkelyeit csak a következ tavasz napmelege
nyitja meg és a lúczfenymagvak csak ekkor szállnak a földre,

mely még hóval van borítva és így a hóréteg felületére jutnak".

Ezután vázolva a magyar hegység lejti hórétegének olvadási

módját, arra az eredményre jut, hogy a hóréteg fels részének

olvadásából keletkezett kis vízerecskék a lejtrl lefutnak, ter-

mészetesen ,.a hó felületén fekv szárnyakkal ellátott könny
lúczfenyömagvakat magukkal viszik a mélyebb helyekre és az

alsóbb regiókba rakják le ott, a hol a hegyoldal lejtfala kisebb

és a hó már elolvadt". ,,A lúczfenymagvak legalább egy része

tehát mindig nz alsóbb regiókba jut s ott, a hol termett, új

faegyedek létrehozásában szerepet nem játszhatik. A bükknek
és jegenyefenynek magva pedig a termés helyén marad és így

az új erd létrehozásában részt nem vesz."*

1 U. o. 1219-21. lap.

* T. Pax: Grundzüge der Pflanzenverbreitiing in den Karp. 1898. 123. 1.

••'

II. kötet 222. és 442. 1.
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K. T. ezt a folyamatot személyes tapasztalata alapján írja

le és hatásában annyira eredményesnek tartja, hogy ezáltal

„egyéb körülmények folytonos közremködése mellett a lúcz-

fenynek fels tenyészet! határa lassanként, nemcsak lejebb

szoríttatik, hanem némelykor a lúczfeny a helyet a jegenye-
fenynek vagy a bükknek egészen átengedni kénytelen". Meg-
engedi azonban, hogy a lúczfeny lefelé vándorlásában más
körülmények is közre játszanak.

Nem óhajtok e helyen ezen közvetlen tapasztalatból ered
magyarázattal bvebben foglalkozni, csak megjegyzem, hogy ellene

azt a tapasztalatot is fel lehetne hozni, hogy a szárnyas magvak a szél

által a hegylejt magasabb pontjaira is felvitethetnek és hogy hó-

olvadáskor a magvak is a hóba sülyedve, lassanként a talajra

juthatnak. Erre az eredeti tapasztalatra fleg azért mutatok rá,

hogy másokat hasonló tapasztalatoknak közlésére hívjak fel.

Tudvalevleg ugyanis, az erdknek mondhatnám százados

változását állítják sokan, újabban azonban mindinkább eltérbe
nyomul az a felfogás, hogy az ember beavatkozása az, a mi az

erdt alkotó fajok váltakozását idézi el. Hazánkban még sok
helyen van olyan erd, a melyet ember keze még nem érintett

és látszólag éppen az említett bükkösök azok, a melyek embertl
érintetlenek.

Viszont azonban, az említett magyarázat szerint, valamikor

feljebb is tenyészhetett a lúczfeny és csak a magyarázatban
emiitett okokból került alább. Ámde a legtöbb helyen a lúcz-

feny mégis megtartotta magasabb fekv helyét az illet magya-
rázat daczára.

Ez a tény az, a mi azt bizonyítja, hogy a sajátságos

jelenségnek a magyarázata még más körülményekben is rej-

lik. Ezek a körülmények nem olyan egyszerek, hogy hosszas

megfigyelések nélkül megszabhatok volnának. És éppen ezért

ezeknek a körülményeknek további kutatása az erdket köz-

vetlen megfigyel erdészek feladata volna. Bizonyára a kozmikus
és terrestrikus tényezk sajátságos alakulásában fog rejleni a

nevezett sajátság oka.

(A szakosztálynak 1908. februárius 12-én tartott ülésébl.)
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Rapaícs R.: A sísakvirágnemzetség növényföldrajza.

^

A sisakvirágnemzetség úgy ökológiai, mint földrajzi tekin-

tetben egyike a legjellemzbb északi extratrópusi nemzetségek-
nek. Ökológiai szempontból a sisakvirágok túlnyomó részben
mikrotermás növények. Igaz ugyan, hogy sok fajuk él a mezo-
söt a hidromegatermikus övben is. azonban ezeket a sisakvirágo-

kat sem lehet mez- vagy éppen hidromegatermásaknak monda-
nunk, mert ezekben az övekben a havasi és különösen az alhavasi

táj a sisakvirágok tenyészeti középpontja. Ökológiai magatartá-

sának megfelelleg, a nemzetség földrajzi elterjedésében mindenütt

a ráktérít fölött marad ; trópusi vagy déli extratrópusi sisak-

virág nem ismeretes.

Kronfeld^ szerint a nemzetség ilyeténszer földrajzi

elterjedésének a sisakvirágok beporzása meg a poszméhek között

lev szoros összefüggés volna az oka. Kronfeld véleményét azon-

ban, legalább is az ö fogalmazásában, nem oszthatom, mert a
poszméhek elterjedése — a mint azt a dolgozatában lev térkép

a legjobban mutatja — sokkal nagyobb, mint a sisakvirágoké

és mert a nemzetség egyes rokonsági köreinek megoszlása meg
a poszméhek között semmiféle összefüggés sem deríthet ki. Ez
a biológiai mozzanat tehát nem határozhatja meg a nemzetség
elterjedésének tényleges határait, legfeljebb talán gátat vethetne

a nemzetség terjeszkedése elé, ha tudniillik a sisakvirágok a

poszméhek-lakta terület határait túl akarnák lépni.

A sisakvirágnemzetség elterjedését más alapon kell értel-

meznünk, tudniillik a történeti növényföldrajz alapján. Csakis

akkor magyarázhatjuk meg a nemzetségnek és fajainak mai
elterjedését, ha az egyes fajok értékét mérlegelve, a nemzetség,

illetleg fajai térfoglalásának történetét megvilágítjuk.

A mi a nemzetség elterjedését illeti, arra nézve a magya-
rázat nagyon is egyszer, mivel a sisakvirágnemzetség, mint

általában az egész Ranunculaceae család, egyik legjellemzbb

csoportja a sarki-harmadkori flóraelemeknek. Hogy így a nemzetség

nem lép ki az északi extratrópusi flórabirodalomból, azt egé-

szen természetesnek kell tartanunk, mert hiszen éppen azoknak

a sarki-harmadkori flóraelemekhez tartozó nemzetségeknek az

elterjedését kell külön is megmagyaráznunk, a melyeknek egy-

két tagja elhagyta az északi extratrópusi flórabirodalmat.

A nemzetség elterjedésének értelmezésénél sokkal nehe-

zebb feladat a sisakvirágok egyes rokonsági körei és fajai elter-

' Szerz ezt a dolgozatát, amelv „A sisakvirágnemzetség rendszere"

czimü dolgozatának (L. Növényt. Közi. VI. (1907.) 137—176.) folytatása,

eladta a növénytani szakosztály 1907. november 13-án tartott ülésén.
=* E n g 1 e rs Bot. Jahrb. XI. (1890) 19.
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jedésének a megmagyarázása. Ha azonban azokat az eredmé-

nyeket, a melyeket a sisakvirágok specziális tanulmányozása a

rokonsági viszonyokra és a földrajzi elterjedésre nézve nyújtott,

összevetjük a sarki-harmadkori flóraelemek történetével, ezt a kér-

dést is könnyen megoldhatjuk.

PrantP szerint a Ranunculaceae család a harmadkorban
a sarkkör mentén összefügg elterjedéssel birt. Ámde nemcsak
a családnak a maga egészében, hanem az egyes nemzetségnek
is ilyen volt az összefüggése ; a család nemzetségeinek ugyanis

csak 207o'^ lakik kisebb területen; a többi nemzetség Euráziá-

ban és Amerikában egyaránt bentlakó. Ezzel szemben az egyes

szekcziók mai elterjedése és rokonsági kapcsolata azt mutatja,

hogy a nemzetségeken bell az egyes rokonsági körök már a
harmadkorban is helyhez kötött elterjedéssel bírtak.

Ha a mellékelt térképen megnézzük az egyes szekcziók

elterjedését, rögtön feltnik az a körülmény, hogy az ázsiai és

az északamerikai szekcziók — eltekintve a kiveszben lev
rokonsági köröktl — Keletszibériában mindnyájan konczentrá-

lódnak és innen patkó vagy gyürü alakjában nyúlnak le dél-

keletre és délnyugatra. Európa sisakvirágai a térképen nem
függenek össze Keletszibéria flórájával, azonban, ha az európai

sisakvirágfajokat a szibériai fajokkal egybevetjük, arra a feltn
eredményre jutunk, hogy az európai alakok a lehet legszoro-

sabban csatlakoznak bizonyos szibériai fajokhoz, ügy, hogy ha
nem is elterjedésileg, de rokonságilag Európa sisakvirágai is

összefüggenek Szibéria sisakvirágflórájával.

Ennek a körülménynek kétségtelenül az a magyarázata, hogy
a sisakvirágok harmadkori fejldési középpontja Szibéria volt.

Ez a középpont azonban kétfelé oszlott : egy nyugati és egy
keleti oldalra : amaz a Lycodonum, a Napellus, a Cammarum
és az Anthora rokonsági köröknek volt a középpontja, emez
pedig, a mely a mai Bering-tenger mellékén feküdhetett, a Pal-

mata szubszekczióé. Valószínleg ilyenféle volt ezeknek a rokon-

sági köröknek harmadkori elterjedése is : legnyugatabbra, talán

egészen Skandináviáig nyúlt a Lycodonum és legkeletebbre,

egészen a Hudson-öböl vidékéig a Palmata.

A sisakvirágok további történetében már nemcsak az egyes
rokonsági körökre, hanem magukra a fajokra is kiterjeszkedhe-

tünk. A ma él sisakvirágflóra ugyanis három elembl tevdik
össze :

1. reliktumfajok, vagyis azok a harmadkori alakok, ame-
lyeknek közelebbi rokonsága kipusztult. Ilyen az A. gymnand-
rum, a Gymnaeonitum alnemzetség egyedüli mai képviselje,

a mely sok termlevelével az egész nemzetség legsibb ágazata

;

az A. uncinatiim, az Americana szekczió képviselje, a mely a

^ E n g 1 e r und P r a n 1 1 Die natüriichen Pflanzenfamilien. III. 2.

(1892) 53.
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DISTRIBUTIO SECTIONU

1 o o Subgenus Gymnaoonitum.
2 Subsectio Napellus. i ap„i-„

Sxxxxxxxxx „ Cammarum.

4 — o — — o „ Palmata.

5 — • — • — • — Sectio Aniericana.

Euaconitum.
Subgenus

Tuberaconituni.

laberaconitum szubgénusz legsibb típusa ; az A. moschatum^

a Oaleata szekczió képviselje, a mely a Tuheraconitum típusát

a Paraconitum-évsil köti össze és végül az A. HooJceri meg az

A. heterophyllum

,

2. törzsfajok, azok a harmadkori fajok, a melyek egész sz-
kebb kör rokonságukkal átélték a jégkorszakot, számuk 23

;

3. fiatal fajok, a melyek törzsfajoknak megfelel harmad-

kori fajok széthasadása útján a jégkorszakban állottak el, szá-

muk 29, a melyek 2 kivételével földrajzi helyettesít fajok.

Ezeknek a flóraelemeknek a következ a földrajzi megoszlása.

A mint a harmadkor végén a klíma mindegyre zordonabb

lett. a sisakvirágok harmadkori középpontjukból fokozatosan

délebbre húzódtak és ellepték egész Középázsiát, Középeurópát
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ACONITl GENERIS.

6 — Subsectio

7©©5©©00
8 — X — X — X Sectio

9 —

Antochora
\ Sectio \ Subgenus

Deinorrhizum . ( Bisma. í Tuberaeonitum.

Galeata. i ^ , ^^

-r . ) bubffeiius Faracomtum
Lycoctonum. )

és Eszakamerikát. Azok a szekcziók, a melyeknek Nyugatszibéria
volt a harmadkorban a középpontjuk, egyrészt a Hanhájt övez
hegységek mentén húzódtak egészen a Himalájáig ; még pedig
Kínán és Turkesztánián át egyaránt, a mi rögtön megmagyarázza,
hogy ezeknek a szekczióknak elterjedése patkó- illetve gyürü-
alakú; másrészt pedig délnyugoti irányban bevándoroltak Euró-
pába is. Az a rokonsági kör, a melynek a Bering-tenger melléke
volt a harmadkori fejldési középpontja, tehát a Palmata szub-

szekczió, szintén patkóalakban terjeszkedett ugyan ki, elterje-

désének egyik ága azonban Ázsia keleti partvonalára jutott el

a Himalájába, a másik Eszakamerikába nyúlt le. Ez az oka
annak, hogy a Paraconitum alnemzetség, a Napellus^ Camma-
rum és Anthora szubszekcziók Amerikában hiányzanak, egész
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Euráziában pedig honosak, és hogy viszont a Falmata szek-

czió meg Nyugatázsiába és Európába nem juthatott el.

Ugyancsak a jégkorszak szerepével sikerül a kiveszben lev
rokonsági körök és a többi reliktumfaj elterjedését is megokol-

nunk. Ezek a fajok, mint alkalmazkodásra nem képes alakok,

legelször indulnak meg délre ; a jégkorszak közben rokonságuk
többi tagja elvész, k maguk pedig az északi extratrópusi flóra-

birodalom déli határán húzódnak meg ; a jégkorszak után újra

északabbra húzódnak s igy találjuk most ket a Himalájában,

egyik tagjukat pedig az Alleghany-hegységben.

A mikor a jégkorszak maximumát elérte, a régi harmadkori
fejldési középpont elvesztette elsrend jelentségét a sisakvirá-

gok további fejldésében és nem is nyerte azt vissza többé a

Tabella I.

^
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Tabella II.

o
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•j:

:c

O

I. Turkesztániai flóraterület

II. Nyugat-himalájai „

III. Közép- , „

IV. Kelet-

V. Jünnani flóraterület . .

VI. Középkinai „ . .
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Tabella III.

Ázsiai alak-

körök ;

Szubarktikus európai

testvéreik

Középeurópai
vagy mediterraneus

testvéreik

:

Kaukázusi

testvéreik

:

A. ambiguum

A. baicalense

A. Kusnezoíifii

A. glandulosum

A. laeve

A. barbatum

A. napellus

A. divergens

A. variegatum

A. paniculatum

A. septentrionale
A. moldavicum

A. Hosteanum{

j
A. pallidum

A. toxicarium
;

A. nasutum

A. pubiceps

A. lasianthum

A. neapolitanum

Úgy az A. ambiguum, mint az A. Kusnezoffii rokonsági

körében a földrajzi helyettesítésen kívül még egy párhuzamos-

ság van : mindenik nem mirigyes fürt fajnak megvan a maga
mirigyes testvére, a melyek egymással éppen úgy vikariálnak, mint

nem mirigyes testvéreik. Ezt az összefüggést a következ szár-

mazásfák magyarázzák meg.

A. ambiTuum.

A. napellus.

— A. baicalense.

A. divergens.

A. variegatum.

A fz a-- f Nem mirigyes
A. Kusnezoftn.

alakok.

A. nasutum.

A. paniculatum.

— A. glandulosum. } Mirigyes alakok.

A. pubiceps.

Ennek a ketts párhuzamosságnak, a mely ezeknek a szár-

mazásfáknak és az elbbeni táblázatnak egybevetésébl a leg-

jobban kitnik, az a magyarázata, hogy úgy az A. ambiguum,
mint az A. Kusnezoffíi fiatal rokonsági köre egy-egy harmadkori

törzsfaj feldarabolása által állott el. Ebben a két törzsfajban

még fiatal fajokra való széthasadásuk eltt megvolt a tendenczia

arra, hogy mirigyes és nem mirigyes alakokra váljanak szét,
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a mi valószínleg két-két változat létrejöttében nyert kifejezést.

így vándorolt be ez a két törzsfaj Európába és igy váltak aztán

ki bellük a mai vikariáló testvérfajok, miközben az emiitett

tendenczia következtében a mirigyes és nem mirigyes fajok is

megrögzítdtek. Hogy elbb indult meg az alaktani párhuzamos
fajok keletkezése és csak azután a földrajzi izoláczió, annak a

mirigyes és a nem mirigyes fajok teljesen különböz térfoglalása

a bizonyítéka, a mi különösen a A. napellus és az A. divergens

elterjedésében nyilvánul meg. A míg az elbbi jellegzetes közép-

európai faj, addig az utóbbi a Földközi-tenger mellékén él és

pedig — bizonyára a jégkorszak maximális zordonságának ide-

jében létrejött izoláczió következtében — három, egymástól

messzefekv helyen, a melyek közül kett olyan, hogy ott az

A. napelhis egyáltalában el sem fordul.

A Lycoctonum szekczió európai fajainak elterjedése hasonló-

képen igen érdekes. Bizonyos alaktani párhuzamosságra itt is

akadunk, de ez a párhuzamosság meg a földr;ijzi, nem kapcso-

lódnak egymáshoz. Az ázsiai testvéríajokkal együtt 9 fiatal faj

közül ugyanis 4 lila, 5 pedig sárga virágú. A magyarázat itt is

az, hogy az a harmadkori törzsfaj, a mely ennek a 9 fiatal faj-

nak az se volt, 2 változatban élt akkor, a mikor a földrajzi

izoláczió következtében helyettesít fajokra bomlott. Az A. orien-

tale, a mely ezeknek a fiatal fajoknak a sével a legközelebbi

rokonságban állott — st lehet, hogy vele identikus — ma is

egy lilás és egy sárga virágú változatban él.

(A szakosztálynak 1907 november 18-án tartott ülésébl.)

T h a í s 2 L. : Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához*

Abauj-Torna vármegye flórája még nincs eléggé kikutatva

és feldolgozva. Borbás tollából ugyan megjelent Abaujmegye
flórája, de ez csakis a csekély irodalmi adatokra, továbbá Reu-
ter K. és Richter L. gyjtéseire támaszkodva készült el.

Borbás maga t. i. ebben a vármegyében nem botanizált. Innen

magyarázható meg az, hogy olyan fontos családok, mint pl. a

Cyperaceák, Juncaceák, Gramineák stb. csaknem teljesen hiányoz-

nak az enumeráczióból.

Szükségessé teszi a vármegye szorgos átkutatását továbbá

azon körülmény is, hogy a megyét hosszában ketté vágja a

keleti és nyugati flóraválaszték. A két megyefélnek szorgos

átkutatása és összehasonlítása lesz hivatva, igazán bírálatot mon-

dani a fölött, vájjon a nevezetes flóraválasztékot valóban a

Hernád-folyó völgye képezi-e.

Alább közzétett új adataimat Kassa város közvetlen kör-



132 THAISZ LAJOS : ADATOK ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE FLÓRÁJÁHOZ

nyékérl sorolom fel, a melyeket 1908 október havában jegyez-
tem fel és gyjtöttem össze. Nagyobbára közönséges növények
ezek, közzétételükre azért helyezek súlyt, mert növényeim mind
olyanok, a melyeket e vármegyébl még senki sem említett.

Hogy a vármegye íiórája mennyire ismeretlen, mutatja azon
körülmény is. hogy számos ubiquista növényt is kell még
innen közölni. Felsorolásommal másrészt jelezni kívántam, hogy
már is hozzá fogtam ezen igen értékesnek Ígérkez feladat

megoldásához.
Kassa közelében teremnek

:

Dactylis glomerata L. var. pendula üumort. — Bromus
japonicus T h u n b. var. subsquarrosus B o r b. — B. tectorum L.

var. longipüns (K u m m. et S e n d t n.) B o r b — Lolium perenne L.

m. ramosíim S m. — Agropyrum repens (L.) B e a u v. pr. aristatum

(DöU) A. et Gr. — Polygonum Hydropiper L. var. acutifolium

A. Br. — P. mite Schrk. — P. dumetoriim L. — Ceraatium

caespitosum Gilib. — Arenaria serpyllifolia L. — Sedum holo-

niense L o i s. — Parnassia paliistris L. — Sorbus aucuparia L. var.

typica. C. K. Sehneid. — C.ytisus 7iigricans L. pr. genuinus (P o s p.)

A. et G. var. typicus G. B e c k. — TrifoHum dubium S i b t h. —
Vicia segetalis Thuill. — V. tetrasperma (L.) Mnch. — V. hir-

suta (L.) Gray. — Geránium Robertianum L. — Erodium Ciconmm
(L.) Willd. — EupJiorbia falcata L. — E. exigua L. — Acer

campestre L. ssp. hebecarpum D e. var. lobatum P a x. — Peuceda-

nuni Carvifolia (C r.) Vili. — Centaurium pulchellum (Ser.) Druee.

—

Cuscuta TrifoUi Bab. — C. suaveolens Ser. — C. europaea L. —
Lycopsis arvensis L. — Verbéna officinalis L. — Galeopsis Lada-,

num L. var. intermedia (Vili.) G. Beck. — Kickxia spiiria (L.)

D u m. — K. Elatine (L.) Dum. — Veronica Tourneforii G m e 1. —
Solidago Virga aurea. L. — Chrysanthemiim Leucanthemum L. var.

lanceolatum (Pert".) Beck. — Artemisia scoparia W. K. f. villosa

F-röI. — Senecio viscosus L. — Arctium minus (H i 1 1) Bernb. —
Carduus Personata (L.) Jacq. — Crepis capillaris (L.) W a 1 1 r.

var. typica G. Beck. — Taraxacnm laevigatum (W i 11 d) D C. —
Chondrüla juncea L. — Sonchus arvensis L. var. uliginosus (M. B.) —
Tragopogon dubius S c o p.

[A szakosztálynak 1908. februárius 12én tartott ülésébl.)
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IRODALMI ISMERTET.
Degen Á. A Castalia kérdéshez. A „Növényt. Közi." folyó

évi 2. füzetében a 76. oldalon Tuzson János, a következ kérdé-

seket intézi hozzám :

„Ki és hol irta és rajzolta le eltte a Nymphaea lotus

csoportra vonatkozólag egyebek mellett a magrügyet és arillust,

a rhizomából kibontakozó növény teljes fejldésmenetét és ebbl
a fejezetbl, pl. a rhizoma allevelek és rügyek stb. organographiai

viszonyait '?
"

Válaszom: Conard „The Waterlilies" (Washington, 1905.)

czimü müvének 103., 104., illetleg 41—42., 97—99. s 106—109,
oldalán. A magrügyet már elbb írta s rajzolta le D a h m e n M.

Pringsheim, Jahrb. für wissensch. Botanik XXIII. (1892.) évf.

463. oldalán, illetleg a XXI. tábla 14. ábráján,

A második kérdésre :

„Ki és hol irta le eltte a szrképletek fejldéstani viszonyait

és azok rendszertani értékét?"

Válaszom : Conard, id. helyen a 44. oldalon.

A harmadik kérdésre :

„Ki dolgozta fel eltte a iV. lotus csoport összes alakjait

összehasonlító morfológiai és hisztologiai szempontokból egy közös

czélnak, a természetes rendszerük megállapítása czéljának szem-

pontjai szerint?"

Válaszon: Többen. Legutóbb Conard az idézett müvében.

Ezek után a Tuzson kevéssé parlamentáris módon kifejezett

állításának elbírálását, hogy referátumom „nem felel meg a valóságnak"

az illetékes szakférfiakra kell biznom.

Degen Árpád '

Tuzson J. Megjegyzések „J. Castalia kérdéshez" czimü czikk-

hez. Miután a fenti ezikk csupán utalásokat tartalmaz, a nélkül, hogy

jelezve lenne benne az, hogy tulajdonképen mi olvasható az idézett

munkák megnevezett oldalain, szükségesnek tartom, hogy az idézett

adatokat röviden ismertessem.

A Nymphaea lotus magrügyéröl és arilluszáról a Conard
munkájának 103. és 104. oldalán két rövid megjegyzés van. Az els
arról szól, hogy ez a magrügy „hosszabb és szkebb, mint a N.

odorata-é és N. zanzibariensis-é és az embriózsák hosszmetszetben

lanceolatus (?), kerekded végekkel". A második pedig nem egyéb, mint

egyszer átvétele a D a h m e n ama egyedüli, de téves, idevonatkozó ered-

ményének, hogy a A''. /oím5 funiculus-át ketts vastagodás jellemzi, holott

a N. rosea magrügyének funieulusán csak egy ilyen vastagodás van.

Az elbbi megjegyzéshez a dolgozatom semmiféle vonatkozásban nem
áll, az utóbbit pedig a dolgozatom 6. oldala és kapcsolatos rajzai

czáfolják : és hogy dolgozatomnak a D a h m e n eredményével ellen-

tétes adata helyes, arról ellenrz vizsgálat által újabban is meg-
gyzdtem. Az említett megjegyzései Conard-nak és Dahmen-nek
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tehát távolról sem fedik a dolgozatom idevonatkozó részét, és nem
minösithetök a N. 1 o t u s magrügyének helyes és kimerít morfológiai

és fejldéstani leírásai gyanánt.

Hasonlóan áll ez a rhízomábol fejld növény organografiai

leírására vonatkozólag. Conard, munkájának 41. és 42. oldalán ír a

rhizomáról és az indákról, de szintén más adatokat közöl mint én.^

(Úgy látszik, hogy Conard véletlenül lapított, hosszúkás alakú rhizomát

látott, olyant, a mint lerajzolt, ez pedig nem jellemz a N. lotus-ra, :

ez is kiderül dolgozatom szövegébl és rajzaiból). A rhizoma-rügyekrl

Conard csak annyit mond, hogy sok van, azonban morfológiájukat

nem adja meg és a sajátságos alakú allevelekrl nem tesz említést.

Az indákon lev nódus \iszonyait is másként adja mint én, nyílván

azért, mert vizsgálatai nem irányultak speczíálisan a N. lotusra, hanem
az összes Nymphaeákra és így a N. lotus-rai vonatkozó eredményei

nem is lehetnek oly tüzetesek. Míg tehát a 106— 109. oldalon

Conard a magból fejld növényt részletesen leírta, addig a

rhizomából kibontakozó növénynek fejldéstani morfológiáját koránt-

sem írta le úgy, a mint az dolgozatomban megtörtént. A 97—99
oldalon Conard nagyrészt a Nymphaeák virágjának fjeldését

tárgyalja. Dolgozatomban erre nem terjeszkedvén ki, e lapszámok

idézése tárgytalan.

A szrképletekröl Conard a 44. oldalon csak méretbeli adato-

kat közöl. Arról, hogy azok a N. lotus különböz alakjain és sub-

species-ein miként fej lödnek és hullanak le, nem ír és így azt sem

adta meg, hogy a ssp. puhesceus alakjain éppen úgy fejldnek szrök,

mint akár a /'. thermalis-on, csakhogy az utóbbiról azok igen hamar

lefeslenek és így a növény kopasz. Ez pedig rendszertanilag fontos,

mert nagyrészt ezáltal veszíti el alapját, a N. lotus-nak eddig elé

szokásos széttagolása.

A D é g e n Á. idézetei tehát megtévesztk, mert hézagos leírásokra

és megjegyzésekre vonatkoznak ; és különben is nemcsak az volt a

kérdés, hogy ki és hol írt ezekrl a kérdésekrl, hiszen akkor talán

idéznie kellett volna pl. a Caspary leírásait is az E n g 1 e r-féle

.Die natürlichen Pflanzenfamílien"-böl és még más müveket is, a

melyeknek a dolgozatom végén egy jókora sorozata van idézve ; hanem

az az ismertetésem, a melyre a Degen Á. fenti válasza szól, azt a

kérdést is magában viseli, a végs kikezdésben, hogy azt tartal-

mazzák-e az eddigi idevágó dolgozatok, mint a mit az enyém ? Erre

pedig Degen Á. fenti idézetei tagadó választ nyújtanak.

Végül a JV. lotíis csoport összes alakjainak összehasonlító mor-

^ A Conard adatainak kritikájába itt nem akarok bocsátkozni,

mint a hogy dolgozatomban sem tettem. Erre vonatkozólag különben a

dolgozatom 2-ik fejezetének H-ik bekezdésében ki is jelentettem, hogy
„úgy ebben, mint a következ fejezetekben is minden polémiának és a

vonatkozások részletesebb kiemelésének kerülésével foglalom össze vizsgá-

lataim eredményét \ Ezáltal dolgozatomat áttekinthetvé akartam tenni és

egyúttal izolálni, mely utóbbit jogom volt megtenni, mert úgy hiszem,

hogy a legkiterjedtebb és legmegbízhatóbb vizsgálati anyaggal dolgoztam.
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fologiai és hisztologiai leírására vonatkozólag a D e g e n Á. által

felhozott „többek" és köztük Conard munkáját itt mind nem
ismertethetem, a mit annál is inkább felesleges volna megtennem, mert

akkor, a mikor dolgozatom megjelent, a Conard munkája volt

a legújabb monográfia, a mely az eddigi eredményeket összefoglalóan

tartalmazta, és a N. lotus-nak ott közölt rendszerére vonatkozó

összefoglaló megjegyzését C o n a r d-nak a dolgozatom elején egész

terjedelmében idéztem. Ez volt a kiindulási pontom és ebbl az idézet-

bl világosan kiderül, hogy Conard sl N. lotiis természetes rendszerét

nem állapította meg. A régibb munkákban pedig ez még kevésbbé

történt meg. Conard és mások is foglalkoztak ugyan ezzel a

kérdéssel, hiszen ez kiderül idézeteimbl is, azonban egészen más
módszerekkel és eredményekkel, mint a mit dolgozatom tartalmaz.

Hogy különben az egész vitában miként áll a dolog, az a

Növénytani Közlemények múlt száma 74—76. oldalán lev ismerteté-

semnek a D e g e n Á. fenti válaszával való rövid összevetésébl is

tisztára és könnyen kideríthet. Különösen pedig a megfelel színben

tárja elénk Degen Á. els referátumát az a körülmény, hogy az

ismertetésemben felvetett legfontosabb kérdésre, t. i. hogy „ki és hol

ismertette elttem azt a rendszert, a mely dolgozatom eredményét

képezi, a melynek alapján a N. lotus-c^o^ori részletes növényföldrajzi

elterjedését is leírtam és a mely rendszert éppen Schuster, a

Nymphaeák legújabb monográfiájának szerzje, a kire referens hivat-

kozik, szintén Mj'-nak jelez" a fenti válaszban még csak nem is érinti.

Ez pedig a legfontosabb ; és ha a Degen Á. referátuma meg-

felelt volna a valóságnak, úgy en'e a kérdésre még abban az esetben

is felelnie kellene, hogyha a fenti idézései igazságosak volnának.

Ilyen körülmények mellett, nyugodtan bízhatom az illetékes szak-

férfiakra a kérdésben való ítélkezést és annak az eldöntését is, hogy

ismertetésemnek ama tisztán tudományos szempontokból vett kitételéért,

hogy „Degen Á. referátuma nem felel meg a valóságnak" illethet-e

engem a fennforgó esetben a kevéssé parlamentáris-szövegezés vádja?

— Ezzel a vita a Növénytani Közleményekben részemrl be van

fejezve. Tuzson J.

Dr. Lovassy Sándor, A keszthelyi Héviz tropikus tündér-

rózsái. (Négy táblával, egy térképpel és 22 szöveg-képpel. Különle-

nyomat „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" ez.

mü II. kötet, II. rész, II. szakasz függelékébl.) Szerz munkájában

a Keszthely melletti Hévízen, különféle tüniérrózsákkal, közel egy

évtizeden át tett tenyésztési kísérleteinek eredményeit és az e téren

szerzett tayasztalatait ismerteti.

A Hévíz közel 9 kataszteri holdnyi kiterjedés tó, a mely 5—6
m. vastag, sok kovamoszatot tartalmazó tözegréteg felett terjed el.

Hmérséke állandóan 26 "^— 38*^ C és legnagyobb mélysége 36 m.

A tavat igen b fenékforrás látja el meleg vízzel. A dolgozat a tó

viszonyainak leírása (1. fej.) után, a tündérrózsák rendszerét és a

fajok leírását tartalmazza (II. fej.).

Növénytani Közlemények. 1906. VII. kötet, 3. füzet. 11
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A III. fejezetben foglalkozik szerz az egyptomi tündérrózsa

(N. lotus L.) magyarországi elfordulásával ; a IV. fejezetben pedig

a Hévizén tett tenyésztési kísérletek vannak leírva évfolyamok szerint;

még pedig 1898-tól 1906-ig. Kiültetésre kerültek „Victoria regia,

Euryale ferox, Nymphaea capensis^ N. madagascariensis, N. zanzi-

bariensis rosea, N. stellata, N. coerula, N. dentata, N. thermalis,

N. rubra" és még mások.

Végül az V. fejezetben a „Nymphaea rubra longiflora nov. ssp."

van ismertetve, mint a Keszthelyi Hévíz meghonosodott növénye, ügy
ez, valamint a munka 36. oldalán leírt N. rubra sangvinolenta és

latipetala bizonyára csak a kertészeti formák és változatok természe-

tével bíró alakok ; illetleg daczára annak, hogy a két utóbbi Indiából

származik, tehát eredeti termhelyérl ered, rends ertani értékük

mégis kétes.

A munka szép íUusztráczióíval és a keszthelyi hévvizre igen

jellemz adataival, a Balaton és környéke monográfiájának érdekes

kiegészitö része és a tündérrózsák tenyésztése iránt érdekldk számára

sok érdekes adatot tartalmaz.

SZEMÉLYI HlREK.

Halálozás: Leffler András dr. a m. kir. vetmagvizsgáló

állomás asszisztense, a budapesti tud. egyetem növénytani intézetének

volt tanársegéde, életének 29-ík évében, f. évi május hó 1 5-én, •— és

Szigeti Gyula Andor a m. kir. szlészeti kísérleti állomás

asszisztense, életének 30. évében, f. évi június hó 16-án meghalt.

A szakosztály mindkettben közremköd tagját veszítette el.



NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM 137

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^

(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Augustin Béla dr. és Lengyel Géza dr. : Vezérfonal phar

makobotanikai gyakorlatokhoz. A budapesti gyógyszerész-gyakornoki iskola

hallgatói részére írta . . . Németbogsán, 1908. Rosner Adolf könyvsajtója.

8"-r. 99 old.

BernátskyJenödr. A Convallaria- és Ophiopogon-félékröl. —
Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 41— 54. old.

— — A magyar Alföld befásítása érdekében II. — Erdészeti Lapok.

XLVII. évf. 1908., 517—531. old.

Mütrágyázási és növénykórtani kísérletek szobában. — Pót-

füzetek a Természettudományi Közlönyhöz. XL. köt. 1908., 35—45. old.

Budinszky Károly: A protoplasma-mozgásra vonatkozó isme-

reteink jelen állásának áttekint összefoglalása. — Növénytani Közlemények.

VII. köt. 1908., 67—71. old.

G á y e r Gyula dr. : Néhány megjegyzés a Plagiostigma csoportba

tartozó hazai ibolyákról. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908. 39—41. old.

Géczy Imre dr. : Lussin Macchia- növényzetének oikologiai és

physiologiai-anatomiai jellemzése. Bölcsészetdoktori értekezés. Kolozsvár,

1908. Nyomatott Ajtai K. Albert könyvsajtójában. 4"-^ 30 old. IV táblával.

Györffy István dr. : Bryologiai adatok a Magas-Tátra flórájá-

hoz. VI. közlemény. (1 táblán 5 eredeti rajzzal.) — Magyar Botanikai Lapok.

Vn. évf. 1908., 61-74. old.

— — Pozsony környékének máj- és lombosmoh flórája. (Enumeratio

muscorum frondosorum hepaticarumque circa Posonium crescentium.) 8"-r.

33 old. — Pozsonja Orvos-Természettud.-Egyl. XXVII. (Üj f. XVIII.)

Jávorka Sándor dr. : Kmet András emlékezete. (1841—1908.) —
Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 77—78. old.

Kardos Árpád: A dió. (23 ábrával három tábla mtimellékleten.)

— Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908., 96—103. old.

— — A galagonya. (Képpel.) — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908.,

144—146. old.

— — Április hóban virító növények a budapesti egyetemi növény-

kertben. — Kertészeti Lapok. XXIII évf. 1908. 154—155. old.

Klein Gyula: A korai hajtatás újabb módja. — Természettudo-

mányi Közlöny. XL. köt. 1908., 320—332. old.

Knotik Rezs: Eucharis amazonica Planch. — A Kert. XIV. évf.

1908., 172. old.

Kredits József: A virágok illatáról. — A Kert. XIV. évf. 1908.

283. old.

' E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai
eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-
tannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent
közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-
lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)

11*
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Kümmerle Jen Béla dr. és Nyárády Ede Gyula: Ada-

tok a magyar-horvát tengerpart, Dalmáczia és Isztria flórájához. Additamenta

ad Floram Litoris Hungarico-Croatici, Dalmatici et Istriaci. — Növénytani

Közlemények. VII. köt. 1908., 54—66. old.

Lázár József: Yam- vagy kenyérgyökér. (1 ábrával.) — A Kert

XIV. évf. 1908., 233—234. old.

Lenhard Antal: Az ákácz tenyésztésének kérdéséhez. — Erdé-

szeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 536—539. old.

Mágocsy-Dietz Sándor: A budapesti egyetemi növénykert

érdekesebb virágzó növényei. (3 képpel.) — A Kert. XIV. évf. 1908., 239

—

242. és 275—278. old.

Dombeya Wallichii Benth. et Hock. (1 képpel.) — A Kert.

XIV. évf. 1908., 201—203. old.

Ujabb adatok a növények nedváramlásának ismeretéhez. —
Erdészeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 512. old.

Moesz Gusztáv: Magyarország Elatine-i. Die Elatinen Ungarns.

(Egy knyomatos táblával.) — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908.,

2—35. old.

Szerz szerint, hazánkban biztosan kimutathatók a következ fajok

:

El. Alsinastriwi L., El. hexandra DC, El. hungarica Moesz n. s p.. El.

ambigua W i g h t. ; kétesek: El. Oederi Moesz n. co mh. {El. Hydropiper

auct. plur.), El. triandra S c h k u h r ; nem fordul el nálunk : EL campy-

losperma S e u b.

Rade Károly: Szobanövények táplálására alkalmas só-oldat. —
Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 334. old.

Schiffner Victor dr. : A Bucegia romanica magyarországi el-

fordulásáról. — Magyar Botanikai Lapok. VII. évf. 1908., 36—39. old.

S c h i 1 b e r s z k j' Károly dr. : A házigombáról. — Természettud.

Közlöny. XL. köt. 1908., 274—275. old.

— — A mandarin-narancs. — Természettudományi Közlöny. XL. köt.

1908., 333. old.

— — A mezei folyóka irtása.— Természettudományi Közlöny. XL. köt.

1908., 333. old.

— — A platánfák hatása az egészségre. — Természettudományi Köz-

löny. XL. köt. 1908 , 333. old.

— — A virágos növények szz fejldése. — Pótfüzetek a Termé-

szettudományi Közlönyhöz. XL. köt. 1908., 78—79. old.

— — Fajvegyülékek a galagonya és a naspolya között. — Pótfüzetek

a Természettudományi Közlönjhöz. XL. köt. 1908., 79—80. old.

— — Kétlaki fák nembeli megváltozása. — Pótfüzetek a Természet-

tudományi Közlönyhöz. XL. köt. 1908., 79. old.

— — Sclerotinia Coryli. — Erdészeti Lapok. XLVII. évfolyam. 1908.,

512—513. old.

'Sigmond Elek dr. : A gyümölcsök tápláló értékérl. — Termé-

szettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 313—316. old.

Somló Károly: A növénytani iskolai kert a középiskolai termé-

szetrajzi oktatás szolgálatában. — Országos Középiskolai Tanáregyesületi

Közlöny. XLI. évf. 1908., 738—740. old.
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Veres Mihály: Adatok a Stradiotes aloides L. ismeretéhez. Böl-

csészetdoktori értekezés. Budapest, 1908, Az Athenaeum irod. és nyomdai

r.-t. nyomása. S'-r. 40 old. 3 táblával.

Waisbecker Antal dr. : Üj adatok Vasvármegye flórájához. —
Magyar Botanikai Lapok VII. évf. 1908., 41—60. old.

b) Külföldi irodalom :

Györffy István dr. : Additamenta ad floram bryologicam Hun-

gáriáé septemtrionalis (cum 1 figura). — Revue Bryologique. 35 année 1908.,

pag. 38—40.

Janchen Erwin dr. : Eine botanische Reise in die Dinarischen

Alpen und den Velebit. — Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines

an der Universitat Wien VI. Jahrg. 1908., pag. 69—97.

Janchen E. u. Watzl B. : Ein neuer Dentaria-Bastard. — Öster-

reichische Botanische Zeitschrift. LVIII. Jahrg. 1908., pag. 36.

Cardamine Degeniana Janchen et Watzl nova hybrida = C.

enneaphylla (L.) Crantz X polyphylla (W. K.) 0. E. Schulz, Velebit in monte

Malovan.

Pax Ferdinánd Dr. Die Tertiarflora des Zsiltales. — Engler's

Botanische Jahrbücher. Bd. XL. 1908., pag. 49—84.

Römer Gyula: Botanische Pflanzenbilder. — Periodische Blatter.

Jahrg. IX., Heft 5.

— — Das Zeiehnen im botanischen Unterricht. — Natúr und Schule.

Bd. V. 1906., pag. 126—130.

Der Pfefferschwamm. (Lactarius piperatus Fr.) — Natúr und

Haus. — Jahrg. XV. 1907., pag. 231—294.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK

A növénytani szakosztály 1908. évi április hó 8-án tartott CXXXVIII.
ülésének jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : M o e s z Gusztáv.

1. Elnök megemlékezik Kmet Andrá s-ról, ki folyó évi február

hó 8-án, 67 éves korában elhunyt, (lásd 77. old.)

2. Elnök üdvözli az ülésen megjelent S. I k e n o-t, a tokyoi mez-
gazdasági fiskola tudós tanárát.

3. Dudinszky Emil dolgozatát, „a, Dahlia variábilis \irá,gzsLtéLnak

összenövésérl" elterjeszti Schilberszky Károly. Egy nagyobb és

egy kisebb fészek ntt össze. Elsorolja a két fészek között észlelt különb-

ségeket, melyek közül felemlítendök a következk : a nagyobb fészekben a

sugárvirágok nyíltak ki elbb, a kisebbikben a korongvirágok : a nagy fészek

sugárvirágai termösek, a kisebb fészek sugárvirágainak nincs termjük. Az
összenövés okát részint a növekedés els állapotára, részint a rovarok hatá-

sára vezeti vissza.
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S c h i 1 b e r s z k y K. szerint a rovaroknak az összenövés elidézésé-

ben semmi szerepük sincs. Az alapképzödés bizonyára fasciatio, melyhez

különösen a Compositáknál, gyakran járul a virágzatok összenövése is.

4. Schilberszky Károly, szántóföldön termett, 1907. jún. 25-én

szedett oly rozsnövénj't („Montagne" rozsfajta) mutat be, melynek szárma-

gassága 208 cm., a kalász hossza pedig szokatlanul, 24 cm. hosszú. Egész

szervezetében óriásnövést árul el.

Bemutat továbbá, ugyancsak szántóföldön termett, 1907 szept. 28-án

szedett másod-ivadékú rozsnövényt („Montagne* rozsfajta), mely a szedés

idejében elvirágzó állapotban volt. A bemutatott rozsnövény a júliusi aratás

után elhullott szemekbl kelt egyedek egyike volt.

5. Szabó Zoltán ismerteti F. P a x : ,Die Tertiárflora des Zsil-

Tales" czimü munkáját, melyben Petrozsény környékének phytopalaeontologiai,

tertiarkorú leleteit dolgozza fel. (Az ismertetés meg fog jelenni lapunkban.)

Tuzson János megjegyzi, hogy P a x-nak azon következtetése,

miszerint a zsilvölgyi fosszilis növénymaradványok mezotermás flórára val-

lanak, már Staub dolgozatának adataiból is kiderül {Sabal, Sequoia, Taxo-

dium stb.); Staub azonban más, kétes adataiból — hibásan — megatermás

flórára következtetett. A mi pedig Staub meghatározásainak hibás voltát

illeti, Tuzson J. megjegyzi, hogy azok sok esetben csakugyan kétesek,

meghatározási módszere azonban a phytopalaeontologiában általánosan

szokásos.

6. Tuzson János „a. Potentilla rupestris rendszeréhez" czímmel

ismerteti e növényfaj változatait és alakjait, azoknak egymáshoz való viszo-

nyait, rendszerét és földrajzi elterjedését. (A czikk teljes terjedelmében

megjelenik lapunkban.]

7. M á g c s y-D ietz Sándor eltorzult fenyötobozokat mutat be.

Már 1905 okt. H-én is mutatott be olyan tobozokat, melyeknek pikkelyei

elgörbültek. Azóta a Királyhegyen is gyjtött ilyeneket. W i 1 1 e, ki a

tobozoknak hasonló rendellenes kifejldésérl értekezik, eladóról is meg-

emlékezik, kifogásolván, hogy eladó a torzulás okául a fagyást állapítja

meg. Eladó W i 1 1 e-vel szemben, ki e jelenségben mutácziót lát, a pikkelyek

elgörbülését patológiás képzdésnek tartja, a melynek oka valószínleg

küls tényezkben keresend. Eladó vizsgálatai azt mutatták, hogy a torzult

pikkelyek alsó felületén, a törés helyén, a sklerenchyma réteg megsznik

és az alsó pikkelyektl elfedett részen ki is marad, holott a rendes fejl-

désü pikkelyek egész alsó felületén jól kialakul. A pikkelyek elgörbülését

tehát a sklerenchyma hiánya idézi el. A jelenség tulajdonképeni okát

egészen fiatal tobozok vizsgálata és megfigyelése fogja kideríthetni.

Bemutatja továbbá a szll erinozis betegségének néhány érdekes

példáját. E betegség elidézje a Phytoptus Vitis Land. nev atka, mely

a szll egyes részeit, különösen leveleit fokozottabb szrképzdésre indítja.

Az erinozis felléphet a szUvesszjén is, de legritkábban a fürtön. Bemu-

tat olyan fürtöt, melynek minden ágacskáján szörcsomók keletkeztek.

A virágképzödés ennek következtében teljesen elmaradt.

(Megjelent 1908. július hó 15-én.)


