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Ezek után azt a kérdést tanulmányoztuk, hogy melyik az

a terület, ahol az A. officinalis és a L. thuringiaca együttesen

fordul el, mert ott lehetséges, hogy a gyógynövényszedk a
két növényt összetévesztik. A mellékelt térkép (3. kép) a szóban
forgó két növény elterjedési határát tünteti fel és világosan

mutatja, hogy mindkét növény Európában és Keletázsiában

található. Az A. officinalis azonban sokkal nyugatabbra megy,
amennyiben a L. thuringiaca legnyugatibb elfordulási helyei

Középnémetország, Thüringia, Bajorország, Csehország, Alsó- és

Felsausztria, Magyarország, Isztria és Olaszország északkeleti

része. Délfelé is jobban elrehatol az A. officinalis, de keleten

egybeesik a két növény elterjedési határa, amennyiben mindket-
tnek az Altai- és Tientsan-hegység a határa. Északfelé azon-

ban a L. thuringiaca jóval inkább terjed, így Svédországban,
de különösen az európai Oroszországban. Emlitésreméltó, hogy
az utóbbi helyen, nevezetesen Kurlandban a L. thuringiacát

termelték is, talán az A. officinalis helyett, mivel az utóbbi
itt már nem fordul el.

(A növ, szakosztály 1913. évi márc. hó 12-én tartott ülésébl.)

Moesz G. : Mykologíai közlemények.

1. Északafrikai gomba a Nagy-Alföldön.

Glreinich Ferenc alföldi gombái között, melyeket a
M. N. Múzeum növénytani osztályának küldött, volt egy kis

taplógomba, mely nagyon hasonlított a Polyporus nummularius-
hoz. Kalapja 12—35 mm széles, fehér és sírna ; tönkje közép-

ponti, 1—2 cm hosszú, körülbelül a közepétl kezdve lefelé

szürkésfekete szín, alul vastagon rátapad a homok. Legfelt-
nbb volt, hogy a tönk pázsitfélék rhizomájával függ össze.

Gondos megvizsgálás alapján meggyzdtem arról, hogy ez az

összefüggés nem véletlenség, hanem annyira szoros, hogy ezt a
taplógombát valóban a pázsit élsködjének kell tartanunk. Az
egyik pázsitfajt könny volt meghatározni : Cynodon dacty-
lon. A gombának alaposabb megvizsgálása arra az érdekes ered-

ményre vezetett, hogy legjobban illik reá a Polyporus
rhizophilus Pat. leírása.^ Ezt a gombát Patouillard
találta az északafrikai fensíkon, Algírban, közel Tunisz hatá-

rához, Tebessa és Bou Chebka között, pázsitfélék rhizomáin.

A spóra alakja és nagysága (9 — 13 X 3—4*5 /^) szintén egyezik

' N. Patouillard: Quelques espéces nouvelles de champignons
du Nord de l'Afrique. Journal de Bot. 1894. VIII. 2l9.
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a leírással. A határozás helyességérl meggyznek Patouillard

szép rajzai is.^

E gomba alföldi termhelye Sükösd (Pest m.). Homokon
terem. 1918 okt. Bizonyosan másutt is terem.

Érdekes, hogy Sükösd vidékérl még más oly gombák is

elkerültek, melyek távoli világrészekben is elfordulnak. Ilyenek

a Secotium agaricoides(Czern.)Holl., aBattarrea
p h a 1 1 i d e s (D i c k s.) P e r s. és a S a r c o s p h a e r a a m m o-

phila (Dur. et Lév.) Moesz. Mindez Greinich Ferenc
érdeme, aki lankadatlan szorgalommal gyjti vidékének növényeit.

2. Különös csészegomba.

Kostka László a pestmegyei Izsákról a M. N. Múzeum
növénytani osztálya részére több izben (elször f. évi májusban,

utoljára októberben) sajátságos, nag}termetíí gombát küldött,

mely els pillanatra a Sparassis ramosára emlékeztetett. Ám a

mikroszkópos vizpgálat kiderítette, hogy a majd ököl-, majd

fejnagyságii gomba ráncos-fodros felülete tömlket visel. A töm-

lk nagysága 300 X 9— 11 /' ; a bibircses spóra 10—12 X 6 /i

nagy. Ezen, de sok más tulajdonsága alapján is egészen bizto-

san állapíthattam meg, hogy ez a gomba nem más, mint:

Galactinia proteana var. sparassoides (Boud.)

Sacc. et Syd. Ezt a gombát Boudier találta Franciaországban,

faszenes talajon. Máshonnan ezideig még nem volt ismeretes.

Gyönyör képét ugyancsak Boudiernek köszönhetjük (Icones

mycol. tab. 294.). Leírása 1899-ben jelent meg (Bull. de la soc.

mycol. de Francé XV. 51. old. III. t. n. ábra).

Kostka L. e gomba elfordulásáról a következ felvilá-

gosítást volt szíves nyújtani : „Borházam két év eltt leégett és

több száz hektoliter bor seprüstl elfolyt és a fal és az ászkok

teleszívták magukat borral. A borházat újra rendbe hoztam, a
föld cementtel van bevonva. A gomba a fal tövébl tör el."

A franciaországi és az izsáki elfordulás között látszólag semmi

hasonlatosság sincs, mégis ügy tetszik, mintha a hasonlatosság

valóban megvolna. Feltehet ugyanis, hogy az elégett borház

romjaiból elszenesedett farészletek maradtak vissza a fal tövé-

ben, amelyek e gomba részére alkalmas tápanyagot nyújtanak.

Ismeretes, hogy éppen a csészegombák között vannak elég szám-

mal olyanok, amelyek csak faszenes talajon élnek.

Az izsáki Galactinia legnagyobb példánya 40 cm széles

és 30 cm magas. Boudier példányának legnagyobb magassága

25 cm. Az izsáki példányok színe fehér. Az októberben küldött

gomba színe azonban halvány sárgásbarna, aminek magyarázata

' N. Patouilard: Champignons, espéces, nouvelles, rares ou cri-

tiques. Explorations scientifiques de la Tunisie. Paris, 1892. Pl. V. fig. 2.
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kétségkívül az, hogy míg az eddigiek a borház belsejében ter-

mettek, az utóbbi ugyancsak a fal tövébl ntt, de a szakiadba

tört ki. A szín tehát a fény hatásának eredménye. Itt említem

meg, hogy ugyanezen borház nyárfából való ászokfáin a sötét-

ség hatására ágas-bogas, rendellenesen kifejldött nagy gomba-
tönkök nttek, amelyeket azonban a hymenophorum hiánya miatt

meghatározni nem lehetséges.

3. Az Ozonium plica Ralchbr. és a Herpotrichia nigra Hartig.

Maga'^abb hegyvidékeken járva, elég gyakran kerül sze-

münk elé a Herpotrichia nigra, melynek fekete fonalak-

ból álló myceliuma a lucfeny, a törpe feny és a törpe boróka
leveleit olyan srn lepi el. hogy olykor ezek a fenyk fekete

színben mutatkoznak. A myceliuai sr szövevénye a leveleket

egymáshoz tapasztja. Németországban Hartig figyelte meg
elször ezt a veszedelmes gombát 1884-ben, nálunk pedig már
1863-ban Kalchbrenner a Magas-Táirában, a törpe fenyn.
Kalchbrenner nem ismervén e gomba termtestét, nem is

állapíthatta meg helyét a rendszerben. Medd myceliuma alap-

ján Ozonium plica-nak nevezte el (Math. és Természettud.

Közlem. 1862, 159. old.) és a következ sorokat fzi diagnózi-

sához: „Veszedelmes egy vendég, mely fképen az utolsó eltör-

pült havasi fenyket ellepvén, egész fákat, st egész facsopor-

tokat undorító szövetével bevonja és csakhamar tönkre teszi.

Igen feltn, hogy a füvészek figyelmét már régen nem vonta

magára!" 1861-ben Haus s k n e eh t C, is közli a Tenger-
szemcsúcsról és G ö p p e r t meghatározása alapján D e m a t i u m
nigrum-nak mondja. A Pinus pumilión találta (Oest. Bot.

Zeitschr. 1864, 217. old.). E közlés hatása alatt Kalchbren-
ner is Dematium nigrum néven sorolja fel a „Szepesi

gombák jegyzéké "-ben (Math. és Természet, ud. Közlem. El.

1865, 301. old.).

Az Ozonium plica mostanáig is megmaradt a gombák
rendszerében. Lindán is felveszi a Rabenhorst-féle Krypto-

gamenflorába (I. köt. IX. rész, 700 old.) a Mycelia sterilia-cso-

port egyik faja gyanánt. Saccardo és Sydov P. (Syll. Fung.

XIV. 1188. old.) lehetségesnek tartják, hogy Kalchbrenner faja

a Herpotrichia nigrával egyezik. Kalchbrenner eredeti példánya,

melyet a M. N. Mzeum gyiteményében vizsgáltam, kétségte-

lenné teszi, hogy az zoniu m plica Kahlchbr. és a Her-
potrichia nigra Hartig egy és ugyanaz a gomba.

A Herpotrichia nigra a M. N. Múzeumban a követ-

kez magyaror-zági helyekr.il van meg

:

Magas-Tátra: Kpataki-tó alatt és a Kistarpataki-

völgyben, Pinus pumilión (filarszky és Moesz) ; Kistarpataki-

völgyben, Picea excelsán (Filarszky és Moesz).
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Királyhegy: Pinus pumilión és Picea excelsán (Filarszky

és Kümmerle).
Nagy Pietrosz: Pinus pumilión és Juniperus nanán

(Filarszky és Jávorka).

V e 1 e b i t : a Malován-hegyen, Pinus mughuson (Degen).

4. Néhány adat Pozsony megye gombaflórájához.

Hazánk megyéi közül Pozsony megye gombaíióráját ismer-

jük a legjobban. Köszönhetjük ezt jeles tudósunknak Báumler
András-nak, aki a Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egye-
sület Közleményeinek négy évfolyamában (1887, 1890, 1897 és

1903.) összesen 1640 fajt sorol fel. Bizonyos, hogy Baumler
azóta ismét számos fajt figyelt meg megyéje területén, melyeknek
közlése nagyon kívánatos volna. E helyen néhány oly gombát
sorolok fel, melyeket Filarszky N. gyjtött a Kis- Kárpátok-

ban 1912 és 1913 május havában és amelyek ezideig tudtommal
Pozsony megyébl még nem voltak ismeretesek. Ezek a követ-

kezk :

Lenzites variegata Fries, Szentgyörgy, lombos fán.

Polyporus arcularius (Batsch.) Fries, Szomo-
lány, a Wetterling alján.

Niptera fallens (Karst.) Rehm. Ugyanott, redves

lombos fán. Hazánkból még nem ismertük.

Nectria (Cosmospora) cosmariospora Ces. et
de N 1. Szentgyörgy, Poria ferruginosán. Hazánkból még nem
ismertük.

Verticillium agaricinum (Link.) Corda, Szent-

györgy, a Lenzites variegatán. Kétsejt konidiumai a Diplocla-

dium génuszra emlékeztetnek ; a konidiumoknak fejecskébe való

összeszorulása pedig a Cladobotryum génuszra emlékeztet.

Pionnotes Biasolettiana (Corda) Sacc. Szomo-
lány, a Havranica hegy alján, egy fa nedvében.

Ezt az érdekes nyálkás, kocsonyás gombát Briosi és

Far ne ti zuzmónak tekintették (Chrysogluten). A hazai iroda-

lomba is átment ez a téves felfogás (A m.kir. közp. szlészeti

és kísérleti és ampel. int. HL évkönyve 332 oldalán : „nyálkás

narancsszín zuzmó szltkéken"). Megtalálta Budai József
is a borsódmegyei Alsóhámoron. Más hazai elfordulásáról nincs

tudomásom.

(A növ. szakosztály 1913 évi nov. 12-én tartott ülésébl.)


