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Moesz G. : Adatok Lengyelország gombaflórájának

ismeretéhez*

I. közlemény.

1. Gombák Lubartów vidékérl,

A lengyel tudósok részérl többször hallani azt a panaszt,

hogy az idegenek a lengyel földet „terra ineognita"-nak tekintik.

Talán Rostafiíiski volt az, aki ezt a mondást 1871- ben „Fló-

ráé Polonicae Prodromus" c. munkájában elször hangoztatta.

Igazuk van a lengyeleknek, amikor tiltakoznak az ellen, mintha
országuk természetrajzi viszonyainak felderítése érdekében nem
tettek volna eleget. A gazdag botanikai lengyel irodalom arról

gyz meg mindenkit, hogy a lengyelek bámulatos energiával és

tudással országuk virágos flóráját jól átkutatták, amit annál in-

kább kell méltányolnunk, mert az orosz kormány az egykor
virágzó lengyel kulturális központokat, tudományos intézeteket

szétrobbantotta. Valóban nem marad más hátra, mint az, hogy
a hangyaszorgalommal összehordott anyagot a tudomány mai
állása szerint kritikailag összefoglalják.

A virágtalanok felkutatása azonban nem történt hasonló

mértékben. Elssorban a moszatokra és a gombákra gondolok.

A lengj'el földnek nagykiterjedés lápos területei vannak, az

ismert moszatok száma mégis aránylag kevés.

A gombák látszólag tüzetesebben vannak felkutatva. C h e 1-

chowski 1899-ben 767 Basidiomycetes fajt sorolt fel. Két-

ségkívül többnek kell lennie, mert Magyarországból 1500 fajnál

több ismeretes (Hazslinszky 1894-ben írt munkája alapján),

pedig Magyarország sincs még jól átkutatva. Még feltnbb a

mikroszkopikus kicsinység tömlsgombák kis száma, de legfel-

tnbb az a sajátságos körülmény, hogy a fajokban gazdag
Fungi imperfecti csoportból csak elenyészen keveset jegyeztek

fel a lengyel mykologusok. így például B 1 o n s k i Przyczynek

do flory grzybow Polski c. munkájában 1896-ban, tehát nem is

olyan régen, csak egyetlen egy fajt vesz fel a Fungi imperfecti

csoportba, nevezetesen az Erineum tüiae-t, ami tudvalevleg nem
is gomba, hanem atkagubacs. Sutuloff A. orosz szerz a

Zapiski Nowo-Aleksandrijskago instituta .... XXII. kötetében

Pulawy környékérl, 1912-ben 67 gombát jegyez fel, de ezek

között egy siccs a Fungi imperfecti csoportból. Cheíchowski
a Spostrzezenia grzyboznowce c. munkájában összesen 151 faj

gombát sorol fel, de ezek közül csak 15 tartozik'a Fungi imper-

fecti csoportba. Zweigbaum Z. a Grzybki pasorzytnicze c.

dolgozatában összesen 54 gombát említ és ebbl 12 faj esik ebbe

a csoportba. Ez a 12 faj a következ négy génusz között oszlik

meg : Ascochyta, Phoma, Septoria, Ramularia.
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Megjegyzem, hogy itt Lengyelországnak csakis azt a részét

vettem figyelembe, amely eddig orosz uralom alatt állott. Galícia

gombái sokkal jobban vannak felkutatva.

Ismerve ezt a hézagot, amely a lengyel flóra egy jelents

ágában ilyen szembetnen mutatkozik, figyelmemet különösen

a mikroszkopikus gombák felkeresésére fordítottam. Ezúttal Lu-
bartów vidékének gombaflóráját kívánom röviden vázolni.

Lubartówban és vidékén mindössze három napot töltöttem

:

egy napot 1916 szén, amikor, sajnos, a nap nagy része a köte-

lez jelentkezésekkel telt el; két napot 1917. év szept. 19-én és

20-án. A rossz lakásviszonyok miatt több idt ott nem tölthettem.^

A vidék virágos flóráját ugyanazok a növények jellemzik,

amelyek Lengyelország tzeges lápjain és homokos területein

uralkodni szoktak. A virágos növényekre kiterjeszkedni most
nem kívánok.

A gyjtött gombák száma 77, amelyek a következképen
oszlanak me^: Phycomycetes 6, Ascomycetes 11, Basidiomycetes

1, rozsdagomba 28 és Fungi imperfecti 31-

Hogy a Basidiomycetes-gombákból csak egyet, a Cyathus
lentiferus-t gyjtöttem, annak egyik oka az, hogy az akkor ural-

kodó szárazság nem hozta ket a felszínre.

Látható, hogy a Fungi imperfecti fajok száma közel felét

teszi ki az egész gyjtött anyagnak.
A Phycomycetes-csoportból megemlítésre érdemesek a kö-

vetkezk :

Bremia laducae Regei, mely az Arctium lappá leveleit

terjedelmes penésszel vonta be. A parkban.
Peronospora viciae (B e r k.) De B y, az Ornithopus sativus

levelén. Kevés volt belle. Kárt egyáltalában nem okozott.

Fhytophthora infestans (M ont.) D e B y, a burgonya le-

velén. A leveleket majdnem teljesen elölte. Nagyobb területen

jelent meg. Mivel a burgonyának ezt a betegségét a lengyel ki-

rályság több pontján is láttam, eszembe jutott az, hogy mennyire
helyénvaló volt a lubliiii katonai fkormányzóságnak az a dicsé-

retes intézkedése, amellyel a lakosság figyelmét hirdetésben fel-

hívta erre a betegségre és a gazdákat kioktatta a védekezésre.
A tömls gombák sorából megemlítem a következket:
Erysihe galeopsidis West., a Galeopsis pubescens él leve-

lén. A parkban.

Erysihe polygoni D. C, a Lupinus angustifolius minden
részén. Ezt a lisztharmatot a csillagfürtön Lengyelország számos
helyén láttam.

1 Lubartóio elzsidósodott kis lengyel város a Wieprz-folyó mellett,

Lublintól északra. Ni ki a s alezredes, úr, a kerület parancsnoka, a legel-
zékenyebb fogadtatásban részesített. Ö tette lehetvé, bogy jó lovakkal és
könny kocsin a nehéz homokos úton rövid idö alatt felkereshettem a Firlej

és a Kunów melletti szép nagy tavakat.
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' Pseuclopeziza trifolii (Bernh.) Fuckel, a Trifolium pra-

tense levelén. Nem jelent meg oly mértékben, hogy kárt oko-

zott volna.

Mycosphaerella innumerella (K ars t.) S c li r ö t e r, a Poten-

tilla palustris hervadó és elszáradt levelén a kunówi tó partján.

Lengyelország számos más helyén is láttam.

Mycosphaerella aegopodii A. Pot., az Aegopodium pod-

agraria levelén éretlen állapotban. Ezeket az éretlen terméstes-

teket szinte napjainkig Phyllachora podagrariaenak nevezték.

A parkban sok.

Lep)tosphaeria Michotii (Westd.) Sacc, a Rhynchospora

álba levelén és szárán, egy tzeglápon. A gazdanövény új.

A perithecium átmérje cca 100 /^ ; ascus : 57—67X12 n
; spóra:

15—17X5—6 r.

Leptosphaeria sp., a Salix fragilis levelén felül. Szögletes

fehér foltokban. A Wieprz partján.

A perithecium átmérje: 83—116 // ; a hengeres ascus:

60X10 //; a spóra: 20—23X5—6//, kissé hajlott, halvány bar-

nászöld, olajcseppek nélkül. 4-sejt, a fels második sejt kissé

kiduzzadó. A parafizisek vékonyak, fonálszerek. Bizonyára új

faj. Mivel csak keveset találtam belle, nem nevezem el.

Ophioholiis fruticum (Rob.) Sacc, az Ononis hircina kóró-

ján pompásan kifejlett állapotban. A Wieprz partján elég bven.

A perithecium átm. : 357—430 /^; az ascus: 143—177X13 p',

a spóra: 120—150 <3—5 //, cca 14 harántfallal, sárgás szín,

a 4—5-ik sejt némileg szélesebb.

A talált rozsdagombák közt érdekesebb fajok nem voltak.

A gabonaféléken rozsdabetegséget nem figyelhettem meg, mert

a gabona már be volt takarítva. A vadon él növényeken 28- féle

rozsdát találtam az Uromyces, Puccinia, Melampsora, Melarapsori-

dium, Coleosporium, Cronartium és Phragmidium génuszokból.

Az tíszökgombák közül csakis az Usiilago longissima (S o w.)

Tul. került szemem elé, mely a Wieprz partján növ Glyceria

aquatica él levelén feltn, hosszú, feketésbarna csíkok alakjá-

ban jelentkezik. Leogyelországban közönséges.

A Fungi imperfecti csoportból megemlítendk

:

Phyllosticta salicicola T h m e n, a Salix triandra él leve-

lén, a Wieprz partján. A pycnidium átm. : cca 166 f. ;
konidium

:

4—5X1 '5 fj; bven.
Fhyllostida hellunensis Mart., az Ulmus glabra levelén

felül, sötétebb barna karimával szegélyezett kerek, világos barna

foltokban. A pycnidium átm. : cca 94 //, fala fekete, vastag

hártyás, apró sejt, lencse alatt sötét olajzöld ; konidiuma

3—4X1 //; konidiumtartói pálcikaalakúak, 10—13X1*5 n\

Diedicke (Kryptfl. v. Brandbg, 103. old.) a konidiumtartókról

nem szól semmit. Az amerikai Ph. confertissima Eli. et Ev.

konidiumai szintén 3—4X1 />< uagj^ok, ezért valószín, hogy azo-

nos a Ph. bellunensis-vel.
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Phyllosiicta Vogelii (Syd.) Diedicke, a Tilia platyphyl-

los levelén alul. Az igen apró barnás pycnidiumok a levél majd-

nem egész felületét ellepik. A pycnidium átm. cca 50 fi ; koni-

dium: 3—4X1 /^.

Aposphaeria polonica Moesz, n. sp., az él Tilia platy-

phyllos törzsének kéregnélküli rés«én. A parkban.

Pycnidiis gregariis lignicolis, superficialibus, difformibus,

glohoso-conoides, vei elongatis, 71—143 //. diám., atris, levíbus,

membranaceis, epapiUatis, poro cca 28 // pertusis ; contextu indis-

tincte fibrilloso-parenchymatico, brunneo, apice versus nigrescenti ;

conidiis numerosissimis, ellipsoideis, 5—7Xi

—

2'5 //, utrinque

obtusis, continuis, hgalinis, eguttidatis ; conidiophoris minutis,

papilliformibus, hyalinis.

Aposphaeria polonica n. sp.

1. néhány termötest felülrl nézve, 50-szer nagy. ; 2. terinötestek oldalról

nézve, 200-szor nagy.; 3. konidiumok, 800-szor nagyítva.

Hab. in ligno trunci decorticato Tíliae platyphylli prope
opp. Lubartów, Foloniae.

Cicinnobolus Cesatii D e B y egy lisztharmatnak a hypháin
a Galeopsis pubescens levelén. A parkban.

Darluca filum (Biv.) Cast., a Puccinia spergulae és a

Puccinia absinthii rozsdagombák spóratelepeiben.

Septoria frangulae Guép,, a Rhamnus' frangula hervadó
levelén felül. A pycnidium átmérje: 83—100 // ; konidiumok:
16—30X1-5—2 //. A kunówi tó mellett.

Septoria didyma Fuckel var. santonensis Pa s ser, a

Salix fragilis levelén felül. A foltok szürkés színek, szögletesek,

vékony, barna karimával vannak szegélyezve. A foltok késbb
elfehérednek, de akkor már a barna-fekete kis pycnidiumok szét-

estek. Pycnidium átm. : 80-120 n ; konidiumok : 23-38X4-5*5 p..

A Wieprz partján.

Septoria rubi West., egy Rubus hervadó levelén. A Wieprz
partján.

Septoria galeopsidis West., a Galeopsis pubescens levelén.

Pycnidium átm.: 40—66 //; konidium : 20—40X1*5 //.
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Septoria lamii S a c c, a Laniium album él levelén. Pycni-

dium átm. : 60—67 ,"; konidiumok : 33—47X1— l"o /j.

Septoria chelidonii D e s m., a Chelidonium május levelén.

Septoria populi D e s m., a Populus nigra levelén.

Septoria oenotherae West., az Oenothera biennis levelén,

a Wieprz partján.

Gloeosporium ribis (Lib.) Mont. et D e s m., a Ribes rub-

rum él levelén,
' Ovularia ohliqua (Cooke) Oudem., a Rumex sanguineus

levelén.

Ramularia rosea (Fuck.) Sacc, a Salix triandra él le-

velének alsó lapján rózsaszín gyepecskéket alkot. A Wieprz
partján.

Ramularia variábilis Fuck.. a Verbascum phlomoides le-

velén. A Wieprz partján.

Ramularia sambucina Sacc, a Sambucus nigra él levelén.

Ramularia urticae C é s., az Urtica dioica él levelén.

Ramularia alismatis Fautrey, az Alisma plantago levelén

barna foltokat okoz.

Cercospora beticola Sacc, a Béta vulgáris él levelén.

Cercospora ferruginea Fuck., az Artemisia vulgáris levelén.

Cercosporella cáyia Sacc, az Erigeron canadensis hervadó

levelén.

Oidium quercinum T h m e n, a Quercus robur levelén.

Heterosporium variabile Cooke, a Spinacia oleracea él
levelén barna és fekete foltokat okoz. A Bernhardinusok kertjé-

ben ers mértékben jelent meg.

PhaeosporeUa maculans (Sandri) v. H,, a "Morus álba él
levelén. A parkban.

Cylindrosporium myosotidis Sacc, a Myosotis scorpioides

levelén.

II. Gombák Kielce város piacán.

Az ess idjárásnak tulajdonítandó, hogy Kielce piacára

1918. év szeptember hónapjában feltn sok gombát hoztak. Tíz-

húsz asszony is árulta a környéken szedett gombát részint szárí-

tott, részint friss állapotban. Az aszalt gombát teljes egészében
— nem felszeletelve — hosszú zsinórra fzik oly módon, hogy

a zsinór közepére teszik a legnagyobb gombákat s a zsinór két

széle felé sorakoztatják a kisebbeket. Ez az árú igen kelend.

Egy-egy koszorú aszalt gombának az ára 8—15 K volt a piacon.

A boltokban már 20—24 K volt az ára. Budapesten a koszorúba

fzött gombát „lengyel gombá"-nak mondják és 30 K-t kér-

nek érte.

Amidn a piacot srn felkerestem, két dolog iránt érdek-

ldtem. Elször is tudni akartam mely gombák azok, amelyeket
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a nép ehetknek tart, másodszor össze akartam gyjteni a gom-
bák népies lengyel neveit, amivel talán némi szolgálatot véltem

teljesíteni a lengyel botanikának. Hogy ezen iparkodásom nem
veszett kárba, azt onnan gyanítom, hogy Chelchowski nagy
munkájában^ a Kielcében feljegyzett lengyel nevek közül csak
hármat találtam, nevezetesen a Oaska, a Orzyh i^rawdziwy és a
Pkczarka neveket. A GajJca elnevezéssel a kielcei lakosság a
Cantharellus cihariust jelöli, holott C h e 1' c h o vr s k i a Tricho-

loma génusz fajait nevezi így.

Hogy a lengyel nevek feljegyzésébe hiba ne csússzon be,

felkértem C z a r n o w s k i S. J. urat, a kiváló lengyel prehisztori-

kust és a lengyel nép kitn ismerjét, hogy részemre minden
gombát, ami csak eléje kerülj megvegyen, feljegyezvén azt a

nevet, aminek az illet gombát az árusító asszony mondja. Ezért

a fáradozásáért Czarnowski úrnak e helyütt is köszönetemet
fejezem ki. Ily eljárással számos egybehangzó adatra tettem szert,

amelyeket a következ felsorolásban foglalok össze.

Clavariaceae.

Clavaria fiava Schaeff. Lengyelül: Kivoczka (annyi mint:
tyúkocska). Czarnowski szerint Miechówban ^MrA;a-nak neve-
zik. A piacra gyéren kerül.

Sparassis ramosa (Schaeff.) Schrter. Lengyelül: Kwoka
(annyi mint : tyúk). Ritkaság.

Hydnaceae.

Hydnum repandum L. Lengyelül: Sarna hiala (= fehér z).
Elég gyakori. A homokos fenyvesben bven terem.

Pliaeodon imbricatum (L.) Schrter. Lengyelül : Sarna
i= z). A piacra elég gyakran hozzák, de a közönség nem szí-

vesen veszi.

Polyporaceae.

Suillus cyanescens Bull. Lengyel nevét nem sikerült meg-
tudnom. Csak egyszer láttam a piacon. A fenyvesek homokján
elég gyakori.

Boletus bovinus L. Lengyel neve : Masloch (maslo = vaj).

Idsebb példányok neve : SitaJc, mert nagy likacsai a szitára

emlékeztetnek. A piacra bven hozzák. A fenyvesek homokos
talaján, de a lápos helyeken is sok terem.

Boletus hulbosus Schaeff. Lengyelül: Orzyb prawdziwy-
(annyi mint : valódi gomba). Gyakori és igen kedvelt gomba.

Boletus scaber Bull. Lengyel neve : Kazak. Gyakori.

Boletus subtomentosus Fries. Lengyel nevét nem sikerült

megtudnom. A piacra elvétve hozzák.

' Cheíchowski: Grzby podstawkozarodnikowe Królestwa Pols-
kiego I. Warszawa, 1899.
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Boletus variegatus SAvarz. Lengyel neve: Sniah. Grydk.(m.

Boletopsis luteus (L.) P. H e n n. Lengyelül : Masloch, maslak

(Maslo = vaj). Eitkább.

Agai'icaceae.

Cantharellus cibarius F r. Lengyelül : Oaska (= liba). Nagy
mennyiségben árulják.

Lactaria deliciosa (L.) F r. Lengyel neve : Rych (a fels-

magyarországi rizike név emlékeztet erre a névre). A piacon nagy

tömegben árulják.

Lactaria suhdulcis (Bull.) Fr. Lengyelül: Króivka (Krowa =
telién, mert a gomba bven tejel). Egyike a leggyakoribb gom-
báknak.

Lactaria volema F r. Lengyelül : Krótvka. Az elbbinél jóval

gyérebben kerül a piacra.

Russula virescens (S c h a e f f e r) F r. Lengyel nevét nem
sikerült megtudnom. Csak egyszer láttam a piacon.

llussulina alutacea (Pers.) Schrter. Lengyelül: Czer-

wonka (annyi mint : piros gomba). Gyakori.

Psalliota catjipestris (L.) Fries. Lengyel neve: Pieczarka.

Elég gyakori.

Rozites caperata (Pers.) Karst. Lengyel neve: Niemka
(= német asszony). Nagy mennyiségben árulják.

Tricholoma equestre (L.) Quélet. Lengyelül: Sionka

(annyi mint: napocska. Bizonyára élénk sárga színe miatt). A
piacra elvétve hozzák. Szívesen veszik.

Tricholoma luridum (Schaeff.) Quélet. Lengyelül:

Swinka (= kis disznó). Eitkább.

Tricholoma portentosum Fr. Lengyelül: Golubek. Ezzel a

névvel, aini galambot jelent, az árúsok általában a szürkés-kékes-

zöldes-barnás szín gombákat jelölik. A piacra gyakran hozzák,

de oly fiatalon, hogy meghatározásuk szinte lehetetlen.

Hymenogastraceae.

Rhizopogon luteolus Fries. Spórája: 5—8X2"5—3 z^-.
Ezt

nem a piacon, hanem egy élelmiszerkereskedésben árulták mint

szarvasgombát s azt a német Trüífel névvel jelölték. Kielce ho-

mokos fenyveseiben itt-ott nagyobb mennyiségben láttam. Csak

egészen fiatal korában ehet, mert késbb bzös anyaggá folyik

széjjel.

Cheíchowski idézett munkájában csak a RhizoiJogon

aestivus (W u 1 f.) Fries szerepel és csak Varsóból. Mivel Cheí-

chowski a Rh. aestivus szinonimái közt más Rhizopogon-fajok

nevei is elfordulnak, azért a varsói Rhizopogon helyes megálla-

pításához kétség fér.

(A növ. szakosztály 1919 január 8-án tartott ülésébl.)


