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feltevéseit, mert a levelek fonákán kifejldött sklerenchyma
rostokat nem vették észre, ebbl pedig következik, hogy a

hygroskópos mozgást nem bírják kielégíten magyarázni.
A vizsgált növények közül a Carlina, továbbá a Heli-

chrysurn genusoknál a mozgás feltn, ellenben a többinél
jelentéktelen, alig vehet észre.

*

Mieltt dolgozatomat befejezném, kedves kötelességem-
nek tartom, hogy e helyütt is hálás köszönetemet fejezzem
ki Dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet, ny . r. tanár
úrnak, hogy a növényeket és vizsgálati anyagot rendelkezé-

semre bocsátotta és
(

szives útbaigazításaival lehetvé tette

munkám befejezését. szinte köszönettel adózom D r. Szabó
Zoltán fiskolai c. ny. rk. tanár úrnak is szíves támogatásáért.

(A növénytani szakosztály 1919. március 12-én tartott ülésébl.)

Moesz G* : Mykologíaí közlemények*

IV. közlemény. 1

31. Conostroma didymum (Fautr. et Roum.) Moesz.

Ezt a gombát Gr r e i n i c h F. káplán úr gyjtötte a

Sükösd melletti Lanistya erdben, a Quercus robur fiatal,

már elhalt ágain, amelyeken apró, barnás vagy feketés,

szemölcsszer pontok alakjában jelenik meg. A termtestek
mérsékelt srségben egyenletesen elosztva lepik el az ágat.

A gomba a legtöbb megegyezést a Dendrophoma
didyma Fautr. et Roum.-val mutatta. A Magyar Nemzeti
Múzeum herbáriumában ennek a gombának csak egyetlen

szerény példánya van (Roumeguére : Fungi sel. exs. No. 5982.),

melyet azonosnak kell tartanom a sükösdi gombával.
Mivel azonban ez a gomba nem illik be a Dendrophoma

génuszba, sem a Phomopsis génuszba, amely gónusz még
leginkább jöhetne szóba, azért részére egy új génuszt kellett

felvenni, melynek leírását a következ sorokban közlöm

:

Conostroma nov. gen. Stromacearum. Stromata brun-
nea vei nigra, subrotundata, parenchymatica

,
perider-

mate innato, initio tenuia et plana, dein disco coniformi
prominentia, postremum periderma perrumpentia, unilocu-

laria, loculo circum columéllam centralem disposito ; coni-

diophora hyalina, filiformia, infra vámosa; conidia cylin-

dracea, continua, hyalina, acrogena, bina vei terna, diver-

gentia. \

1 I. közlemény a Bot. Közi. (1913.) XII. 231., a II. közlem. u. ott

(1915.) XIV. 145. és a III. közlem. u. ott (1918.) XVII. 60.' oldalán.
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Conostroma didymum (Fautr. et Roum.) Moesz Syn.
Dendrophomá didyma Fautr. et Roum. in Rev. Mycol.
1892. p. 9 et C. Roumeguére: Fungi sel. exs. No. 5982.

('harcid, generis. Maculis nullis ; stromatibus sjiarsis,

430— 71öy(lé0—430 fi; conidiis bacillariformibus, rectis,

1. kép. Conostroma didymum (Fautr. et Roum) Moesz.

eguttulatis, 4 5—9^1—^^ A* (plerumque 6—7 ju longis) ;

conidiophoris 23—50 /u longis, 1—15 ju lat is.

Bab. in ramis emortuis juvenilibus Quercus roboris.
Prope Sükö s d, Hungáriáé. Leg. F. Gr r e i n i c h.

A Phomopsis quercina (Sacc.) v. H.-vel megegyezik
abban, hogy kezdetben lapos ós vékony sztrómája a konidium-
telep alapjából kúpszeren kiemelkedik, mig végül a pára-
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réteget áttöri. Eltér tle és általában a Phomopsis génusztól

a konidiumok alkotásában és megjelenésében. Mig a Phomop-
sis konidiuniai többé-kevésbé orsóalakúak és magányosan
állanak a konidiumtartó csúcsán, addig a Conostroma koni-

diumai rövid pálcikaalakúak és kettesével-hármasával foglal-

nak helyet a konidiumtartó csúcsán.

Mivel az egész fiatal konidium-telepeket, melyekét a

kéreg még teljesen elzár, felül is egy hártya veszi körül,

azért ezt a gombagénuszt a Stromaceae családba (Pachy-
stromaceae) kell helyezni.

A sztróma a telep szélei felé elvékonyodik és elhalvá-

nyodik ; a kéreg belsejébe nem folytatódik ós abban nem is

lehetett megtalálni sem a Diaporthe, sem más tömls gomba
peritheciumait.

A konidium-telep az oszlop- (kúp-) alakú sztróma körül

keskeny gyr alakjában nyilik fel, mely késbb kiszélesedik.

Olykor a sztrómából eltör oszlop a konidium-telep felerószét

is elfoglalja, amikor is a konidium-telep csak félkör alakjá-

ban simul az oszlop oldalához. A sztróma felületén kivételesen

némi öblösödés is képzdik, de határozott kamraképzdésrl
nem lehet szó.

Az 1. kép magyarázata: A—G a termtest átmetszetei,

A 100-szor nagy., a többi 50-szer nagy. J konidiumtartók,

800-szor nagy., L konidiumok, 1600-szor nagy.

32. Phomopsis quercicola Moesz.

Maculis nullis. Pycnidiis dense gregariis" subcutaneo-
erumpentibus, atris, subhemtsphaerids, 280—400 jli diám;
contextu pseudoparenchymatico, fuligineo-olivaceo; parietibus

swpra valde asque ad 200 p, incrassatis, anguste perforatis;

conidiis d/morphis, alteris ellipticis vei subfusiformibus,
hyalinis, continuis, vulgo 2-guttatis, utrinque rotundatis,
6'

5

—lOy^l'5—2 ju
'

; conidiophoris filiformibus usque ad 10 jli

longis ; conidiis alteris filiformibus, varié curvatis, hyalinis,

eguttulatis, 20—30)x(i fx; conidiophoris eorum invisibilibus.

Hab. in ramis emortuis juvenilibus Quercus roboris,
prope Sü k ö s d, Hungáriáé. Légit F. Greinich.

Ez a gomba olykor a Conostroma didymMm-mal együtt

fordul el a Sükösdrl küldött fiatal, elhalt tölgyfaágakon.

E két gombát egymástól könny elválasztani, mert már
szabadszemmel is látható, hogy mig a Conostroma didymum
termtestei szétszórtabban, addig a Phomopsis quercicoláéi

igen srn helyezkednek el egymás mellett.

A Phomojisis quercina (S a c c.) v. H.-tl 1 több tekintet-

ben is lényegesen eltér.

1 H. Diedicke: Die (Tattung Phomopsis (Ann. Mycol. 101 1. p. 8).
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A Phomopsis quercella Sacc. et Roum. (Miclielia II.

p. 339) termtestének szerkezetét nem ismerjük eléggé, de a

konidiumok leírásából mégis kitnik, hogy az új

sem azonosítható. A Ph. quercella konidiumai
konidiumtartói kétszer hosszabbak, mint a Ph.
Konidiumai pedig csak egyfélék.

gomba ezzel

hegyesek és

quercicoláéi.

2. kép. Pliomopsis qnercicola M o e s z.

A Ph. qnercicola termteste a pararóteg alatt keletkezik,

melyet késbb szabálytalan módon felrepeszt. A pycnidium-
nak csak felül van jól kiképzdött, apró sejtekbl álló fala.

A konidium-telep aljából vékony fekete vonal indul a kéreg-
szövetbe az ág felületével párhuzamosan. A konidiumokat
term üreg lencse-, korong- vagy sekély tölcséralakú. Koni-
diumok az üregnek fels boltozatán is keletkeznek.

Az elliptikus konidiumok között elvegyülve, találjuk a
fonálalakúakat is, még pedig nagy számmal. Legnagyobb
mennyiségben mégis oldalt, az üreg hajlásában vannak.
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A 2-ik kép magyarázata : A—D a termtestek átmet-
szetei, A 100-szor nagy., a többi 50-szer nagy. E a kétféle

konidium, 500-szor nagy. F az ág részlete, rajta a gomba
termtestei, term. nagys.

33. Phomopsis daucicola Moesz.

1918. év november havában Aranyosmaróton, vasúti

töltésen, a Daucus carotának olyan kórójára akadtam, ame-
lyet egy gomba helyenként egészen feketére festett. A szár

más része nem volt fekete, de azon is könnyen meg lehetett

látni a gombát apró, fekete kiemelked pontok • alakjában.

A gombát Phomopsis-nak kellett minsiteni, részint a term-
test szerkezete, részint és fképen a konidiumok kétfélesége

miatt.

A termtestet csak felül határolja szilárdabb burok,

mely eléggé vastag (cca 45 ju), szerkezetnélküli, átlátszatlan

fekete sztromatikus állományból áll. Ez a fekete réteg ott,

ahol a szár nagyobb terjedelemben feketeszin, a termtestek
közt is elterül és közvetlenül rajta fekszik a szár felületét

körülvev sklerenchymás szöveten. Az epidermisz már elpusz-

tult. A szárnak feketére nem festett részén ez a fekete burok
csak a termtesteket fedi.

A termtest alsó részében szilárdabb burok nincs.

A konidiumtartók egy kissé sárgás szinbe játszó rétegbl emel-

kednek ki, amely réteg lágyfalú, parányi sejtekbl áll és a

fels burok bels felületét is kibéleli.

A konidiumok kétfélék : talakúak ós orsó-elliptikus-

aiakúak. A talakúak vannak többségben.
Kérdés, milyen név illeti meg ezt a gombát ? E kérdésre

megfelelni nem könny. Feltehet ugyanis, hogy a kétféle

konidium számaránya változó. Az aranyosmaróti gombának
konidiumai túlnyomóan talakúak, de lehetséges, hogy más
esetben az elliptikus konidiumok uralkodnak, st talán egyedül

ezek képzdnek ki. Az aranyosmaróti gomba némely term-
testében is csak egyféle konidium (a talakú) fejldött ki.

Figyelembe kellene venni az Ernysökön talált Phoma-
és Rhabdospora-féléket is, miután lehetséges, hogy ezek közt

is rejtzik egy-egy Phomopsis. Addig is, amig erre a mun-
kára valaki vállalkozik, egyelre csak azok az alakok jönnek
tekintetbe, amelyek az Ernysökön él Diaporthe-fajokhoz

tartozhatnak, miután úgy v. Hhnel 1

,
mint Trave.rso2

is

a Phomopsis-féléket a Diaporthe konidiumos alakjainak tartja.

Ilyen volna a Phomopsis eryngiicola (Brun.) Trav.,

1 v. Hhnel: Ffagm. z . Myk. II. Mitth. No. 87. (1906.)
2 J. B. Traverso in FI. Ital. Crypt. Pars I. Vol II. Fasc. 1. p.

214. (1906.)
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mely faj Diedicke 1 szerint a Diaporthe nigrella (Auers w.)

N i e s s l-hez tartozik. Ugyanezen Phomopsis-n&k Diedicke2

másutt részletesebb leirását adja, amelyben szó van már a

megfeketedett epidermiszrl is. Eltekintve attól, hogy talakú
konidiumokról semmit sem szól, a leirás elég jól illik az

aranyosmaróti gombára.
A Daucus carota-nak is van egy Diaportheja, melyet

Winter D. denigrata-nak nevezett el. Ennek azonban nem
ismeretes a Phomopsis alakja. Valószinnek tartom, hogy az

3. kép. Pliornopsis daucicola M o]e s z.

aranyosmaróti gomba ennek a D. denigrata-nak a konidiumos
alakja. Annál is inkább hiszem ezt, mert Winter leírása

szerint a D. denigratanak is terjedelmes barna vagy fekete
sztrómája van, mely a szárat nagyobb darabon körülveszi.

Az a Phoma, melyet Desmaziéres 3 Phoma denigratum-
nak nevezett el ós amelyet a Brunella vulgáris szárán talált,

bár a leirás szerint elég közel áll az aranyosmaróti gombához,
vele mégsem azonositható, mert nem valószín, hogy a

Brunellá-nsik és az ettl oly messzees Daucus-nak egy és

1 H. Diedicke in Ami Myc. IX. (1911.) p. 24)
2 H. Diedicke in Krypt. fl. Mark. Brandenbs:. Pilze VII.

(1912.) 245.
3 J. B. Desmaziéres in Ann. se. nat. 3-iéme série, t. XX.

(1853.) 218.

Botanikai Közlemények. 1—6. füzet. 4
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ugyanazon Phomopsise legyen. Ezen véleményem mellett szól

az a körülmény is, hogy a Brunella Diaporthéja, a D. Des-
maziéri N i e s s l

1 sem azonosítható a Daucus Diaporthejával,

a D. denigrata "W i n t e r-rel.

Mellékesen említem meg, hogy Allescher2 a Phomop-
sis denigrata leírásában, melyet Diedicke is átvett (1. c.

1912. p. 249), kampószeren meghajlított, 20—21^><(1 p nagy-
ságú konidiumtartókról szól. Azt sejtem, hogy ezek a „spóra-

tartók" nem egyebek, mint kampószeren görbül konidiumok.
Ha ez igaz, akkor a Brunella Phomopsis dénigratájának is

kétféle konidiumai vannak.
Grondolni lehetne a Ho'1.1 ó s

3
-féle Rhabdospora Dauci-xa,

is, melyet Nagykrösön a Daucus carota kóróján talált. Ennek
talakú konidiumai a hasonlóság mellett szólanak. Hollós
leírásában nincs azonban szó a szárat megfeketit sztrómáról

;

a termtest falát pedig sejtes szerkezetnek mondja. Hollós
gombájának termtestében hiányzanak a szélesebb koni-

diumok is.

Mivel tehát az aranyosmaróti Phomopsist a fent emiitett

alakokkal azonosítani nem lehet, új névvel különböztetem meg.
Valószínnek tartom, hogy ez a gomba a W i n t e r-féle

Ph. denigratá-n&k a konidiumos alakja.

Diagnózisa a következ

:

Phomopsis daucicola n. sp. Manila nulla vei stroma-
tica tiiijra, laté effusa ; pycnidiis láxe gregariis, irregulariter

subglobosis, depressis, 116—230 p diám., supra matrice atrata

tectis, non. papillatis ; conidiis dimorphis: alteris ellipticis

vei subfusiformibus, hyalinis, continuis, saepe 2-gidtatis,

6 5—Í3X^—^ tl > alteris acicnlaribus, curratis, hyalinis,

23—33y^l—l fi, copiosissi/nis ; etiani conidiophoris dimor-
phis: illis conidiörum ellipticoruni filiformibus 10—13 p
long., illis conidiörum acicularium lanceolato-fusifornnbus,

hyalinis, 9—13\3—4 p.

Hab. in caulibus emortuis Dauci carotae, prope
Arany osmar ót, Hungáriáé. Leg. O. Moesz, hyetne.

A 3-ik kép magyarázata: A a termtestek keresztmet-

szete, 100-szor nagy. B elliptikus konidiumok. C talakú
konidiumok. B és C 1000-szer nagy.

34. Phyllosticta atriplicis Desm. és ambrosioidis Thmen.

Greinich F. káplán úr Sükösdrl olyan Atriplex
tataricát küldött, melynek él levelein számos, kerekded,
fehéres folt volt. A foltok a levél mindkét felületén egyfor-

1 G. v. Niessl in Verh. d.nat. forsch. Ver. in Brünn. X. (1871.) p. 203.
2 A. Allescher in Rbh. Krptrl. v. Deutschl. etc. 2-te Auíi.

I. Bd. VI. Abt. (1898.) p. 275.
3 H o 1 1 ó s L. in Ann. Mus. Nat. Hung. VII. (1909.) p. 54.
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mán mutatkoztak, de a parányi feketés termtestek csak felül

képzdtek ki. A pycnidiumok gömbölydedek, többé-kevésbé

összenyomottak, különösen felül ; átmérjük 100—200 ju
;

faluk vékony, pseudoparenchymás, sárgás, csak felül némileg

vastagabb és sötétebb ; a nyilas szélessége cca 7 /u. A koni-

diumok kicsinyek, baktériumszerek, hengeresek, mindkét

4. kép. A—G Phyllosticta ambrosioidis T li fí m. D—L Septoria

atriplicis (W est.) Fuckel.

végükön legömbölyödöttek, egyenesek vagy olykor kissé gör-

bültek, színtelenek, 4—6><1— l'B fi nagyok, olajcseppet, úgy
látszik, nem tartalmaznak. (Lásd a 4. kép A—C ábráit.)

Ezen jellemvonások alapján ezt a sükösdi gombát
Phyllosticta ambrosioidis Thmen-nek tartöm. Eddig csak

Portugáliából volt ismeretes, ahol azt Thíímen a Cheno-

podium ambrosioides él levelén találta. (F. de Thmen:
Contr. ad floram myc. Lusitanicam. Series III. 1881. p. 45.

no 592.)

4*
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Mivel valószínnek tetszett, hogy e gomba elfordulása
általánosabb, átrevideáltam a Magyar Nemzeti Múzeum herbá-
riumának idevonatkozó anyagát. Feltevésemben nem csalódtam,
amint azt a következ felsorolás mutatja.

I. Ph. ambrosioidis Tlime n-nek ismertem fel a

következket

:

1. „Phyllosticta atriplicis Desm." In fol. Clieno-
podii albi, Austria infer. (Krypt. exs. No. 1454. Leg.
de H h n el.)

2. „Phyllosticta atriplicis Desm.?" In fol. Atri-
plicis laciniatae. Pozsony. (Leg. A. B a um 1 e r.) B á u m-
ler kérdjelet tett a gomba nevéhez. A schedára irt

megjegyzése : „Sporulae sehr klein, hyalin, 3—4 fi,

1*5— 2 fi, óval" tanusitja, hogy neki már feltnt a koni-

diumok kicsinysége.

3. „Phyllosticta atriplicis Desm." In fol. Aíri-
plicis patulae. Mahr.-Weisskirch.en. (Petrák: FI. Boh.
es Morav. exs. II. Serié, 1. Pilze, No 876. Leg. Petrák.)

4. „Septoria atriplicis (West.) Fuckel." In fol.

Atriplicis latifoliae. Berlin. (S y d o w : Mycoth. Marchica
No. 4872. Leg. P. Sydow.)
II. Septoria atriplicis (West.) Fuckel-nek bizonyul-

tak a következk:
1. „Septoria atriplicis (West.) Fuckel." Atri-

plex nitens. Berlin.. (Sy d ow : Myc. March. No. 4195.

Leg. P. S y d o w.)

Conidiis 16'5—23 -

5X&—6*5 fi\ 1—2 septatis. < (Lásd a 4.

kép L ábráját.)

2. „Septoria atriplicis (West.) Sacc." Cheno-
podium muraié. Rouen. (C. Roumeg. : Fgi sel. exs.

No. 5876. Leg. A. Le Breton.)
Conidiis 13—26X3—4 p ;

1—3 septatis. (Lásd a 4. kép
E ábráját.)

3. „Depasea atriplicicola Fr." Chenopodium mu-
raié. Rimaszombat. Leg. A. R i c h t e r.

Conidiis 13—33^3—5 fi ;
1—4 septatis. (Lásd a 4. kép

F ábráját.)

4. „Phyllosticta atriplicis Desm." Atriplex lati-

folia. Leipzig (Rbh. : Fgi eur. No 1259. Leg. Auers-
wald.)
Conidiis 13—27X4—6 fi ;

1—3 septatis. (L. a 4. kép D ábr.)

5. „Phyllosticta atriplicis Desm." Chenopodium
urbicum. (M. C. Cooke: British Fungi.)

Conidiis 15—23X4—6 p ;
1—2 septatis. (Lásd a 4. kép

G ábráját.)

A Phyllosticta atriplicis D e s m.-nek vélt gombák tehát

részben Phyllosticta a?nbrosioidis-nek, részben Septoria atri-

plicis-nek bizonyultak.
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Ezek után felmerül az a kérdés, mi is legyen Des-
m a z i é r e s Phyllosticta atripUcise ?

A zavart fokozza az, hogy Diedicke a „Phyllosticta

atriplicis Desm." leirásában (Krptfl. Brandbg. IX. Bd. 1 Heft

p. 21), a konidiumoknak olyan méreteit közli (5—8X2'5—3 p),

amelyek merben eltérnek Desmaziéres adataitól (Desm.
in Ann. se. nat. 3. série XVI. 1851. p. 298: „sporidiis

20—30X6-7 /A
Sajátságos, hogy Saccardo (Syll. Fung. III. p. 54),

amikor átveszi Desmaziéres gombájának leírását, kihagyta

a konidiumok nagyságára vonatkozó adatokat. Ez a hiányos

közlés lehetett talán az oka annak, hogy többen félreismerték

Desmaziéres Phyllostictáját.

Mindezek alapján azt gondolom, hogy

:

1. Diedicke gombája: a „Phyllosticta atriplicis Desm."
(in Krptfl. Brandbg. IX. p. 21) nem azonosítható Desmaziéres
hasonló nev gombájával. Helyes neve volna : „Phyllosticta

atriplicis Diedicke non Desm."
2. Desmaziéres gombája: a „Phyllosticta atriplicis

Desm." (in Ann. se. nat. 3. série, XVI. p. 298) bizonyára

nem más, mint: „Septoria atriplicis (West.) Fu ekei", ami
mellett nemcsak a konidiumok méretei szólnának, hanem
D e smaziér es-nek következ szavai is: „sporulis 3—4,

cylindraceis, truncato-compressis vix distinctis".

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a tlem megvizsgált

Septoria atriplicis-ek konidiumaiban a sejteket jól lehetett

látni.

A 4-ik kép magyarázata : A a Phyllosticta ambrosioidis

T h íí m e n termtesteinek átmetszete, 100-szor nagy. B ugyan-

annak két termteste felülrl nézve, 100-szor nagy. C ugyan-

annak konidiumai 1000-szer nagy. D—G ós L a Septoria

atriplicis (West.) Fuckel konidiumai, 1000-szer nagyítva.

D R a b h : Fgi eur. No 1259, E Roumeg.: Fgi sel. exs.

No. 5876., F Richter Al. : Rimaszombat, G Cooke:
Brit. Fgi, L Sydon: Myc. March. No. 4195.

35. Septoria allii Moesz.

Pycnidiis sine macula plerumque in nervis vagináé

foliorum laxe seriatis, epidermide tectis, demum poro per-

tiisis, subgloboso- depressis, fuscis, 116—180 p, diám ; conidiis

filiformibus, utrinque angustatis, leniter ciirvulis, continuis,

minute granulosis, 16—36^2—3 p; conidiophoris caesjntosis,

cylindraceis, 10—16 p longis.

Hab. in vaginis, foliorum siccis Allii oleracei, „Farkas-

rét" prope Budapest. Leg. Moesz.
Legközelebb áll hozzá a Septoria alliicola, B a u m 1 e r

(in Hedwigia XXIV., 1885., p. 75) és a S. Ranojevicii
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Bubák (in Ami. Myc, 1914., p. 411), de mindketttl jól

megkülönböztethet, mert ezek konidiumában megvan a
harántfal, mig a S. allii-r\ak soha sincs harántfala. A koni-
diumok nagyságában is van eltérés. Az 5-ik kép B és .0
ábráinak összehasonlításából jól látható a két faj konidiumai
között fennálló különbség.

Az 5-ik kép magyarázata : ^4 a Septoria allii M o e s z

termtestének átmetszete, 100-szor nagy. B ugyanannak
konidiurntartói, 1000-szer nagy. Ca S. alliicola Báumler
konidiumai, 1000-szer nagy.

5. kép. A—B Septoria allii Moesz,
C Septoria alliicola Báumler.

6. kép. Septoria -phlornidis ,M o e s z.

36. Septoria phlornidis Moesz.

A Phlomis tuberosa levelének barna foltosságát okozza
ez a gomba, melynek diagnózisát a következkben közlöm:

Macidis 2)olygo?iis, nervis limitatis, 3— 6 mm. latis,

elein confluentibus, in ejpiphyllo magis conspicuis, bmmneis,
centro demum expallentibus ; pyenidiis epiphyllis, in centro

macularum laxe gregariis, punctiformibus, nigris, epidermide
tectis, dein apice erumpentibus, globosis, vei dep?-essis, con-

textu brunneo celluloso ; conidiis acicularibus, rectis vei

leniter curvulis hyalinis, continuis, vei raro 1-septatis, egut-

tulatis, 26—40y(l'5—2 /u; conidiopJwris ovoideis, hyalinis,

6-7X3—1 /<•
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Hab. in foliis languidis Phlomidis tuberosae, „Kamara-
erd", prope Budapest. Leg\ Moesz.

A 6-ik kép magyarázata : A a Seytoria phlomidis
Moesz termtestének átmetszete, 100-szor nagy. B ugyan-
annak konidiumai és konidiumtartói, 1000-szer nagy.

37. Acrospermum gregarium Hazsl.

A Magyar Nemzeti Múzeum gombagyjteményének ren-

dezése közben kezembe akadt a H azslin szky-tl leirt

Acrospermum gregarium néhány példánya, melyet a horvát-

országi Lokve-ban gyjtött. A seregesen eltör fehér, kúpos
termtestek emlékezetembe hozták a Micula Mougeotii-t,

mellyel 1918-ban foglalkoztam és amelynek leírását és rajzát

a Bot. Közi. 1918. évi XVIII. köt. 71. oldalán közöltem.

A mikroszkópos vizsgálat kiderítette, hogy Hazslinszky
gombájának szerkezete valóban teljesen azonos azzal a Miculá-

val, melyet a horvátországi Ogulin mellett, Rhamnus fallax

száraz ágán leltem. A gazdanövényre vonatkozólag Hazslinszky

kétségben hagy minket : az eredeti példányok schedáján a

szedret („in Rubi"), mig „Magyarország és társországainak

Sphaeriái u
c. mvének 25 oldalán a bükkfa ágát jelölte meg

gazdanövénynek. A gazdanövény homályban maradt kérdése

azonban nem változtat azon a valóságon, hogy az Acrosper-
mum gregarium Hazsl (in Math. ós Terin. Közlem., 1892.,

XXV. 2. p. 25 és P. A. Saccardo et P. Sydow: Syll. Fung.
XVL, 1902., p. 724) nem más, mint Micula Mougeotii Duby.

38. A Pteris cretica új betegsége.

A budapesti állami polgáriiskolai tanárképz fiskola
üvegházában feltnt egy cserepes Pteris cretica, melynek
lombján kisebb-nagyobb barna foltok voltak. A barnulás
olyan nagymérték volt, hogy a növény megbetegedése
súlyosnak látszott. Már kis nagyítással is észre lehetett venni,

hogy a betegséget parányi, pontszer fehér gyepecskék okoz-
zák melyek a lomb alsó felületét srn ellepték. Látni lehetett

azt is, hogy ezek a gyepecskék nemcsak a barna folton,

hanem annak még egészséges, zöld szélén is elfordulnak.
A gomba küls megjelenése azt a benyomást keltette, hogy
parazita gombával van dolgunk, mely a zöld szövet pusztítá-

sával a barna foltot nagyobbítja.
Ezek után nagy volt a meglepetésem, amikor a gombá-

ban a Cephalosporium acremonium-ot ismertem meg, amely-
rl eddig nem tudtuk, hogy zöld növényen is élsködik.
Fként, mint szaprofita volt ismeretes. Találták különféle
elhalt növényi és állati szervezeten. Mint parazitát csak
gombán találták.
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Szokatlan életmódja két kérdést vetett fel: 1. Valóban
a C. acremonium Corda idézi el a Pteris betegségét, vagy
egy más Cephalosporium ? 2. Valóságos, vagy csak alkalmi

élsködje-e a Pterisnek?

1. A hyphafonalak vékonyak, látszólag nem szeptáltak,

gyéren elágazók, gyepecskókbe csoportosulok, 1*5—2*5 u
szólesek. A konidiumtartók 15—30 ju (rendesen 20—25 u)

hosszúak, árszerek, lent olykor feltnbben duzzadtak s ott

2 fi szélesek, egészen alul egy szeptával. A konidiumok 6—16 u
nagyságú gömbbe csoportosultak, mely gömb a viz hatására

azonnal szétesik s akkor az elliptikus, színtelen, 3—í'ö^l'ö— 2 u
nagyságú konidiumok láthatókká válnak.

7. kép. Ceplialosporium acremonium Corda.

Mindezen adatok kétségtelenné teszik, hogy a Pteris

betegségét valóban a C. acremonium Corda idézi el.

2. A második kérdésre vonatkozólag az a nézetem, hogy
ez a gomba a Pterisnek teljesen egészséges lombját nem
tudná megtámadni. A barna foltokat ugyan ez a gomba
idézte el, de a barna foltokban rovarok okozta ersebb sérü-

lések, st likak is voltak. E sérülések lehettek a gombával

való megfertzés kiinduló helyei. Meg kell még emlitenem,

hogy a haraszt lombján számos pajzstet is élt, de ezek

hulláin Cephalosporiumot nem találtam.

A 7-ik kép magyarázata: A a Cephalosporium acre-

monium Corda konidiumokból álló fejecskéi, 800-szor nagy.

B konidiumok, 1000- szer nagv.
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39. A Pleospora herbarum kifejldésének idtartama.

,
1919. november hó elején Aranyosmaróton, a Lunaria

annua termésének száraz rekeszfalában, az ú. n. Júdáspénzen,

apró, fekete pontokat észleltem, melyek: belseje teljesen

sclerotiumszer volt.

Hogy megtudjam, milyen gomba fog ezekbl az éretlen

terméstestekbl kifejldni, 1920. január 17-én a rekeszfalakat

itatóspapirosból formált széles tölcsérbe tettem, melyet alulról

állandóan vízzel itattam át.

1920. február 25-ón a terméstestek áttörték az epidermist

és sclerotiumos belsejükben, nagyon szk helyen már az

ascusok és parafizisek képzdésének nyomát láttam. Spórák
még nem voltak.

1920. március 27-én a terméstestek teljesen megértek

;

bennük nagy számmal fejldtek ki az ascusok ; a spórák

egészségesek és érettek voltak.

A gomba meghatározása most már könny volt : a gomba
Pleospora herbarum (Pers.) Rb h.-nak bizonyult. A tenyész-

tési kísérlet mintegy 15 C° hmérsékleten folyt le. A kísérlet

kezdetétl, azaz a sclerotiumos állapottól a spórák megóréséig
tehát 70 nap telt el.

40. Fusarium lineare Moesz.

Húsz Béla tanár úr a Staphylea pinnata elhalt ágain,

Budapesten, a Hvösvölgyben gombát gyjtött, melyet új

Fusariumnak ismertem fel. Diagnózisát és rajzát (8. kép)

im közlöm

:

Sporodochiis ertimpentibus, oblongis, plerumque seriatim
confluentibus et tunc linea?°iformibus, usqve ad 30 mm.
longis, albis ; hypostro?nate cca 200—360 u crasso, plerum-
que rubro, parenchymatico, e cellulis cca 3—7 u latis for-
máló ; conidiophoris dense stipatis, hyalinis, septatis, ramo-
sis, 80—160y(3—5 fi; conidiis initio ovoideis, continuis,

rectis, 8—16y(3—á fi. postremo subcylindraceis vei subfusi-
formibus, leniter falcalis, utrinque obtusiusculis, plerumque
1—4 septatis, vulgo 3-septatis, non constrictis, hyalinis,

16—52X3—5 a.

Hab. in ramis emortuis Staphyleae pinnatae, prope
Budapest (Leg. B. Húsz).

Ez a Fusarium bizonyára valamelyik Tuberculáriával áll

összefüggésben. Erre mutat a konidiumtelepnek Tubercularia-
szer kiképzdése.

A 8-ik kép magyarázata : A ágrészlet, melyen a Fusa-
rium lineare látható, term. nagys. B a gomba konidium-
telepének átmetszete, 100-szor nagy. C a konidiumtelep bels
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részének részlete. D a konidiumtartók fiatal konidiumokkal.
C ós D 500-szor nagy. E fiatal konidiumok. F kifejlett

konidiumok. E és F 800-szor nagy.

8. kép. Fusarium lineare M o e s z.

41. Spicaria fimetaria Moesz.

Effusa, rosea, pulveracea; hyphis sterilibus repentibus,
ramosis, septatis, cca 5 ju cr. ; fertilibus suberectis, septatis,

irregulariter ramosis; ramis saepe dichotome ramulosis

;

ramulls ultimis apice acidis, conidiis ellipsoideis, hyalinis,

levibus, 6'5—10y^5—6 ju, in catenulas longas digestis.

Hab. in fimo equino, ad pagum Tétény, prope Buda-
pest (Légit. F. Hollendonner).

A 9-ik kép magyarázata : A Spicaria fimetaria,
300-szor nagy. B ugyanannak konidiumtartói és konidiumai,
600-szor nagy.
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42. Sterigmatocystis Szurákiana Moesz.

Hyphis sterilibus albis, repentibus, fertilibus erectis,

simplicibus, 1—2 mm. long., 16—17 ju cr., continuis, hyali-

nis, superne vesiculoso-inflatis, capitulum conidiorum globo-

sum album, 145—210 [t diám. gerentibus ; vesicula globosa,

hyállna, 45—55 [x diám, dense pundata ; pseudobasidiis

9. kép. Spicaria fimetaria Moesz.

radiantibus, elavat is, supra médium panduriformi-contractis,
apice truncatis vei rotundatis, 32—40^10 ju ; pseudosterig-

matibus verticillato-quaternis (nonnunquam quinisj, cylin-

draceis, vei fusoideis, 7—10y(3 ju ; conidiis globosis, levibus,

hyalinis, 3—3 5 ju diám ; in catenulas longas dispositis.

Hab. in chorda cannabina, Budapest (Leg. J. Szurák.)
Ezt a penészt Szurák János úr gyjtötte Budapesten,

egy, a földön régóta hever kenderspárgán.
A 10-ik kép magyarázata : A a Sterigmatocystis

Szurákiana konidiumokat visel fejecskéje, 300-szor nagy.

B „pseudobasidiumok", 600-szor nagy.
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43. Az Urocystis Leimbachii elfordulása

Magyarországon.

Boros Ádám, a magyar íflóra lelkes fiatal kutatója

1919. október elején Üröm község közelében olyan Adonis
vernalis-t talált, melynek földalatti szárán, annak hypokotil

-..~'t"\

10. kép. Sterigmatocystis Szurákiana M o e s z.

részén, hosszúkás, vaskos, fekete üszkös daganatok voltak.

Ezek hossza 05—1*5 cm., összeolvadás következtében még
hosszabbak is.

Az Adonis vernalison üszökgombát még nem találtak.

Az Adonis aestivalis gyökerén Oertel talált egy üszköt,

amelyet Urocystis Leimbachii-nak nevezett el. Bár valószín-

nek tetszett, hogy a két Adonis üszökje azonos, a bizonyos-

ság kedvóért súlyt helyeztem arra, hogy az U. Leimbachii
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eredeti leírását megismerjem. Keissler K. szives fáradozá-

sának köszönhetem, hogy^hozzájutottam éhez a leíráshoz, mely
az „Irmischia"' II. (1881.) évfolyamának 4. oldalán jelent meg.

Az ürömi gomba pontos megvizsgálása alapján nyugod-
tan azonosíthatjuk az Adonis vemalis üszökjét az Adonis
aestivalis-on talált Urocystis Leimbachii-vdl.

44. Urocystis sternbergiae Moesz.

Soris in ovariis hypertrophice deformatis evolutis

;

massis sporarani pulverulentis, atro-brunneis ; sporis com-
positis globosis vei subglobosis, 20—30 fi diám., cellulis

sterilibus extus perfecte circumdatis ; sporis 1 vei raro 2 sub-
sphaeroideis, brunneis, 13—17 fx diám; cellulis periphericis

hemisphaerico convexis, pallidioribus, 6—8 /x diám.
Hab. in ovariis Sternbergiae colchiciflorae, prope

Budapest (Leg. F. Filarszky, GL Moesz, Z. Zsák).

11. kép. Urocystis sternbergiae Moesz.

A Sternbergia colcliiciflora megnagyobbodott magházá-
ban kifejld üszökfaj még legközelebb áll az Urocystis
ornithogali Koernick e-hez, amennyiben ennek is csak 1,

ritkán 2 bels spórasejtje van, melyet a küls sejtek szorosan
körülzárnak. Eltekintve attól a kis különbségtl, hogy az

Urocystis ornithogali bels spórája valamivel nagyobb (18

—

22 ju), a legfbb különbséget abban látom, hogy az U. stern-

bergiae spórái nem a levelekben, hanem a magházban fejld-
nek ki, amely körülmény ezt az új fajt a többi rokon Uro-
cystistl (ú. m. U. colchici, U. cepulae stb.) is jól meg-
különbözteti.

Ebben a tekintetben utalok arra az analógiára, amelyet
a Viola-féléken él U. violae (S o w.) Fischer de Waldh.
és az U. Kmetiana Magnus mutatnak. Elbbi a Viola-félék

levelein, utóbbi a magházban fejldik ki.

Az U. sternbergiae-t eddig csak Budapesten találták,

még pedig a Hármashatár-hegyen (Filarszky és Moesz)
és Máriaremete mellett (Zsák).
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A 11. kép magyarázata: Az Urocystis sternbergiae

összetett spórája igen ersen nagyítva. Baloldalt a spóra-

halmaz optikai átmetszete.

12. kép. Sphacelotlieca strangulans (Issatschenko) Moesz.

45. Sphacelotheca strangulans (Issatschenko) Moesz.

Ezt az üszökfajt eddig csak Déloroszországból ismertük-

Az élesszem Gr ei ni eh F. 1920. év szén megtalálta

Sükösdön, még pedig az Eragrostis minor (= E. poaeoides)

virágzatában, elég nagy mennyiségben. A virágzat az üszök

következtében ki sem fejldik, vagy csak tökéletlenül.
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A gomba megjelenésének módja és spórájának alkotása

egyezik Issatschenko Ustilago strangulans-kr\nk leírá-

sával és egyezik e faj azon két példányával, melyek egyike

a locus classicusról, Chersonból, másika pedig Tauriából

származik. (Tranzschel et Serebr. : Mycoth. Rossica

No. 104.)

A sükösdi gomba spórájának átmérje 12 p. ;
ha ellip-

tikus, akkor a spóra méretei: 12—14X9—H A*-

Mivel a spóratömeg burokjának bels felületét és az

álcolumella felületét is medd hyphafonalak fedik, azért

helyesebb, ha ezt az üszökfajt a .Sphacelotheca génuszba

helyezzük át.

A 12-ik kép magyarázata : Az Eragrosíis minor-n&k a

Spacelotheca strángulans-tól megtámadott részei a kép bal-

oldalán. A a spóra, 1000-szer nagy. B a burok átmetszete.

A burok bels felületén a medd hyphafonalak láthatók,

300-szor nagy. A kép sükösdi példányok után van rajzolva.

46. Sphacelotheca spermophora (Berk. et Curt.) Moesz.

Ezt az Európából még ismeretlen üszköt szintén

Gr r e i n i c h F. találta, még pedig az Eragrostis minor és az

Eragrosíis megastachya fü^órkéiben, Sükösdön.

Az Ustilago spermophora leírásával ugyan nem egyezik

jól, de egyezik azokkal a példányokkal, amelyeknek egyike a

keletindiai Pusából, másika pedig az északamerikai Wisconsin-

ból (prope Madison) való és amelyeket alkalmam volt a Magyar
Nemzeti Múzeum herbáriumában megvizsgálni.

A sükösdi példányok sorusai zöldek, gömbölyek, körte-

alakúak, vagy esetleg más alakúak is. (Lásd a 13. kép ide-

vonatkozó ábráit). A sorusok átmérje 1*4— 1'6 mm. Feltn,
hogy gyakran a sárga termésnek egy része is kiáll a sorus-

ból. Egy-egy füzérben csak 1—2 sorus szokott lenni és nem

:

„soris . . . crebis", amint azj: a leirásban olvassuk. A meg-
vizsgált ószakamerikai és keletindiai példányokon is kevés a

sorusok száma. A sorusokban feketésbarna spóratömeg van.

Ennek középs része eleinte fehéres columellaszer képletet

és ebbl kiágazó erezetet foglal magában, melyek szintelen,

medd spórákból állanak. A sorus zöld falának bels felületén

hyphafonalak vannak.
A columella jelenléte és a burokból kiinduló hyphafona-

lak miatt ezt az üszökfajt is a Sphacelotheca génuszba kell

áthelyezni.

A spórák nagysága 7*5—10 -

5X7*5—9 p ; faluk többé-

kevésbé szögletes gödörkóket visel.

A 13-ik kép magyarázata : A és B az Eragrostis minor
füzérkéi, bennük a Sphacelotheca spermophora egy-egy sorusa,



64 M0ESZ G.

6-szor nagy. C és D a sorusok különböz alakjai, 10-szer

nagy. E spórák, 1000-szer nagy. F egy sorus átmetszete,

20-szor nagy. J a columella sejtjei, 1000-szer nagy. K a sorus

burkának bels felületén lev sejtfonalak, 500-szor nagy.

13. kép. Sphacelotlieca spermophora (B e r k. et C u r t.) loesz.

47. A Magyar Nemzeti Múzeum újabban szerzett

érdekesebb hazai üszökfajai.

Hazslinszky 1876-ban összesen 19 üszökfajt sorol

fel Magyarországból.
A Magyar Nemzeti -Múzeum jelenleg 66 magyarországi

üszökfajt foglal magában.
Ez a jelentékeny gyarapodás mutatja, hogy a mykologiai

kutatás 1876. óta nemcsak hogy nem pihent, hanem a foko-

zott ervel folytatta a régi mesterek munkáját. Hasonló ered-

ményt tapasztalhatunk a mykologia más ágaiban is.
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A következ felsorolás csak az érdekesebb üszökfajokat

foglalja magában a legújabb gyjtések anyagából.

1. Schroeteria Delastrina (Tul.) Winter. Eddig csak

Kisbérrl (Linhart), Beszterczebányáról (Márkus) és

Pozsonyból (B a u m 1 e r) voltak példányaink. Ujabban meg-
találta Zsák Z. is Vácz mellett, a Veronica triloba termésében.

2. Doassansia sagittariae (W est.) F i s c h. Egyetlen

ismert hazai termhelye : a szeréinmegyei Kupinovo ; Sagit-

taria sagittifolia levelén (Moes z).

3. Urocystis Leimbachii Oertel. (Lásd e füzet 60.

oldalán.)

4. Urocystis Kmetiana P. Magn. Prencsfaluból volt

ismeretes (Kmef). Ujabban elkerült Aranyosmarótról is, a

Viola arvensis termésében (Moes z.)

5. Melanotaeniiim cingens (Bee k) Magn. Egyedüli

hazai termhelye ezidszerint : Budapest (Farkasrót). A Lina-
ria genistifolia él szárán és levelein (Moesz).

6. Entyloma serotinum Schroeter. Csak Pozsonyból

volt meg (Báumler). Ujabban megtalálta Budai J.

Mezcsáton és Gr r e i n i c h F. Sükösdön. Mindkét helyen a

Symphytum officináié levelében.

7. Entyloma matricariae Rostr. Csak Aranyosmarót-
ról van meg. A Matricaria inodora levelében (Moesz).

8. Entyloma eryngii (Corda) De By. Az Eryngium
campestre levelében Miskolczon (Buda i) és Aranyosmaróton
(Moesz).

9. Tilletia Guyotiana H a r i o t. Csak a máramaros-
megyei Rahóról van példányunk. A Bromus-ok gyjtemé-
nyében akadtam reá. A Tilletiát tartalmazó Bromus horda-
ccust Vágner L. gyjtötte 1875-ben.

10. TJiecaphora deformans Dur. et Mont. Egyetlen
példányunk a horvátországi Sv. Kriz (Zengg, Senj) vidékérl
való, ahol azt D o b i a s c h találta az Astragalus glyciphyllos

termésében.

11. TJiecaphora liyalina Fingerhut. Csak Sükösdrl
van meg, ahol azt Greinich találta a Calystegia sepium
termésében.

12. Sclúzonella melanogramma (D C.) Schroeter.
Tordai hasadókban, Carex sp. levelében ós Budapesten (János-

hegy), a Carex caryopliyllea levelében (Moes z). Megvan
még Trencsénmegyébl, Pozsonyból és az Ünkrl.

13. Cintractia subinculusa (Koern.) Magn. Soroksár
mellett a Csepel-szigeten (Degen) ós Sükösdön (Grreinich).
Mindkét helyen a Carex riparia magházában. — A jóval

gyakoribb C. caricis többféle Carex magházában él.

14. Ustilago scabiosae (S o w.) Winter. Csak Nagy-
bányáról van példányunk. A Knautia arve?isis portokjában.

(J á v o r k a).
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15. Ustilago major Schroeter. Ujabban több helyrl
kaptuk. Nevezetesen : Rétyi Nyír (Háromszék m.) a Silene

otites portokjában (M o e s z) ; Orsova Silene densiflóra

(Péter fi); Sükösd (Grreinich) és Halomegyházpaszta, Üll
mellett (Degen). Utóbbi két helyen a Silene parviflora
portokjában.

16. Ustilago holostei De By. Budapest: Gellérthegy

(F i 1 a r s z k y), Hármashatárhegy (Moesz); Szvinicza, Krassó-

Szörény m. (Degen). A Holosteum ambellatum tokjában.

17. Ustilago ornithogali (Schmidt et Kunze) Magnus.
Csak Sükösdrl van példányunk, melyet Grreinich gyjtött
a Gagea a?-vensis levelén.

18. Sphacelotheca polygoni-vivipara Se h ellenbe rg.

Egyedül a Bucsecsrl van meg. A Polygonum viviparum
magházában (Moes z).

19. Sphacelotheca strangulans (Issatschenko) Moesz.
(Lásd e füzet 62. old.)

20. Sphacelotheca spermaphora (Berk. et Curt.)
Moesz. (Lásd e füzet 63. old.)

(A növénytani szakosztály 1920. december 22-én tartott ülésébl.

Gímesí Nándor: A Bídens-fajok virágának

fejldése.

(6 mikrophotografiával.)
•

E dolgozat a Bidens-ía,jok virágfejldését tárgyalja.

A vizsgálatok anyagául a Bidens tripartita L., a B. ferulae-

folia DC, a B. cernua L., a B. pilosa L. és a B. bipinnatalj.

fajok különböz fejlettség virágaiból készített sorozatos met-

szetek szolgáltak. A vizsgálatok eredményeit vázlatos tör-

ténelmi áttekintés vezeti be, amely fleg a Compositák csé-

széjére és alsó állású termjére vonatkozó irodalmi adatokat

tartalmazza a vizsgálódások irányításának megfelelen, a hely-

szke miatt azonban csak az eredeti feldolgozás rövid fogla-

tataként. A vizsgálatok adatait mikrofotografiák illusztrálják.

I. A Compositák csészéjére és alsó állású termjére
vonatkozó ismeretek története.

1. A Compositák csészéje.

Linné1 a Bidens-i&\ok fogait paleáknak tekintette.

De C a n d o 1 1 e,
2 E n d 1 i c h ér3

, B i s c h o f
4 véleménye szerint

1 Genera Plánt. Ed. V. 1754. p. 362.
2 A. v. Bunge, Anleitung zum Stud. d. Bot. II. Aufl. 1844. p. 95.

3 Genera Plánt. 1836—40. pg. 3, 55, 413.
4 Handbuch der bot. Terniinologie, I. 1833., p. 453, 455.


