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Az Ericaceákkal kapcsolatban a humuszról, gr. Silva
Tarouca fent idézett könyvében, 1912.-ben ezeket irtam

:

„A második, még sokkalta nehezebb talány, amely a szak-
embereknek egész karát kivánja, a humusz kérdése, melyet
a természettudományok különböz ágai csak egyesült er-
vel fejthetnek meg. Csak ha ennek a bonyolult világnak tör-

vényszerségeit pontosan ismerni fogjuk, leszünk képesek
a mi humuszágyainkat, valamely tetszleges helyen, olyan
kémiai, fizikai és biológiai egyensúlyba, biztosan és tartó-

san helyezni, amely az illet Ericacea fajnak megfelel. Csak
szilárd tudományos alapon állva, lesz lehetséges feltétlenül

megbizható termesztési elírásokat adni ! A gyakorlatból
merített termesztési receptek egyszer beválnak, máskor csü-
törtököt mondanak, aszerint, amint a most még ismeretlen
tényezk kedvezen vagy kedveztlenül hatnak, amit a
priori megállapítani nem lehet. Innen ered a sok ellenmon-
mondás, a balsiker és a váratlan siker."

Azóta haladt a humusz ismerete: eltérbe lépeü a ta-

lajok savtartalmának fontossága, aminek a mezgazdaság
szempontjából nagy jelentsége van : az agrogeologus pe-
dig mindig jobban értékesiti a növényzet útmutatásait. Re-
ménylem az agrogeologus gy^^.kori vendége lesz annak a
jelii humusz-múzeumnak, mely a kertész és a növényhono-
sitó részére kincset fog jelenteni.

Esztétikailag ott a kultúra — mirabile dictu — még az
akácz telepítéssel is csak keveset rontott ; a növényfldraj-
zilag is indokolt Pinusok ültetésével még fokozta is a ter-

mészetes kép hatását. Jeli összhangzó akkordokban el-

cseng kontrasztjaival már mai állapotában is hatalmas
park, amely csak csekély korrektúrára szorul.

A növénygeográfiaí alapon álló tájalakitónak Jeli geo-
plasztikai, edaphikus, klimatikus és hydrologiai viszonyai
gazdag lehelségeket nyújtanak, melyek kihasználását nem
akaszthatják meg a mai viszonyok nehézségei sem.

Malonyát egyedül csináltam, mint kezd, a jelii nö-
vényrezervációt és parkot pedig sok évi tapasztalatom és
beható tanulmányaim alapján akarom megteremteni. Ezen
munkámhoz kérem a tudományos körök támogatását.

(A növ. szakosztály 1923. nov. hó r4-én tartott ülésébl.)

Mágocsy-Dietz Sándor: A tölgylisztharmat

peritheciumainak megjelenése hazánkban.

Általában ismeretes szerte hazánkban a tölgyek leveleit

ellep lisztharmat, amelyet Európában és pedig Franciaor-
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szagban elször figyeltek meg 1907 szén és amelynek ha-
zánkban való megjelenésérl 1908 év sze óta van biztos
tudomásunk.^ Ez id óta az egész ország tölgyeseiben el-

terjedt és tuciomásom szerint minden évben megjelenik ki-

sebb-nagyobb mértékben. Elterjedése ellenére azonban Euró-
pában a legutóbbi évekig konidiumokkal való szaporodása
volt ismeretes. A lisztharmatot jellemz peritheciumok fej-

ldését kétségen kivül csak Arnaud és Foéx figyelte meg
191 l-ben Cavillargues mellett Franciaországban." Dr. Behrens
J., 1920. október 9-én Hildesheim mellett találta meg a pe-
ritheciumokat, egyetlen egy levélen.'

A tölgylisztharmatot én is évek óta figyelemmel kisér-

tem, de minden eredmény nélkül, mig végre az 1922. év
szén bségesen találtam meg a peritheciumokat és pedig
els Ízben 1922- ev szeptember ho 24-én, Budapest környé-
kén, a Zugligetben, a Mátyás király-út alatti cserjés terüle-

ten a Csiflagvölgyi-út közelében és pedig elég bven. Majd
ugyanazon év október hó 8-án ugyancsak Budapesten a kis

Hárs-hegynek a Ferenc-halom felé es lejtje alsó részén és
pedig olyan bségesen és fejlett állapotban, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum exsiccata kiadványa számára is bsége-
sen begyüjthettem.

A peritheciumokat a budai hegyekben tenyész összes
tölgyfajokon megtaláltam, kivéve a csertölgyet, amelynek
iisztharmatos leveleit eredmény nélkül vizsgáltam. A peri-

'theciumok a fiatal sarjak, vagy a kési (Szent János) hajtá-

sok levelein fejldtek ki leginkább, és pedig azokon, ame-
lyeket a nap sugarai- hosszabb-rövidebb ideig értek. Teljesen
beárnyékolt leveleken hasztalan kerestem, de a félárnyék-

ban levkön itt-ott akadt egy-egy perithecium. A napnak ki-

tett leveleken bségesen fejldtek, st már spóráikat is meg-
érlelhették, mert a sárgás, sárgásbarna peritheciumok mel-
lett egészen feketéket is találtam.

Ezek után az eredmények után kérésemre többen ér-

dekldtek a peritheciumok megjelenése iránt és sikerült is

többeknek azokat megtalálni még ugyanezen hónapban igy

Dr. Varga Ferenc tanár úrnak .^ szód környékén. Kará-
csonyi Jen egyetemi tanársegédnek Esztergom vidékén és
egy hallgatónak .Miskolc mellett^ amibl arra következtetek,

'Róth Gyula: Érdekesebb e.setek a központi erdészeti állomás
munkakörébl. Erdészeti Kísérletek X. 1908. 126. 1. — Dr, Kövessi Fe-
renc: A tölgyet pusztitó lisztharmat gombáról es az ellene való védeke-
zésrl. Erdészeti Lapok XLIX. evf. 1910. 352—363. 390-39^.

^ Comptes rendus de l'Acad. Paris 1912. vol. 154. p. 1302.

. •' Die Perithecien des Eichenmehltaus in Deutschland. Zeitschrift

iür Pflan'enkrankheiten. Bd. XXXI. 1921. S. 108-110.
''Bálás Emil m. kir. ferdmérnök Tatáról 1923 év január havá-

ban küldött peritheciumos tölgyfa leveleket Fehér Dániel fiskolai

íanár úrnak. Erdészeti Lapok. LXII. évf. 1923. 71. 1.
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hogy bizonyára hazánk más részein is jelentkeztek perithe-

ciumok.
Érdekes jelenségnek tartom, hogy mig Franciaország-

ban 1911-ben, Németországban csak 1920-ban sikerült na-
gyon is szórványosan, jóformán csak egyszer megtalálni,

addig nálunk mindjárt, megjelenésének megállapitásakor
már jelents mértékben való megjelenésérl tudok beszá-
molni. És hogy ez esetben nincsen tévedés, hanem, hogy
ugyanazon gombáról van szó azt igazolták a Moesz Gusz-
táv mykologusunkkal végzett mikroszkópi vizsgálatok, amelyek
kétségen kivül igazolták, hogy a peritheciumok megfelelnek
a Microsphaera alni (Wallr.) Wint. var. quercina (Schwein)
Néger, fajra vonatkozó leírásoknak és méreteknek. Kérdé-
ses már most miiyen körülményeknek köszönhet, hogy az
eddigi ismereteink szerint kétségen kivül Amerikából szár-

mazó lisztharmat éveken át való konidiumos szaporodása
mellett oly ritkán fejlesztve peritheciumokat, a folyó évben
oly bségesen fejlesztette azokat. A kérdésre teljes alapos-
sággal csak beható vizsgálat és körültekint kutatással le-

het megadni a feleletet. Ez nem is szándékom most, de
eddigi tapasztalataim alapján megkísérlem a jelenséget ma-
gyarázni, anélkül azonban, hogy magyarázatommal a je-

lenséget teljes mértékben megoldottnak tartanám.
Kétségen kivül az Amerikából származó tölgy-liszthar-

matnak az európai viszonyok közt talán eltér tényezk
hatása alá jutva, bizonyos idre volt szüksége, hogy meg-
honosodjék, illetleg, hogy az itteni viszonyokhoz alkalmaz-
kodjék. Ez id alatt nem nyervén meg a tenyészéséhez
szükséges valamennyi tényez kedvez hatását — nem fej-

leszthette ki szaporodásának összes szerveit. Az alkalmaz-
kodási idszak elmultával már most különösen itt nálunk
meglehetsen kés sszel mégis bségesen fejlesztett peri-

theciumokat. Számba véve már most, hogy a lisztharmat-
fajok kedvez fejldése, de kivált peritheciumainak fejldése
meleg, száraz, napos idjárást kivan meg, valószínnek
kell tartanom, hogy az idei hosszú, verfényes sz a meg-
honosodott fajnak megadta a tölgylisztharmat peritheciumai-
nak fejldése szükségelte tartós, száraz, meleg hosszabb
idszakot és igy azok a kedvez feltételek közt kifejldhettek.'

Nagyon kívánatos, hogy a megfigyelések, különösen a
máshonnan származó fajokra, kés szig kiterjesztessenek
és igy életjelenségeiket biztosan megállapíthassuk. Ezért fo-

kozottabb figyelemmel kell kisérnünk az Európában honos
Oidium Tuckeri fajt is, amelynek peritfieciumait már 1892.

^ Magyarázatom valószínségét némikép igazolja, hogy 1923. év ok-
tóber 14-én Budapesten, ugyanazon helyen, st ugyanazon fákon ismét
megtaláltam a peritheciumokat.
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évben Franciaországban, 1900. és 1919. évben Németország-
ban megfigyelték,^ holott nálunk tudtommal ezt még nem
figyelték meg.

(A növénytani szakosztály 1922. október 11.-én tartott ülésébl.)

Moesz Gusztáv: A tölgy magyarországi

lisztharmatja.

Mágocsy-Dietz S. 1922. szept. havában, Budapesten,

a Kis Hárshegy alján a molyhos tölgy levelén megtalálta

a tölgy lisztharmatjának peritheciumát. A bven gyjtött

anyagot átadta a „Flóra Hungarica exsiccata" részére. A
M. N. Múzeum növénytani osztálya sietett ennek az érté-

kes és feltn gombának kiadásával és nekem jutott az a

feladat, hogy az anyagot kiadás eltt átvizsgáljam és sche-

dáját megszerkesszem.

Már Mágocsy-Dietz S. is megállapította, hogy ezek a

peritheciumok azonosak azzal a Microsphaerával, amelyet

régebben Amerikában és ujabban Franciaországban és Né-

metországban megtaláltak ; utóbbi két országban csak igen

gyéren. Néger Mícrosphaera alni (Wallr.) Winter uar. ille-

tleg forma quercina N ege r-nek nevezte a gombát. így ne-

vezte Mágocsy-Dietz S. is. Ugyanabban az idben megta-

lálta a peritheciumot Varga Ferenc Aszódon, a kocsányos

tölgyön, Scherffel Aladár Gödölln, magam Budapesten, a

Zugligetben, a molyhos tölgyön ^'' Fehér Dániel közlése

szerint (Erd. Lapok. LXII. 1923. 71—72. old.) Bálás Emil
m. kir. ferdmérnök Tatán, a cser levelén. Egy évvel ké-

sbb, 1923. szept. 7.-én megtaláltam a peritheciumot Szé-

kesfehérvár mellett, az Iszka hegyen, molyhos tölgyön

;

szept. végén Temesrékás mellett, gróf Ambrózy Lajos
határmnjori parkjában a kocsányos tölgyön és okt. közepén
Budapesten, a Kamara-erdben, molyhos tölgyön.

A gödölli és tatai gombát nem láttam Mágocsy-Dietz
S. és Varga F. gyjtését azonban alkalmam volt behatób-

ban megvizsgálni és vizgálatom eredményét a következk-

ben közlöm.

A morfológiai jellemvonások a gombát kétségtelenül

^ Gerhardt K. Über das Auftreten der Schlauchfrüchtem von Oidium
Tuckeri am Weinstock. Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft Bd. XXXVIII.

1920. p. 156-58.


