
Mindezek arra kenyszeritenek, liogy legaläbb bizonyos esetek- 
ben toväbbra is a fagyot tartsam a torzuläs okozoja.nl. Nem tar- 
tcm azonban kizartnak azt, liogy a torzuläs a B renxer  magyarä- 
zata szerint is letre jöliessen.

Nem lehetetlen a mutäciö es az öröklött diszpoziciö sem; erre 
azonban eddig semmi bizonyitek nincs, söt ellenkezöleg, olyan 
fenyök, amelyeken több even at torzult tobozok fejlödtek, amint 
örömmel allapithattam meg, egy-ket evben teljesen ep tobozokat 
fejlesztettek.

Igy tehät megfigyeleseim es kiserleteim alapjän, W ille köz- 
lesevel13) szemben is fenn keil tartanom azt a magyarazatomat, 
hogy a torzuläs igenis a i'agy okozta pathologikus jelenseg.

Der Verfasser hat drei Jahre hindurch Versuche an Picea 
excelsa und an Picea pungens angestellt um die Ursache der 
Zurückkrümmung der Fruchtschuppen zu ermitteln. Der leitende 
Gedanke bei diesen Versuchen war, die jungen Zapfen vermittelst 
Anwendung rasch verdunstender Flüssigkeiten (Chloraethyl) einer 
starken Abkühlung zu unterwerfen und auf diese Weise eine dem 
Frost ähnliche Wirkung hervorzurufen. Durch Versuche wurde 
vorerst die Zeitdauer des Besprühens und die Menge der Flüssig
keit festgestellt, welche schon verhängnisvolle Wirkungen, Gewebs- 
nekrose und den mit ihr einhergehenden Abfall der Zapfen her
vorruft, bis zu welcher also die Abkühlung nicht erfolgen soll. 
Die Versuche, welche unmittelbar nach erfolgter Befruchtung ein
setzten und im Laufe welcher es dem Verfasser gelungen ist, zu
rückgekrümmte Fruchtschuppen künstlich hervorzurufen, haben 
die schon vor Jahren veröffentlichten Erklärungen des Verfassers 
bestätigt, der diese Erscheinung hauptsächlich auf eine durch 
Frost verursachte Gewebsveränderung und auf die mit dieser ein
hergehenden Ernährungsstörungen zurückführt.

A Magas Tatra aljän termö nehäny CharafeleröL
Irta: Dr, Filarszky Nandor (Budapest).

(Az I. sz. tabläval.)

A Magas Tatra delkeleti reszenek aljän elterülö nagy fenn- 
siknak botanikai szempontbol ketsegkivül legerdekesebb, legvon- 
zöbb resze azon terület, melyet nyugat felöl a Feherviz, kelet felöl 
a Belapatak hatärol. Az egesz videket a Feketeviz szeli ät es 
mintegy ket reszre osztja; a Feketeviz jobb oldalära esö resze a 
felläpok videke, baloldali reszet pedig nagyobb, kisebb kiterjedesü 
alläpok, retiläpok boritjäk. Elöbbi az ev minden szakäban az algo- 15

15) i. m. 380. 1.
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logusnak valosagos kincsesbanyaja, de nagy mertekben kielegiti a 
bryologust es nem egy erdekesebb, ritkabb fajjal megörvendezteti 
a harasztfele es magvas növenyekkel foglalkozö szakbotanikust is. 
A terület mäsik resze, a reti lapok videke kevesbbe vonzonak lat- 
szik, de azert itt is nem egy ritkabb növenyfaj. bukkan elö a 
közönseges, tömegesen termö lapi növenyek között, legerdekeseb- 
bek azonban e területnek melyebben fekvö reszei, melyeket meg 
a legszärazabb nyär derekan is reszben vagy egeszen viz borit. 
Erdekesnek keil ezt jeleznem Chara-vegetaciöja miatt is, mely a 
Magas Tatra aljan eppenseggel nem gyakori jelenseg.

Annak idejen csaknem minden nyaron fordultam meg es gyüj- 
töttem e videken; utoljära 1916-ban, d e , G-y ö r f f y  I. es d e ,  K ü m - 
m e e l e  B. szaktarsaimmal együtt järtam be ügy a Roknsz fellapos 
területet, Yalamint a Szepesbela liatäräban fekvö ,,Sarberek“ alatt 
elterülö ,,Bollwiese“ nevü reti lapot. Akkori gyüjteseink legerte- 
kesebb eredmenj-ekent szerepelt a Pedicularis sceptrum-Carolinum 
L., a Botrychium Matricariae ( S c h e a y k ) S p e e x g e l , melyet 
G-y ö r f f y  mar korabban fedezett fei a Lersch-villa közeleben, a 
Batrachospermum monilifornie R o t h  es a lap több helyen begjmj- 
tött Chara-felek. Utöbbiakat akkor kellökepen preparalva es sza- 
ritva felretettem, közelebbröl nem foglako'ztam velük. A mnlt ev 
vegen G y ö e f f y , ki evek öta e szep videken, kies helyen tölti a 
nyarat, nagyobb Chara-kollekciöval örvendeztetett meg, amelynek 
nagy reszet ugyancsak ,,Bollwiese“-n gyüjtötte asszisztensevel, 
d e ,  K o l  E e z s e b e t t e l  együtt.

Most a regebben es üjabban gyüjtött anyag pontos ätvizsgä- 
läsa nem vart eredmenyre vezetett: egyik alak ugyanis nj fajnak 
bizonyult es ez a legntöbbi gyüjtesben több formaban is került elö. 
A Charae perfecte corticatae, Diplostichae, Tylacanthae csoport- 
jäba valö. Ezt az üj Charät, melyet ktilsö alakjanak, de különö- 
sen szerkezetenek feltünö nagy vältozatossaga jellemez, Chara sce- 
pusiensis neven vezetem be az irodalomba; reszletesebb leirasa a 
következö:

Chara scepusiensis E.
Egylaki növenyke, telepe alaesonyabb vagy legfeljebb 20 cm. 

magassàgot ér el, gyengén vagy erösen inkrusztalt, e szerint hol 
tiszta zöld, hol szürkés-zôld vagy penészzôld szint mutât, 
kevésbbé tôrékeny. A gazdagon elâgazô tengely âgaival együtt 
alsô részében gyakran heverô, csomôi itt vastagok, mâr sngarak 
hijjân vannak, vagy egyik-mâsik csomôn még a sugarak maradé- 
kai lâthatôk; gyakran egy-egy ilyen alsô csomôn két âg is fejlô- 
dik és ezek vagy egyenlö fejlettségüek vagy az egyik valamivel 
kisebb a mâsiknél; legtôbbnyire az alsô âgak mind olyan hosz- 
szuak, mint az ôket létesito tengely vagy csak kevéssel rövideb- 
bek; innen van, hogy az egész telep sürü, tömött bokrocskâkat 
képez, melyek alsô részükben csak a sugârtalan tengelyek laza
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szovedékébol állanak, míg felsö részükben a már sugaras csomók 
hol lazábban, hol sürübben egymásra következve sugárorveikkei 
sürün összetömörülnek és süríí gyepet formálnak. Ugyanolyan sürü 
gyepet képeznek a nem heverö és utóbb fel egyenesedö, hanem az 
egyenesen felálló, gyérebben elágazó tengellyel bíró novénykék is, 
melyeken a sugártala-n csomók száma is jóval kisebb. A sugárta- 
lan tengely és ágrészletek a telep magasságához viszonyítva vas- 
tagok, erösek, hajlékonyak, nem oly torékenyek, mint a felsó 
sugaras végeik. Kérgezésük nem mindenhol normális, némely 
internodiumon a kozép és oldali kéregsejtsorok csaknem egyenlök, 
az internodiumok nem barázdáltak; általaban azonban tisztán látni, 
hogy a kozépkéregsejtsorok erösebben fejlette'k és az oldali kéreg
sejtsorok folé emelkedve, azokat részben fedik is. Az alsóbb inter- 
nodiumokon gyakran a kéregsejtsorok itt-ott erósebb novekedésük 
folytán a centrális sejttöl elválva, kisebb-nagyobb mértékben ki- 
dudorodnak, úgy, amint ezt más vastagabb tengelyü Chara-fajo- 
kon is tapasztalni lehet. Míg az alsó internodiumok körülbelül 
2 cm. hosszúak, sót hosszabbak is, addig a felsök vagy hirtelen 
vagy fokozatosan tetemesen rövidülnek, a sugárorvok óket majd 
teljesen betakarják. A kéreg tüskéi kicsinyek, aprók és csak a leg- 
felsó internodiuinokon t-isztán láthatók; itt-ott mint erösen kiálló 
kis gombalakú szemölcsök tünnek szembe, vagy mint tövükön erö
sen visszagörbült kis kampók a tengelyhez simulnak; a kozépso és 
alsó internodiumokon már teljesen hiányzanak. A melléksugarak 
igen külónbozoképen jutnak kifejlódésre, a lejebb eso sugaras ten- 
gelyesomókon legtöbbnyire még teljesen hiányzanak, ezeknek mel- 
léksugárkoszorujuk nincsen, a feljebb eso csomókon, mint apró sze
mölcsök jelennek meg egy vagy két sorban, többnyire azonban a 
sorok hiányosak, különösen a melléksugárkoszorú alsó része, mely- 
nek tagjai különben is rendszerint kisebbek, mint a felsö sor tag- 
jai; vagy csak a felsö sor van meg, az alsó egészen hiányzik; a 
legfelsö tengelycsomókon rendszerint mind a két sor van meg. 
Az alsó már sugártalan tengelycsomókon természetesen a mellék- 
sugaraknak sincs nyoma. Az egyes sugárórvokon 6—8 számban 
fejlödö sugarak némely alakon igen rövidek, másokon 1 cm. hosz- 
szúak vagy hosszabbak is lehetnek, teljesen kéregtelenek vagy 
némely sngárorvben legalsó tagjuk hiányosan kérgezett, amennyi- 
ben csak néhány felsö kéregsejtsor, mely az elsö sugárcsomóból 
ered, halad az internodium kozepéig; még ritkábban a sugarak- 
nak alsó 1—2 tagja teljesen bekérgezett-; ilyen különbözö szerke- 
zetü sugarak egy és ugyanazon sugárorvben is fordulhatnak elö. 
Rendszerint a sugarak alsó 1—2 tagja, néhol a harmadik is ferti- 
lis; internodiumaik hol rövidebbek, hol hosszabbak, de mindeii 
esetben közepük táján tobbé-kevésbbé duzzadtak, tonnaalakuak, 
minek kovetkeztében a sugarak kevéssejtü csomóikon mintegy be 
vannak füzve; hasonló képet nyujtanak a sugaraknak többnyire 
négysejtü, mindig hosszabb végszelvényei is, amennyiben itt az
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egyes sejtek még feltünóbben oltenek tonnaalakot, leghosszabb es 
legvastagabb természetesen az elsó sejt és fokozatosan és arányo- 
san kisebbedik a tobbi három sejt, a végszelvény utolsá vagy 
csúcssejtje mindenkor kis lekerekített, tompahegyü kúpalakú sejt. 
A sugarak mind rendszerint erósen ívelnek befelé és csúcsukkal 
tobbnyire a tengelyt is érintik. Legfeltünóbb az osszes sugársej- 
teknek igen vastag sejtfala, mely külonosen a végszelvényt alkotó 
sejteken otlik szembe, de kíilonben a sugárkákon, az apró tüské- 
lien, melléksugarakon és a kéregsejteken is szembetlind és a faj- 
nak egyik jellemzóbb tnlajdonsága. A sugárkák mind szintén vas- 
tagok, az oldaliak a leghosszabbak, kevéssel vagy sckkal hosszab- 
bak az érett oogoniumok- és oospóráknál, de lehetnek rovidebbek 
is; a mellso sugárkák. mindig rovidebbek, a liátsók rendszerint 
ninesenek kifejlodve vagy csak mint apró gombalakú szemolesok, 
de néhol mint kis kúpalakú sejtek jelennek meg a sugarak egy- 
némely nódusán. Az ivarszervek együttesen egyenként, az anthe- 
ridiumok néhol párosan is fejlódnek a sugarak 1—2—3 esemóján; 
az a.ntlieridiumok kozépnagysaguak, mindig kisebbek az erett 
oogoniumoknál; korábban fejlódnek és érnek meg, mint az cogoniu- 
mok; míg a legfelsó sugárorvok fertilis sugarain az antheridiu- 
mok már csaknem teljesen kifejlettek, sót már éró félben vannak 
vagy már kezdenek széjjel liullani, felettiik a>z oogoniumok még 
igen fejletlenek vagy még fejlódésnek sem indultak; viszont a 
lejebb eso sugárorvok sugarain már csak oogoniumok vannak, az 
antheridiumoknak már nyomát sem látni épp úgy, mint a még idó- 
sebb cospórás sugarakon. Az oogoniumok koronasejtjei szintén igen 
vastagfaluak és tompahegyü csúcsukkal szétállók. Az oospórák 
sotétbarna színüek, csaknem feketék, felületükon a spirális léees 
csavarulatok élesen kiemelkednek. Mindezt csak a mészinkrusztá- 
ció feloldásával lehet tisztán és jól megfigvelni. A novénykék 
élénken a Chara pseadogymnophylia F.-ra emlékeztetnek, de a leírt 
jellegzetes tulajdonságok miatt mégsem sorozhatók a Chara pseu- 
dogyninophylla alaksorozatába.

Egy és ugyanazon lapos területen ót jól megkülonbóztetheto 
formaban került eló, de formakore bizonyára nagyobb lesz más 
termóhelyek szabta életviszonyok kozott. Az egyik forma 
(/. sphagnoides F.), mely a legalacsonyabb (3—8 cm.) és sürü 
tomótt gr^epekben no, élénken valami Sphagnum-ra emlékeztet; 
miután a tengely és againak felso részében az internodiumok már 
igen rovidek és a sugarak az internodiumoknál jóval hosszabbak, 
a felsó sugárorvok sürün bojtszerüen borulnak egymásra. A tobbi 
négy magasabb (10—20 cm.) forma kózül egy (/. hreviradiata F.) 
az által tünik szembe, hogy vastagabb tengelycsomói vannak és 
sugarai igen rovidek, nagyobbrészt medddk még a hosszabb (korül- 
belül 20 cm.) tengely felso, csúcsalatti, ossze nem tómorülo 
sugárorvókben is. Ehhez egy harmadik forma (/. glaucescens F.) 
áll kozel, de sugarai hosszabbak és a felso orvokben kivétel nél-
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kül fertilisek; felsö, fokozatosan és feltünöen kisebbedö 3—5 sugar- 
ürve sürübben következik egymâs utan és mintegy tömött szürkés- 
zülcl rö'vicl füzérkét képez. Egy negyedik formât (f. glauca F.) 
a tengelyesûcsban sürün összetömörlüö sugärörvök képezte füzér- 
kék sajâtsâgos penészzôld szine jellemzi, milyent a többi formân 
szâritott àllapotban nem lebet észlelni. Az ötödik forma (f. strict a 
F.) valamennyi között legtisztâbban tünteti fel a faj jellegzetes 
tulajdonsâgait, de tengelye kevésbbé âgas és nem ugy, mint a 
többi formân, heverô és felegyenesedô, hanem mereven egyenesen 
l'elâllô; su garai mind kéregtelenek; legerôteljesebb valamennyi 
között, bar nem a legmagasabb közöttük.

Mindezen formâknak részletesebb leirâsâf a Char a- félékrôl 
szélé, évek ôta készülô, de befejezéshez mâr közel allô nagyobb 
monografiai munkâm fogja liozni. 1916. jûlius 14-én csak a 
f. glaucescens-1 gyüjtôttük nagyobb mennyiségben a Flora Hunga- 
rica exs. szâmâra, ott ki lesz adva. Ugyanez a forma, va-lamint 
a többi is a G-yôeffy és K ol 1926. jûlius 13-ân, Sârberek melletti 
,,Bollwiese“ nevü réti lapon szintén nagyobb mennyiségben gyüj- 
tötte anyagbôl került elô.

A Magas Tâtra aljân gyüjtôtt egyéb Char a-félék a 
következök:

Char a foetida A. Br. f. cuspidata Mig. a ,,Bollwiese“ nevü 
réti lâp egyik nagyobb és mélyebb nyilt vizü tôcsâjâban, vasoxy- 
dullal teljesen bevonva és egy mâsik közel esö kisebb tôcsâban 
csak mésszel inkrusztâlva; utôbbi némely tekintetben csekély el- 
térést is mutât elöbbitöl. 1916. jûlius 14. F ilarszky és K ümmerle.

Char a foetida A. Br, f. gracilis M ig . Sârberek melletti Boll- 
wiese. 1926. jûlius 13. G yôrffy .

Char a foetida A. Br. f. minuta Mig. Magas Tâtra töve, 
„Fohrwiesen“ Szepesbéla és Rôkusz kôzt, 1925. jûlius. G-yôrffy .

Char a foetida A. Br. f. subcapitata Mig. Magas Tâtra aljân, 
„Bohrwiesen“ Szepesbéla és Rôkusz kôzt. 1925. jûlius. K ol E.

Char a foetida A. Br. f. tenuifolia Mig. Magas Tâtra aljân, 
Aiborna mellett, a „Bierbrunn“ nevü savanyûviz'furrâs kifolyâsâ- 
ban. 1925. jûlius 28. G yorffy .

Char a foetida A. Br. f. tenuis V ilhelm . Magas Tâtra tôvén, 
„Rohrwiesen“ Szepesbéla és Rôkusz kôzt. 1925. jûlius. K ol E.

"Valamennyi forma üj Magyarorszâg Chara- féléirôl szôlô 
jegyzékemben.

Ueber einige Characeen am Fusse der Hohen Tâtra.
Von : Dr. Ferd. Filarszky (Budapest).

(Mit d. Tafel No I.)

Die am Eusse des südöstlichen Teiles der Hohen Tâtra sich 
erstreckende Hochebene, welche im Westen das Weisswasserthal, 
im Osten das Bélabachthal begrenzt, ist für den Botaniker ent-
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