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elongata pauciflora; ramuli inferiores axillares adscendentes eum
pedunculis apprese laxe tomentosi aculeis raris et glandulis con-

spicuis instructi Flores magni petalis laté ovatis albis
;

stamina

stylos virentes superantia. Calyces patentes canovirides tomentoso-

pilosi glandulis aculeisque tenuibus rarissimis obsiti. Fructus

incompleti. Ovaria glabra.

Habitat in frutetis ad viam publieam ex Kudno Újbányám
ducentem. Frutex unieus.

107. B. pseudoidaeus Lej. Rév. FI. Sp. p. 101. = B. caesius

X Idaeus.

Üreseit prope Bakabányam am rivum «Hampoch»
;
Dacsólam

et Szuhány ad muros hortorum.

Elnyomorodott virágú Akáczfa.

(Bobinia pseudacacia forma cleistogama Tuzson in Math. és Ter-

mészettud. Értesít XXIV. 4 [1906] p. 768.)

Irta : Seyinann Vilmos (Budapest).

(4 szövegközti ábrával.)

Dr. Tuzson János a «Matkematikai és Természettudományi
Értesít» XXIV. kötetének 4. füzetében (1906) «A kleistogamia

új esete» ezímen egy esztergomvidéki Bobinia Pseudo-Acacia L.-t

ír le, mely Vadászfi erdtanácsos megfigyelése szerint minden
évben tisztán kleistogam virágot hajtott. F. évi junius hó 2-án,

Dk. Simonkai Lajos tanár úr felkérésére Esztergomba utaztam,

hogy a Bobinia Pseudo-Acacia forma cleistogama-bi példányokat
gyjtsék. Simonkai tanárt, megírandó Dendrologiája érdekében az

Akáczfa e különös, virágzása rendkívül érdekelte.

A két öreg Akáczot már a Dr. Tuzson által leírt különös
termetük után is hamar felismertem a Pilis-Maróira vezet ország-

úton, az esztergomi vám közelében. Nagy volt azonban meglepe-
tésem, a mikor a két fa virágait teljesen elütknek találtam az

említett czikkben leírtaktól. Dr. Tuzson Bobinia Pseudo-Acacia
forma cleistogama- jánál a virágszirmok a teljesen kifejlett virá-

goknál alig emelkednek a csésze fölé, míg az általam e fákon
észlelt virágok túlnyomó többségénél a szirmok kb. 2-szer hosszabbak
a csészénél. Budapesten a virágfürtöket tüzetesen vizsgáltam meg
s többféle virágot találtam rajtuk, melyek azonban mind elütök

voltak a Bobinia Pseudo-Acacia L. rendes virágaitól. A szirmok
többé-kevésbé nyomorékok, összezsugorodtak, de csipesszel, némi
ügyességgel szét lehetett bontani ket, noha nem minden esetben.

A párta, mint említettem, a virágok legtöbbjénél kétszer hosszabb
a csészénél, a csúcsán nyitott és belle a bibe kiáll

;
egy részénél

azonban a párta teljesen bezárja a bibét. A legtöbb virág ilyen

alkotású, csak egynéhány olyan virágot találtam, amely a Dr. Tuzson
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Fig. 1. ábra. A Robinia Pseudo-AcaciaL. forma deistogama Tuzson virágzata
többé-kevésbé kifejlett szirmokkal és részben kiálló bibékkel. — Bltenstand dér

Robinia Pseuilo-Acada L. forma deistogama Tuzson, mit mehr oder weniger
entwickelten Petalen und teilweise hervorragenden Griffeln.

2. ábra. Robinia Pseudo-Acacia forma deistogama Tuzson a—e különböz alakú

virágok; f nvolczfogú csésze (felhasítva). — a—e versehieden förmige Bliiten;

f aelitzáhniger Kelcli (geöffnet).
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által leírtakkal megegyezik. A virágok állása is némileg elüt a

tárgyalt, úgynevezett «forma cleistogarnátólv

.

A virágok mind a

virágzat tengelye felé görbülnek olyformán, mint azt az 1. ábrán

igyekeztem feltüntetni. A bibe a rendes ákáczvirágokétól nem
különbözik, csak annyiban, hogy elgörbült, néha elcsavarodott,

habár több virágnál egyenes bibét is találtam. A porzók meg-
egyeznek a Dr. Tuzsox által leírt forma porzóival és számuk nem
állandó. A 2. ábrán különböz virágok rajzát mutatom be. A csésze

változó; találtam nyolczfogút is (1. 2. ábra).

Két oly virágot is találtam a többi között, melyek mind-
egyikénél két term fejldött ki és mindenik term külön nyélen,

külön carpidiumból fejldött ki. A két term egy közös porzócs

Fi?, a. ábra.

a ligy ikervirág (Zwillingsblüte). -

b Ugyanennek porzócsöve (Staubfáden-

röhre derselbent — c Ugyanennek két
termje (die beiden Fruchtknoten der-

selben). — d A porzócs sziromfügge-
léke (Petaloides Anhangsel dér Stanb-

fádenröhre).

Fig. 4. ábra.

Csírázó pollenszemek. — Keimende
Pollenkörner.

által volt körülvéve
;
a porzók száma 14 volt (1. 3. ábra). A szirmok

száma és a csésze alakja ikervirágokra engedett következtetni.

Az ikervirágoknál azt az érdekes megfigyelést tettem, bog}' a

porzók közös csövébl, a porzók külön nyelei között, középtájon
vitorlaszer, fehér sziromrész ntt ki (1. 3. ábra).

Dr. Tuzson érdekes megfigyelését, t. i. hogy a pollenszemek
már a portokban tömlt hajtanak, én is észlelhettem (1. 4. ábra).

Megemlítem, hogy a két különös virágzatú fán, szorgos keresés
daczára sem találtam termést, míg a közeli rendes Ákáczokon
tömérdek tavalyi termés volt.

Mikor ezeket a feljebb idézett munkához pótláskép hozzá-
fzöm. felhozom, hogy idegen beporzás e virágoknál nincs kizárva
s így szigorú értelemben véve a Bobinia Pseudo-Acacia L. fonna
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cleistogama Tuzson virágai nem mind Ideistogamok. A tulajdonképi

kleistogamiánál ugyanis «minden virág, mindig zárva marad s

idegen beporzás nem lehetséges ».*)

Az Ákáczfa virágainak ez eltorzulása kétségkívül betegség

(morbosis) és nem mutáezió eredménye. A beteges tünet nem
egyforma, mert 1906-ban és az elbbi években Dr. Tuzson köz-

lése szerint a párta sokkal nyomorékabb volt, mint ez évben.

Mindenesetre érdekes volna annak kiderítése, hogy miféle beteg-

ség idézi el az Ákáczfa, virágainak sajátságos eltorzulását.

Kellemes kötelességnek tartom Dr. Simonkai Lajos úrnak
legszintébb köszöneteimet kifejezni azon szíves útmutatásokért,

melyekben engem e vizsgálataim ellenrzése közben részesíteni

szíves volt.

Eine Akazie mit verkümmerten Blüten

(Robinia pseudacacia forma cleistogama Tuzson in Math. és Ter-

mészettud. Értesít XXIV. 4. [1906] p. 768.)

Von : IV. Seyniiinn (Budapest).

(4 Figuren im Text.)

Dr. J. Tuzson beschreibt im 4. Hefte (les XXIV. Jahrgangs
von «Mathematikai és Természettudományi Értesít», unter dem
hitel «Ein neuer Fali von Kleistogamie» eine Robinia Pseudo-

Aeacia L., aus dér Umgebung von Esztergom, welche nach
Beobaehtungen des Forstrates Yadászfi jedes Jahr rein kleistogame

Blüten entwickelt. Am 2. Juni d. J. reiste ich, einem Ersuchen
des Herrn Professor Dr L. Simonkai Folge leistend, naeh Esz-

tergom, um Exemplare dér Robinia Pseudo-Acacia forma cleistq-

gama zu sammeln. Prof. Simonkai, dér soeben im Begriffe ist, eine

Dendrologie zu schreiben, interessierte sich niimlich für diese eigen-

tiimlich blühende Akazie ausserordentlich.

Die beiden altén Akazien habé ich an dér naeh Pilis-Marót

führenden Landstrasse, unweit des Mauthauses von Esztergom,

schon dureh ihre von I)r Tuzson bescliriebene eigentümliehe

Tracht baki gefunden. Wie gross war jedoch meine Überrascliung,

als ich die Blüten dér beiden Báume, von den. in dér ange-

führten Arbeit besehriebenen gánzlich verschieden fand. Bei

Dr Tlzson’s Robinia Pseudo-Acacia forma cleistogama erheben sich

die Blütenblatter bei den gánzlich entwickelten Blüten kaum
tiber den Kelch, wáhrend bei dér Mehrzahl dér von mir auf diesen

Báumen beobachteten Blüten die Blütenblatter cca 2-mal lánger

waren als dér Kelch. In Budapest habé ich die Blütentrauben

eingehender untersucht, und an ihnen mehrerlei Blüten gefunden,

*) Lko Erri.ra és Gaevf.rt : Sur la structure et les modes de fecondatión

des íleurs. Soc. r. bot. Belgique. XVII. (1878) és Just. Jahrbücher VI. (1878).
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1

Yvelche jedoch allé von den gewöhnliehen Blliten dér Rubinia

Pseudo-Acacia L. versehieden waren. Die Blütenblatter waren allé

mehr oder weniger verkümmert, zusammengeschrumpft, doch konnte

mán sie mit einiger Vorsicht mit dér Pinzette auseinanderfalten

;

allerdings nickt in jedem Falle. Die Blumenkrone ist — wie ich

erwahnte — bei dem grössten Teile dér Bliiten zweimal lánger

als dér Keleh, sie ist an dér Spitze geöffnet und es ragt aus ihr

die Narbe liervor; bei einem Teil dér Bliiten jedoch wird die

Narbe von dér Blumenkrone ganzlich umhüllt. Die meisten Bliiten

waren so beschaffen
;

nur einige fand ich, welche mit den, von

Dr Tuzson beschriebenen iibereinstimmten. Dér Stand dér Bliiten

weicht nuch etwas von dér erwiihnten sogenannten «forma deisto-

gama» ab. Die Bliiten neigen sich allé gégén die Achse des Blii-

tenstandes abwarts und einwarts, wie ich dies in Fig. 1 dar-

zustellen versuchte. Dér Griffel und die Narbe ist von jener dér

normalen Akazie nicht versehieden nur ist dér Griffel umgebogen.
manchmal verdreht

;
obzwar ich bei mehreren Bliiten aucli gerade

Griffel fand. Die Staubblatter stimmeli mit den von Dr Tuzson
beschriebenen iiberein; ihre Zahl ist nicht konstant. Auf Fig. 2

habé ich die verschiedenen Bliiten gezeichnet. Dér Ivelch ist ver-

anderlich, insbesondere schwankt die Zahl seiner Ziihne
;
ich fand

aucli einen mit 8 Ziihnen (Fig 2.).

Es wuráen auch zwei Bliiten gefunden. bei dérén jeder
zwei Fruchtblatter entwickelt waren, jedes hatte einen eigenen Stiel

(Karpophor/. Die beiden Fruchtblatter waren von einer gemein-
samen Staubblattröhre umhüllt, die Zahl dér Antheren war 14.

(Fig. 3.) An den Zwillingsblüten konnte ich die interessante Wahr-
nehmung machen, dass an dér gemeinsamen Röhre dér Staub-
bliitter, in dér Mitte ein weisses blütenblattartiges Anhangsel
emporwuchs (Fig. 3).

Die interessante Beobaehtung Dr Tuzson’s, dass námlich die

Pollenkörner schon in den Antheren Schliiuche treiben, konnte ich

auch machen. (Fig. 4.)

Ich erwahne, dass ich trotz eifrigen Suehens an den beiden,

eigentümlich blühenden Baurnen keine Früchte fand, wahrend an
den, in dér Niihe stehenden normálén Robinien zaldréiche vor-

jahrige Früchte hingen.

Indem ich dieses zr oben erwiihnten Arbeit als Erganzung
hinzufüge, erwahne ich noch. dass bei diesen Blüten eine Fremd-
bestaubung nicht unmöglich ist, und so sind im strengsten Sinne
nicht allé Blüten dér Robinia Pseudo-Acacia fonna cleistogama

Tuzson kleistoyam.

Bei dér echten Kleistogamie « Ideiben sammtliehe Blüten
immer geschlossen. eine Fremdbestüubung ist ausgeschlossen».*)

*) Lf,o Brrera u. G. Gaevert : Sur la structure et les modes de fecon-
dation des tteurs. Soe. r. bot. Belgique XVII. (1878) und Justs Jahrbüclier VI.
(1878.)
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Die eigentümliche Form dér Blüten diesel* Akazie ist zwei-
fellos eine Krankheit (morbosis) und nicht das Kesuitat einer

Mutation. Die Symptome dieses krankhaften Zustandes sind. wie
es sebeint nicht in jedem Jahre gleich, da naeh Angaben Dk.
Tuzson's im Jahre 1906 und in Milleren Jahren die Blumenkrone
viel raebr verkümmert war als heuer. Es* wiire gewiss interessant,

den Grund diesel* Krankheit zu entdecken.

Ich halté es fiir meine angenelime Pflicht, Herrn Dr. Lud-
\\’ig Simonkai meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen fül* die

giitigen Ratschláge, welche er mir wahrend dér Controllierung

meiner Arbeit erteilte.

Apró közlemények. — Kleme Mitteilungen.

Orchis ustulata L a Magas Tátrában (in dér Hohen Tátra)

csak kevés kevés helyen for-

dul el. mindössze Csorba m..

a Kriván-on és Zsdjár felé

vezet úton 1
)

találták-).

Eddigi termhelyeihez mint

új csatlakozik a következ

:

a Stierberg-nek «Tschecken-
grund» felé néz oldalán a

«Drechslerhausehen»tl a

«Rausch Quelle»-hez vezet út

mellett, tisztáson, füves helyen,

körülbelül 1000 m. t. sz. f. m.-

ban (1907 juh 8-án).

ist nur von wenigen Orten be-

kannt 1
), und zwar bei Csorba

,

am Kriván und neben dem
naeh Zsdjár führenden Wege 2

).

Ein neuer Standort dersel-

ben ist folgender : auf einer

grasigen Stelle neben dem vöm
« Drechslerháuschen» zr

«Rausch Quelle» führenden
Wege auf dér naeh dem
«Tscheckengrund» gelegenen

Seite des Stierberg-es. Circa

1000 M. h. ü. d. M. (8. Juh
1907). Györffy.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Hollós László: Uj gombák Kecskemét vidékérl. II.

Fungi növi regionis Kecskemétiensis. II.

Annál. Mus. nat. hung. V. 1907, p. 43—55.

Ezen czikkben a következ In diesem Artikel werden

új fajok. ill. változatok vannak folgende neue Arten, resp.

leírva: Varietáten beschrieben:

) Sagorski—Schneider : Flóra dér Zentralkarpathen. Leipzig. 1891.

II. Bánd, p. 472.
3
)
Fenti munka még egy helyrl közli, t. i. a Barlangliget felett emel-

ked «Katzenberg<> (= Macskova)-rl
;

e hely azonban nem tartozik a Magas
Tátrához, hanem a Szepesi .Magúra területéhez. — N'och von einem Standort

teilt Ság.— Schxeid. diese Pfianze mit, namlich von dem «Katzenberge» (— Macs-
kova); diesel* gehört aber nicht zr H. Tátra, sondern zr Zipser Magúra.
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