
W 

I- 
z  
W 
U)  

~ 

tл~Fзr  

tAt  

Г

a

C

t 

 

n

ri 71t 

 

  

 

 
С
~ 
 

t 0
гг
— 

 ) 

 
 '?  

І ,-nt 	 О

гnи z 	I  
-Q

-
О

9г~ '
О 	

г

. 

~ '.
У~M1: 

~ 	вОн~2 	7с* д  ~3]3 	О 	 ° 
~?~.;EfcqlreF~ 	~ 	č-(~-ј• ггј lгд2~ 	гклцн bл  

z 
јр.гРг  `-f1s  ćcлзззд ta  

~гпд 	1 	 . 	 U  

t5пth 	г-'~г
hL~ 

..  	л•-+mJ;ti 

I  

'ra~čb 
'V„J йј ,Д  

~fг :ддц •ггг  
'7íco ,  О  

O  
rr^^11 	 ('liгг C-  
ца71А  .  ~ .Sftпаt' 	 . 

~Тцt4 	tQЦÁ. 

ЯYt Ćđ  ?гW?lг:п(~iC 
O 

~ y.Л .. 

‚  1 гnJForC1. 

~.f' дСћ 1"11F&1е  
.. О  

defí1 t2  т' г •Ћ  

	

S. ~1эггlкав 	b 
,~,Г~• 	 О  

~ п Lrar O  , 

74 ег-фш • 
}}  0 	 ' 

z  
O 
~ 

~ 

ф  
NÖVÉNYEK 

II. 

• 

' i, гitl]С,ттг  

~ 



GRAĐA ZA MONOGRAFIJU SENTE 

UREDIVA Č KI O®BOR  

BAJIĆ  MIROSLAV 

OR BURANY BÉLA 
ERDÉLYI ISTYAN 

IL. UREUNIK 

KATONA PAL 
OR SZELI ISTYAN 

TOTИ  1OROOSI PAL 
VUKOV NESTOR 

GUELMINO JANOS 

ZENT►  ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYEI 

11. VIRAGTALANOK 



GRADJA ZA MONOGRAFIJU SnNTE І2' /Н  
Guelmino Jánoa 

Zenta „ környékének növényei 

II. Virágtalan növéiдyek 

Diljni вvet Sente i  okulni 
II Necvetnlce 

5tampan kao rukopis 

Tehni čki saradnik 
Киlсваг  Vera 

Štamparija Univerziteta u Novom Sadu 
~ 
Stamparija Udarnik Senta 

Format В/5 

Strana 104 

Tiraž 500 kim. 

Senta, novembar 1973. 

Štampe: ŠTAMPARIJA UNIVERZITETA - NOVI SAD 



EL  б  s z Ó 

Amikor eleget teszek a szerkеѕzt бѕég sürgetésének és nyom 
dába adom a kéziratomat , tudatában vagyok annak minden hiányos-
ságával . беzintén sajnálom , hogy a kéazül б  monográfiánk értéke-
sebb részét képez đ , füzetekben megjjelen ő , adatokban és részle-
tekben b ővelked ő  tanulmányok megirására nem jut elegend ő  idő . 

A növényekr đl szóló II . füzet a községünk területén 	és 
közvetlen környékén felkutatott vagy joggal feltételezh е t ő  vi-
rágtalan növények ismertetését tartalmazza . A közvetlen környék 
alatt a várossal szemben, a Tisza bal partján huzódó ártéri fü-
zes-nyárfás еrdбt, a bánáti töltés é s Osбka között elterüld szi 
kis legel đt , valamint a bátkai Holt -Tiszától keletre lev ő  szi= 
kes rétet értem. 

A szabad szemmel is látható , tehát, könnyebben éazrevehe-
t đ , begyüjthet đ , esetleg könnyebben meghatározható makroszkopi 
kus anyag /zuzmók , mohák, nagy- és kalaposgombák ,haraв ztok/ f eS 
dolgozása teljesebb képet nyujt. A mikroszkopikus , szabad szem-
mel láthatatlan növénykék begyüjté вe /esetleges tenyésztése/ és 
meghatározása már különleges felszerelést , alaposabb jártas вá-
got,tudást é s olyan határozókönyveket követel , amelyekkel közié 
gi szinten csak részben rendelkezünk . Ezért, a mikroszervezetek 
/baktériumok , mikroszkopikus gombák és moszatok/ feldolgozása 
hiányosabb, a gombáknál pedig szisztematikailag is rendezetle- 
nebb. 

Az els ő  füzеtt ől eltér ően, most fokozottabb mértékben tá-
maszkodtam a másoktól szerzett adatokra . Ezeket az adatforráso-
kat minden fejezet elején ismertetem. Mindazoknak, akik munkám-
ban segitettek , ezen a helyen is hálámat é s köszönetemet f eje-
zem ki . Rülön köszönettel tartozom dr. Gallé László,zentai szár 
mazáвu, szegedi , szakvezet ő  gimnáziumi tanárnak , aki neme ѕаk 
tár вв zerzбként, hanem mindenirányu támogatásával is hathatósan 
segitette e füzet megszületését. 

A füzet tartalma ugyazбlván csak két részre oszlik. Az el 
s đ , a korábbi füzet virágos vegetációját taglaló fejez еtne~c 
megf elel đen egy-egy terület virágtalan vegetációját ismerteti,a 
második ,rész pedig a fajlistákat tartalmazza. 

A nem szakembereknek szánt munkámban , az els ő  füzethez ha 
sonlóan , a növényvilág iránt érdeklddő , elвеsorban zentai pof ~7a7a 
rok és tanulóifjuság számára hozzáférhetd területi beosztást vá 
lasztottam , bár az - szigoruan véve - nem követi az él еtközöš-
ségek tudományos rendszerét. 

Figyelembe véve a bemutatott anyag sokrétü вégét, az egy 
ember erejét és ismereteit meghaladó munkakört , a szakirodalom 
és a f el в zerelé в  híányoseágait , valamint az amugy is szűkében 
lev ő  szabadid őb ől erre a célra - és a pihenés kárára - kiazaki-
tott id đtartamot,nyilvánvaló,hogy kell ő  florisztikai vagy ökol6 
gini kiértékelést nem lehetett adni. A monográfia jellege vi-
szont ezt nem is kivánja. 

Ha munkámat nemcsak a hiányosságok alapjján itéli meg az 
olvasó, akkor a több mint 1500 fajt, néhányвzáг  változatot és 
formát felsoroló füzet anyaga méggis nyujt némi 	tájékoztatást 
községünk virágtalan növényvilágáról , é s alapul szolgálhat• 	a 
további kutatásokhoz. 



XLTALЌNOS ADATOK 

Zenta község /kommuna/ viszonylag kis területe nem nyujt 
kedvez ő  életfeltételeket a virágtalan növények többsége számá 
ra. A közel 30 000 hektárnуi földterület nagy része megművelt, 
tehát állandóan bolygatott talaju. Viszonylag kevés az ekét еl 
megkímélt ka ѕ zál б , legel ő , é ѕ  azok is a rossz min ő ségű  szikes 
vagy réti talajokon maradtak meg. 

A kis területen nincsenek jelent ős domborzati vagy éghaj-
lati eltérések, talaj szempontjából pedig nincs tiszta homokos 
terület, de löszf alak, szurdokok, sziklák sincsenek, melyek 
változatosabb életfeltételeket  4 8 lehet б ségeket nyujtanának. A 
viszonylag kevés cas.padék /átlag 560-570 mm évente/ miatt öreg 
erd ők sincsenek, illetve az árvédelmi töltés mentén huz бdđ  hu]. 
lámtör8 füzes már tul öreg és végtelenül elgazosodott. 

Az évi átlag h őmérséklet /10,6 ° C/ és a napos órák száma 
/évi 2226/ sem a legkedvez őbbek a mohák, gombák, harasztok stb. 
változatos és gazdag vegetációjának kifejl ődéséhez. 

Csak példaként emlithetem, hogy 1972 nyarán, Prokuplje ki 
zelében, egy hegyvidéki erd őben, a lakóház közvetlen közeié- 
ben, alig 2-3 ára leforgása alatt közel annyi zuzmó-, moha- és 
páfrányfajt gyű jtöttem, mint amennyi község űnk sok ezerszerte 
nagyobb területér ől el őkerült a többévi kutatás folyamán. 

Területünk virágtalan növényeinek rendszeres, átfogó kuta 
tásával /a ѕuzmбk kivételével/ eddig, senki sem foglalkozott. A 
szakirodalomban csupán egy tanulmány jelent meg 1935-ben,Gallé 
Lászlótól /54/, néhány adat a Tisza planktonjáról dr. Szabados 
iđargittól /27/ és egy mohafaj megjelenésér ől e sorok iröjától 
/63/, ill. ezzel kapcsolatban egy közlemény dr. Boros Ádámtól 
/62/. Vannak a szakirodalomban meg nem jelentetett adatok is, 
melyek a kórokozó mikroszervezetekr ől nyujtanak némi tájékozta 
tóst. Ezek, a rendszertani áttekintésnél emlitett intézménye& 
dokumentációs anyagában és jelentévéikben találhatók. 

Kutatásaim f őleg az I. és II. terrasz /2/ területén lev ő  
gyű jt őhelyekre korlátozódtak, rig a termesztett növények kóro-
kozóira vonatkozó adatok nagyrészt a III. terrasz területér ől 
származnak. 

Elfoglaltságom miatt a gyű jtést és a megfigyeléseket csak 
id őnként és alkalomszerűen végezhettem, ügyelve arra, hogy a 
fontosabbnak vélt helyeket évszakonként felkeressem. 



A legfontosabb gyti jt őhelyek: . 

Vizi környezet /f бleg a moszatok élchelye/: 
- Tisza: nyílt viz /plankton/, k đgátak é в  sekély homokos, 

iszapos mederréazek /benthosz/; 
- Holt - Tisza Bátkán: partmenti plankton 
- Holt - Tisza Pánában: plankton és perifiton 
- Tavac вkák: népkerti "Korcsolyapálya", 	villanytelepi 

tésztagyári/ tó, nagyréti volt halajtó kis tele 
ő  tavai /plankton, vizimohák/;. 

Kerekszék - szikes t б  vagy inkább mocsár: moszatok, "me 
teorpapir"; 

- Csatornák: belvizeket levezeti réti csatornák /"béka- 
nyál", plankton, perifiton/; 
szennycsatornák: vág бhidi, tejüzemi, cukor-

gyári, kenderáztatói é ѕ  utcai /kékmуѕ zatok, 
baktériumok/; 

- Gödrök: vásártéri gödrök, kubikgödrök /orosztok/; 
- Folyóekutak vályui,medencéi környéke /moszatok/. 

Szárazföldi körn ezet: 

- Mezek /szánták/: talajlakó és kórokozó mikroszervezetek; 
- Szikes legel бk: Nagyhát a I ~agyгétben, libalegelt a volt 

bikaistállónál, Zentával szemben a csókai 
rét /nagy- és kalaposgombák, mohák, zuzm бk/; 
Bátkától K-re /májmohák/ 

- Keresztes-erd ő  maradványa /gombák, zuzmók/; 
- Népkert /gombák, zuzmók, mohák/ 
- Ártéri erd ők a Tisza mindkét oldalán: öreg füzfáэ , fia-

talabb kőrisfa- és nyarfaerd бk, ill. erd бirtá 
sok /gombák, mohák/; _ 

- Téglagyári löszfalak Felsőhegynél/zuzmók, mohák/; 
- Beépített, lakott terület /diaznövények, háziállatok és 

az ember kórokozói: virusok, baktériumok,gom-
bák; 
szaprofiton mikroszervezetek/; 

Üreg téglafalak, háztet бk, cementburkolatok rakpart/ , 
temet đk /zuzmđk, mohák, páfrányok 

5. 



A VEGETÁCIÓ ÁTTEKINTÉSE 

A/ Vi zi környe zet 
A vizi él бhelyek közül els őként emlitem a Tiszát, melynek 

viszonylag nagy viztömege j б  feltételeket nyujt á Tаktériumok, 
moszatok éá egyes mikroszkopikua gombák számára. 

Vizének összetételére és a viz járására vonatkozó adatok, 
regtalálhat бk a Földrajz , Növények I. és Mez еgazdaeág  U.  c.  ma  
nográfia-füzetekben. 

A baktériumok é ѕ  a mikroszkopikus gombák /vagyis a hetero-
tróf szervezetek/ jelent ős szerepet töltenek be az elpusztult 
növé гіуi és állati szervezetek , valamint a szerves hulladékok é е  
szennyez ődések lebontásában. 

Sajna, az emberek közül sokan még ma is szemétgödörként 
használják a jobb sorsra érdemes folyót , mely egyaránt elnyeli 
a belévetett állati tetemeket , konyhai hulladékot , hamut, sala-
kot és háziszemetet , a fürd ő zőkre nagy veszélyt jelentő  üveg- 
törmeléket, a szennycsatornák büzö в  folyadékát és az 	ipari 
azennyvizeket . Féktelen áradásakor rengeteg növényi és 	állati 
szervezetet sodor el. Az utóbbi években a nafta sötét foltjai 
is gyakran jelentkeznek a folyó felazinén . Van hát "feldolgozni 
való" szerves anyag a baktériumok és mikrogombák számára. 

A baktériumok közül emlithet бk a Rhodopseudomonas , Pseudo-
monas , Siderocapsa , sphaerotilus , Chromobacterium , Achromobacter 
nemzetség tagjai, a fekális szennyez бdéare utaló Escherichia -
fajok , a Bacillusok népes csoportja , mely a f ehérjebomlá е  közbe 
eső  termékeinek továbbontását végzi, majd a Clostridiumok, a 
mindenféle szerves anyagot bontó tvIicromono еpora stb. Uherkovich 
/29/ a Tisza Szolnok-szeged közti szaka ѕ záгól emliti a Clado-
trix dichotoma , a aphaerotilu ѕ  matans és a Zoogloea ramigera 
lebegő  fajokat, rig a plankton mikroszkopikus gombaszervezetei 
közül a következ őket tünteti fel : Alatospora acuminata, Aphano 
mycopsis bacillariacearum , Articulospora sp., Clavariopsiš 
aquatica , Gurleya гnг ssonie1Іa , Lemonniera aquatica , Planctomyces 
bekefii, Rhizophydium planctonicum, Tetrachaetum elegans, Tetra 
cladiur marchalianum é s Varicosporiurn elodeae. 

A vizpartom járó vagy a csónakázó , fürd5z5 ember legginkább 
a csónakokra , kövekre, vizbe d őlt fákra, és alacsony vizállás -
nál a sekély vizű  homokzátonyokon megtelepül ő  Cladophora glome-
rata fonalas moszattal találkozik. Az id ő sebb , hosszu fonalak 
gyakran barnára , barnásvörösre színeződnek a rájuk rakodó kova-
moszatoktól . Az ilyen fonalak mikroszkopi vizsgálatánál derül 
csak ki , mennyi szervezet telepezik meg vagy akad fenn ideig -
óráig az ilyen moszatközösségben . Leggyakrabban a fonalakba, 
láncokba kapcsolódó Мelosira granulata és változatai, a Diatoma 
vulgare , a deszkakerité ѕ  vagy féaü ѕ zerüen egymás mellé rendezi 
d б  Fragillaria fajok képvisel ői vagy a kocsonyás nyélen ü18 
Rhoicosphenia curvata és Gomphonema nemzettség tagjai kerülnek 
elő  

A nyár végi - ősz eleji alacsony vizállásnál , az iszapo-
sabb mederszakaszokon világoszöld , ѕelymea, sikamlós tapintatu 
fonalas nioszatok jelennek meg. Eleinte kisebb , zöld foltok, 
pamacsok alakjában , később mind jobban terjeszkednek, és ös н ze- 



függő  bevonatot képeznek. Ezek a Spirogyra fonalas moszat kép 
viѕelđi, melyekre nem tapadnak rá az el őbb emlitett 	Bacil- 
lariophyceak. Az ilyen megtelepüld nyövények alkotják a 	bent 
hoszt, rig a rájuk tapad бk a perifitont. A foly бviznél azonban 
nehéz elkülöniteni a planktont a benthosztól, mert a viz áramló 
sa a mikroszervezetekt ől nagyobb és nehezebb homok- és iszap- 
azemc вéket is magával sodor. Ennek következtében, a viz felszi-
nén huzott planktonháló is sok olyan szervezetet is kisz űr, a-
mely val бban nem a plankton tartozéka. A f olyánál, és ebben az 
esetben a Tiszánál, nehéz azt is meghatározni, hogy mi tartozik 
a Tisza moszatvegetáci бjához, és mi az ami máshonnan kerül bele. 
Mivel a talajvizet és a szánt бkon vagy a rétekben felggyüleml ő  
vizet a e ѕatoгnák a folyóba vezetik, a csatornák él đvilága a 
Tiszába is bekerül. Űsszel, a halastavak és félhalastavak lecsa 
poláѕakor rengeteg mikroszervezet jut a folyóba. Ki tudná azo-
kat szétválogatni a folyóban fejl őd ő  ѕzervezetekt đl. Egyébként 
erről tanuskodik a viz felszinén usz б , szabad szemmel is jól 
látható, aprб  virágos növények, a békalencéék mérhetetlen törne 
ge, melyet már minden foly бmenti ember ismer. Ez is mind álló 
vizi eredetű . 

Igy kerülnek a benthoszból a planktonba a lyngbia martensi 
ana, a Merismopedia glauca, az Oscillatoria brevis, a Phormidi- 
unok, a Petalomonas, a Vaucheria, a Gyro ѕigma, Hantzschia, Navi 
cula gracilis stb. liásгés гt, nyár végén  4 8 ősz id đben, a halas-
tavak és más vizek lecsapolása idején szinte érezhet ően felsza-
porodik egyes zöld moszatok száma, pl. a Gonium pectorale, Pan-
dorina morum, Micractinium pusillum /=Richteriella botryoides/, 
a Pediastrur-ok és a Scenede вmus-ok stb. A letisztuló, 	hűl ő  
viz ugyanis nem ezek fejl ődését serkenti. Nyár végén, és 	ő sz 
elején a viz inkább barnás ezinárnyalatot vesz fel az elszapono 
dó kovamoszatoktól: Cyclotella, Melanosira, Stephanodiscus, sy-
nedra, Nitzschia stb. vagy - a néha rendkivül tömeges, csillag 
alakban rendeződött - Asterionelle formosa egyedeinek megszám -
lálhatatlan mennyiségét ől. Egészen biztos, hogy a plankton és 
a benthosz változik az év еzakok folyamán, de erre 	vonatkozó 
részletesebb megfigyeléseket vagy konkrét méréseket nem 	volt 
módomban végezni, más munkákból pedig nem szándékozom átvenni 
az erre vonatkozó adatokat. 

A Tisza moszatállomáхyában, nem egy bizonyos 	id őpontot, 
hanem átlagot véve alapul, szinte egyenl ő  arányban szerepelnek 
a zöldmoszatok és a kovamoszatok fajai. Jóval kevesebb fajjal 
szerepelnek a kékmoszatok, ostorosmoszatok és a járomroszattok. 
A többi moszatcsoportot már csak néhány faj képviseli. 

Az egyes moszatcsoportokhoz tartozó fajok száma a 
ban: 

Tiszá- 

Zöldmoszatok 	 129 Sárgamoszatok . . . 14 
Kovamoszatok 	 125 Barázdásmoszatok . 	6 
Kékmoszatok 	 48 Sárgászöldmoszatok 4 
Ostorosmoszatok 	. 	. 	. 31 Vörösmoszatok . 	. 	. 1 
Járommoszatok 	 27 

Fajok száma 385 

7. 



A Ti зzában viziшohával nem találkoztam, a vizi harasztok 
közül is csak ideiglene вen látni az állóvizek lecsapolásakor a 
folyóba jutó , és a békaleneвe-tömeggel sodródó, majd a part men 
tén néha hetekre megreked ő  rucaöröm /Salvinia natans/példányai. 

A füzet jellege miatt az egyes vizek é s gyű jt őhelyek virág 
talan vegetációját csak nagy vonalakban jellemezhetem. 

A pánai és a bátkai Holt - Tisza medrének egy része 	van 
csak viz alatt. A kiszaradó részt nádagy-gyékényes mocsári vege- 
táció borítja vagy megművelik . Az állóvíznek mégis vannak olyan 
sajátosságai, melyek miatt él ővilága is némileg eltér a folyóé 
tál. A sürü hínárnövényzet miatt több a korhadó, rothadó anyag', 
tehát több a bontó baktérium , nіásréazt több a perif iton , harmad 
sorban pedig olyan moszatok é8 mohák is megélnek, amelyek a ..fo-
lyóvizben nem találhatók /pl. a hálámoszat - Hydrodictyon stb./. 
Baktériumok: Rhodopseudomonas, Pseudomonas gelatica, P. lacuno-
genes, Siderocapsa , Peoploca , Pelonema , Achromobacter - fajok, 
Bacillusok , valamint a Beggiatoa é s Thiotrix /utóbbiak a posvá-
nyosabb részeken/. A nioazatok közül gyakoribbak az Aphanizome -
non, a Microcyatis , egyes Euglena -, Phacus- és Trachelomonas -
fajok , a Diatorra mellett a Frustulina , Gomphonema , Navicula, 
egyes Nitzschia- és Synedra-fajok, majd az Ankistrodesmus, Eudo 
rina, Pteromonas , Tetraedron, Closterium stb. A vizi шohák közül 
a Drepanocladus adunoue említhet ő . 

Bülön kiemelem a pánai holtág bel вБΡ , tehát a hullámtéren le 
v БΡ ágát, amely szintén hol kiszárad, hol viz alatt van. Ez az 
ág a Halászeѕárdához és az ott levő  nyaralótelephez vezet ő  ut 
É-i oldalán huzódik . Alacsony víznél , nyár végén, csak itt ta-
láltam a Ohara foetida шezőit,és Tolypella-t. Vannak itt más 
csillárkamoszatok is /Nitella/, melyeket kel1 БΡ határozókö вуvek 
hiányáb,n nem tudtam meghatározni. A holtágak vizének pH értéke 
7,5 korul mozog. 

A tavácakák  közül leghabaritatlanabbak a nagyréti volt halas 
tó kis tavai , melyekben még menedéket talált a virágosok közül 
a tündérrózsa . e`moezatok közül a Chroococcus , Nostoc,Caloneis, 
Pinnularia , Drapanaldia , Nougeotia ; a vizimohából - Drepano-
cladus - rengeteg van /különösen a volt cs őв zház melletti ta-
vacskában , a nád között/, a viz tetején pedig a Ricciocarpua na 
tans májmoha uszik. 

A tésztagyári tö egy része télen is kap ipari melegvizet, 
igy hőmérséklete az átlagtól melegebb. Hasonló a helyzet a nép-
kerti tavaknál is. Ezek a mult év óta teljesen megváltoztak. A 
korábbi "tavak " teljesen eltömődött mocsarak voltak már, pedig 
valamikor haltenyésztés is folyt bennük. Az utóbbi években ki 
is száradtak a nyár folyamán. Sürün ben őtte a nád és a gyékény. 
Akkortájt a Spirogyra, Zygnema, Hydrodictyon stb. moszatok ural 
kodtak. A mult évben /1972/ bef ejezték a tavak mélyitését, eltTa 
volitották a növényzetet és meleg, magas vastartalmu vízzel töl 
tötték fel. A viz eleinte szinte fekete volt a vasszulfidos vé-
gyületekt ől. A 29 °  C h őmérѕékletü meleg kutból ide öml ő  viz 
lehül.ugyan, de hasonlóan mint a tésztagyári tö vize, hajlamos 
a "virágzásra". Szeptember második felében és október elején 
Száraz meleg id бben, a viz felületének h őf oka elérte a 20°C -t. 
мindkét viz sötétzöld szinü volt, "sűrű " folyadék benyomását 
keltette. A virágzás okozói a tésztagyári tóban az Aphanizome -
non flos-aquae és az Euglena oxyuris f. minor, mug a korcsolya 
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pályán az Euglena-f ajok és kolóniákban él ő  zöld moszatok hGoni-
um, Eudorina, Pandorina/ voltak. мindkét esetben a virágzás he-
tekig tartott. A tésztagyári tó, egyébként, Euglena, Phacus, 
scenedesmus fajokban gazdag, a korcsolyapálya él ővilága pedig 
kialakulóban van. 

A szikes területen lev ő , er ő sen lugos vizű  tavak 	közül 
a Kerekszéken jártam legtöbbször. Zsili pel szabályozható vi-
zéТ n-ádas szegélyezi, benne sziki káka /zsióka/ szigetek. Nyár 
végén, ha hosszu a szárazság,, majdnem az egész tó kiszárad, 
csak itt-ott maradnak apró vizf oltok. A kiszáradt tóf enéken nát 
riumkaхbonát /szóda/ kivirágzás észlelhet ő . A viz pH értéke 10- 
A leapadó viz után a fonalas moszatok /Cladophora fracta, Lyng-
bia, Oscillatoria/ ugynevezett "neteorpapirost" képeznek. A 
fenti moszatok szövedékében sok más moszat is van, illetve a pa 
pirszeru bevonat alatt az Oscillatoria /és Lyngbia/ fajok to-
vább élnek, mert a száraz kéreg árnyékot nyujt és véd a kiszára 
dóstól. 

A"neteorpapiros " képz ődése mellett, a szikes tavak moszat-
világa elég gazdag. A kék-, zöld- és kovamoszatokból van a leg-
több, de az ostorosmoszatok is elég sok fajjal vannak képvisel 
ve. Csak a legjellegzetesebbeket emlitem: Anaöena spiroides, 
Ckroococcus turgidus, Lyngbia.Hieronymusii, Nodularia, több fé-
le Oscillatoria és Phormidium; Ѕynechococcus, Euglena, Phacus, 
Characiopsis, Tribonema minus, Cyclotella maneghiniana, Diatorra 
vulgare, Hantzschia, Navicula, Nitzschia- és'synedra-fajok,Cha-
racium, Enteromorpha, Kirchneriella, Oedogonium, Scenede еmus -
és; Spirogyra-fajok stb. 

A csatornák lassan folyó /néha  6116/, viszonylag sekély és 
hinárféiékkel љenőtt vizében gazdag mikroszkopikus növényvilág 
f ejlddik. A tiszta vizű  /nem szennyezett/ réti csatornákban a 
baktériumok közül a Thiovulum majus, a siderocapsa és a sidero- 
monas, számos Bacillus-faj stb. fordul el đ . A moszatok 	közül 
már a télutón tömegesebben jelentkeznek a kovamoszatok, 	kora 
tavasszal /áprilisban/ megjelennek a gyorsan felmeleged ő  vizben 
a sárgászöld, habos "békanyál" - tömegek, melyek néha az egész 
viz felszinét ellepik. Többnyire spirogyra-fajok alkotják, de a 
fonalak között sok apr б , egysejtű  moszat és állat él. Kés őbb el 
terjednek a többi moszatféleségek is /Aphanocapsa, Lyngbia, Me-
rismopedia, Oscillatoria, Woronichia, Euglena, Phacotus lenticu 
laris,.szép Pediastrum és Closterium fajok, Cosmariumok stb. Őšz 
szel ismét kezdenek elszaporodni a kovamoszatok, melyek a hínár 
féléken barnás üledéket képeznek. 

A szennyezett vizű  csatornákban a baktériumok 	sokasága 
bontja a szerves hullađékokat: Lamprocystis, Pseudomonas-fajok, 
Zoogloea, i;ethanobacterium soehngenii, spirillum undula,gphaero 
tilus natans, Alcaligenes faecalis, Escherichia és Bacillus-fa 
jok, Clostridium pectinovorum, Beggiatoa, Thiothris,gpirochaet а  
plicatilis, valamint a Leptomites lacteus mikrogomba; a nosza -
tok közül f őleg az Oscillatoria-fajok gyakoriak. 

A vásártéri gödrök szikesed ő , sárga agyagos talajon vannak 
Többnyire csak a hóolvadás után 1-2 hónapig van bennük viz, lei 
feljebb a csapadékos tavasz nyujtja ki ezt az id őt hosszabra. A 
rövid id ő  alatt is elég nagy tömegben fejl ődnek ki a:Cladophora 
fracta, Draparnaldia, Vaucheria, 1lougeotia és a Spirogyra fajok. 
Rajtuk kivül a már emlitett kovamoszatok vagy a még nem emui 
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tett Anomoeoneis sphaerophora , Caloneis amphisbena 	és 	a 
Hantzschia amphioxys. 

Az utcai árkokban, már kora tavasszal megtalálható a Tribo 
nema és г оvаmоѕzаtоk tömege. 

A folyó вkutak vályujábaл ,  vagy a vizzel áztatott téglákon, 
cementburkolatokon gyakori a Stigeoclonium lubricum é s az Oedo-
gonium , illetve az Oscillatoria, Nostoc é s a Scenedesmus. 

B/ S zárazf öldi környe zet 
A vizi virágtalanok ismertetését a vizparti növényzet bemu 

tatásával folytatjuk. 
A Tisza-meder szárazon maradó , nedves , agyagos vagy táblá 

san repedezett iszapos részén tömegesen jelentkezik a szabaT 
szemmel is látható gombostüfejmoszat - Botrydium ggranulatum, az 
árnyasabb helyeken pedig a Vaucheria terrestris, és parányi vö-
rös foltként a Humaria leucoloma /gomba/. A mederbe csuszott ö- 
reg fák törzsén , kimosott gyökerein vagy a korhadó 	tuskókon 
gyakori az ártéren is elterjedt nyárfagomba - Panus 	tigrinus 
/--Lentinuв  t. /. 

Nyirkos helyeken, a mederperem közelében , tehát a 	koráb 
ban, és több ideig szárazon maradó talajon a májmohák közül a 
Marchantia polymorpha és a Riccia Fristii, a lombos mohák közül 
pedig a mindenhol otthonos Bryum argenteum fordul el ő . 

A töltés mellett huz бdó öreg füzes kiszáradt kubikggödrei-
ben és a lecsapoló csatornákban Vaucheria terrestriss világos -
žoTd foltjai jelentkeznek, a mohák közül pedig a Ricciocarpus 
natans, a Riccia fluitans és a Dicranella rubra található. 

Az ártér nedves talaján a mohák közül fellelhet ő  a Eurhyn 
chium Schwаг  tzii, a Physcomitriuni pyriforme /körtikemoha/, a 
Pottia truncatula ; a fák törzsén pedig a Frullania dilatata,Les 
kea polycarpa, Homalothecium sericeum , a Brachytecium velutirnum 
stb. 

Magasan a fák törzsén , ahova a viz már nem ér el, a Proto-
coccus viridis egysejt ű  moszat tömege festi zöldre a fák kér-
gét. Itt élnek a zuzmdk közül a Polyblastiopsie fallaciosa, né-
hány Lecidea, a Pertusaria leptospora, Lecanora umbrina,Lecania 
dimera, Parmelia-f ajok , a Xanthoria parietina, a Physcia aipo-
lia stb. 

A Tisza-meder és az árvédelmi töltés közötti hullámtér ta-
laján, avarán, tuskóin é s fáin sokféle gomba él. A nyálkagombák 
közül a Ceratomyxa , a Fuligo septica , Diderma , Mucilago, Stemo 
nitis, Arcyria , Trichia stb . A töml6sgombák közül a vadontermđ  
növényeken él ősködnek a mikroszkopikus gombák. Közülük csak né-
hány: Erysiphe - fajok , sphaerotheca fuliginea , Uncinula salicis, 
Lachnea. A bazidiumos gombák közül : Sebacina laciniata,Tremella, 
Uromyces- fajok , egyes Pucciniák, Stereum purpureum; a likacsos 
term őtestű , nagyobb gombák közül a Polyporus -f ajok , a Griphola 
sulphurea -gévagomba, melynek kénsárga , nagy legyező szerű  termő  
testei egymás felett helyezkednek el, és csoportokban fejl ődne% 
a nyárfák é s a füžfák törzsén /egy törzsön néha 5 -6 bokor?. Ez 
a gomba fiatalon ehet ő . Egyes fák törzsét néha nagy mennyi ѕбg-
ben lepik el az egyrétű  taplók . Közülük a legszebb a sávos,moly 
his lepketapló - Tratnetes versicolor . A különféle taplógombák 
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közül: a Lenzites betulina és a Ganoderma applanatum, a Fomes 
contiguus , a fehér, pataalaku Fomes fomentarius stb. 

A kalaposgombák közül csak egy tinorufajt találtam az árté 
ri erd őben , azt is Adorjánnál /kőriserd ő/ - Leccinum scabrum 
/=Boletus scaber /. A lemezes gombák közül az Agaricus comtulus, 
- kis csiperke, a Psathyrella candolleana - fehér porhanyosgom 
ba, a Psathyrella velutina - könnyezб  szálkásgomba, néhány tin-
tagomba, közülük a nagyobb teatű , fiatalon levesbe fogyasztható 
gyapjas tintagomba - Coprinus comatus /homokos, kopár talajon!, 
a mérgez ő  retekszagu fakógomba - Hebelome crustuliniforme, nagy 
ritkán a változékony csengetyügomba - Pluteus cervinus /ehet б/, 
és az apró termetű , de er đsen mérgezi vörhenyes 6zlábgomba - Le 
piota helveola , majd a télen jelentkez ő ,. jó, ehet ő  fül őkegombá& 
-  Collybia nemzetsége él. Az elhalt ágdarabokon található a vál 
tozékony kacskagomba - Crepidotus variabilis, é s mindenféle fa- 
anyagokon a már emlitett Lentinus tigrinus /Panus t. /. 

A harasztok közül közönséges a mezei zsurló - Equi нetum ar 
vense, é s a hatalmasra növő  érnyékalakja a var. nemorosum for 
ma elatum , a mocsári zsurló - E. palustre , a város alatti köves 
rakparton pedig a hosszu zsurló - E. ramoaissimum is. Egyszer 
láttam egy öreg fű zfa üstökén, egy porral megrakodt mélyedésb ől 
kindni egy Cystopteris fragilis - hólyagpáfrányt. 

A hullámteret ma már legtöbb helyen er б s véd őtöltés 	vá- 
lasztja el a hajdani ártért ől. A töltés  virágtalan növér~yei kö-
zül legfeljebb néhány mohafaj emlithet8, mint pl. Syntrichia 
rumlis, Pottia intermedia , Homalothecium lutescen в ,Brachytheci 
um albicans és az Eurhynchium swartzii. Néha egy-két gombaf a зΡ 
is jelentkezik a töltések koronáján vagy padkáján, de ez kivéte 
les eset. 

Az árvédelmi töltésen kiv űl /tehát a védett területen/ azá 
mos gát őrház körül öreg tölgyek és nyárf ák vannak, melyek kér= 
ge valóságos zuzmógyű jtemény A pánai holtág K-i végében pedig 
néhány öreg fű zfa törzsén elég sok a Syntrichia latifolia moha. 

A bolygatott talaju mez őkön a trágyázás és a talaj шüvelés 
következtében a mikroorganizmusok  /baktériumok,mikrogo шbák/ ta-
lálnak ‚ б  életf eltételeket , a termesztett növényeken pedig az 
él бsködo, kórokozó virusok, baktériumok és mikroszkopikus gom-
bák sokasága található. A szántók nem kedvez őek a nagy gombák, 
a zuzmók é s a mohák számára , ezekb ől csak elvétve találunk né-. 
hány képvisel ő t. 

±gyedül a hereföldeken, lucernásokban marad meg néhány mo-
ha: Barbula unguiculata, Ftenigoreunum pusillum, Phascum acau-
lon, Bryum argenteum stb. 

Igaz, a mez őkön, de különösen a sz ől ők és a gyümölcsösök 
talaján is gazdag mohavegetáció indul fejl ődésnek minden évben, 
de a fogas , a kapa ée a nyes đ  megakadályozza a mohák kifejl ődé- 
sét. 

A talajban él ő  mikroszervezetek száma megdöbbent đ : "Egy át 
lagos termőtalaj egy grammjában 100 milli б  baktérium, 16 milli3 
sugargomba , 100 ezer gomba, 50 - 100 ezer alga /a nedvességt ől 
eresen függ a szám/ és 10 ezer véglény található . A közepesen 
kötött ѕ zѓ,nt бf бldi talajban ennél valamivel kevesebb a csira- 
szám" /6/. 
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A talajbaktériumok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. 
Egyrészt , az anaerob /levegб  nélküli/ rothadás és az aerob kor-
hódá. вi folyamatokban bontják a növényi és állati maradványokb бl 
természetes uton talajba kerül đ , vagy a trágyázással odajutta -
tott szerves anyagokat . ezáltal lehet ővé teszik , hogy a bomlá в-
taтв&е  еt /szervetlen sók, szén-dioxid, vi .z/ a zöld növények uj-
ra felhasználják, és embernek, állatnak élelmet készitsenek.I,ás 
részt , a mikroszervezetek egy csoportja le tudja kötni a levego 
b ől a nitrogént. A nitrogénvegyületek viszont a zöld növényeke 
számára elengedhetetlenek . Végül, ezek a parányi él đlények is 
fontos szerepet töltenek be a levegб  oxigén és szén-dioxid tar 
talmának é s arányának fenntartásában. 

A szerves anyagok közül a szénhidrátok /f őleg a cellulóz/, 
a fehérjék , a zsirok /é s olajok/, a karbamid stb. kerülnek le-
bontásra. Mindez, végeredményben , szerves trágyát képez. 

A cellulózt /a növényi sejtfalak anyagát/ els б sorban 	a 
Clostridium omelianskii nev ű  baktérium bontja. Ez valójában, 
két bacillusfaj /Bacillus cellulosae hydrogenicus é s a Bac.cell. 
methanicus/ régebbi nevének egyeaité ѕéb бl jött létre. Hašonló, 
anaerob viszonyok mellett bontja a cellulózt a Clostridium die-
solvens /=Bac.cellulosae dissolvens /, é s a rendszertani részben 
feltüntetett számos más baktérium . Az aerob cellulózbontást a 
Cytophaga hutchinsonii, más Cytophaga fajok, a Cellvibrio fia -
vescens és nemzetségébe tartozó más fajok , valamint a Cellfalci 
cula f usca, C. viridis stb. végzik. A cellulózbontás lényege, 
hogy a bonyolult szénhidrátokból felszabaduljon, és a zöld nővé 
nyek számára hozzáférhet ő  legyen a széntartalom /szén- dioxid 
formájában/. 

A zöld növények számára a nitrogén is nélkülözhetetlen /a 
fehérjék stb . épité ѕéhez kell

? . A nitrogénszükségletet vagy a 
fehérjék és más nitrogéntartalmu vegyületek /karbamid stb./ le-
bontásával vagy a leveg бb ől szerezhetik be a növények . đ:indkét 
módhoz nélkülözhetetlen a mikroszervezetek, f őleg a baktériumok 
segítsége. A leveg б  szabad nitrogénjének lekötését a szabadon 
élo baktériumfajok /Azotobacter nemzetség/ és a gyökérgumókban 
416 szimbiorita Rhizobacteriumok végzik. Legfontosabb képvisel бk 
az Azotobacter chroococcum é s az Azotomonas insolita . A pillan-
gós viráguak gyökerén él ő  Rhizóbiumok közül pedig a R. legumino 
sarum /=Bacterium radicicola/, R. meliloti, R. phaseoli és R. 
trifolii. 

A bonyolult szerves vegyületek /fehérjék/ lebontásánál a 
folyamat eredményeként ammónia keletkezik. Ezért nevezik a fo-
lyamatot ammonifikációnak. Ammonif ikáló baktérumok a Bacillus 
cereus var. mycoides , a Bacillus mesentericus , Bac.megatherium, 
Bac.subtilis, Serratia marcescens /=Bacterium prodigiosum/, Pro 
teus vulgaris , Escherichia coli stb. /Lásd a renszertani résž 
ben/. 

A gombák közül f őleg az Aspergillus, a :iucor és a Penicil-
h um nemzetségek tagjai vesznek részt az ammonifikáci бban. 

Jelent ős nitrogénkészletet rejt magában a rovarok és a 
gombák kitinanyaga is. Ezt els ő  sorban a BBacterium chitinovorum 
és egyes gombák képesek felszabaditani. 

A bomlá вtermékként keletkez ő  ammóniát számos baktérium és 
gomba használja fel,és nitritekké, majd nitrátokká oxidálja. Еzt 
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nitrifikációnak nevezzük. A nitrifikáló baktériumok els ő  cso-
portjába tartozó Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nit 
rosocystis és Nitrosogloea nemzetségek tagjai az ammóniát nitri 
tekké alakitják. A nitriteket nitrátokká oxidálják a Nitrobac 
ter és a Nitrocystis nemzetségek tagjai. A nitrifikációs folya-
mat egyrészt a zöld növények számára felvehet ő , oldódó sókat 
eredményez, másrészt a keletkez ő  salétromsav oldatba viszi a ne 
hezen oldódó sókat, pl. a kalciumfoszfátot. 

A nitrifikációval szemben van egy ellentétes folyamat is, 
amelynél a mikroorganizmusok felhasználják a nitrátokat é ѕ  azo-
kat esetleg egészen elemi nitrogénné redukálják. Ilyenkor a nit 
rogén távozik a talajból. Ezt a denitrifikációt a Hidrogenomo -
nas, a Thiobacillus denitrificans, számos Pseudomonas /P. denit 
rificans, P. fluorescens, P. mira stb./, Achromobacreter stb. 
végzi. 

Érdekes megemliteni, hogy a kén körforgalma is a nitrogéné 
hez hasonlá módon megy végbe. A baktériumok közül a következ6~c 
vesznek részt ebben a folyamatban: Se гratia marcescens,Esceric-
hia coli, Clostridium sporogenes, egyes Achromobacter, Thioba -
cillus törzsek, a Desulfovibrio desulfuricans stb. Jellegzetes 
kénbaktériumok vannak a Beggiatoales rendben is /sejtjeikben kén 
szemcsécskék vannak/. Ezeket rendszerint fehérjeta гtalmu szene-y, 
vizekben és ilyen vizzel áztatott talajban találjuk tömegesen. 

A termesztett növényeken él ő sködd mikroorganizmusok sokfé 
le betegséget okoznak. 

- Virusos betegségek /virózi ѕok/: a kukorica csikosmozaik-
ja, a burgonya A, X, Y - mozai'кbetegsége, melyek közül az X-mo-
zaik a többi burgonyai élékhez tartozó növényeken /paradicsom,do 
hány/ is jelentkezik, a bi.:rgonya S-virusbetegsége és a sztolbu ~ 
betegség. Utóbbi is fert őzi a burgonya rokonságát. A dohányön 
is károsit a dohánymozaik és más virusbetegség, a cukorrépa, ta 
kormányrépa, uborka, paprika, bab, borsó, here és lucerna fa-
joknak is megvannak a virusos mozaik betegségei, de a vö г öshag~ 
ma, a saláta é ѕ  a karfiol sem mentesek a virusbetegségekt ől. A 
virózisok a gyümölcsf ókon is megtalálhatók. 

- Baktériumok okozta betegségek /bakteriozisok/: a kender 
levélf oltossáa, a bab és a borsó levélfoltossága, a zöldpapri-
ka lágyrothadasa, a dohány és a mák szárrothadása, a paradicsom 
elhalása, a burgonyagunn б  varasodása, a dió f eketefoltossága és 
a gyümölcsfarák. érdekes megfigyelni, hogy a baktériumok vi-
szonylag kevés növénybetegséget okoznak, ugyanakkor a mikroszko 
~ikus gombák okozta növénybetegségeknek se szeri se száma. Az 
allatoknál és az embernél viszont forditva van. Azoknál a beteg 
ségek zömét a baktériumok okozzák, gombás megbetegedés csak el-
vétve akad. 

- Likroszko ikus gombák okozta betegségek /mykózisok/ : a 
buza k őüszögje üdösüszög/, f eketerozsdaja, ѕáхgarozsdája, le 
vélrozsdája /vörösrozsda, barnarozsda/, szeptóriás levélfoltos-
sága; az árpa porüszögje és fedettü ѕzögje; a rozson az anyarozs 
és a usikosüszög; a kukoricán a golyvásüszög, a гosto ѕüszög, a 
levélrozsda, levélfoltosság, a csirán pedig a Fusarium, Penicil 
hium é ѕ  Aspergillus fajok kárositanak. 

A cukorrépán és a takarmányrépán a gyökéri ekély, a szívle-
vél-fodrosodás, a levélragya, a palantad őlés, a lisztharmat és  
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a levélrozsda jelentkeznek. 	 . 

Napraforgбn a peronoszpórás levélfoltosság, a rothadás, a 
rozsda, a sziklevél foltossága és a szürkerothadás a leggyako -
ribb. 

A kenderen a levél barnafoltossága, dohányon pedig a pero-
noszpóra. A lucernán és a herén a rozsda, lisztharmat és a gyö-
kérrothadás a legelterjedtebb. 

Igen fogékonyak a gombás megbetegedésekre a bab és a borsó 
/fenésedén , feketefoltosság , rozsda, peronoszpбra, lisztharmat, 
gyökérrothadás stb./. Hasonló betegségek jelentkeznek az ubor-
kán, a dinnye- és tökféléken, de a többi szántóföldi és konyha-
kerti növény sem mentes a gombabetegségekt đl. 

A gyümölcsfák gombás megbetegedései közül az almafán és a 
körtefán a varasodás, a lisztharmat, a levélrozsda, a termés 
barnarothadása; a szilván a piros levélfoltosság, a termés tás-
kásadása, levéllikać sosodás, rozsda, korompenész, rothadás stb.; 
as őszibarackon a levélfodrosodása lisztharmat stb. 

A szđl ő  is elég érzékeny. Rajta is sokféle. gomba 	él ő skö- 
dik, és a következ ő  betegségeket okozza: peronoszpórás levélfal 
tosság, lisztharmat, szürkerothadás, orbánc, különféle penésze 
a szem sérüléseiл . 

Lehetetlen itt felsorolni a termesztett és vadonterm б  növé 
nyek összes betegségeit, hisz rengeteg van bel őlük. A felsorol- 
tak is rámutatnak arra, hogy az ember mindennapi megélhetését 
biztositó növényeknek mennyi kórokozója van, amelyek a korszer ű  
vegyi, agrotechnikai és más védekezések ellenére is néha tete-
mes károkat okoznak. Az utóbbi években pl. a napraforgó pero-
noszpórája, a cukorrépa gyökérrothadása és a kukoricacsövek ká-
rosztó fuzáriumos penész okozott komoly hozamcsökkenést, illet 
ve, közvetve még más károkat is /pl. a kukoricát nem lehetett 
takarmánynak felhasználni, vagy betegséget okozott a jószágálla 
mányban/. 

A földművelésre nem alkalmas rossz szerkezet ű , lugos, sós 
talajokon /szikesek/ kaszálók vagy legel ők vannak. A kaszálók 
mikroflórájár бl nem teszünk emlitést, đe érdekes legalább azt 
megjegyezni, hogy az ilyen területen is annyi baktérium és gom-
baspóra van a fű szálakon, hogy a beáztatott széna levében min-
dig rengeteg baktérium jelenik meg /pl. Bacillus subtilis- szé-
nabacilus/. 

A legel ők alacsonyabb és ritkább füves, trágyázott talaján 
már érdekesebb virágtalan növényvilág fejl đdik. A moszatok kö-
zül, a nedves talajon néha tömeges a Nostoc, rengeteg az apró 
gomba, a hasznosithatók közül pedig a szegf űgomba / &iarasmius 
oreades/, a csiperkegombák /Agaricus fajok!, a pöfeteg /Calva-
tia, Lycoperdon/. A várossal szemben elterüld csókai réten sok 
az ördögszekér gyökerével kapcsolatban álló ördögszekér laska 
gyomba - Pleurotua eryngii. irdeke ѕ , hogy az ő szi gombák, szárazz 
usz és tél után esetleg csak tavasszal jelentkeznek, vagy for-
ditva. Sajnos, a legel őkön elég gyakoriak az er ősen mérgez б  töl-
csérgombák /Clitocybe/ is, és a nem hozzáért б  könnyen összeté-
vesztheti azokat a szegf űgombákkal ve:gy a fiatal ördögszekér 
laskagombával. A zentai piacon, ugyanis, bárki árulhat gombát, 
és azt soha senki nem ellen őrzi. Néhány asszony apró szegfügom- 
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bát, csiperkéket és ritkábban pöfetegeket á гul a piacon, 	rig 
a csarnokban néha termesztett csiperke kapható. 

A zuzmók közül a szikeseken f őleg a Cladonia rangiformis, 
és változata a C. r. var. pungens , majd a forma foliosa gyakori 
és néhol tömeges. 

A szikesek mohái közül Bátkánál Riccia ciliif era, 	Riccia 
sorocarpa , Oxymitra paleacea ; a Nagyrétben /az Adorjáni - uttól 
K-re -"Verbica "/ Cephaloziella Starkei - az egész Alföldön a 3. 
lel őhely, Ceratodon purpureus, rhascum acaulon, Pottia lanceola 
ta, a ritka Bryum alpinum. Á zentai és Zenta környéki szikesek- 
r ől került el ő  a Funaria hungarica nevű  moha, melynek lel őhelye 
Jugoszláviában azel őtt nem volt ismeretes. 

A zuzmó- é s a mohavegetáció számára sajátos term đhelyek a 
meredek löszfalak.  Ilyenek a fels őhegyi téglagyárak é§ a paphal 
mi va вuti bevágás melletti helyek. Lzekr đl a falakról a követke 
z ő  jellegzetes zuzmók kerültek el ő : Polyblastia phylea, Thrombi 
um epigaeur , Endocarpon pusillum, Caloplaca teicholita, Gas-
parrinia decipiens var. incrustans , rig a mohák közül az Aloina 
ericifolia és A. rigida , valamint a Pterigoneurum pusillum. 

A gomba-, zuzmó - és mohavegetáció számára különös jelent ő-
зΡégü a Keresztes /valamikor Kere ѕzte зΡ erd ő/ és a Népkert.  Mind-
kett ő  több mint 100 éves ültetett erd đ  /park/. lfereszteserd őb ől 
ma már alig maradt néhány öreg feny ő  és lombhullató fa, a Nép-
kert pedig az utóbbi id őben annyira urbanizálódott, hogy las-
san a beton kiszoritja a fát. Sajnos, a "Népkert regmenté вe"nem 
az évszázados botanikai értékek megmentésére irányul, s đt, a 
sok épitkezés mellett, a park teljesen elgazosodik . A Tiszamen-
tén ritka /vagy nem található/ virágos növények mellett, ezen 
a viszonylag kis területen 52 nagy - é s kalaposgomba-faj került 
elő , melyek közül több az egész környéken nem található máshol. 
Zuzmókból 49 faj, számos változat és forma, mohákból pedig 28 
faj került nyilvántartásba . Közülük néhány: 

Gombák: I~:orchella esculenta - kucsmagomba, Helvella crispa 
- ráncos papsapkagoiiba, számo в  likacsos- és taplógomba/Poiypo -
rus, polyporellus , Trametes , i)edalea, Fomes/, a területünkön e-
l đf orduló összes Boletus-fajok /a Leccinium scabrum kivételével/ 
csak itt találhatók . A lemezes gombák közül csak a Népkertben 
él területünkön az Agaricus xanthoderma /mérgez ő  csiperkegomba 
faj/, Kuehneromyces mutabilis , Clitopilus prunulus , Amanita 
phalloidea gyilkos galóca /á legmérgez őbb gomba/, Amanita va-
giriata /ehet ő%, TJacrolepiota procera, Calocybe gambosa, Lepista 
nuda , Tricholoma fajok , Laccaria laccata, Hugrocybe-fajok,Russu 
la-fajok , Lactarius-f ajok. 

A rendszertani részben felsorolt zuzmók többsége Keresztes 
ben és a Népkertben is regtalálhat б , igy az Arthonia-f ajok, Le= 
cideák, Catillaria pulverea , Cladonia coniocrea és C.fimbriata, 
Pertusarca rupestris , Lecanora atra és sok más Lecanora-f aj,Le-
cania cyrtella , parmelia- fajok egész sorozata, Hypogymnia tubus 
lose. , Ramalina, Xanthoria , Physcia, Lepraria stb. 

A mohafajok közül megemlithet ők : Radula complanata , гТadot-
heca, Frullania , Syntrichia laevipila és S. virescens, Bry~иΡm 
capillare , Thuidium abietinum , Brachyothecium salebrosum stb. 

A Népkert, a közel ötszáz virágos és virágtalan növényfajé 
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val valóságos kis él ő  muzeum, mely a város Кbzel ѕége 	miatt 
rendkivüli lehet őséget ad a sok iskola és a növénykutatók számá 
ra. Csak rendben kellene tartani, és megakadályozni a pusztulá- 
sát. 

A beépitett, lakott területeken a virágtalan növények sa-
ját ѕágo ѕ , természetben nem ta3 álható életfeltételekre lelnek.Az 
épületek /falak, tet ők, keritések, pincék/, trágya- és szemét - 
dombok, lakások /élelmiszerek, szerves anyagok/ vízvezetékek, 
kutak, medencék háziállatok, emberek, dísznövények stb.stb.mind 
lehet őséget nyujtanak a szaprofiton vagy parazita mikroorganiz-
musok megélhetéséhez. Az autotróf zuzmók, mohák és harasztok pe 
dig szintén megtalálják az életfeltételeket. 

A virusos állatbetegségek közül a háziállatoknál elég gyak 
ran vagy tömegesen jelentkeznek a következ ők: borjuk virusos 
tüd őgyulladása, sertések virusos tüd őgyulladása és himl ő szerű  
b őrkiütese, nyulak virusos myxomatózisa, ebek szopornyicája, ba 
romfipestis, baromfihiml ő , tyukok fert ő z ő  gége és légc ѕőgyullo-
dása,tyukok fert ő zđ  fehérvérű sége. 

Az ember virusos betegségei közül még gyakori a bárányhim-
l ő  és a rózsahiml ő , a járványos fült őmirigy-gyulladás,járványos 
agyhártyagyulladás, a járványos sárgaság, kanyaró, grippa, nát-
ha, trachoma, nem is szolva az olyan elváltozásokról, amelyeket 
nem veszünk betegség számba, de virusos eredet ű ek /herpesz -
kiütés az ajkakon, szemölcs, övsömör stb.!. Járványos gyermekpa 
ralizis 1960 óta nem volt Zentán, veszettség pedig 1964-ben vo1Е  
egy eset /vidéki gépkicsivezet ő/, az elmult évtizedekben pedig 
egy esetben embernél is jelentkezett a száj- és körömfájás. 

A háziállatoknál gyakrabban jelentkez ő  baktériumos 	vagy 
gombás megbetegedések: a tehenek t őgygyulladása és gennyes "ak-
tinobacillozisa", sertésinfluenza, serté вorbánc, tályogok, tyuk 
tifusz, baromfikolera, a baromfiak "fehér hasmenése" és vérölé- 
sea vérfert đzésé, tyukok TBC-je, a taraj és az állebeny penésze 
sedése. Ritkábban pl. a kóros elvetéslé вek, a lovak mirigykór-
ja, a szarvasmarha aktínomikózi ѕa és TBC-je, a leptospirdzisok, 
a gombágy tarl бsömör, koszosodás, tüd őpenészesedés, szájpenész 
stb. Ma már nem jelentkezik a kér ődzők liszteriózisa, 1965 óta 
a lépfene /anthrax/, a juhok járványos elapasztása; a 16 takony 
kбrja /30 éve nem fordult el ő/. 

Ugyanakkor számos olyan baktérium él a háziállatok emészt ő  
csatornájában, amelyek nem károsak vagy egyenesen nélkülözhetet 
lenek a különféle szerves anyagok lebontásánál. Ilyenek pl. a 
Selenomonas ruminantium, az Escherichia-f ajok, az Aerobacter, 
Proteus, Bacteroides succinogenes, Sphaerophorus-f ajok, Veillo-
nella, Brevibacterium, Streptococcus faecalis, Butyribacterium 
rettgeri, a lovak bélcsatornájában és a trágyájában a Clostridi 
um tetani /a merevgörcs = tetanusz kórokozója/, Micromonospora 
propionica stb. 

A zentai kárház fert đ z đ  osztályán az utóbbi évtizedekben a 
következő  baktériumos megbetegedések fordultak el ő  /zentai vagy 
Zenta-környéki betegeknél/: vörheny - scarlatina, szamárköhögés 
- pertüssis, torokgyik - diphteria /1960-ban volt utoljára/,far 
kasgöres - tetanus /az utóbbi három betegség ellen ma már a Š 
hónapos csecsem ők Di-Te-Per véd őoltást kapnak, tehát ezek a be-
tegségek mind ritkábban jelentkeznek!; orbánc, vérha в  - disente 

16. 



na, agy hártyagyulladás, lépfene - antrax, hastifusz - typhus 
abdominalis, paratifusz, egyid đben volt leptoszpirózis is, de 
már nincs. Az 1960-as években Tornyoson volt egy Bang-kór megbe 
tegedés is. 

A fenti betegségeken kivül e:nlithet đ  a fogyóban lev đ , 	de 
még mindig problémát okozó tuberkulózis /TBC/ - tüd ővész / kb. 
100 aktiv beteg,", valamint a b đr- és nemibetegségek rendel ő jé -
ben kezelt betegségek: a világviszonylatban is szaporodó vérbaj 
- szifilisz községünk területén is évente 2-3 uj esetben jelent 
kezik, a már nyilvántartott mintegy 130 eset mellett. A közleke 
dés fejl ődése, gyakori utazások és az emberek közötti érintke -
zés nagyobb lehet ő gége következtében évente mintegy 50-60 eset-
ben jelentkezik a másik nemi betegség, a tripper - gonorrhea /a 
hivatásos gépkocsivezet ők között stb./. Bár ez a betegség Peni-
cilinnel könnyen és gyorsan gyógyítható, az utóbbi id đben kezde 
nek kialakulni az antibiotikumoknak ellenálló baktérium- tör-
zsek. Ezeken a betegségeken kivül a hugycs őgyulladások, és a 
gombás b đr-  és szájbetegsége к  is jelentkeznek. A köröm, b őr,fej.  
b đr gombás - trichophytiás megbetegedései mellett gyakori 	a 
pityriasis, viszont a mikrospórá.s megbetegedések az utóbbi 	20 
év folyamán alig jelentkeztek. Terjed őben van a Candida 	albi 
cans okozta gombás megbetegedés a növényekkel dolgozó asszor іyoкc 
ujjain, és szájpenész formájában az egyre sza orodó protézisvi-
selés következtében /kell ő  higiéna hiányában!a gyermekekлél.Ez 
a gombafert őzés a csecsemőknél szinte mindennapos. 

A községi egészség;igyi felügyel ő  jelentése szerint a zen-
tai polgárok körében az 1972-es évben a fert ő z ő  betegségek szá-
ma a következ ő  volt /nem számitva a TBC-t és a nemi betegsége -
ket, b őrfert őzéseket, trachomát/: fert ő z ő  вárgaság  /64/,  heveny 
bélfert őzés /48/, fült őmirigy-gyulladás /31/, vérhas 12/, vör-
heny /9/, bárányhiml ő  /5/, agyhartyagyulladás /5/, orbánc /4/. 

A dr. Ger ő  István Egészségügyi Központhoz tártozó 	zentai 
kórház 1ikrobiológiai és parazitológiai laboratóriumban, a kór 
ház egyes osztályairól kapott anyagból /köpet, törlet, valadék; 
genny, gerincfolyadék stb./ az 1971- es év folyamán /és egy -két 
esetben kés őbb/ a következ ő  baktériumokat tenyesztették ki: Pse 
udomonas aeruginosa, Alcaligenes f aecalis, Escherichia coli és 
szerológiai tipusai /E.c. 0126 B16, 0111 B4, 0125 B15, 026 B6 , 
E.c. 1073/, Escherichia freundi /Citrobacter/, Aerobacter aero-
genes, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulga-
ris, P. rettgeri, P. I,:organi, P. inconstans /Providencia provi-
denciae/, Salmonella Wirchov, S. typhosa, S. panama, S. typhimu 
rim, S. derbi, Salmonella choleraesuis var. kunzendorf, SchigeT 
la sonnei, Sch. flexner /x,=,2,6/, Haemoph lus influenšae,Stap-
hylococcus pyogenes , Diplococcus mucosus /=Bacterium anitratum 
= B5W, Stuart/, Diplococcus pneumoniae /Pneumococcus/, Strepto-
coccus pyogenee љ  -haemolythicus/, Streptococcus faecalis /Ente 
rococcus/, és a ezaprofiton Bacillus subtilis. 

Az ember életében azonban nagyon fontos szerepet töltenek 
be a nem patogen baktériumok. Születésünk pillanatától rá va-
gyunk utalva egyes baktériumokra, amelyek a szájüregben, bélcsa 
tornában, nőknél a htvelyben a normális, hasznos baktériumfló ; 
rát képezik. Ezek közrejátszanak bizonyos anyagok bontásában, 
illetve egyes provitaminok és vitaminok /Bl, K/ képzésében. Az 
ujszü1 б tt normalis bélflórája az anyatej hatására alakul ki/for 
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ralt tej nem segiti el ő/ a születés utáni 3-5 nap alatt. 	Az 
egészséges ember emészt őcsatornájában a következ ő  baktériumok 
fordulnak el ő : Áerobacter aerogenes, A. cloacae, Alcaligenes 
recti, Butyribacterum rettgeri, Clostridium disolvens, C. len-
toputrescens, C. perfringezis, Corynebacterium pseudodiphtheriti 
cur, Escherichi coli, E. freundi, E. intermedia, 	F,ubacterium 
minutum, Fusobacterium neucleatum, Lactobacillus bifidus, 	L. 
brevis, L. buchneri, L. casei, L. fermenti, Peptococcus con Вtel 
latus, Peptostreptococcus anaerobius, P.foetidus, P. putridul, 
Proteus vulgaris, P. rettgeri, P. morganii, P. mirabilie, P. 
inconstans, Sarcina ventriculi, Streptococcu ѕ  faecalis, S.miti в, 
Veillonella alcalescens, V. parvula stb. /A Proteus mirabilis 
csecsemőknél kórokozó/. 

Az ember számos esetben használja /hasznositja/ a baktéri-
umokat, tudatosan vagy nem, de egyeseket ő sid ők óta. A borecet 
képződésében az Acetobacter aceti és az A.oxidans; a tejalvadás 
ban a Lactobacillus helveticus, a j цghurtkészitésben a Lactoba-
cillus bulgaricus, más tejtermékek készítésénél a Ster tococcus 
lactis, streptococcus cremori s  /vaj és sajtgyúrtásban/ a siló-
takarmány, káposzta és uborka savanyításánál legfontosabb szere 
pet játszik a Lactobacillus plantarum. Számos hasznos Lactoba -
cillus van a préselt bolti éleszt őben. A kenderáztatásnál a 
rostok szabaddá válását a Clostridium pectinovorum segiti el ő .A 
házigyógyszerként tenyésztett, ugynevezett "japán gomba-tea"ösz 
szetételében az Acetobacter xylinum szerepel. 

A mikroszkopikus gombák közül megemlithetjük a 	pékélesz 
t őt, mely nem más mint az egysejtű  Saccharomyce ѕ  cerevisiae gom 
ba összepréselt tömege. A sz ől őszemeken és a gyümölcsökön elo 
Saccharomyces fajok teszik lehet ővé a cukornak alkohollá való 
átalakulását /erjedést/. A Penicillium fajok némelyike hasznos 
antibiotikumot termel, míg az anyarozs nev ű  gomba varjuköröm ne 
vü szkleróciuma fontos gyógyszert tartalmaz. 

Persze, a mikrogombák és baktériumok kárt is okozhatnak. A 
nemkívánatos tejsavanyodás, a kenyér, gyümölcs, bef őtt, penésze 
déle, a husfélék romlása, a konzervek romlása, mind ezeknek a 
mikroszervezeteknek a tevékenysége által jön létre. A rendszer-
tani részben minden fajnál megtalálhatd annak tevékenysége is. 

A vizvezetékekben és az angol WC tartályaiban gyakran gyü-
lik össze egy barna lepedék. Ez valójában a Leptothrix ochracea 
és a Gallionella ferruginea vasbaktériumok tömege. 

Az istálótrágya beérését a már korábban emlitett ammonifi 
káció, nitrifikáció és más folyamatoknál emlitett baktériumok 
és mikrogombák teszik lehet ővé. itt f őleg az anaerob öaktériu-
mok játszanak f ő  szerepet, melyek leveg ő  nélkül élnek. Ezért 
kell a trágyát alaposan ledögölni, kiszoritani bel őle a leve-
gő t 

A lakásokban a padló és az épületfa korhasztásában 	nagy 
szerepe van a házi könnyez őgombának /Ierulius lacrymans/, 	a 
penészek közül az Aspergillus és a Penicillin fajok a 	gyako- 
riak. Gs вzel, az ablaküvegeken elpusztult legyek láthatók me-
lyek körül fehéres penész van. Ez az.Empusa •muscae nevű  
gomba. 

A tisztátlanul kezelt ételek, italok gyakran okoznak köny 
nyebb vagy sulyosabb gyomormérgezést. A községi 	egészségügyi 
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felügyel őség állandóan ellen őrzi a nyilvános kutakat, szóda- és 
üdut őutal készit ők, cukrászok készutményeut, és a mintákat a 
szabadkai Egészségvédelmi Intézetbe küldi elemzésre. A vizben,a 
leveg őben és a berendezéseken mindig van annyi baktérium és 
gombaspóra, hogy teljesen tiszta minták ritkán akadnak. Persze, 
bizonyos mikroszervezetekre vonatkozólag van némi törési határ-
érték, másokból viszont a legkisebb mannyiség sem engedélyezett. 

Példaként emlithetem, hogy 1972 folyamán ::.5. cukrász vani 
luafagylaltjának 1 grammjában az ujvudéku Egészségvédelmi Inté- 
zet szuperanalizise 2 104 000 baktériumot talált /Streptococcus 
bovis, Streptococcus thermophilus és gram-pozitiv, aerob, Spiro 
gén Bacillusok/, a rum-punch fagylaltban pedig Streptococcus fa 
ecalis és s. bovis volt nagy mennyiségb еn.. _ 

A.A. cukrászdájából /a vasutállomásnál/ többen vásároltak 
fagylaltot 1973. V. 5-én. Közülük 9 személy gyomormérgezést ka-
pott. Néhányan többnapos kórházi ápolásra szorultak. A vizsgá -
lat kideritette, hogy a vaniliaf agylalt 1 grammjában 270 000 
élő  baktérium, a kakaófagylaltban pedig 261 000 él ő  baktérium 
volt. Az egyik segédkez б  rokon volt a bacillusgazda. 

A város területén, egyes háboritatlan helyeken jó életf el-
tételekгe találnak a zuzmók, mohák és apró harasztok. 

A cementburkolatokon /rakpart, falak, temet ők/ és árnyéki 
sabb téglaf alakon él a Caloplacetum murorum zuzmóközösség, a  no  
hák közül pedig a Barbula fallal, Tortula muralis, Synt гi čhia 
ruralis, Grimmia pulvinata, Homalothecium lutescens. 

Deszkakeritéseken, kutak nedves de н zkáin található a Leca-
noretum allophanae zuzmóközösség, a mohák közül az Orthotrichum 
diaphanum, Grimmia pulvinata, Leskea polycarpa és az Amblystegi 
um serpens. 

A temet8kben, a kriptákon és siremlékeken, k őfalon, 	a 
Caloplacetum citrinae zuzmóközö ѕѕég  61, a mohák közül a Tortula 
muralis, Funaria Hygrometrica, Bryum argenteum. 

A cserepes háztet бk mohái a Barbula fallax, Tortula mura-
u s, Syntrichia ruralis, Bryum argenteum, fazsindelyen és nádte 
t őn pedig a Syntrichia papillosa, rilauea polyantha, Brachythe-
cium salebrosum. Utcán, a házak és ke гutések tövében,Bгyum ar -
genteum láthat б . 

Udvarok nyirkos talaján é в  téglái között a mohák közül a 
Bíaгchantia polymorpha és az Amblistegium riparium él. Kertekben 
a tintagombák, >susulykák és néha egy-egy csiperkegomba üti fel 
a fejét. 

A vadonterm đ  páfrányok nálunk ritkán találhatók. Az apгó-
termetü fajok eddig a téglafalu házak  áгвубк o в , nyirkos гé вzé 
r đl kerültek el ő . Kivétel nélkül a"hűvös oldalon" élnek.Gyakгan 
az öreg épületek téglafalán ott találhatók, ahol a rossz es ő- 
csatornáb бl viz áztatja a falat. z nem szabály, mert pl. 	a 
Belgrádi utca 25/a számu ház száraz falának téglái közül 	évek 
óta 3 faj is el бbukkan: Ceterach officinaxum, Asplenium ruta-
murarium és Cystopteris fragilis. A Petar Drapšuna utca 27 a-
latt /Reinholc féle raktár/ a fal talajhoz közelálló • részén 
b őven terem a Cystopteris fragilis, mug a Boško Jugovic utca 31 
sz. ház megbomlott téglaf alán Polystichum lonchitis,Cystopteris 
fragilis és Asplenium trichomanes található. 
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Várható, hogy a kitéglázott falu kutak és meden č ék, a pin-
celejárók nyirkos téglafalai tartogatnak még fel nem kutatott 
moha és páfrányféléket. 

GOMBANAPTÁR 

A fontosabb ehet ő  és mérgez ő  gombák jelentkezése 

A gomba neve 	;elyik 	hónapban 	gyüjthetó 

I. II. III.IV. V. VI.VII. VIII.IX.X.XI.XII. 
Ehet ő  gombák 
Szegfűgomba 	  / Х  X / 	X x / 
Csiperkegombák 	  х  x / 	/ х  
Gyapjas tintagomba 	  / / 	  / X / 
мájusi pereszke   / x 

lilatönkű  pereszke 	  / х  Х  
Tarló őzlábgomba 	  / 	 х  х  
Selyemgomba 	  / 	. . X x 
Ördögszekér 
laskagomba 	  / . 	  x х  

kés ői laskagomba 	  / x х  
Téli fül őke . . . . х 	/ 	 х 	x 
Pöfeteggombák 	  / / 	/ х  Х  
Sárga gévagomba 	  / x . . . . 	/ х  

1.Iérgez ő  gombák 

Gyilkos galdca 	  X X 

Kerti susulyka 	  / / / 	• / / / 

Parlagi tölcsérgomba 	  Х  Х  
1';ezei tölcsérgomba 	  / x 

Galambgombák 
/csip ős fajok/ 	 / 

Tinoru gombák 
/ártalmai fajok/ 	  / 

Jelek: / = kevés 	х  = sok 
A csapadékos id ő járástól függően, némi eltolódás lehetséges. 

P1. az 1973-as év végtelenül gombaszegény volt. Olyan helyeken, 
ahol a korábbi években tömegesen jelentkeztek egyes fajok, ebben 
az évben /rendkivül száraz, hó nélküli tél és száraz nyár/ sem 
a tavaszi, sem az ő szi fajok nem jelentkeztek. 
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RENDSZERTANI 1T T EK INTÉS 

A község területén és környékén talált vagy feltételezhet ő  
fajok felsorolása , a lel őhelyek és jelent ő sé.g megnevezésével. 

Virusok - Virophyta 

Baktériumok - Schizomycophyta 

Lloszatok - Algae 

Gombák - Fungi 

Zuzmók - Lichens 

I~iohák - Bryophyta 

Harasztok - Pteridophyta 

i.:egjegyzés : A baktEriumokról é s a gombákról szóló 	fejeze- 
tek meglehet ő sen sok kivágynivalót hagynak maguk 
után a rendszertan és a nevezéktan tekintetében. 
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V I R U s O K - V I R O P H Y T A 

Az él ővilág legkés őbb megismert csoportja. A virus elneve-
zés csal 1906 óta használatos. 'Tanulmányozásukat a különleges 
kolloidszűrők, az ultracentrifuga és az elektronmikroszkop meg-
^zerkesztése /a két világháboru közötti id őszakban/, majd az 
egyes virusok kiválasztása és elk іlönitése tette csak lehet ővé. 

A baktériumoktól sokszorta kisebbek /alig néhány milliomod 
miliméter/, pálcika vagy gömb alaku f ehérjetestecskék. Csak va-
lamilyen él őlény /gazda/ sejtjébe jutva mutatnak él ő  tulajdonná 
gokat. Kórokozók. 

A növényi betegségeket okozó "növényi virusok" egyszer űbb 
felépitésüek, já részük kristályositható. A betegség tünetei 
leggyakrabban a leveleken jelentkeznek, többségüket a levéltet-
vek terjesztik. A kalászosok kivételével nálunk majdnem minden 
termesztett és vadonél ő  növényen megtalálhatók. Kisebb vagy na-
gyobb mérvН  megjelenésük sok tényez ő t ől függ /id őjárás, talaj 
savassági-lugossági foka, növényf ajta, köztesgazdák,terjeszt ők/. 

Az állati/és emberi/ megbetegedéseket okozó "állati víru-
sok" bonyolultabb felépitésü, nem kristályosítható fehérjék. 

A virüabetegségekr ől szóló adatokat f őleg a kórház fert ő z ő  
osztályán /dr. Pócs Gábor f őorvostól/, az állatorvosi állomáson 
/dr. Gyetvai íihály állatorvostól és mr. Danilo Bordjoški igaz-
gatótól/, valamint a mez őgazdasági kombinát és a mez őgazdasági 
állomás agronómusaitól szereztem be. 

Id övé n y i v i r u l o k /Phytophagineae/ 

Kukorica-csikosmozaik - Fractilinea zeae Holmes 
/Ennek a virusnak egyik változatát a cirkon is észlelték/ 

Burgonya A-mozaikbetegsc зΡ ge - í,iarmor solani Holmes 

Burgonya X-nozaikbete Р sée - Harmor dubium. Holmes /Annulus d./ 
termesztett növények közül a dohányt, a paradicsomot, a 

paprikát, a vadontermók közül a zsályát, az árvacsalánt és 
veronikaféléket is kárositja/ 

Burgonya Y-virus - Harmor cucumeris var. upsilon Holmes 
/Paradicsomon, paprikán, petunián és a fekete ebsz ől őn is 
karosit/ 

Burgonya S-vírusbetegsége - Potato virus S van slogteren 

Burgonya sztolbur-betegsége - Chlorogenue australiensis 	var. 
stolbur Kovachevszky 
/f őleg az aszályos években; dohányon, paradicsomon is/ 

Dohánymozaik - Itian or tabaci var. vulgare Holmes 
/A legrégebben ismert virus, sok család növényeit támadja/ 

Dohány gyürüsvirusa - Annulus tabaci Holmes 

Dohány-лekrózi вvirus - Harmon lethale Holmes 
/Palántaágyakban károsit, paradicsompalánták gyökérpusztu-
lását is okozza/ 

A dohányt is kárositja a már emlitett s t o 1 b u r-virus. 
A paradicsomot számos virus kárositja /a már emlitett dohány - 
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virulok: Marmor tabaci, Мarmor lethale és a stolbur-virus/ 
A paprikát a stolbur virus, az uborkamozaik virusa és a lucerna 

mozaik kárositja 
Cukorrépa mozaikbetegsége - i,armor betae Holmes 
Cukorrépa /és takarmányrépa/ sárgasága - Corium betae Holmes 
Uborkamozaik - P;armor cucumeris var. vulgare Holmes 

/a dinnye és a tök, valamint a paprika levelein is él/ 
A dinnyeféléket több virus is támadja 
Babmozaik - Harmor phaseoli Holmes 
Sárga babmozaik - armor manifestnm Frandes 

/A fiatal babnövényeket a ;tlarmor lethale is kárositja/ 

Borsómozaik - Iđarrnor leguminosarum Holmes 
Lucernamozaik - Tcíarmor medicaginis Holmes 

/Egyik változata a paprikát is káro ѕitja/ 
Vöröshere érhálós mozaikja - I;larmor trifolii Holmes 
Fehérhere-mozaik - Iarmor efficiens Johnson 
Vöröshagyma sárgacsiko ваága - i аxmor cepae Holmes 
Salátamozaik - iíarmor lactucae Holmes 
Karfiolmozaik - :darmor cruciferarum Holmes 
Almamozaik - Lйarmor mali Holmes 
Körte-gyürü ѕmozaik - Annulus pyri Christoff 
Körte virulok kövecsesedése - Rimocortius pyri Holmes 
Szilvahiml ő  - Annulus pruni Christoff /Frunus virus 7/ 

/A kajszibarackot is kárositja - kajszihiml ő/ 
Feltehet ő , hogy a meggy, a c Вeresznye, az őszibarac, a sz ől ő  és 

sok disznövény is károsodik virusos betegségekt ől. 

A 1 1 a t i v i r u s o k /Zoophagineae/ 

Lovak járványos 	köhögésének virusa - id őnként 
Lovak hurutos influenzájának virusa - id őnként 
Száj é ѕ  körömfájás virusa - id őnként 
Tehénhiml ő  virusa - ritkán 
Borjuk virusos tüd őgyulladása - gyakran 
Aujeszky-féle betegség virusa 

/szarvasmarhánál, sertéinél/ - néha 
Roncsoló orrhurut virusa - ritkán 
Sertéspe ѕtis virusa - id őnként 
Sertések virusos tüd őgyulladása - gyakran 
Sertések himl őszerű  b őrkiütése - gyakran 
Juhhimlő  virusa - ritkán 
Nyulak virusos myxomatosis-a - gyakran 
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Veszettség - ritkán 

Ebek szopornyicájának virusa - gyakran 
i;iacskák fert ő z ő  gyomorbélgyulladásának virusa - id őnként 
Baromfipestis virusa - gyakran 

Baromfihiml ő  virusa - gyakran 
Tyukok fert őz ő  gége- é s légcs őgyulladásának virusa - gyakran 
Tyukok fert ő z ő  fehérvérű ségének virusa - gyakran 

Az ember  v i r u s os beteg s é g e i 

Himl ő  /variola vera/ 
Bárányhiml ő  /Varicella/ - elég gyakori 
Rózsahimlő  /rubeola/ - elég gyakori 
Járványos gyermekparalizis /polomyelitia acuta infectiosa/ - 

1960-ban volt utoljára 

Veszettség /lys еa, rabie/ - 1964-ben volt 1 eset 
Járványos fült őmirigy-gyulladás /parotitis epidemica ; mumps/ -

gyakori 

Járványos májgyulladás, járványos sárgaság /hepatitis epidemi-
ca/ - néha elég sok 

Agyhártyagyulladás /meningitis serosa/ - ritka 

Járványos influenza /grippa virus A1, A2, B1, B3, C . ./ 

Kanyaró /morbilli/ - gyakori 
Egyszerű  herpesz /herpes simplex/ - kiütés az ajkakon- gyakori 
Üvsömör /herpes sister! 

Szemölcs /verruca vulgaris/ - tömeges 

Közönséges nátha - gyakori 

Trachoma 

/Egyesek szerint a vörheny - scarlatina - is részben virusos 
eredetű /. 

A virusok számbeli áttekintése: 

Növényi virusok 	  2 9 

Allati virusok 	  33 
Üsszesen 62 
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BAKTERI U 	K  - Ѕ  CII  O MY COP I Y TA  

A baktériumok /vagy haвadógonіbák/ a legegyszerűbb felépité 
sü, többnyire egysejtű  n3vények. Nincs határozottan elkülönült 
sejtmagjuk. méreteiket a miliméter ezredrészével /mikron/ feje-
zik ki. Alakjuk többféle: gömb /kokkusz/, pálcika /bacíllus/, 
kifli /vibrió/, csavarmenetes /spirillum/. igyeseknek csillóik 
vannak, mozognak, mások nyálkás burokban vannak beágyazva. 

Táplálkozásuk szempontjából legtöbb heterotrof, vagyis rnás 
él đlényekb бl vagy azok maradvánуaiból szerzi be szerves táplálé 
kát. Tehát vagy él ő sköd đ  /parazita/ vagy televénylakó /szaprof i 
ta/. A paraziták kórokozók, a szaprofiták között viszont 	sok 
hasznos faj van. Ezek végzik a szerves anyafok lebontását 	a 
természetben, egyeseket az ipar is f elhasznal /pi. tejtermékek, 
alkoholos italok stb. gyártásánál/, mások viszont az állatok 
és az ember létfontosságu bélflóráját alkotják. 

Az utóbbiak már átvezetnek bennünket az együttél ő  /szimbi-
onta/ baktériumokhoz. Végül olyan fajok is vannak, amelyek ve-
gyi vagy napenergia segitségével szerves anyagokat készitenek , 
tehát autotrof ik. . 

Sok faj leveg б  nélkül is él /anaerob/. 
Szaporodásuk többféle, de a valódi baktériumok egyszer ű en, 

kettéhasadással, méghozzá nagyon gyorsan /ha a körülmények ked-
vez őek/. Kedvez őtlen feltételek mellett, betokozódva, jól elvi-
selik a meleget, hideget. Ivi ndenhol élnek, néha óriási mennyi -
ségben /pl. a јб  termőtalaj vagy az éri sajt 1 grammjában sok-
millió lehet/. 

A baktériumokról szóló fejezet megirásához felhasználtam a 
kórház egyes osztályain, különösen a mikrobiológiai laboratóri-
umból /dr. Lavicska Lászlótól/, az egészségházból, az állatorvo 
si állomáson /dr. Gyetvai Мa hálytól és mr. Dani],o Bordjoškitól7 
az egészségügyi felügyel őség által kivizsgálásra küldött anya -  
gо kгбl készült jelentésekb đl, a tejfeldolgozó üzemt бl, a mez6 
gazdasági állomástól, az ujvidéki egyetem mez őgazdasági tanszé- 
két61 és fülönféle tanulmányokból /szakirodalomból/ szerzett 
adatokat, valamint saját vizsgálataimat. 

Belevettem a jegyzékbe a szakirodalom által általános el-
terjedésűnek miníísitett baktériumokat is /pl. a talajbaktériu -
mok, az állatok bélflórája vagy mái - nem patogén - fájok eseté 
ben/. 

" . . . a sarkvidéki tájak talajaiban él ő  baktériumok leg-
többje azonos a mi égövünk alatt kialakult talajokban, vagy a-
mint a mi kutatásaink mutatják, a sivatagi nagy, esetlen ho-
mok-, kő- és agyagsivatagok talajaiban él ő  mikróbákkal. 

A legtöbb talajbaktérium és gomba kozmopolita faj, amely a 
földkerekség minden táján, a talaj nemét ől és az éghajlattól 
is függetlenül el őfordul . . . 

De nem rendszertelenül. A talaj kémiai é ѕ  fizikai sajáto в-
ságaitól, az id ő járási elemekt бl, a talajt boritó növényzett6l 
való függ đ ségükben rendszerint jól elhatárolható és igen vált о- 
zó összetételű  mikroorganizmus-társulásokat /mikrocönozus/ a ї-
kotnak . . . " /1/. . 
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A baktériumok rendszertani áttekintése: 

P s e u d o m o n a d a 1 e s 

Lamprocystis roseopersicina/KUtz./ SCHroet - poshadó kéntartal-
mu vizben, növényen 

Rhodopseudomona в  palustris /i ~iolisch/ v. Niel - mocsár vizében 
Nitrosomonas europaea Winogr. - talajban, nitrifikáló 
Nitrosomonas monocella Nelson - talajban, nitrifikáló 
Nitrobacter Winogradskyi Winslov it al. - talajlakó nitrifikáló 

T~iethanomonas methanica /S őhngen/ Orla-Jensen - talajlakó 
Hydrogenomonas pantotropha /Kaaerer/ Orla-Jensen - talajban,oxi 

dá1ó 
Thiovulum majus Hinze - hínárral benőtt sekély vizű  csatornában 
Thiobacillus denitrificans Beij. - talajban, denitrifikáló 
Pseudomonas aeruginosa /Schroet./ iig - /Ps. pyocyanea/ - talaj 

ban, vizben, denitrifikáló; gennyes sebekben 
Pseudomonas cannabinae Sutic it Dowson - kender levélf oltossá -

gát okozza 
Pseudomonas cerevisiae Fuhrmann - szikes /szolonyec/ talajban, 

ammonifikáló 
Pseudomonas denitrificans Bergey it al. - talajban, redukáló 
Pseudomonas desmolyticurn - csernozjom talajban , ammonifikáló 
Pseudomonas fluorescenc Mug. /$ac. fluor. liquefacienc/ - szoli 

nyec talajban é s vizben , ammonifikáló 
Pseudomonas fragi /Eichholz/ Huss - talajban , vizben , néha tej-

termékekben 
Pseudomonas gelatica /Gran/ Bergey it al. - vizben 
Pseudomonas gumosis - szikes talajban,ammonifikáló 
Pseudomonas herbicola - talajban, ammonifikáló 
Pseudomonas iantina - talajban , ammonifikáló 
Pseudomonas lacrimans E.F. Schmith it Bryan - /Phytomonas 1., 

Bacillus 1., Bacterium 1./ - uborka szögletes levléfoltos-
ságát okozza ; gyakori 

rseudomonaв  lacunogenes Goresline - a természetben széleékörüen 
elterjedt 

Pseudomonas marginata /Mc Cuuloch/ Stapp - gladiólusz rothadá-
sát okozza 

Pseudomonas mira Mc Beth - talajban, denitrifikáló 
Pseudomonas morfi /Boye it Lamb ./ Stevens - /Phytomyces m., Ba-

cillus cubonianus, Bacterium cub./ - eperfa bakteriózisát 
okozza 

Pseudomonas mycophaga - talajban , ammonif ikáló 
Pseudomonas myxogenes Fuhrmann - talajban , ammonifikáló 
Pseudomonas nebulosum - talajban, ammonif ikáló 
Pseudornonas pellicicula - talajban, ammonifikál б  
Pseudomas phaseolica /Bruh./ Dowson - /Phytomonas medicaginis 
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Burh. - muskótlit bete- 

et Burh. -  babon 

-  paradicsom, paprika 

var. phaseolica, Xanthomonas medicaginis, Bacterium m./ 
bab levelének zsirfoltosságát okozza, borsón is károsit 

Pseudomonas phosphorescens - vizben 

Pseudomonas pictorum Gray it Thornton - talajban redukáló 
Pseudomonas pisi Sackett - /Phytomonas p., Bact.p./ - borsó kór 

okozó ja 
Pseudomonas riboflavina roster - talajban, ammonifikáló 
Pseúdomas serices - talajban, ammonifikáló 

Pseudomonas stutzeri /lehet.  it Neum./ Kluyver - trágyás 
ban, denitrifikáló 

Pseudomonas syncyanea /Ehrenb./ Mig. - tejben ritkán 
Pseudomonas synxantha /Ehrenb./ Holland - tejben, tejszinben 
rseudomonas syringae v. Hall - /ps. cerasi, Ps. citrarefaciens, 

Ps. trif oliorum, Phytomonas s., Ph. c., Bact.s./ - orgona, 
nyárf a, k őrisfa, csonthéjasok, maklura hajtásainak fekete  
elhalását okozza 

Pseudomonas syringae var. capsici /Orsini/ Klement - zöldpaprika 
lágyrothadását okozza 

Pseudomonas tabaci /Wolf it Foster/ Stevens - /Phytomonas t., 
Bait. tabacum/ - dohányvész, palántától a magérésig karg 
sit 

Pseudomonas taetrolens Haynes - /Ps. graveolens/ - tej, 	tojás 
ronlását okozza 

Pseudomonas tomato /Okabe/ Alstatt - /Phytom. t., Bait. t., Ps. 
punctulans/ - paradicsom feketefolto ѕѕága 

Pseudomonas tralucida Kellerm. it al. - talajban, ammonifikáló 
Pseudomonas viridis - talajban, ammonifikáló 

Pseudomonas zelinskii - talajban, ammoлifikóló 
begoniae /Takimoto/ Dowson - begónia levelén, kбr- Xanthomonas 

okozó 
campestris /Pammel/ Dowson - káposztaféléken káro Xanthomonas 

sit 
/Nakker/ Dowson - jácinthagymák rothadó - Xanthononas hyacinthi 

sót okozza 
Xanthomonas juglandis 

sit 
pelargonii /Brown/ Starr it Xanthomonas 

git 
Xanthomonas phaseoli var. f uscans Starr 

Kanthomonas vesicatoria /Bu dge! Dowson 
megbetegedését okozza 

Acetobacter aceti Beij - gyümölcslében, sörben, borban:erjeszt ő . 
Acetobacter oxidans /Ienneberg/ Bergey  it  al. - borecetben gyü 

mölcsben, sörben 
Acetobacter 	̂;L о i Y'LiS /Hansen/ Beij - erjeszt ő , talajban 
Acetobacter suboxidans Kluyver - erjeszt ő , talajban 
Acetobacter xylinum /Brown/ Holland - a házig гбgyszerként te-

nyésztett "japán gomba" - tea összetételében 
Aeromonas punctata /Zimm./ Snieszko - a halak hasvizkórjót okoz 

za 	 - 

talaj- 

/Pierce/ Dovson -/Bact.j./ - di бf án káro 
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Photobacterium phosphoreum /Cohn/ Ford - sonkán, száraz 	huson 
kékes-zöldes fényes foltosodást okoz 

Azotomonas insolita stapp - talajban , nitrogénköt đ  
Azotomonas fluorescens Krassiln. - talajban , nitrogénköt đ  
Zymomonas aerobia /Schimwel/ Kluyver - gyümölcslében, 	sörben 

f ejl đdik 
Zoogloea ramigera Itsigsohn - vágбhidi, tejgyári ѕzennycsatorná-

baп  
Gallionella f erruginea Ehrenb. - vízvezeték , víztartály barna le 

pedéke 	 . 
Siderocap ѕa treubii IЈolisch - vízinövényeken 
Sideromonas confervarum Cholodny - fonalas moszatokon 

Vibrio agarliquf aciens Begrey  it  al. - talajban , cellulóbontó 
Vibrio cuneatus Gray  it  Thornst. - talajban 
Vibrio denitrificans Sev. - talajban , redukáló 
Vibrio fetus Smith it Taylor - tehén, birka elvetélését okozza 

Vibrio fulva - talajban , cellulózbontó 
Vibrio neocystes Gray  it  Thornst. - talajban 
Vibrio vulgaris - talajban , cellulózbontó 
Đesulfovibrio desulfuricane /Beij/ Kluyver  it  v. Niel -talajban, 

vizben , a vasat korrodálja 
Ыethanobacterium Omelianskii Barker - talajlakó, cellulózbontó 
мethanobacterium soehngenii Barker - szennycsatornák iszapjában 
Cellvibrio flavescens Winogr. - talajban , cellulózbontó 
Cellvibrio fulvus Stapp  it  Bortels - talajban 

.Cellvibrio ochraceus Winogr. - talajban 

Cellvibrio vulgaris Stapp  it  Bortels - talajban 

Cellf alcicula fusca Winogr. - talajban , cellulózbontó 
Cellfalcicula mucosa 'Vinogr . - talajban , korhadó fán 

Ceilfalcicula viridis Winogr . - talajban , cellulózbontó 
spirillum undula /Mdllir/ Ehrenb. - poshadó vizekben 
Spírillum volutans Ehrenb. - virágvázák állott vizében 

Selenomonas ruminantium /Certes/ Wenyon - kérödzđk bendđ jében 

C h l a m y d o b a c t e r i a l e s 

Sphaerotilus natans Kütz . - a tejfeldolgozó szennyvizében 
leptothrix ochracea /Roth/ Kütz . - vizvezetékben , viztartályban 
Peloploca undulata Lauterborn - pánai Holt-Tisza kiszáradó ágá -

ban 
Pelonema tenue Lauterborn - a pánai Holt -Tiszában 
Crenothrix polyspora Cohn - vizvezetékben 
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E u b a c t e r i a 1 e s- Valódi baktériumok 

Azotobacter chroococcum Beij . - talajban gyakori,nitrogénköt đ  
Rhizobium leguminosarum Frank -/Bacterium radiciola, Pseudomo 

nas r., Bacillus r./ - borsó, bikköny stb.gyökérgumбiban 
Rhizobium leguminosarum ssp. 

rén, nitrogénköt6 
Rhízobium meliloti Dangeard 

kdt  6 
Rhizobium phaseoli Dangeard 

acaciae Erassiin . - akácfa gyöke-

- lucerna , sonkórб  gyökerein, N-le 

- bab gyökérgumójában, N-leköt ő  
Rhizobium trif olii Dangeard - lóhere-fajok gyökérgumóiban,N-kö 

t ő  
Agrobacterium radiobacter /Beij. it van Delden/ Conn -talajban 
Agrobacterium tumefaciens /smith it Towns/Conn -gyümölcsfákon, 

rózsafán , szől őn~•a gyökerén és gyökérnyakon daganatokat o 
ko z 

Chromobacterium janthinum /Zopf/ Holland - talajban é s vizben 
Chromobacterium violaceum /schroet ./ Bergonzini - talajban,viz 

ben, leveg őben 
Alcaligenes faecalie Cast . it Chaim . - /Bacillus faecalis ales 

ligenes/ - az ember bélcsatornájában , bomló anyagokban; 
nem kórokozб , de alkalmilag lehet patogén is. 

Alcaligenes marshallii Bergey it al . - a tej nyuló нodását okoz 
za 	

_ 

Alcaligenes recti /Foed/ Bergey it al. - az emészt őcsatornában 
él 

Alcaligenes viscolactis /Mez./ Breed - /Bac lactis viscosus/ -
vizben található, tejet nyulóssá teszi 

Achromobacter butyri Bergey it al. - tejben , tejtermékekben 
Achromobacter delicatulus /Jordan/ Bergey it al. - a természet 

ben általánosan elterjedt 
Achromobacter guttatus /Zimm./ Bergey it al . - talajban, viz-

ben, élelmiszerekben /huson/ 
Achromobacter liquefaciens /Eisenb ./ Bergey it al. - 	/$acil 

lus l ./ - vizben , talajban, élelmiszerekben 
Achromobacter pestif er /Frankl. it Frankl ./ Bergey it al. 	- 

vizben, talajban , élelmiszerekben 
Achromobacter parvulus /Conn/ Breed - Általánosan elterjedt 
Achromobacter superficialie /Jordan/ Bergey 

san elterjedt 
Flavobacterium ferrugineum sickles it Shaw -

lózbontó 
Flavobacterium peregrinum Stapp it apicher - 

it al. - általáno 

talajban , cellu- 

talajban 
Flavobacterium rhenanum /?íigula/ Bergey it al. - széleskörűen 

elterjedt , denitrifiká1б  
Agarbacterium pastinator /Goresl ./ Breed- denitrifikál б ,elter 

jedt 
Beneckea chitinovora /Benecke/ Campbell - kitinbontó , talajban, 

vizben 
Eshcerichia coli /P;Tig./ Cast it Chalm. - /Bacillus coli, Bact. 

coli/ - az ember és a gerinces állatok bélcsatornájában , 
fontos a szervezet vitaminellátásában ; talajban ,vizben,né 
ha élelmiszerekben /legtöbbször fekália eredet ű  szennyež~ 
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désb ől/ 
/Szerológiai tipusai közül a zentai kórház mikrobiológiai 
laboratóriumában eddig 14-et tenyésztettek ki pl.: Eeche-
ricia coli 026  B(; E. C. 0111  B4; E.c. 0125 B1 б  stb./ 

Escherichia freundii /.Braak/ Yale - emberi , állati bélesatorná 
ban, talajban , vizben; enyhe bélfert őzést okozhat /az or-
vosi szakirodalomban a Citrobacter csoporthoz tartozik/ 

Escherichia intermedia /Werkm . it Gillen/ Vaughn it Levine - / 
/Citroóacter intermedium/ - emberi, állati bélcsatornában, 
vizben, talajban 

Aerobacter aerogenes /Kruse/ Beij. - bélcsatornában , talajban, 
tejben, növényeken ; erjeszt ő  

;aerobacter cloacae /Jordan/ Bergey it al. - /Bac. cloacae/ -
bélcsatornában , talajban, vizben , jórokozó lehet 

Klebsiella  izmai  /Abel/ Bergey it al. - orrnyálkahártyán 
lebsiella pneumoniae /Schroet/ Trev. - gyulladásos betegsége-

ket /középfül= tüd ő- stb. gyulladást/ okoz 
Klebsiella rhinoscleromatis Trevisan - légz őutakat 	betegiti 

meg 
гwinia carotovora /Jones/ Hill. -var. aroideae - dohány, mák 

stb. szárrothadását okózza 
Serratia marcescens Bizio /Bac. prodigiozus/ - talajban, viz-

ben, leveg őben , élelmiszerekben 
Proteus incostans /Ornstein/ Shaw it Clarke - /Providencia pro 

videnciae/ - az ember bélcsatornájában él 
Proteus mirabilis Hauser - rotandó husféléken 

Proteus morganii /Winslow et al ./ Rauss - egészséges ember bél 
csatornájában és talajban 

Proteus rettgeri /Hadley it al./ Rustigian it Stuart - ember 
és állat bélcsatornájában 

Proteus vulgaris Hauser az emberi székletben , talajban na-
gyon elterjedt fehérjebontó /rothasztó /, esetenként kdro-
kozó 

Salmonella abortivoequina /Good it Corbett / Bergey it al. 	- 
lovak elvetélését okozza 

Salmonella choleraesuis , var. Kunzendorf - ételmérgezést okoz 
Salmonella derbi /szerotipus/ - emberi kórokozó 
Salmonella enteritidis /Gaertner/ Cast . it Chalm. - 	állati 

kórokozó 
salmonella gallinarum /Klein/ Bergey it al. - Tyuktifusz okozó 

ja 
Salmonella panama /szerotipus/ - emberi kórokozó 
Salmonella paratyphi /Kayser/ Cast . it Chalm . - ételmérgezést 

okoz 
Salmonella pullorum Bergey it al. - csirkék és madarak "fehér 

hasmenését " okozza 
Salmonella typhimurium /Loeffer/ Cat. it Chalm. - melegvérü ál 

latok, különösen egerek, patkányok megbetegedését okozza 
/embernél is/ 

Salmonella typhosa /Zopf/ White - /Bac. t.; Bast. t. ,berthel-
la typhi/ - a hastif usz kórokozója; nálunk csak bacilus -
^azdákban, ritka 

Salmonella ':lirchov - 
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Shigella flexneri Cast .  it  Chalm . - vérhant okoz 
/nálunk is kitenyésztett szerológiai tipusai: S.f. 2; 6; 
x; y / 

Shigella sonnei /Lavine/ Weldin - vérhant okoz 
Pasteurella multocida /Lehm.  it  Neum./ Roe,  it  Merch. - /Micro 

coccus cholerae gallinarum/ - baromfikolerát okoz, gyako 
ri 

Bordetella pertussis /Hill.! Moreno-López - szamárköhögés kór-
okozója 

Brucella abortue /Schmidt  it  Weis/ Meyer  it  Schaw - /Bang-féle 
bacilus/ - a szavasmarha járványón elvetélését , embernél 
brucellózist okoz 

Brucella suie Huddleson - a sertések élvetélé вб t, embernél nit 
kán brucellózist okoz 

Haemophihus aegyptus /Tnev/ Pittm .  it  Davis - /H. conjunetivi- 
tidis/ - a szem köt бhártyájának gyulladását okozza 

Haemophilue influenzae /Lehm.  it  Naum./ - Winslow  it  al. -lég 
utak, középfül , agyhártya, izületek gyulladásos betegs б  -
gét okozza 

Haimophilue suis Haudunoy  it  al . - вertéainfluenza kórokozója 
Moraxella lacunata /Eyre/ Lwoff - /Haemoph. duplex/ - a szem 

köt бhártya gyulladását okozza 
Actinobacillus lignieresii Brumpt - szarvasmarha és sertés b ő-

rének gennyes megbetegedését okozza 
Actinobacillus mallei /Zopf/ Thomson - /Pfeif erella mallei/ -

a  16, a szamár és az öszvér takonykómát okozza; régebben 
volt, az utóbbi három évtizedben nem jelentkezett 

Bacteroidea fragilis /Veillon  it  Zuber/ Cast  it  Chair - vakbél 
gyulladást és más betegségeket okoz 

Bacteroides succinogenes Hungate - a szarvasmarha gyomrában a 
cellulózemésztést. segiti elv 

Fusobacterium fusiforme /Veillon  it  Zubet/ Hoffman - a garat-
mandulákat betegiti meg 

Fueobacterium nucleatum  Kisorr - az ember szájüregében él; nem 
károkozó 

Sphaerophorus inaequalis /Eggerth  it  Gagnon/ Prévot - eml б sök 
bélcsatornájában és ürülékében 

Sphaerophorus necrophorus /Flügge/ Prévot - /Bacillus funduli- 
formie/ - az emberi és állati bélcsatornában él 

Sphaerophorus variue /Eggerth  it  Gagnon/ Prévot - eml бsök bél- 
esatornájában 

streptobacillus moniliformie Levaditi  it  al. - patkányok orr-
garat üregében gyakori , de ritkán kórokozó ; valo еzinüleg 
községünk területén is el őfordul 

Micrococcus aquatilis - talajban , ammonifikáló 

Micrococcus c,andidus Cohn - az ember bórén , tejben , talajban 
Micrococcus citreus - talajban , ammonifikáló 
Micrococcus freundenreichii Guillebeau - tejben , talajban; fe-

hérjebontó 
Micrococcus flavus Treviean - az ember b őrén , tejben,talajban, 

ammonif ikál б  
Micrococcus granulosis - talajban , ammonifikáló 
Micrococcus iris - talajban , ammonifikáló 
Micrococcus luteus /Schroet/ Cohn - levegбben tejben 
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Micrococcus piltonensis - talajban , ammonifikáló 
Ыicrococcuѕ  polychromus - talajban, amminifikáló 
iuiicrococcus reeinaceus - talajban , ammonifikáló 
Micrococcus roseus Flügge - a levegőben , porban gyakori 
Micrococcus ureae Cohn - trágyában, talajban elterjedt , karbo-

mid-bontó 
Staphylococcus aureus Rosenb. - /St. pyogenes/ - gennyes gyul-

ladásokat okoz embereknél , állatoknál 
Gaffkya tetragena /Gaffky/ Trevisan - az ember nyálkahártyáin, 

légesеben gyakori; valószinüleg környékünkben is el őfor-
dul 

Sarcina aurantiaca Flügge - leveg őben, talajban, vizben 
Sarcina flava de Bary - vizben , talajban , leveg őben; néha 	a 

laboratóriumi táptalajokon nem kivánatos szennyez ődé вként 
Sarcina lutea Schroet - az el őbbivel hasonló 
Sarcina ureae /Beij ./ Lőhni вΡ - trágyában, talajban elterjedt 
Sarcina ventriculi Goodsir - savanyu talajban, az ember gyomré. 

ban 
Methanococeus mazei Barker - növényev б  állatok trágyájában és 

talajban elterjedt ; valószinü nálunk is 
Peptococcus constellatus /Prévot/ Douglas - az ember bélcsator 

nájában és a mandulákon él 
Neisseria gonorhoeae Trevisan - nemi betegséget /kankó/ okoz 
Neisseria meningitidis /Albrecht  it  Ghon/ loll . - a járványos 

agyhártyagyulladás károkozója /IJeningococcus/ 
Veillonella parvula /Veillon  it  Zuber/ Prévot - emberi és álla 

ti szájüregben, bélcsatornában, tüd őben él, csak néha kor 
okozó; el őfordulása feltételezhet ő  

Veillonella alcalescens Prévit - el ő zőhöz hasonlóan, f eltéte -
lezhet6 

Brevibacterium erythrogenes /Lehm .  it  Neum/ Breed - a termé-
szetben gyakori, f őleg a tejben, sajtokon;feltételezhet đ  

Brevibacterium linens /Weigmann/ Breed - leveg őben , vizben,ta-
lajban, növényeken, trágyában, sajton; f eltételezhet б  ná-
lunk is 

Brevibacterium vitarumen /Knutsen/ Breed - kér ődzők gyomrában; 
B-vitaminokat termel 

Diplococcus pneumoniae Weichselbaum - "Pneumococcus" - az e-
gészséges emberi garatban gyakori; tűr ő-, középfül-, agy-
hártyagyulYadá ѕt okoz 

Streptococcus agalactiae Lehm .  it  Neum . - a tehenek 	f ert б z ő  
t đgygyulládás6t okozza 

Streptococcus bovis Orla-Jensen - fert б z б  fagylaltból kimutat-
va 

Streptococcus cremoris Orla-Jensen - tejben, tejtermékekben; a 
sajt és a vaj gyártásában használják 

Streptococcus dysgalactiae Diernhofer - tehenek t őgygyulladó -
sát okozza 

Streptococcus equi Sand  it  Jensen - a lovak mirigyk бrjának oki 
dója 

Streptococcus faecalis Andrewes  it  lorder - /Enterococcus/ -
az ember és a melegvérű  állatok bélcsatornájában; néha 
ivóvizet vagy élelmiszert is fert бz 
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Streptococcus lactis /Lister/ Löhnis - tejalvadást okoz, a tej 
feldolgozásánál is f elhasználják 

Streptococcus mitis иndrewes it Horder - egészséges ember bél-
csatornájában, néha kórokozó lehet 

Streptococcus pyogenes /Rosenbach/ - /Str. haemolyticus/ 	- 
vörhenyt, esetleg orbáncot okoz 

Streptococcus thermophilus Orla Jensen - fert őzött élelmiszer 
b ől, fagylaltból mutatták ki 

Pediococcus cerevisiae Baleke - savanyu káposzta levében, sör-
ben 

Leuconostoc mesenteroides /Cienk./ v. Tiegh. - savanyu káposz-
ta, savanyu uborka levében; erjeszt ő  

Leuconostoc dextranicum /јзeij./ Hucker it Pederson - Strepto -
coccus paracitrovorus/ - a tejiparban használják savanyi-
tásra 

Leuconostoc citrovorum /Hammer/ Hucker it Iederson - tejben és 
tejtermékekben 

Peptostreptococcus anaerobius /Krönig/ Kluyver and Niel - fe-
hérjebontó, szájban, bélcsatornában él 

Feptostreptococcus foetidus /Veillon/ Smith - bélcsatornában , 
fehérjebontó, gázfejleszt ő  

Peptostreptococcus putridus /Schottm./ Smith - száj, bélcsator 
na, néha a vagina вуб lkaháх tyáján 

Lactobacillus acidophilus /Lion! loll. - / Thermobacteriumin 
testinale/-az ember szájában és bélcsatornájában él; nem 
kóroko zó 

Lactobacillus bifidus /Tissier/ loll. - szopós gyermekek bél-
csatornájában él 

Lactobacillus brevis /Orla-Jensen/ Bergey et al. - tejben, sör 
ben, borban, trágyában, az ember bélcsatornájában 

Lactobacillus buchneri /Ilenneberg/ Bergey it al. - az 	ember 
szájában, erjed ő  levelekben, savanyu káposztában, bolti é 
leszt őben 

Lactobacillus bulgaricus /Luerssen it Kühn/ loll. - tejalvadást 
okoz; a joghurt késztésénél használják 

Lactobacillus cash i /Orla-Jensen/ loll. - tejtermékekben és az 
ember nyálában is el őfordul 

Lactobacillus fernrenti Baij. - tejtermékekben, savanyu 	nővé 
nyi  levelekben, bolti /préselt/ éleszt őben, az ember szái 
üre gében 

Lactobacillus helventicus /Orla-Jensen/ loll. - tejalvasztó 

Lactobacillus lactis /Orla-Jensen/ loll. - tejben, tejtermékek 
bey 

Lactobacillus leichmannii Bergey it al. - savanyu tejben, nővé 
nyi levelekbén és préselt éleszt őben 

Lactobacillus plantarum /Orla-Jensen/ Holl. - a silótakaxmány, 
káposzta, uborka stb. savanyitásánál a legfontosabb bakté 
rium 

Lactobacillus viridescens liven it Evans - kolbászon, hentesá-
run zöld szinez ődést okoz 

Eubacterium minutum /laudroy it al./ Prévot - emberi ürülékben 

Ramibacterium pseudorarnosum /I)istaso/ Prévot - /Bac.ps./ - a ~ 

emberi bélcsatornában közönséges, nem kórokozó 
Propionibacteriurn peterssonii - trágyában 

Butyribacterium rettgeri Barker it laas - eml ő sök bélcsatorná-
jában, erjeszt ő  hatásu 
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Corynebacterium diphtheriae /Flügge/ Lehm . it Neue - a dif térin 
/torokgyik/ kórokozója ; ma már nem jelentkezik, régebben 
volt 

Corynebacterium flaccumfaciens /Hedges/ Dowson/ - a bab legel -
terjedtebb baktériumos megbetegedése 

Corynebacterium michiganense /E. Smith/ Jensen - paradicsom el-
halását okozza 

Corynebacterium nephridii Busing it al. - orvosi piócában él, 
feltehet ően nálunk is 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum Lehm . et Neum. - / Hoffman 
bacillus/ - az ember szájüregében él ő  nem patogén baktéri- 
um 

Erysipelothrix insidiosa /Trev./ Lengf. it Hans. - sertésorbánc 
kórokozója , gyakori 

Nitrobacterium lacticum Orla-Jensen - tejben , tejtermékekben, 
tejipari felszerelésekben , edényekben 

Cellulomonas biazotea /Kellerm . it al ./ Bergey it al. - talaj-
ban, nitrátredukáló 

Cellulomonas cellasea /Kellerm./ Bergey it al. - talajban, 	a 
keményit đ t erjeszti 

Cellulomonas flavigena /Kellerm . it Mc Beth. / Bergey it al. -
talajban , cellulózbontó 

Arthrobacter globiformis Conn it Dim. - talajban ; deлitrifikáló 
Arthrobacter ozidans Sguros - talajban 
Arthrobacter terregens Lochhead it Burton - talajban közönséges 
Bacillus adherens - talajban, ammonifikáló 
Bacillus anthracis Cohn . - háziállatok lépf enéjét okozza/nálunk 

1965 óta nem észlelték/, emberre is átterjedhet 
Bacillus brevis Mig. - általáno вan elterjedt , amгnonifikál б  
Bacillus cereus Frankl. it Frankl . - ált. elterjedt , ammonif. 
Bacillus cereue var. mycoides /Flügge/ Smith it al. - talajban, 

fehérjebontó - rothasztó 
Bacillus circulans Jordan - talajban , vizbe , levegбbeл  
Bacillus idosus - talajban, ammonifikáló 
Bacillus implexus - talajban, ammonifikáló 
Bacillus laterosporus Lanbach - talajban, vizben, levegđben 
Bacillus lentus Gibson - talajban 
Bacillus leptodermie - talajban 
Bacillus licheniformis /Weigm ./ Chester - talajban, levegбben,é 

lelmiszerekben nagyon elterjedt 
Bacillus megaterium de Bary - talajban, vizben , levegđben, ammo 

nif i ká1 6 
Bacillus mesentericus - talajban , f ehérjebontб  
Bacillus pasteuri /Miguel/ Migula - talajban , trágyában 
Bacillus polymixa /Prazm ./ Mig. - talajban , vizben , növényeken, 

ammonifikáló 
Bacillus pumilus Gottheil - talajban , ammonifiká1 б  
Bacillus sphaericus Nude - talajban 
Bacillus subtilie Vohn - talajban, vizben, növényeken, nagyon 
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it  Rettger - talajban, lótrá 

it al ./ Bergey 

al. - az ember 

it al. - tala~ 

bélesatornájá- 

gyakori, fehérjebontó ; szénabacillu в  - szénaf őzet levében 
2-3 nap alatt nagy mennyiségben jelenik meg 

Bacillus subtilis var. niger /i.gula/ Smith it al. - talajban 

Bacillus stearothermophillus link - talajban , romló élelmisze-
rekben, konzervekben 

Bacillus tumeecens - talajban , ammonifikál б  
3acillus turcosa - talajban , ammonifikáló 

Bacillus viridans - talajban , ammonifikáló 

Clostridium amylolyticum Prévot - denitrifikáló talajlakó 

Clostridium beijerinckii Donker - megművelt talajban , nitrogén-
köt ő  

Clostridium butylicum /Beij./ Donker - talajban , nitrogénköt ő  
Clostridium butyricum Prazm . - talajban é ѕ  keményit őtartalmu a 

nyagokban ; felforralt borsólében 1-2 nap alatt nagy meny-
nyiségben jelentkezik , nitrogénköt ő  

Clostridium botulinum /van Erm ./ loll. - talajban él; hu аfélé 
ken elszaporodva ve в zélyes ételmérgezést okoz 

Clostridium cellobioparum Hungate - szarvasmarha bend ő jében, 
cellulóbontó 

Clostridium cellulosolvens Cowles 
gyában 

Clostridium cochlearium /Bulloch 
ban 

Clostridium dissolvers Bergey it 
ban él , cellulózbontó 

Clostridium felsineum /Carb . it Tomb./ Bergey it al. - talaj- 
ban, a kenderáztatásnál a rostokat fellazitja 

Clostridium hystolyticum /Weinb . it Séguin/ Bergey it al. 	- 
f ehérjebontó , sebf ert őzésekben és talajban fordul el ő  

Clostridium lentoputrescens Hartsell it Rettger - fehérjebontó, 
talajban , emberi bélcsatornában 

Clostridium multifermentans Bergey it al. - talajban 

Clostridium nigrificans Werkman it ''leaver - talajban; a konzer 
vek romlását okozza - a doboz belseje megfeketedik  

Clostridium novyi /Mig./ Bergey it al.- /Bac. oedomaticus ma-
ligni/ - talajban, trágyában ; egyes tipusai emberi, mások 
állati megbetegedéseket okoznak 

Clostridium omelianskii /Henneb ./ Spay - talajban , trágyában, 
állatok bélcsatornájában, cellulózbontó 

Clostridium pasteurianum Winogr . - talajban, anaerob nitrogén-
kötő  

Clostridium pectinovorum /Störmer/ Donker - talajban, vizek i-
szapjában , kenderáztat бkban /el ő segiti a kenderrostok sza 
baddá válását/ 

Clostridium perfringens /Veillon it Zuber/ loll . - talajban,ál 
lati és emberi bélcsatornában , nitrátredukáló , az A-tipns 
sebekbe jutva gázgangrénát okoz /Clostridium welchii/ 

Clostridium septicum /B!acé/ - talajban 
Clostridium sphenoides /$ulloch it al./ Bergey it al. - tala; 

ban, fehérjebontó , rothasztó 
Clostridium sporogenes /љеthnikoff/ Bergey it al. - talajban 

fehérjebontó , rothasztó 
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Clostridium tetani /Flüge/ loll. - talajban, lovak bélcsator-
nájában és tгágyájaban gyakori; a merevgörcs /tetanusz/ 
kórokozója 

Clostridium tetanornorphum /Bulloch it al./ Bergey it al. 	- 
taiajban 

Clostridium thermocellum Viljoen it al. - talajban, trágyában, 
cellulózbontó 

Clostridium thermocellulaseum Enebo - komposztban éld celluló-
bontó 

C a r y o p h a n a l e s 	. 

Oscillospira guillermondii Chatton  it  Iérard - kérddzdk bend ő-
jében, nem kórokozó 

n c t i n o m y c e t a l e s 

:ycobacterium avium Chest - a tyukfélék tuberkulózisát okozza; 
gyakori 

ycobacterium bovis  it  al. - a szarvasmarha /és más párosujju 
patás/ tuberkulózisának kórokozója, emberre is veszélyes 

ičycobacterium phlei Lehm.  it  Ileum. - talajban, növényeken, szé 
nán 

ycobacteriuтn snegmatis /'Tervisan/ Lehm.  it  Neum. - talajban , 
vizben, leveg őben; az el őbbivel egуLtt szaprofitón 

irycobacterium tuberculosis /Zopf./ Lehm.  it  Neum. - az ember 
tuberkulózisának leggyakoribb kórokozója; "gümdkorbacil -
lus" 

і :ycococcus album ?Crassiln. - talajban, savkc ~ pzd 

Nocardia alba /Krassiln./ Waksrn. - talajban él 

Nocardia asteroides /Epp./ Blanch. - talajban él, emberpatogén 

Nocardia eleagni Roberg - az ezüstfa /Elaeagnus/ gyökerén, gu 
mókban, nitrogén-leköt ő  

Actinomyces bovis Harz - a szarvasmarha aktinokózisát okozza 

Streptomyces album /Rossi-i)oria/ 'Jaks.  it  Henr. - talajban, le 
vef őben 

Streptomyces antibioticum 'naksm.  it  Hanrici - talajban 

Streptornyces aureus /Waksm. and Curt./ Viaksm.  it  lenr. 	- 
talajban 

Ѕtrepto глyces cellulosae /Krainsky/ Waksm.  it  Henr. - talajban 
gyakori 

Streptornyces coelicolor /i iller/ Waksm.  it  üoar. - általánós 
elterjedt - talajban, vizben, leveg őben 

Streptomyces diastaticus /Krainsky/ Waksm.  it  Henr. - talajban 

3terptomyces intermedius /Crüger/ :`iaksm. - talajban és buxgo 
nya gumóján 

Streptomyces flavochromor enes /Krainsky/ Waksrn.  it  Henr. 	- 
talajban, cellulózbontó 

5treptorayc'es flavus /Krainsky/ Waicsm. et Henr. - talajban, el-
terjedt 

Streptornyces griseus '.?aksm.  it  Henr. - talajban és vizek iszap 
j гban 

Streptorгyces olivochromoi;enes /i3. rgey  it  al./ líaksm.  it Henr.-
talajban 

36. 



Streptomyces parvus /Krainsky/ Waksm.  it  Henr. - talajban 

streptomyces purpureochró гnogénes /Waksm.  it  Curtis/ Waksm. 	it  
Ienr. - talajban'' 	 ' 

streptomyces ruber /Karinsky/ Waksm.  it  Henr. - talajban 

Streptomyces scabies Waksm.  it  iienr. - a burgonyagumó varasodá-
sát okozza 	

... 

Streptomyces thermoviolaceus Henssen - 16- és sertéstrágyában 

Streptomyces thermovulg aris Henssen - lótrágyában 

Streptomyces verne /Waksm.  it  Ćuxtis/ Waksm.  it  Henr.- talajban 
Streptomyces verticillatus /Kriss./ Waksm. - talajban, a buza 

t;y őkérzónájában él 
Streptomyces violaceoruber /Waksm.  it  Curtis! Waksm. - szántó -

földben 
Streptomyces viridochxomogenes /Krainsky/ Waksm.  it  Henr. 

talajban 
Thermoactinomyces vulgaris Tsiklinska - talajban, trágyában,kom 

poszban 
idcromonospora chalcea /Foul'erton/ Orskov - talajban, vizek i-

szapjában gyakori; keményít ő-, cellul ć z-, fehérje- és ki-
tinbontó 

::ieromonospora propionica Hungate - a szarvasmarha bend ő jében, 
cellulózbontó 

Beggiatoales  

Beggiatoa alba /Vaucher/ Trevisan 
szennyezett vizekben gyakori 

BegF_iatoa leptomitiformis Trevisan 

Thiothrix nivea /Rabh./ Wino gr. - 
nyezett vizekben 	 ' 

Vitreoscilla beggiatoídes Fringsh. 

- bomló szerves anyaggal 

- vizekben 

bomló szervesanyagokkal szent' 

- mocsárban, árkok vizében 

Bactoscilla flexibilis Frings. - mocsaras helyeken 

b:yxobacteriale s 

Cytophaga aurantiaca Wino gr. - talajban, növényi 	korhadékban, 
cellulózbontó 

Cytophaga hutchinsonii ' гiinogr. - talajban, korhadékban, cellu -
16zb int 6 

Cytophaga lutea ;;linogr. - talajban, cellulózbontó 

Cytophaga rubra Winogr. - cellulózbontó talajbaktérium 

Sorangium cellulosum Imsenecki  it  Solntzeva - talajban, cellu -
lózbontó 

sorangium compositum /1'haxter/ Jahn - talajban,cellulózbontó 

Sorangium nigrescens Krzemieniewska  it  Krzemieniewski- talaj-
lakó, cellulózbontó 

Sorangium nigrum Krzem.  it  Krzem. - talajlakó,cellulózbontó 

sor алgiuni septatum /Thaxter/ Jahn - talajban, cellulózbontó 
5orangium spunosum Krzem.  it  Krzem - talajlakó, cellulózbontó 
Polyangium aureum Krzem.  it  Krzem. - talajban 
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Polyangium fuscum /Schroet./ Th. - trágyás talajban 
Polyangium vitellinum Link. - talajban, trágyában 
иtiyкococcus fulvus /Cohn/ Jahn - talajban, cellulózbontó 
Sporocytophaga myxococcoidee /Krzem./ Stainer - talajban, kor-

hadélсban,er őѕ  cellulózbontó 
Sporocytophaga ellipsospora /Imsen. it Solntz./ Stainer 	- 

talajban, cellulózbontó 

S p i r o c h a e t a l e s 

Spirochaeta plicatilie Ehrenb. - szerves anyagokbab gazdag vi-
zekben 

Borrelia anserina./Sakh./ Bergey  it  al. - baromfiakat betegiti 
Borrelia buccalis /Steinb./ Brumpt. - emberi szájüregben, nem 

patogén 
Treponema macrodentium Noguchi - szájüregben, nem patogén /elv 

fordulása feltételezhet đ/ 
Treponema pallidum /schaud.  it  Hoffm./ Schaud - vérbaj /szifi-

lisz,luesz/ kórokozója 
Leptospira interohaemorrhaggiea /Inda  it  Id Noguchi -állati 

kórokozó; egyes szerotipusai sertésnél L.pomona/, kutyá-
nál /L.canicola/ stb. fordulnak el ő  

Iv y c o p l a s m a t a l e s 
s 

Mycoplasma homini /Freunde/ Edward - az emberi nemi 	szervek 
nyálkahártyájábán;néha gуuі lаd.ѕ o ѕ  betegséget okoz 

Mycoplasma laidlawii /Sabin// Freundt - talajban, trágyában, vi 
zek iszapjában; nem patogén 

A felsorolt baktériumok áttekintése: 

Pseudomonadales 	 86 Beggiatoales 	 5 

Chlamidobacteriales 	 5 Lyxobacteriales 	. 	. 	. 16 

Eubacteriales 	  195 Spirochaetales 	. 	. 	. 	. 6 

Caryophanales 	  1 1'<iycoplaеmatales 	. 	. 	. 2 

Actinomycetales 	 34 
Összesen: 350 

itleg:.jegyzés: Az auctornév nélkül közölt baktériumok neveit 
a Zenta кöz étlen környékén végzett talajvizsgálatok eredménye 
it ismertetc tu пгг ányos munkák alapján közöltem. de a rendelke 
zésemre álló ma, r г  és angol /Bergey, 195 7/ baktériumhatározo 
és rendszertani yvekb бl nem tudtam azonositani. 
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Рч:0 S ZATO К - ALGAE 

A moszatok vagy algák egy vagy több sejtb đl álló parányi 
szervezetek . Többségük csak mikroszkóppal latható . Alakjuk na-
gyon változatos . Sejtjeikben sejtmag é ѕ  zöld szintest /kloro-
plaв zt/ van . Kivételt képeznek a legfejletlenebb kékmoszatok, 
melyeknek nincs elkülönült sejtmagjuk . A zöld klorofill mellett 
másszinü festékanyaguk is lehet. 

Кevé ѕ  szárazföldi faj van , többségük vizi szervezet. a le-
begő  alakok a plankton , a vi'zfenéken él đk a benthosz, a vizben 
levő  tárgyakra, nagyobb növényekre tapadók a perifiton alkotásá 
ban  vesznek részt. A lebeg ő  fajok nagymérvű  elszaporodá вa eroá 
vizszinez ődéssel ugynevezett "vizvirágzást" okoz. Ez káros le-
het a viz állatvilágára. 

Szaporodásuk egyszerű  osztódás , vegetativ , rajzospórás,vagy 
ivaros. A kedvez ő tlen id őszakot különleges sejtek alakjában vé-
szelik át. 

Nyirkos helyeken /kutak környékén/, árnyékos , öreg deszka-
kerítéseken , fák kérgén is megtelepszik némelyik faj. Van köz-
tük talajlakó is. 

Szerepük a természetben nagyon jelent ő s: 
- Zöld festékanyaguk segítségével és a napfény-energia fel 

használásával vízb ől és szén-dioxidból szerves anyagokat készí-
tenek /autotrбf szervezetek/. Állati táplálékul szolgálnak. 

- A szerves anyag készité ѕe folyamán /fotoszintézis/ a léi 
zés, égés é ѕ  más folyamatok alkalmával keletkezett szén -dioxid-
ból felszabadítják az éltet ő  oxigént. 

-  Bizonyos esetekben , egyesek, szerves anyagokat is fel-
használhatnak testük építésére és ezért fontos szerepük van a 
szerves szennyei ődésü vizek ti вztitásában é ѕ  a tálaj humusztar-
talmának kialakitásában. 

A moszatokról szól б  fejezet feldolgozásánál saját kutatása 
im és.az idevágó szakirodalom anyagát használtam . 'A szakiroda -
lomból els đѕorban dr. Uherkovich Gábor: A Tisza lebeg ő  paránynő  
vényei /Szolnok, 1971/ c. munkájából a magyar Tisza also szaka-
szára vonatkozó adatókat vettem át , mert a Szeged környékén ta-
lált lebegő  moszatok fél nap alatt Zentára sodródnak . Ezt az em 
litett mü , é s saját vizsgálataim eredményeinek összehasonlitásá 
is igazolja. 

Nagy segitséget kaptam a szakirodalom terén a szegedi Ta-
nárképző  F őiskola Növé вуtani Tanszékének professzorától, dr. 
Kiss Istvántól és dr. Véghné Varga Izabella tanárn đtől, vala -
mint Kaposvári Gyulától , a szolnoki Damjanich  J.  Muzeum igazga-
tójától. A t őlük kapott tanulmányok lehet ővé tették vizsgálata-
im kiszélesitését, ellen őrzését, utmutatásul és összeha вonlitá-
sul szolgáltak . Önzetlen segitségüket ezuttal is hálásan köszö-
nöm. 

A moszatfajok felsorolásánál a gyakran i ѕmétl ődđ 	lel đhe 
lyek megjelölésére a következ ő  rövidítéseket használom: 

•  T - Tisza 	 as  - csatornák 
t - tavacskák 	 sz - szikes tavak 
h - holtágak , Holt-Tiszák 
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K é k m o s z a t o k -  Cyanophyta 

Anabena affinis Leinin. - T 
Anabena catenula /Kg./ Born it Flab - t 
Anabena circinalis Rabenh. - T, t 
Anabena flos-ациае  /Lyngb./Dréb. - T 
Anabena hassali /Kütz./ Wittr. - T 
Anabena solitaria Klebahn f. planctonica /Brunnth/ Komarek- T 
Anabena spiroides Klebahn -  ez,  es, T 
Anabena torulosa /Carm./ Lagh. - sz, t 
Aphanizornenon flos-aquae /L./ Ra1fs - t, sz, h, T 
Aphanocapsa elachista  W. it G.S. West -  os  
Aphanothece clathrata  W. it G.S. West - T 
Aphanothece elabens /Bréb./ Elenkin - T 
Chroococcus dispersua Keissler/  Lenini.  -  T 
Chroococcus minutus Kütz./ Naeg. - T,  sz 
Chroococcus turgidus /Kütz./ Naeg. - sz 
Coelosphaerium Y.uetzingian.uni Naeg. - t, h 
Dactylococcopsis acicularis  Lenini.  -  T 
Đactylococcopsis fascicularis  Lenini.  - T 
Dactylococcopsis raphidioides Iiansg. - T, t 
Gloeothece dubia /Waxtm./ Geitler - T 
Gloeotrichia echinulata /Ј . Е . 5mith/ Richt. - t 
Gloeotrichia natans /Hedw./ Welwitsch - es, sz 
Gomphosphaeria aponina Kütz. - T 
Gomphosphaeria naégeliana /Unger/  Lenini.  - T 
Gomphosphaeria lacustris Chod. - h 
Hydrococcus rivularis /Kütz./ enegh. - T 
Lyngbia aestuari /i9Iert./ Liebmann - T, t 
Lyngbia Hieronymusii  Lenini.  -  az, os  
Lyngbia limnetica  Lenini.  - T 
Lyngbia martensiana I,'enegh. - T 
Lyngbia putealis í:ont. - T 
Merismopedia elegans A. Braun -  t 
iJerismopedia glauca /Ehrb./ Naeg. - T, h 
eriamopedia puntata ,,íeyen. - tésztagyári tó, h 

]s3erismopedia tenuissima  Lenini. - T 
Microcystis aeruginosa Kütz. - h, t, sz 
N. ae. f. aeruginosa Starm. - T 
М . ae. f. flos-aquae /Wittr./ Elenkin - /=Microcystis flos - 

aquae /Wittr./ Kirchn. - t,h,sz, T 
Microcystis firma /Bréb. it Lenorm. Schmidle - T 
Nodularia spumigena  var. litorale hur./ Born it I'lah. - sz 
Nostoc commune Vauch. - sz, Népkert, réti 1egel ő  nyirkos 

talaján 
Oscillatoria agarhii lom. - 1̂ , t 
Oscillatori annae Van boor - Т , cs, sz 
Oscillatoria brevis /Kütz./ Gom - T; sz 
Oscillatoria chalybea Nertens - T, sz 
Oscillatoria formosa Bory - T, sz 
Oscillatoria limosa Agh. - T, sz, os, vizesárkokban 
Oscillatoria mougeotii /Kütz./ Forti - T 
Oscillatoria planctonica i+Iolosz. - T, sz,  os 
Oscillatoria princeps Vauch. - vásártéri gödrök, sz 
Oscillatoria putrida Schmiedle - sz, t 
Oscillatoria sancta/Kütz. /  lom. - T. sz 
Oscillatoria simplicissima  lom. - T, cs, sz 
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Oscillatoria tenuis Agh. - Т , sz, cs, utcai áтkokban 
0. t. f. tergestina /Kütz./ Elenhin. - T 
Oscillatoria terebriformis /Agh./ Gom. - T 
Phormidium ambiguum  Gem.  - vásártéri árkok, sz 
Phormidium corium /Agh./  Gem.  - T 
Phormidium flavosum /Bory/  Gem.  - T 
Phormidium foveolarum /ItiIont./  lom. - Т ,  sz 
Phormidium incrustatum /Naeg./ lom. T 
Phormidium inundatum Kütz. - T 
Phormidium papyraceum /Agh./  lom. - T, sz 
Phormidium tenue /мenegh./  Gem.  - sz, T 
Spirulina laxa G. М . 5mith - t 
Spirulina maior %ütz. - t, cs, sz, T 
Synechococcus elongatus Naeg. - sz 
Woronichinia Naegeliana /Ung./ Elenk. szivattyutelepi csatorna 

O в  t o r o в  m o s z a t o k - Euglenophyta 
/Flagellatae/ 

Astasia klebsii  Lenini. -  T  
Colacium vesiculosum Ehrbg. - T 
Euglena acus Ehr. - T, t, sz, h 
Euglena allorgei Def1. - T 
Euglena antefossa L. P. Johnson - T 
Euglena charkowiensis Swir. - T 
Euglena clavata Sk цja - T 
Euglena ehrenbergii Klebs - T, t, sz 
Euglena gaumei All. it Lef. - T 
Euglena intermedia /klebs./ Smietz. - sz, cs, t. h 
Euglena Klebsii /Lemm./ Maink. - sz, t,  os  
Euglena limnophila  Lenini.  -  t, sz 
Euglena oxyuris Schmarda - T, t, h 
Е . 0. var. minor Def1. - h, t,  os  
Euglena polymorpha Dang. - Т , cs, h, sz 
Euglena proxima Dang. - T, t, h 
Euglena tripteris /Dujf./ Klebs. - T, h 
Euglena velata K1ebs - T 
Euglena viridis /0. F. м ./ .thrbg. - sz, t, h 
Lepocinclis kuff erathi Def1.=L.pyriformis Kuff./ - T 
Lepocinclis fusimormis  /Carter! 	- t 
Lepocinclis  ovum  /Ehrbg./  Lenini.  -  T,  sz 
Lepocinclis  sauna Fritsch - T, sz 
Lepocinclis teres /Schmitz./ Francé - T, sz 
L. t. f. parvula Conr. - T 
Petalomonas applanata Skuja - Т , es, sz 
Phacus acuminátus Stokes - T 
Phacus caudatus Hübner - t, cs, sz. 
Phacus curvicauda Swirwnko - sz 
Phacus helicoides Pochm. - tésztagyári tó 
Phacus longicauda /Ehrbg./ .Duj. - T, t, h, си , sz 
P. 1. var. torta Lenini. - T 
Phacus orbicularis Hübner - T, t, h, cs, sz 
Phacus pleuronectes /0. F. NI./ Duj. - T, t, h,  os, sz 
Phacus pusillum  Lenini. - t, h 
Phacus pyrum /Ehrbg./ 5 tein - t,  os, sz 
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Strombomonas fluviatilis /Lemur./ Def1. - /=Trachelomonas f./ 
- Т  

Strombomonas verrucosa /Daday/ Def1. vax. zmiewika /Swir./Def1 
- Т  sz 

Trachelomonae 
Trachelomonas 
Trachelomonas 
Trachelomonas 
Trachel ouona ѕ  
Trachelomonas 
Trachelomonas 
Trachelomonae 

bulla 5tein em . Def1. - sz 
crebea Kellikot emend. C'reitler - T, h 
granulosa Playf air - T, h 
hispida /Perta/ Stein emend . Defl. - Т , h 
Lefevrei Def1. - h 
scabra Playf air - T, h, ca, sz 
planctonica Swir - T 
volvocina Ehrbg. - h, sz 

B a r á z đ  á e m o s z a t o k- Pyrrophyta 

Ceratium hirundinella /0. F. iчTüller/ 5chrank - T, h 
C. h. f. carinthiacum /Zederb./  Bachin. - T 
C. h. f. furcoides /Schroed./ Huber-Pest. - T 
C. h. f. silesiacum /5chroed./ Huber-Pest. - T 
Diplosalis acuta Entz - /=Entzia a./ - T 
Glenodiniopais uliginosa /Schilling/ Wolosz - T 

Sárgásmo szatok -Chrysophyta 

Sárgamoszatok - Chrysophyceae 
Dinobrion bavaxicum Imhof - T 
Dinobrion divergens Imhof - T 
Dinobrion sertulatia Ehrbg. - T 
Dinobrion sociale Ehrbg. - T, h 
Ijydrurua f oetidua /Vill ./ Kirchn. - T 
Mallomonae apochromatica Conrad - T 
Mallomonae caudata Iwanoff - T 
Mallomonas horrida Schiller - T 
b7allomonas tonaurata Teiling - T 
M. t. var. alpina /Pasch . et Rutt./ Krieg. - T 
Syncrypta volvox Ehr. - h 
Synura sphagnicola Korschik - T 
Synura uvella Ehr. - T 
Synura verrucosaPascher - T 
Synuropai в  globosa Sch111er - T 

Sárgás zöld  no  s zatok-Xanthophyceae 

Botrydiopsis arhiza Borzi - vásártéri gödrök , Kerekszék 
Botrydium granulatum Grey - Tisza -meder szárazon lev ő  agyagos, 

és a táblásan megrepedező  iszapos részén , tömeges 
Centritractus belanophorus Lemur. - T 
Centritractus dubius Printz - T 
Charapciopsis saccata Carter - sz, t /fonalas moszatokon/ 
Ophiocyticum capitatum Wolle - nagyréti halastó 
Tribonema minus G. S. West. - sz 
Tribonema regulare Pascher - T 
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Tribonema vulgare Pascher - T, t 
Vaucheria sessilis Decand. - t 
Vaucheria terrestris Lyngb. - talajon /kiszá.гad kubikgdddr/ 

K o v a m o в  z a t o k - Bacillariophyceae 

Achnantes affinis Grun. - T 
Amphiprora costata lust. - T 
Amphora ovalis Kütz. - T 
Anemoeoneis polygramma /Ehrbg./ Cleve - /= A. sphaerophora var. 

polygranima/ - T 
Anemoeoneis sphaerophora /Kütz./ Pfitzer - h, t 
Asterionella formosa  Hassal - T 
Attheya zachariasi J. B,.xun. - T 
Bacillaria paradoxa Gmelin - /= Nitzschia p./ - T 
Biddulphia levis /Ehr./ Hus. - T 
Caloneis amphisbaena /Borg./ Cleve - T, h, sz 
Caloneis silicula Ehr./ Cleve -  t 
Ceratoneis arcus Kütz. - T 
С . a. var. amphioxue /Rabenh./ lust. - Т  
Cocconeis pediculum Ehrbg. - T 
Cyclotella chaitoceras  Lenini. - T 
Cyctocella comta /Ehr./ Kütz. - T 
Cyctocella kützingiana /Thwait/ Chauvin - T 
Cyclotella meneghiniana Kütz. - sz, T 
Cyclotella operculata /Agh./  Kilts.  - T 
Cyclotella striata /Kütz./ Grun. - T 
Cymatopleura elliptica /Bréb./ W. smith. - T 

e. var. discoidea Winelouch  it Kolbe - T 
С . e. var. hibernica /W. smith/ V. leurck - T 
Cymatopleura вolea/Bréb./ W. smi th - T, h, sz 
С . s. var. regula Frrbg./ Grun. -  T  
Cymbella affinis Kütz. -T, sz 
Cymbella aspera /Ehrbg./ Cleve - T 
Cymbella cyniboformis /Kütz./ v. Heurck. - T, t, h 
Cymbella helvetica  Kilts.  - T 
Cymbella lanceolata /Ehr./ v. hunk.  - váaártéri árkok 
Cymbella prostrata /Berkley/ Cleve - T, t, h 
Cymbella ventricosa Kütz. -  T 
Denticula tenuis Kütz. - T 
Diatoma elongatum /Lyngb./ Agh. - T, h 

e. var. actinastroides Krieger - T 
Diatoma hiemale /Lvngb./ Heiberg - T 
D. h. var. mesodon /Ehrbg./  Grim. - T 
Diatoma vulgare Bory - T, h, t, es, sz 
D. v. var. capitulatum Grim. - T 
D. v. var. grasnde /W. smith/ Grun. - T 
D. v. van . productum Grun. - T 
Epithemia turgida /Ehrbg./ Kütz. - T 
Eunotia arcum Ehrbg. - t 
Fragilaria capucina Desmar - t, sz 
Fragilaria construena /Ehrbg./ Grin . - T, t, cs, h 
Fragilaria crotonensis Kitton - T 
Fragilaria intermedia Grun. - T 
Frustuliria vulgaris Thwaites - h, cs 
Gomphonema acuminatum Ehrbg. - h 
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Gomphonema constrictum Ehrbg. - h 
Gomphonema olivaceum /Lyngb./ Kütz. - T 
Gyrosigma acuminata /Kütz./ Olive - T 
Gyrosigma attenuatum /Kütz./ Rabenh. - T, h, t, cs 
Gyroeigma kützingii  /Grim.? Olive - T 
Gyrosigma scaiproides /Rabenh./ Olive - T 
Gyrosigma . spenceri /W. Smith Olive - T 
Hantzschia amphoxysEhrbg. Grim.  - T, h, az 
Melosira granulata /Ehrbg. Raifs. - T 
M. g. var. angustissima IviLill. - T, h 
M. g. var. angustissima f. spiralis lust. - T, h 

g. var .  muzzanenzis /Meister/ Bethge - T 
Melosira distans /Ehrbg./ Kütz. - ев  
Melosira italica /Ehrbg./ Kütz. - T 
М . i. var. tenuissima /Grin./ 0. F. IV°iiller - T 
Melosira vaxianá Agh. - T 
Meridion circulaxe Agh. - T, t 
Navicula cryptocephala Kütz. - T, h, sz 

c. var. intermedia Grun. - T 
Navicula dicephala /Ehrbg./ W . Smith - T 
Navicula exigua /Greg./ 0. Müll. - T, h, es, sz 
Navicula  gracilis Ehrbg. - T, h, es, sz 
Navicula hungarica Grim. - h, sz 
Navicula pygmaea Kütz. - sz 
Navicula rhynchocephala Kütz. - T, h, sz 
Navicula radiosa Kütz. - t 
Navicula viridula Kütz. - T 
Neidium productum /W. Smith/ Olive - T, h, sz 
Nitzschia aciculari.s W. Smith - T, h, t, cs 
Nitzschia actinastroides /Lemm./ v. Goor /= Synedra a./ - T 
Nitzschia acuminata /W. Smith/ Grun. - T 
Nitzschia acuta Hatzsch. - T 
Nitzschia capitellata lust. - T 
Nitzschia commutata  Grim. - sz 
Nitzschia frustuluin /Knütz./  Grim. - T 
Nitzschia gracilis Hantzsch - T, ев , az 
Nit zschia heufleriana Grun. - T 
Nitzschia hungarica Grun. - T, sz 
Nitzschia kützingiana Hulse - sz 
Nizstchia linearis W . Smith - T, sz 
Nutzschia longissima /Bréb./ Ra1f s. 

var. closteriwn /W. Smith/ v. Heurck - T 
Nitzachia lorenziana Grua. var .  subtilis Grun. - T 
Nitzschia obtusa W. Smith - T 
Nitzschia palea /Kütz./ W. Smith - T, h, t, es, sz 
Nitzsch.ia recta Hantzsch - T 
Nitzschia sigmoidea /Ehrbg./ W. Smith - T, h, sz 
Nitzschia spectabilis /Ehrbg./ Ra1fs. - T 
Nitzschia sublinearis lust - T 
Nitzschia thermalis Kütz. - Т  
N. t. var . minor Hil вe - T 
Nitzschia tryblionella var. victoriae  Grim.  -  T, h, t 
Nitzschia vermicularis /Kütz./ Grun. - T 
Pinnulaxia gibba Ebxbg. - sz 
Pinnularia major /Kütz./ Olive - T 
Pinnularia microstauron /Ehrbg ./ Olive - t 
Pinnularia viridis /Nitzsch./ Ehrbg. - T 
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Rhisosolenia eriensis Н . L. Smith - T 
Rhoicosphenia curvata /Kütz./ Giun. - Т , h, t,  os 
Stauroneia anceps Frrbg. - T, h, вх  
Stephanodiscus astraea~Ehrbg/ Grim.  - T 
Stephanodiacus dubius ricke lust. - T 
S. d. forma longiseta A. Cleve - T 
Surirella angustata Kütz. - T 
Surirella biseriata Bréb. - T 
S. b. var. bifrons /Ehrbg./ lust. - T 
S. b. var. constricta  Grim. - T 
S. b. var. subacuminata Grun. - T 
Surirella elegans Ehrbg. - T 
Surirella linearis W. Smith - T 
Surirella ovalis Bréb. - T 
S. 0. var. brightwelii /W. Smith/ А . Cleve - T 
Surirella ovata Kütz. - T 
Surirella peisonis Pant. - sz 
Surirella robusta Ehrbg. - T, h, cs 
S. r. var. splendida /Ehrbg./ v.  hurok. - T 
Surirella tenera Gregory - T 
S. t. var. nervosa A. Smith - T 
Surirella variabilia A. Cleve var. pyriformis A. С . 	T 
Synedra acus Kütz. - T, h,  os 
S. a. var. angustissima Grim. - T 
S. a. var. radians /Kütz./ lust. - T 
Synedra affinis Kütz. - T 
S. a. var. fasciculata /Kütz./  Grim. - T 
Synedra capitata Ehrbg. - Т , h, t, cs 
Synedra rumpens Kütz. - /= Fragilaria r./ - T, sz 
Synedra ulna var. aequalis K'i,itz./ lust. - T, h,  os, sz 
S. u. var. biceps /Kütz./ v. Schönf. - T 
S. u.  var. danica /Kütz./ Grun. - T 
S. ii. var. oxyrhynchus/Kütz./ v. leurck. - T 
S. u. var. spathuiifera Grun. - T 
Tabellaria flocullosa /Roth./ Kütz. - T 
Thalassiosira fluviatilis lust. - T 

/= Coscinodiscus f./ 

Zöldmoszatok -Chlorophyta 

Zöldmoszatok - Chlorophyceae 
Actinastrum hantzschii Legerh. - T, h, t 
A. h. var. flaviatile Schroeder - T 
Ankistrodesmus acicularis /A. Br./ Korschik. T 
Ankistrodesmus angustus Bern. - T 
Ankietrodesmus arcuatus Korschik. - T 
Ankistrodesmus brauni /Naeg ./ Brunnth. - T 
Ankistrodesmus falcatus  horda! Ralfs . - Т , h, t, az 
Ankistrodesmus fusiformis Corda - T 
Ankistrodesmus longissimus /Lemm./ Wille 

var. acicularis /Chod./ Brunnth. - T, h 
Ankistrodesmus иitzechiodies G. S. West. - T 
Botryococcus braunii Kiitz. - T 
Botryococcus micromorus W. it G . S. West. - T 
Carteria ellipsoidalis Bold. - T 
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Characium angustum A. Br. - holtágban /Spirogyrán/ 
Characium clavum Herr. - sz 
Characium limneticum Lemm. - sz 
Chlamydomonas conf erta Korschik. - T 
Chlamydomonaa ehrenbergii Gorosch. - h 
Chlamydouronaв  reinchardii Dang. - T, h, t 
Chiamydomonas snowiae Printz. - / =Ch. communis/ - T 
Chlorella vulgaris Beyerinck - nedves földön, mocsárban 
Chlorococcum humicolum /Naeg./ Rabenh. - T 
Chlorogonium elongatum Dang. - T 
Chodatella citriformis Snow. - /=Lagerheimia с ./ -  T 
Cladophora glomerata Kütz. - T /csónakokon/ 
Cladophora fracta Kütz. - szikes tavakban 
Coelastrum cambricum Arch. - T 
Coelastrum cubicum Naeg. - T 
Coelastrum microporum Naeg. - T, sz 
Coelastrum scabrum Reinsch. var. torbolense Kirchn. - T 
Coelastrum sphaericum Naeg. - T 
Coenocystis planctonica Korschik - T 
Coenocystis reniforme Korsch, var, tiszae Uherkov. - T 
Crucigenia apiculata Smidle - /= Tetrastrum a./ - T 
Crucigenia quadrata Táorren - T, t 
Crucigenia rectangularis Gay - T. sz 
Crucigenia tetrapedia /Y.irschn./  IV. et. G. S. West. - T 
Dictyosphaerium ehrenbergianum Naeg. - T 
Dictyosphaerium pullchellum Wood - T 
Dictyošphaerium reniforme Bulnheim - T 
Didymocystis incospicua Korschik - T 
Didymocystis planctonica Korschik - T 
Didymocystis tuberculata Korschik - T 
Draparnaldia glomerata /Vaueh./ Agh. - Т . vásártéri gödrök 
Enteromorpha intestinalis Greville - sz 
і'nteromorpha  sauna  Kütz. - sz 
Errerella bornhemiense Conrad - /ivIicractinium b./ - T 
73udorina charkowiensis Pascher - T 
Eudorina cylindrica Korschik - T 
Eudorina elegans Ehrbg. - T, h, t, sz, es 
Eudorina illinoisensis /Kofoid/ Pascher - /=Pleodorina i ./ - T 
Eudorina unicocca G. iri. Smith - T 
Gloeococcus Schroeteri /Chod/ Lemm. - h 
Gloeocystis ampla Kütz. - T 
Gonium pectorale Lü11er - T, h, t 
Hof  mania lauterbornii/Schmidle/ Wille - T 

/= Crucigenia 1. 
Hormidium rivulare Kütz. - T 
Hormidium flaccidum A. Br.  - árkok tálaján 
Hyalogonium klebsii Pascher - T 
Hydrodictyon utriculatum Roth - es, sz 
Juranyiella javorkae Kortob. - T 
Kirchneriella lunaris /Kirschn./ lrioebiva - T; sz 
Kirchneriella obesa /W. West/ Schmidle - T, h,  sz 
Kirchneriella subsolitaria G. S. ;'lest - T 
Lagerheimia genevensis Chad. - T 
Lagerheimia civadriseta /Lemur./ G . F'. Smith. - T 
Lagerheimia wratislawiensis Schroed. - T 
Lambertia issajevii /Kissel/ Korschik 

/= Characium i./ var. spinosa Korachik - T 
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Lambertia ocellata :íorschik - T 
L. 0. var. maxima Uherkovich - T 
LIicractinium pusillum Fres. - T, h 

/=Richteriella botrioides Lemm./ 
Nephrocytium agardhianum Schroed. - T 
Oedogonium Pringsheimii Cramer sec. urn.  - h, sz 
Oedogonium rufescens 'Wittr. sec.  Hm.  - sz 
Oocystis bor,ei Snow. - Т , h 
Oocystis novae-semliae Wille - T 
Oocystis Naegeli A. Br. - sz 
Oocystis pellagica Lemm. -  h 
Pandorina morum /iйiiller/ Вогу  - T, h, t, as,  sz 
Pediastrum boryanum /Trup./ 'u~enegh. - T, t, h,  sz 
Р . b. var. brevicorne A. Br. - t, h 
P. b. var. forcipatum Racib. - t 
P. b . var. longicorne Reinsch. - t 
Pediastrum duplex ileyen - T, t, h, sz 
P. d. var. reticulatum Lagerh. - sz, t 
Pediastrum simplex /IYleyen/ Lemm. - T, h, sz 
Pediastrum tetra-s /Ehrbg./ Ralf s. - T, h, t, sz 
Phacotus lenticularis Ehr. - csésztói csatorna 
Polyedriopsis spinulosa Schmidle - T 
Protococcus viridis Agardh. - f ák törzsén, deszkakeritésen 
Pteroniorias golenkiniana Pascher - h /késő  оввхе l/ 
Rhaphidonema spirotaenia /G. S . West/ Korschik - T 
Scenedesmus acunxinatus /Legerh./ Chod. - i', h, t,  sz 
S. a. var. elongatus G.  І . Smith - T 
S. a. f. maximus Uherkov. - T 
S. a. f. tortuosus /Skuja/ Lherkov. - T 
Scenedesmus acutus I;ILyen - T, h, t, sz 
S. a. f. costulatus /Chod./ Uherkov. - T 
Scenedesmus anomalus /G. &;. Smith/ Tiff. - T 
S. a. var. acaudatus Flortob. - T 
Scenedesmus apiculatus /W. ét G.S. West/ Chod. - T 
Scenedeamua arcuatus Lemm. - T, h 
5сепедевтив  armatus Chod. - T 
Scenede вmus bicaudatus /Hangs/ Chod. - T, h 
Scenedesmus bijugatus f. seriatus Chod. - sz,  os,  t 
Scenedesmus circumfusus Hortob. - T 
S. c. var. bicaudatus Hortob. f. granulatus Hortob. 	Т  
Scenedesmus denticulatus Lagerh. - T, h, t 
S. d. var. linearis Hangs. - T 
Scenedesmus dispar Bréb,. -  T 
Scenedesmus ecornis /Rá1f в . / Chod. - T, h, t,,sz 
S. e. var. disciformis Chod. - T 
Scenedesmus ellipsoideus Chod. - T, h,  os  
Scenedesmus falcatus Chod. - h, t, sz 
Scenedesmus granulatus W . et G. S. West. - T 
Scenedesmus intermedius Chod. - T 
S. i. var. acaudatus Hortob. - T 
S. i . var, balatonicus Hortob. - T 
S. i. var. bicaudatus Hortob. - T 
Scenedesmus longispina Chod. - h, t 
Scenedesmus oьІiquus /Turpin/ Hangs. - h 
Scenedesmus opoliensis P. Richt. - T,  os,  sz 
Scenedesmua protuberans Fritsch - T 
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S. p. f. danubianus Uherkov. - T 
Scenedesmus quadricauda /Trup./ Bréb. - T, t, h, вх  
S. q. var. longispina /Chod./ G. М . Smith - T, h 
S. q. var. quadri вpina /Chod./ G. М . Smith - T 
Sсепедезтив  soói Hortob. - T 
S. s,  var. tiszae Uherkov. - T 
Scenedesmus speciosus Hortob. f. bicaudatus Uherkov. - T 
Scenedesmui spicatue W. it G. S. West. - T 
Scenedesmus spinosus Chod. - T 

в . var. bicaudatus Hortob. - T 
Schizochlamys gelatinosa A, Br. - T 
Šchroederia robusta Korschik - T 
Schroederia setigera /Schroed./ Lemm. - T 
Selenastrum Bibraianum Reinsch. - T 
Selenastrum gracile Reinach. - T 
Siderocelis ornata Fitt - T 
Sidericystopвis fusca /Korschik/ Swale - T 
Sphaerocystis schroeteri Chod. - T 

/= Gloeococcus sch./ 
Spahaerocyetia ephaerocystiformis /Korschik/ Bourr. - T 

/= Planetococcus s./ 
Stigeoclonium amoenum Kütz. - t, cs 
Stigeoclonium lubricum Kütz. - fo1 бвkut betonvályujában 

Kerekszéknél /kénes vizü kut%у  
Sti.geoclonium tenue Kütz. - T 
Tetraedron caudatum /Corda/ Hansg. - h 

c. var. incisuni Lagerh. - T, h, sz 
Tetraedron incus /Teili.ng/ G. M. Smith - T 
Tetraedron minimum /A. Br./ Hanag. - T, h 
Tetraedron muticum /A. Br./ Hansg. - T, h, sz 
Tetraedron trilobatum /Reinsch./ Hansg. - h 
Tetrastrum glabrum /Roll/ Ahlstr. it Tiff. - T 
Tetrastrum punctatum /Schmidle Ahlstr.  it  Tiff. - T 
Tetrastrum sturogeniaeformae chroed./  Lenini. - T, t 

/= Cochniella s./ 
Tetrastrum triacanthum Korschik. - T 
Trentepholia umbrina /Kütz./ Born. - akácfи  törzsén a talaj 

felett 
Ulothrix tenerima Kütz. - T, cs, sz 
Ulothrix tenuissima Kütz. - T, cs 
Ulothrix zonata Kütz. - Т , cs, sz 
Volvox aureus Ehrbg. - T, t,  os 
Volvox globator /I,./ Ehrbg. - t 

J á r o m m o a z a t o k - Conjugatophyciai 

Closterium 
C. a. var. 
C. a. var. 
Closterium 
C. a. var. 
C. a. var. 
Closterium 
Closterium 
Closterium 
Closterium 

acerosum /Schrank/ Ehrbg. - T, h, t 
minus Hantzsch. - T 
tumidum Borge - T 
acutum Bréb. - T 
ceratium /Pesty/ Krieger - T 
variabile /Lemm./ Krieger - T 
gracile Bréb. - T, h, t, cs 
J erineri Ra1f s. - h 
limneticum  Lenini.  - T 
littorale Gay - T, h 
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Closterium macilentum Br.éb. - T 
Closterium moniliferum /Bory/ Ehrbg . - T, h, t, sz 
Closterium parvulum I1aeg. -  T, h, t 
Closterium pritchardianum Archer - T 
Closterium pronum Bréb. - T 
Closterium pseudolunula Borge - T 
Closterium setaceum Ehrbg. - T 
C. s. var. elongatum W.  it G. S. West  - T 
Closterium strigosum Bréb. -  T, h, tésztagyári tó 

/= C. peracerosum Gay/ 
Closterium subulatum /Kütz./ Bréb. - T 
Cosmarium granatum Bréb. - T 
Cosmarium subcrenatum Hantzsch - T 
Cosmariurn succisum West - cs 
Cosmarium undulatum Corda var. minutum 'uYittr. - h 
Hyalotheca dissilens /Schmith/ Bréb. -  T  
Nougeotia angustatá Hassal - T 
Mougeotia scalaris Hassal - nagyréti halastó, cs 

iskolai akvárium 
Spirogyra  cataeneforniis  /lass.!  Kütz. - es 
Spirogyra decimina  /lull./  Churda - t, es,  sz 
Spirogyra longata /Vauch./ Kütz. - t, es, sz 
Spirogyra nitida /ј)illw./ Link. - t, sz,  os 
Spirogyra Reinchardii Chmiel - régi koresolyapálya,  CS,  sz 
Spirogyra setiformis /Roth./ Kütz. - t, es 
Staurastrum anatinum Cooke it Wille 

var. pelagicum !. et. G. S. West - T 
Stauratsrum paradoxura 1ti4eyen - T, h, t 
Staurastrum polyrnorphurn Bréb. - T 
Staurastrum tatracerum /Kütz./ Ralf  s. - T 
Zygnema chalibeospermum Hansg. -  es  
Zygnema leiospermum De Bary - volt koresolyapálya /1970/ 

Csillárkamoszatok - Charophyceae 

Chara foetida A. Br. - pánai Holt-Tisza ártéri ága 
Tolypella prolif era Lunch. - pánai Holt-Tisza ártéri ága 

V ö r ö s m o s z a t o k- Rhodophyta 

Thorea ramosissima Dory - T 

A moszatfajok áttekintése 	 faj 

Cyanophyta  	65 
luFlenophyta  	43 
Fyrrophyta  	3 
Chrysophyta  	137 

Chrysophycaea  	/14/ 
Xanthophyceae  	/11/ 
Bacillariophyceae  	/112/ 

Chlorophyta  	174 
Chlorophyceae  	/137/ 
Conjugatophyceae  	/34/ 
Charophyceae  	/2/ 

Rhodophyta  	1 

var. 

- 
3 
- 

33 
/ 1/ 
-/ ~2/ 

30 
/23/ 
/7/ 
/-/ 
- 

forma 

3 
1 
3 
1 

/-/ 
/-/ 
/1/ 
7 

/7/ 
/-/ 
/-/ 
- _ 

Csszesen : 422 66  15 ~ 
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G O г  в  Á K - FUNGI  

A gombák csoportjába nagyon változatos, fejlettség tekin-
tetében pedig nagyon különböz ő  növények tartoznak. Кözös voná-
suk, hogy sejtjükben sejtmag /rendszerint több is/ van,növényi 
zöld festékanyag /klorofill/ viszont nincs. Szerves táplálékot 
nem készitenek /heterotfóf szervezetek/,ezért él őlényekb ől vagy 
azok maradványaiból táplálkoznak. begkülönböztetünk él ő sköd ő  
/parazita/, televénylakб , korhasztó, erjeszt ő  /szaprofita/ és 
együttél ő  /szimbiofita/ gombákat. Az eg у0ttél ők közül 	egyes 
alacsony fejlettségű  fajok az egysejtű  zöld 	moszatokkal 
z u z m o k a t alkotnak, mások viszont a virágos 	növények 
gyökereivel állnak kapcsolatban /mikorrhiza/. 

A gombatest felépitése szempontjából beszélhetünk egysej- 
tű  és többsejtű  gombákról. A többsejtű ek testét 	pókhálószerű  
fonalakból /hif a/ képződ ő  szövedék /mi сél5nm/ alkotja. Ez 	a 
tenyésztest id őnkint termőtesteket fejleszt, mely szaporodó е e ј  
teket /spóra/ termel. 

A gombák mindenhol élnek ahol él ő  szervezet vagy szerves 
hulladék van. Az ember szempontjából nézve vannak hasznos és 
káros gombák. 

A gombákról szóló fejezet feldolgozásánál - a megnevezett 
irodalom és a saját kutatásaim mellett - felhasználtam a kór-
ház egyes osztályain, az egészségházban /dr. Kaxsi P. Valériá-
tól/, az állatorvosi állornmáson /dr. Gyetvai kihálytól és mr. 
Danilo Kordjoškitól/, az agroipari kombinátus agronómusaitól 
/Német Еvától és Molnár Cs. Jánostól/, a községi mez őgazdasági 
felügyel ő ségt ől és különféle jelentésekb ől kapott és származó 
adatokat, mig mr. Dušan Ljesar a mez őgazdasági állomás növény-
védelmi osztályának vezetdje jegyzéket készitett a község ter ű  
letén leggyakrabban el őforduló növénybetegségekr ől és kórokoz'o 
fikról. 

Sok gombafajnak nincs magyar neve, tehát csak a latin em-
lithet ő . 

A/ N y á l k a g o m b á k - Lyxophyta /Myxomicetes/ 

Az egysejtű  állatókkal /am őbákkal/ közeli kapcsolatot mu-
tató, sajátos f ejl ődésü gombák. 

Sejtes nyálkagombák - Acrasiales 

Guttulinopsis vulgaris Olive - patás és szárnyas háziállatok 
trágyáján 

Dictyostelium mucoroides Kref eld - /Ceratopodium elegans/ 	- 
rothadó kalaposi:ombákon a Népkertben 

Polysphondylium violaceum Krefeld - juhtrágyán a nagyréti lege 
l őn 

Valódi nyálkagombák - I:yxogasteres 

Ceratomyxa fruticulosa /Muell./ i.iacbr. - öreg fiizfán és korha-
dó üregében a Tisza hullámterén 

Kadhamia macrocarpa /Ces./ Rost. - korhadt akácfa-tuskón, ud-
varban 
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Fuligo septica /L./ Gmell. - "cservirág"; korhadó f ű zfa- 	és 
nyárfatönkön, avaron, a Tisza hullámterén 

Craterium leucocephalum /Firs.! Ditm. - avarban, N ѓpkert 
Fhysarum cinereum /Batsch/ Firs. - nedves deszkán, pincében 

Diderma spumarioides }'r. - korhadó ágakon és leveleken az árté-
ri avarban 

Diderma aquamulosum /Alb.  it  Schw./ Pr. - lehullott füzf alevele 
ken 

::ucilago spongiosa /Leyss./ Líorg. - /spumaria alba/ - Amphora 
és Fraxinus-csemeték, füvek szárán a talajhoz közel 

stemonitis f erruginea Ehbg. - korhadó ágdarabokon bokrok alatt 
a Népkertben 

stemonitis fusca Roth. - kivágott gyümölcsfa korhadó törzsén 

stemonitis splendens Rost. - korhadó f ű zfa törzsének üregében 
Lycogala epidendrum /L./ Fr. - korhadó fákon, tuskókon 
Arcyria denudata /L./ Wettst. - kidólt, korhadó füzf án az ár-

téren 
Trichia varia Firs. - nyárf atönkön a i.sza árterén 

Iiemitrichia clavata /Firs.! List. - korhadó nyárfatönkön 	a 
lépkertben 

B/ V a l ó d i g o m b á k - Iiycophyta 

A nyálkagombák kivételével az összes többi gombák ebbe a 
törzsbe tartoznak 

ósgombá.k - Archimycetes 

synchitri.um aureum  schroet. - Lysimachia numularia -pénzlevel ű  
lizinka levelén 

synchitrium taraxaci De By  it  Wor. - Taraxacum officinale 
úyermekláncfü levelén 

Lioszзtgombák - Fhycomicetes 
Rhysophydium globosum /Braun./ Rabenh. - Cladophora moszaton 

Fhysoderma butomi schroet. - Butomus umbellatus - virágkáka le-
velén 

Fhysoderma pulposum Wallr. - Chenophodium - libatop fajokon 

Lhysoderma zsáki.i /íoesz/ Ciff eri - Limonium gmellini - 	sziki 
sóvirág levelén 

saprolegnia ferax /Gruith./ Thuret - állóvizekben összez ѕufoló 
dó halakon 

Leptomites lacteus /Roth./ Agardh - a cukorgyári 	csatornákban 
és torkolatuk környékén a Tiszában 

Pythium de baxyanum lesse - gyökérfekély; begónián, kapásnövé-
nyest palántáin, csiranövényein károsit; gyakori 

Fhytophthora infestans /:iont./ De By - burgonyavész 

sclerospora graminicola /Sacc./ schroet. - setaria - muhar fa-
jokon 

Flasmopara halstedii /Farl./ Berl.  it  De Toni - Iilianthus an-
nuus - közönséges napraforgón, gyakori 

ilasuopara nivea /Ung./ schröter - a petrezselyem levelén kári- 
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sit 
Plasmopara viticola /Brk.  it  Curt./ Biri.  it  De Toni - 	szől ő- 

peronospóra, gyakori 
Breia lactucae Regel - Lactuca - saláta levelén 

Brernia sonchi Ѕawada - sonchus - csorbóka fajok levelén 
Peronospora alta Fuck. - Plantago - utifü levelén 

Peronospora arborescens /Berk./ De Bary - Papaver somnif erum -
mák levelén 

Ieronospora brassicae G đum - káposztát és retket kárositja 
Peronospora meliloti Syd. - Ivielilotus - somkóró fajokon 

Peronospora lamii A. Br. - Lamium - árvacsalán levelein 

reronospora muralis Gaum - Chenopodium album - fehér libatop le-
velén 

Peronospora parasitica /Perc./ Fr. - Caspella - pásztortáskán 

Peronospora pisi Syd. - Pisum - borsó levelén 

1✓eronospoгa rumicis Corda - Rumex - mezei é в  juhsóska levelén 
Peronospora schachtii Fuckel - Beta - cukorrépa levelén 

Feronospora schleidenii Unger - /F. destructor/ - Allium 	- 
vüröshagyma levelén 

Peronospora spinacia Laub. - Spi лacia - spenót levelén 
Peronospora tabacina Adam - dohanyom 

Ieronospora trifoliorum de Bary - lóhere és lucerna levelén 

Pseudoperonospora cubensis /Berk.  it  Curt./ Fost. -  dinnye, tök, 
uborka levelén 

Albugo bliti /Biv./ Kuntze - Amaxanthus - dusznóparéj szárán 

Albugo candida /Pers./ Kuntze - a kereszte вviráguak f ehérsömöг  
betegsége; tormán, pásztortáskán 

Albugo lepigoni /de Bary/ 0. Kuntze - spergulaxia - 	budavirág 
szárán a nagyréti szikes legel őn 

Albugo portulacae /DC./ 0. Kuntze - elvadult portulinka levelén 

I:iucor mucedo L. - fejespenész, t гá~ т án 

?ucoг  racemosus Fres. - romló sárga- és úszibarackon 
Circinella umbellata Tiegh.  it  Le Dlonn - állatok trágyáján 

Pilobolus crystallinus /Tode/ v an  Tiegh - szarvasmarha- és ló-
trágyán 

Sporodinia aspergillus /stop./ Schöt. - Boletus és Agaricus 	- 
kalaposgombákon 

Rhizopus nigricans Ehrenb. -  / І ucor stolonifer/ - romló gуdmöl-
csön 

hтnpusa muscae /Fr./ Cohn - fehér penész az elpusztult házilégyen 
és körülötte, ő sszel jelentkezik 
III. 	Töml ő sgombák - Ascomycetes 

Endomyces lactis /Fres./ Windisch. - Lycopersicon - paradicsom 
termésrothadását okozza. Konidiumos alakja a Geotrichum 
candidum 

Saccharomyces cerevisiae Hansen - kenyérsütésnél használt péké-
leszt ő  
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Saccharomyces ellipsiodeus Hansen - sz ől ~n , gyümölcsökön; bor-
éleszt ő  

Saccharomices oviformis Osterw. - mustban, rejedést okoz 

Pichia membranaefaciens Hansen - bor, sör felületén képz đdik 
Ktoeckera apikulata /Beess/ Janke - friss mustban , erjeszt đ  
Candida albicans /Robin/ Berjh. - /Oidium a.= Monilia a./ száj-

penész /embernél, állatnál/ 
Candida mycoderma /Reess/ Lodder . et Kreer-van Rij -  bor f elüle 

tén fehéres hártyát képez; "borvirag" 
Taphrina aurea /Pers ./ Fr. - nyárfák sárgafoltos levélsodródé -

sát okozza 
Taphrina cerasi Fuck - Sad. - a cseresznyefán " boszorkyseprőt" 

okoz 
TTaphrina deformans /Berk ./ Tul. - őszibarack levélsodródását o-

ko zza 
Taphrina ,pruni /Fuck ./ Tul. - szilva-táskásod" okozója 
Aspergillus alliaceus Thom.et Church. - hagymákon károsit 

Aspergillus flavus Link - baromfi tüd őpenészedését okozza, embe 
ri b őrön szaprofita 

Aspergillus f umigatus Fres. - talajban , trágyában ; baromfinál 
tüd őpenészedést , almán rothadást okoz 

Aspergillus glaucus Link - herbáriumi növényeken, baromfinál tü 
d őpenészedést okoz 

Aspergillus niger van Tiegh. - almaterméseken lágyrothadást  0-
kos 

Aspergillus sp. - kenyéren 	 . 

Penicillium casei Staub - sajton 

Penicillium crustosum Thom - almatermés rothasztója 

Penicillium digitatum Sacc. citrom é е  narancs rothasztója 
Penicillium expansum Link - rothadó almán, körtén 

Penicillium italicum Wehm. - rothadó narancson, citromon 

Penicillium lilacinum Thom - talajban 
Penicillium notatum Westl - gyümölcsökön , élelmiszereken , talaj-

ban 
Penicillium viridicatum Westl.- rosszul raktározott gabonán -

sötétzöld penészedés 
Penicillium sp. - petunia száradó virágján 

l:rysiphe artemisiae /Wallr./ Grey. - fekete üröm levén , liszt -
harmat 

Erysiphe cichoracearum DC. - Ciraium arvense - mezei aszat,tök, 
krizantém , gyermekláncfű  levelén; é s f. asteris- ő szirózsán 

Erysiphe communis /Wallr./ Link - Lepidium - zsázsafajok és mák 
levelén 

E. c. fi. brassicae Hammari - káposzta-lisztharmat 

E. e. fi . medicaginis - here és lucerna lisztharmatja 

Erysiphe convolvuli DC. - apró szulák levelén, ő sszel, utcákon 
Erysipe crushetiana Blumer -  minis  spinosa - tövises iglicén 

Erysiphe depressa /Wallr./ Schlecht. - Arctium - bojtorján •fa-
jok levelén 
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Erysiphe fischeri Blumer - Senecio vulgaris - köz. aggóf ű  leve-
lén 

Erysiphe gallii Fuck- - Galium aparingi - ragad бs talajon 
Erysiphe graminis DC. - pázsitfüvek lisztharmatja 

/Számos speciális formája van, f őleg a f. hordei-árpán/ 
Erysiphe hórridula /9allr./ Lév. - Symphytum officinale 	- 

fekete nadályt ő  levelén, ártéren 
Erysiphe lampxocarpa /Wallr./ Duby - Plantago major - nagy uti-

fü levelén 
Erysiphe mayorii Blumer - Cirsium arvense - mezei aszaton 

Erysiphe nitida /Wallr./ Rabh. - Peonia - bazsarózsa levelén 

Erysiphe pisi DC. - borsó levelén 

'ysiphe polygoni DC. - Polygonum aviculaxe és Rumex patientia-
madárkeserüfü /porcfű/ és a paréj lórom /"lósóska"/levelén 

Erysiphe umbeiliferarunn De By - f őleg a sárgarépa és a petrezse 
lyem levelén 	

_ 

Erysiphe urticae /Wallr./ Klotzsch. - Urtica diocia - nagy csa-
lán levelén 

Erysiphe verbasci /Jacz./ Blunier - Verbascum phlomoides - szö-
szös ökörfak]сбгб  levelén 

3phaerotheca fuliginea loll. - farkasfog - Bidens- és 	olasz 
szerbtövis - Xanthium - levelén 

Sphaerotheca macularis /'Vaallr./ Jacz. - libapimpó - lotentilla-
és földieper levelén 

Sphaerotheca mors-uveae /Schwein./ Berk. - köszméte 	/egres, 
piszke/ amerikai lisztharmata 

Sphaerotecha pannosa /Wallr./ Lév. var. rosae Woron. - rózsafa 
és őszibarackfa levelén, gyakori 

;.ü crosphaera grossulariae /Wailr./ Lév. - az egres 	európai 
li szthar:nata 

;icrosphaera mougeoti Lév. - ördögcérna - Lycium - levelén 	a 
vágóhídnál 

rodosphaera leucotricha /Ell. etv./ Salm. - almafa liszthar -
mata 

todosphaéra oxyacanthae /DC./ De By - birs levelén 

Podosphaera tridactyla /Wallr./ De By - szilvafa levelén 

üncinula necator /Schwein./ Bur. - sz ől ő  lisztharmata 
Uncinula salicis /DC./ Wint. - f ű z - Ѕalix-, nyárfa - lopulus - 

levelén 	 . 
Capnodium salicinum i,;ont. - /Apiosporium s./ - korompenész,kör- 

tefán 
Didymella applanata /Niessl./ 5acc. - málnavessz őn 
Didymella lycopersici Kleb. - paradicsomon t őszáradást okoz 
Dilophia graminis /luck.! Sacc. - r б ti ecsetpázsiton - і llopecu 

rum - szurokfoltosságot okoz 
Leptosphaeria circinatus /Puck. - "gyökérvész", lóhere, lucer-

na és cukorrépa gyökerén valószinüleg eyütt a lilás 
Rhisoctonia croccorummal 

Leptosphaeria tritici /Gar./ Pass. - buzalevelek sárgafolto ѕodá 
sa 

Ophiobolus graminis O аcc. - a buza szárt űbetegsége 

Ophiobolu herpotrichus 3acc. - a buza szárt.beteg ѕ ége 
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Ophiobolus sativus /Par., leing  it  Bakke/ Ito  it  kurió. - a pá-
zsitfüvek elterjedt szártíibetegsége 

Iyrenophora гхuninea /Rabh./ Ito  it  кurib. - /Fleospora gr./ - 
az árpa helmintospóriumos levélfoltosságát okozza 

~yrenophora teres /sacc./ Drechs. - az egérárpa - Iordeum muri- 
num - levélfoltosságának okozója 

Cymadothea trifolii /Pers./ Wolf - a herefélék levélvarasodó -
sát, feketepettyességét okozza 

Pleospora betae Björling /pink. alakja a thoma betae/ - a répa 
gyökérf ekélyi; cukor- és ta кarmányrépán 

Fleospora calveecens Fr. - mákon 

I-leospora herbarum /Pers./ Radh. - mezei katáng - Cichorium in-
tybus - kóróján, utcán 

Tdectria cinnabarina /Tide/ Fr. - fákon, leggyakrabban az utcai 
fasorok juharfáin - Acer - az ágcsonkok kérgén 

Calonectria graminicola /Berk.  it  Bref./ Worm. - /konid. alakja 
a Fusarium nivale/ hópenész, ű szi vetésű  gabonaféléke іi 

Gibberalla zeae /schw./ Pitch. - /konid. alak: Fusariuui gramine 
arum/ - kukoricán, buzán és vadonél ő  pázsitfüveken 

Folystigma rubrum /Firs./ DC. - a szilvafa piros levélfoltossá-
ga; gyakori 

Claviceps purpurea /Fr./ Tull. - anyarozs; rozs kalászában, 	a 
varjukörörnnek nevezett szklerócium mérgez ő , gyógyszertár-
ban használatos 

Chaetomium`elatum Kunze  it  schidt - talajban, növényi hulladé-
ki n 

Guignardia aesculi /Peck/ stewart - vadgesztenyefa /bokrétafa/ 
levélbarnulásának okozójá 

Llycosphaerella dianthi /Burt.! Jorst. - szegf ű  mikoszferellás 
levélfoltosságát okozza 

ycosphaerella fragariae /Tul./ Idau. - /konid. alak: Ramularia 
tulasnei/ - a szamóca /földiipir/ levelén, nyáron, mig a 
piknidiumos alak /Ѕeptoria fragariae/ a tél folyamán fejl ő  
dik 

і,:ycospüaerella rubi /;`lest./ Roark - /piknidiumos alakja a Septo 
na rubi/ - málna levelén 

,.;ycosphaerella sentina / г'uck./ schroet. - a körtefa levélfoltos 
sdgát okozza 

ycosphaerella Tulasnei /Jancz./ Ldau - /konid.alak: Cladospori 
urn herbarum/ - koronpenész; megd бlt gabonán, néha borsón 
is 

Venturia inaequalis /Ike/ ',?int. - almafa-varasodásának okozója 

Venturia pirina Aderh. - körtef a varasodását okozza 

Gnomonia leptostyla /Fr./ les. et  De Not. - /konid. alak: i,arso 
fia juglandis/ - diófa levél- és termésfoltosságát okozza 

.Iiatripe disc,iformis /Hoffm./ Fr. - avarban hever ő  korhadó ágon 
Diatripella pulvinata Nitschke - diófa ágán 

Xylaria polymorpha /Pens.! Grey. - deszkakerités tövében 

roronia punctata /L./ Fr. - tehéntrágyán 

Rhytisma acerinum /.ris./ Fr. - községünk területén nem észlel-
tem, de Bácstopolya mellett a Fannónia birtok parkjában tö 
reges 	

_ 

І licaria badia /rers./ Fuck. - /Galactinia badia/ - barna csé -
szegomba, Népkert talaján 

55. 



Aleuri.a varia /Hedw./ Bond. - változékony csészegomba 	ártér 
talaján, korhadó ágon 

Aleuria vesiculosa /Bull./ Gill. - melegágyi csészigomba,népke г  
ti kertészetben 

Hunvaria leucoloma /Hedw./ Bond. - a Tisza-meder talaján 
Humaria subhirsuta /Schum./ Karst. - talajon 

Lachnea scutellata /L./ Gill. - ártéri erd ő  talaján 
Ascobolus immereus Pers. - tehéntrágyán 

Ascobolus stercorarius /Bull./ Schroet. - tehéntrágyán 
Sclerotinia fructigena /Pers./ Ad.  it  Ruhl. - /I,ionilinia fructi 

gena/ - /konidiumos alak: цΡIonilia fructigena/ - alma éš 
körte "moniliás" rothadását okozza 

Sclerotinia laxa /Ehrenb./ Ad.  it  Ruhl. - /Scl. cinerea, поnиІі  
fia Taxa/ - /konid. alak: Monilia laxa,  M.  cinerea/ - a 
csonthéjas gyümölcsök "moníliás" rothadását okozza 

Sclerotinia linhartiana Frill.  it  Dell. - /Scl. cydoniae/ 	- 
a birs kórokozöja 

Sclerotinia sclerotiorum /Lib./ De By - /Scl. libertiana/ 	- 
nagyon sok növény, köztük a napraforó, répa, burgonya fe-
hérpenészes rothadását okozza 

Botryotinia ciborioides /Hoffm./ Noack. - /Sclerotinia trifoli-
orum/ - a lóhere rákos megbetegedését okozza 

Botryotinia gladioli Kleb.- /Sclerotinia g./ - a gladioluszgu -
mók rothasztója 

Botryotinia feuckeliana /De By./ Whetz. - /Sclerotinia f./ 	- 
/Konidiumos alakja: Botrytis cinerea/ - es ő s őszön a szől ő  
szürkepenészesedését, szarsz ő szön a szemek aszalodását 
/"aszuszől ő"/ idézi el ő  

Pseudopeziza medicaginis /Lib./ Sace. - a lucerna levélfoltossá 
ga 

Pseudopeziza tracheiphila IvIüll.-Thurg. - sz ől ő orbánc 
Pseudopeziza trifolii /Bernh./ Buck. - a herefélék legelterjed- 

tebb betegségének, a levélfoltosságnak kórokozója 
Fabrea maculata /Lév./ Atk. - /Stigmatea mespili/ - a körte- és 

a birslevelek barnulása 
Morchella esculenta /L./ Pens. - közönséges kucsmagomba, ehet ő , 

1970. áprilisában, Népkertben 
Helvella crispa /Scop./ Fr. - ráncos papsapkagomba, Népkertbén 

IV. Bazidiumos gombák - Basidiomycetes 

Auricularia auricula Judae /L./ Schroet. - Judásfüle-gomba 
korhadó deszkakerités tövében, öreg bodzafán, udvarban 

Aunicula mesenterica /Dicks./ Fr. - korhadó tuskón 

Sebacina laciniata /Bull./ Bres. - hullámtéri erd ő  talaján 
Tremella lutescens Firs. - sárga rezg űgomba - korhadö nyárfat ő n 

kőn a hullámtéri erd őben, juharfa törzsén a talaj felett a 
Népkertben 

Tremella mesenterica Ritz. - korhadó nyárf argon a Tisza- menti 
erd őben 

Melampsora euphorbiae /Schub./ Cast. f. sp. euphorbiae-cyparis-
siae І . iüQler - farkas kutyatej szárán és levelén 
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:.:elapsora larici-populina iQeb. - kanadai nyárfa levelén, árté-
ren 

Tranzschelia pruni-spinosae /Pers./ Diet. - /Puccina pruni-spi-
nosae/ - szilvarozsda; szilvafa és kajszibarac levelén 

Phragmidium mucronatum /Ters./ Schlesht. - rózsafákon 

Fhragmidium rubi /Pers./ Wint. - szeder - Rubus - levelén 

Phragmidium rubi-ideae /'ers./ Karst. - málnarozsda 

Gymnosporangium confusum Plowr. - birsrozsda 

Gymnosporangium sabinae /Dicks./ Wint. - körterozsda 

Gymnosporangium tremelloides /Al. Br./ lub. - almarozsda 

Uromyces appendiculatus /t'ers./ Link. - /U. phaseoli/ - babrozs-
da 

Uromyces betae /Pers./ Lév. - cukor- és takarmányrépán 

Uromyces caryophyllinus /schrank./ Wint. - a szegf ű  rozsdagpmbá- 
ја  

Uromyces limonii 

Uromyces pisi /Pers./ Schroet. 
són, az aecidium a farkas 
levelén 

Uromyces polygoni /Pers./ Fuck. 

Uromyces rumicis /schum./ Wint. 

- uredo és teleuto alakja a bor- 
kutyatej - Luрhorbia cyparissias 

- keserüfü - Polygonum - fajokon 

- lórom - I3urex - fajokon 

Uromyces. scutellatus /Schrank./ Lév. - kutyatej - uphorbia - fa 
jakon 

Uromyces striatus Schroet. - lucernarozsda; uredo és teleuto a-
lak a lucernán, lóherén, aecidium pedig a farkas kutyatejen 

Uromyces trifolii /Nedv./ Lév. - hererozsda 

Puccinia absinthii DC. - fekete üröm - Artemisia - levelén 

Puccinia acetasae Iiörp. - sóskarozsda, termesztett és vadonter 
mG sóskafajokon 

Fuccinia allii /Dc./ Rud. - vöröshagyma rozsdája 

Puccinia antirrhini Diet.  it  Holw. - az oroszlánszáj rozsdája 

Puccinia arenariae /Cshum./ elint. - a szegf ű  és szegfűfélék rozs 
dója 

Puccinia centaureae Lart. - Centaurea solstitialis - sáfrányos 
imola levelén 

Fuccinia coronif era Kiet. - a zab koronás rozsdája 

Fuccinia dispersa Lrikss. - a rozs barna rozsdája 

Fuccinia glumarum /schmidt / Егіk ѕв .  it  lenn. - sárgarozsda, ka 
lásoskon, több speciális formája van 

Puccinia graminis tritici Lrikss.  it  lenn. - feketerozsda, 	bu- 
zán, más gabonaféléken és vadonterme pázsitfüveken /az aeci 
diwnok a sóskaborbolyán vagy a mahónián fejl ődnek/ 

Puccinia helianthi Schw. - napraforgón 

Puccinia malvacearum 1unt. - mályvarozsda, utcán 

Fuccinia phragrnitis /Schum./ Körn. - nádon 
гucciria poarum Nielsen - réti és más perjén /gecid. a niartila-

pún - Tussilago farfara - levelein, a pánai ,.folt-i'iszánál 

S7. 

/Dc./ Lév. - a sóvirág - Limonium- rozsdája 
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Puccinia porra /Schow./ Wint. - fokhagyma-rozsda 
Puccinia recondita Rib.  it  Desm. - /P. triticina/ - buzán 
Puccinia sorghi Schw. - /P. maydis/ - kukorica és cirok rázsdája 
Puccinia suaveolens /Pere./ Rostr. - a mezei aszat - Cirsium ar-

vense - levelén 
Puccinia taraxaci /Rebent./ Plowr. - gyermekláncf ű  - Taraxacum 

off. - levelén, utcán 
Endophyllum eempervivi /Alb.  it  Schw./ de Bary - a házi köviró-

zsa levelén, ritka 
Ustilago avenae /Firs .! Jens. - a zab csupasz üszögje 
Ustilago crameri/Tul,/ Fischer v. Waldh. - termesztett és vadon-

termő  muharon 
Ustilago hordei /Firs.! Lagerh. - az árpa fedett üszögje 
Ustilago levis /Kellerm.  it  Schwingle/ Magn. - a zab fedett ü-

szögje 
Ustilago maydis /DC./ Oda. - a kukorica golyvásüszögje 
Ustilago neglecta Niessl. - a fakó muhar porüszögje 
Ustilago nuda /Jens./ Rostr. - az árpa csupasz üszögje 
Ustilago tritici /Firs.! Rostr. - a buza porüszögje 
Sphacelotheca destruens /Schle ѕht./ Stev  it  A.G. Johnson - köles 

porüszögje 
Sphacelotheca sorghi /Link./ Clinton - a cirok magüszögje, ritka 
Sorosporium melandryi Syd. - mécsvirág - fúelandryum album - vi-

rágüszögje, a tiszai töltésen 
Sorosporium holci - sorghi Rivolta - /Ustilago reiliana/ - a ku-

korica rostoaüszögje 
Tilletia contraversa Kühn. /T. tritici/ - a buza törpeüszögje 
Tilletia foetida /Wallr./ Liro - /T. levis/ - buza-k őüszög 
Tilletia panćići Bцbák  it  Ranojevi - árpa-k őüszög, ritkán 
Entyloma eryngii /Cda./ de By - az iringó levelén, legel őn 
Entyloma fuscum Schroet. - mák levelén 
Urocystis cepulae Frost. - hagymaü вzög 
Urocyatis occulta /Wallr./ Rabenh. - rozs szá хü zögje /csiko ѕü -

szög/ 
Corticium subcoronatum H.  it  L. - krémszinü vargomba - korhadó 

nyárfaágon az ártéri erd őben 
Tomentella ferruginosa H.  it  L. - rozsdabarna nemezgomba - kor-

hadó faágon a Népkertben 
Cytidia flocculenta /Fr./ H. et L. - pihés gy ű szűgomba - nyárfa 

és fű zfa lehullott, korhadó ágain az ártéren 
Coniophora cerebella /Firs.! Duby - pincegomba - nedves deezkake 

rité вek és de ѕ zkaépitmények alján 
Stereum hiriutum /Willd./ Pere. - borostás réteggomba - faágakon 

a Népkertben és az ártéri erd őben 
Stereum purpureum Peri. - lilás réteggomba - nyárfa és k őrisfa 

tönkjén az ártéren 
Hymenochaeta tabacina /Sow./ Lév. - sárgaperem ű  sörtés-réteggom-

ba - földönkorhadó tölgyfa-ágon a Népkertben, nyár-éa f ű z-
fa ágon az ártéren 
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Calodon zonatum /Bat вch. / Quél. - szalagos gereben - 	ártéri 
erd ő  talaján 

Odontia crustosa /Pers./ Quél. - kérges fésű sgomba - fákon 
Odontia setosa /Pere./ B.  it  G. - farontó féaüagomba - szilva-

f án 
Tvierulius lacrymana /Wulf./ Fr. var. domesticus Falak. -könnyez ő  

házigomba - beépitett öreg feny ődeszkákon /kerités, fáskara 
ra/ 

ivIerulius papyra ~eua Fr. - red ősgomba - beépitett öreg fenубdesz 
kán 

Fistulina hepatica /Hada./ Fr. - májgomba - tölgyfa törzsén a 
talaj közelében, Népkert 

Polyporus melanopus /Svhwaг z/ Fr. - vizfoltos likacsosgomba -
fiatal fű zfék tövében az ártéren 

Polyporus alveolarius /DC./ Pil. - sugaras likacsosgomba - öreg 
eperfán és nyárfán, ritka 

Polyporus imberbis /Bull./ Fr. - emeletes likacsosgomba - fehér 
nyárfa és fehér f ű zfa törzsén az ártéren 

Polyporus apumeus /Sow./ 1'r. - alma likacsosgomba - diófán 
Polyporellus brumalis /Pere./ Ka т•at. - téli likacsosgomba - kor 

hadd ágdarabon, Népkert 
Polyporellus squamosus /Huds./  Kant.  - pisztric gomba - nyárfa 

é ѕ  fű zfa törzsén, ritka 
Leptoporus lacteus Fг . - fo ѕ zl бs likacsosgomba - fű zfán 
Griphola sulphurea /Bull./ Pilát. - /Polyporus s./ - sár

g 
a eva 

gomba nyárfa é s fű zfa törzsén, emeletesen , fiatalon éhé-
t ő ; ártémai erd ő  

Trainetes confragosa /Bolt./ Jörstad - rózsaszines egyrétütaplá-
akácfa és tölgyfa törzsén, ágán 

Trametes gibbosa /Pere./ Fr. - illetve változata a Tr. Kalch-
brenneri Fr. - pupos e,gyrétütapló - fűzfa és nyárfa tör-
zsén 

Trametes hirsuta /Wuif./ Pilát - borostái egyrétütapl б  - minden 
féle lomboafán 

Trametes populina /schum. / Pata - lépcs ő zetes tapló - nyárfán,. 
ártér 

Trametes sauveolens /L./ Fr. - ánizstapló - ártéri füzfáл  
Trametes unicolor /Bull./ Cke. - szürke egy гétütapló 	lomboa 

fákon 
Trametes versicolor /L./ Pilát - lepketapló - lombo вfák 	tör- 

zsén, ágán, tuskóján, Népkert, artér 
Trametes zonata /Fr./ Pilát - öves egy гétütapló - lombosfákon 
Lenzites abietina /Bull./ Fr. /Gloeophyllum a./ feny ő  lemezes-

tapló - beépitett feny őfaanyagon /deszkákon, gerendákon/ 
nedves helyen 

Lenzites betulina /L./ Fr. - fakó lemezestapló - elhalt nyárfa-• 
ágon az ártéren 

Dedalea quercina /L./ Fr. - labirintustapló - tölgyfán a Nép-
kertben 

Ganoderma applanatum /Pere./ Patt.- deres tapló - öreg f ű zfáz 
Ganoderma lucidum /Leysz/ Karst. - pecsétviaszgomba - öreg fül-

fán a törzsek alján az ártéren, tölgyfa törzsén, közvetle 
nül a föld felett, a Népkertben 
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E h e t ő  k 

Ifi ~rasoius oreades 
Szeofügoaba 	 Coprinus cotnatus 

C э lvatia Gyapjas tinta ;. 
excipuliformis 

Változékony pöfete; 

AUaricus cacapester 
ЛΡ ezei csiperke 

M é r ó e z ő  k 

Fomes contiuus /Pera./ B.  it  G. - kemény fekv őtapló - 	elhalt 
nyárfaagon az ártéren 

Fomes cyti нinuв  /Berk./ Gill.-/F. fraxinus/ - k őristapló - akác 
fa törzsének alján 

Fomes fomentarius /L./ Kick. - bükktapló - öreg nyárfákon /pa-
taalaku/ 

Poria aneirina /Somm./ Sacc. - nyárfa kéreggomba - уyárfa 	és 
fű zfa letört ágain az ártéren 

Poria sinuosa Fr. var. vaporaria /Fr./ Bourd.  it  Gaiz. - házi 
kéreggomba - beépített f őanyagon, fatelepen 

Phellinus hi вpiduв  /Bull./ Karst. - utszéli eperfák sérült tör-
zеén 

GOMBA K 

 

~ 

AccaПita phalloides 
Gyilkos galóca 

Inocybe patuillardi 
Clitocybe corda Téglaveres susulyka 

2arlai tölcsérgomba 
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Kalapos g o m b á k /Agaricales/ 

A hétköznapi életben, ha gombáról beszélünk, els ő sorban a 
kalapos gombákra, pontosabban azok term őtestére gondolunk. Еzért 
foglalkozunk ezzel a gombacsoporttal valamivel reszletesebben.A 
kalapos gombák term őtestének két f ő  része különböztethet ő  meg: 
a tönk és a kalap. A szárszer ű  tönk alján lehet bocskor, a ka-
lapáТ tti r szen pedig gallér. Ezek fontos ismertetdjвgyek. A 
többnyire domboru, ernyöszerü vagy néha tölcséres kalap alján 
van a termőréteg. Lnnek csöveiben vagy lemezein termel ődnek, a 
gomba szaporoddszervei a spórák. á gyorsan kinöv ő  termőtest vi-
szonylag rövid élet ű . igy s űrű , fehéres, pókhálószer ű  hif af ona-
dékból, micéliumból fejl ődik ki. A pókhálós micélium a gomba 
tenyészteste, mely évekig is élhet a földben, fában, korhadék-
ban. kifejl ődéséhez is hosszabb id ő  kell /több hét, hónap eset-
leg 1-2 év  is,".  Ezért a gombák a kevésbé háborgatott helyeken 
/erd ő , rét/ jelentkeznek tömegesebben, rig a bolygatott talaju 
szántóföldeken, kertekben csak elvétve találhatók. 

Gyakorlati felhasználás szempontjából megkülönböztetünk: e 
het ő , nem ehet ő  és mérgez ő  gombákat. 

Az ehet ő  gombák többnyire nyagyobb test ű , hunos kalapu, jó 
izü, kellemes illatu vagy szagtalan husu, tnérgez ő  anyagokat nem 
tartalmazó gombák. A mérgez ő  gombák is ilyenek de bennük mérge-
zést /esetleg halált/ okozó anyagok vannak. A nem ehet ő  gombák 
közé viszont azokat soroljuk, amelyekben nincs mérgez đ  anyag, 
de termőtestük kicsinysége, vizeny ő s vagy tul kemény husa, kel-
lemetlen szaga, keserű  vagy csip ő s ize miatt nem élvezhet ők. Ha 
a felsorolásban a gomba lel őhelye után nincs feltüntetve sem az 
hogy ehet ő  sem az hogy mérgez ő , akkor a gomba ebbe a harmadik , 
nem ehet ő  csoportba tartozik. 

Uzet;.ink jellege miatt nem térhetünk ki részletesebben 	a 
kalapos gombák ismertetésére, de annyit még megemlitünk, hogy a 
téves felfogásokkal ellentétben nincs semmilyen általános - min 
den fajra érvényes - ismertet ő  jelleg, melynek alapján az ehetd 
gomba megkülönböztethet ő  a mérgez ő t ől. Aki gombát akar szedni, 
annak ismernie kell az egyes fajokat. 

A zentai piacon rendszerint apró szegf űgombát, 	kelönféle 
csiperkegombákat néha pedig pöf eteggombákat árul egy-egy asz-
szony. A piacra kerül ő  gombát nálunk senki sem ellen őrzi. Csi-
perke /sampinyon/ tenyészete v an  Tíucsi Iván mezügazdasági mér-
nöknek. Csapadékban szegény területünkön aránylag kevés kala-
pos gombafaj él, ezek közül is legtöbb a több mint száz éves 
Népkertben található. Érdekes, hogy egyes fajok néha évekig nem 
láthatók, majd ujra jelentkeznek. 

Városunk területén és határában eddig a következ б  kalapos 
gomba fajokat jegyeztem fel: 

T i n o r u- f é l é k /Boletaceae/. Termőrétegük csöves. 

Boletus luridus Fr. - Változékony tinoru - Népkertben 
Boletus pulverulentus Opat. - Ligeti tinoru - Népkertben 
Boletus radicans Fr. - Gyökerez ő  tinoru - Népkertben 
Boletus purpureus Fr. /B. rhodoxanthus/ - Bibor tinoru -

Né pkertben 	 ---_- — 
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Boletus satanas Lanz. - Sátán tinoru - Népkertben 
Leceinum scabrum /Bull. ex Fr./ S.F. Gray. /B. scaber/ 

Érdesnyelü tinoru - Ártéri kőriserd ő  talaján 
Adorjánnál a Kőröe-patak torkolata közelében 

Xerocomus subtomentosus /L. ex. Fr./ Quél. /Boletus s./ . 
Molyhos tinoru - Népkertben 

L e m e z e i g o m b á k /Agaricaceae/ 
Termđrétég lemezes 

Agaricus arvensis Schff. ex Fr. /rsalliota arvensis/ 
Erd6 вzéli csiperke ü Nékert , akácos erd ő . Ehet ő  

Agaricus bisporus /Lge./ Sing. - Kétspórás csiperke 
Termesztik . Népkerti kertészet komposztján. Ehet б  

Agaricus bitorquia /Quél./ Sacc. - lzletes csiperke 
Legel őkön, néha kertekben is. Ehet б  

Agaricus campester /L/ Fr. - Réti csiperke /Sampinyon/ 
Népkertben, szkea réten , udvarban. Termesztik is. Ehet ő  

Agaricus comtulus Fr. - Kis csiperke 
Ártéri erd ő  talaján a mederperemen 

Agaricus hortensis Lge. - Kerti csiperke 
Tanyák körüli réten, füves helyen. Ehet ő  

Agaricus macrosporus /Mu ll.  it  Schff./ Pilát - 
Hortobágyi csiperke 
Szikesed ő  legel őkön; nyár végén, ő sszel. Eriető  

Agaricus xanthoderma Gin. - Sárguló csiperke 
Népkertben bokros helyen. Y еgárthat 

Stropharia coronilla /Bull. ex Fr./ Quél. - Sárga harmatgomba 
Utszélen fűben , néha töltésen 

Stropharia merdaria Fr. /Psilocybe m./ Trágya harmatgomba 
Gazdasági udvarokban, trágyán 

Stropharia semiglobata Batach. - Félgömbalaku harmatgomba 
Legel бn, trágyás helyen 

Hypholoma fasciculare /lads. ex Fr. / Kummer. - Sárga kénvirág 
gomba - Népkert tölgyfatuskón. Мegárt 

Hypholoma, sublateritium /Fr/ Quél. - Vörhenyes kénvirággomba 
Népkert, föld alatti tuskón, gyökéren 

Psathyrella atomata Fr. - Kis tücsökgomba 
Udvarokban, utcán 

Psathyrella candolleana /Fr./ Mn. - Fehér porhanyós gomba 
Nyárf aerdóbe.n, parkban az utszéli fűben 

Psathyrella disseminata Fr. - Sereges porhanyó в  gomba 
/Coprinus dics ./ - Artéri öreg fű zfán tömeges 

Psathyrella gracilis./Fr./ Quél. - Karesu tücsökgomba 
Utcán, udvarban szántóii 

Psathyrella spadicea Fr. - Targomba 
Kivágott fák tuskóján a Népkertben 

Psathyrella velutina /Peri. ex Fr./ Sing. - bönnyez6 szálkás -
gomba /Lacrimaria lacrimabundum/ 
Artéri erd еѕ zélen betemet ődött korhadó fán; csoportosan 

Panaeolus semilanceatus Fr. - Hegyes trágyagomba 
Utak mentén, töltés szélén 

Panaeolus sphinctrinus'/Fr./ Quél. - Csipkés trágyagomba 
/P. campanulatus/ - Legel бn trágyatelepes udvarban 

Panaeolina foenisecii R. Mn. - Réti trágyagomba 
Kertben, füves helyeken 

62. 



Coprinus atramentarius 1'r. - Ráncos tintagomba 
Агtéri fű zfaerd őben a fák tövénél; kertben 

Coprinus cinereus S.F. Gray. - /C. fimetarius/ 
- trágya tintagomba - Gazdasági udvarban, trágyadombon 

Coprinus comatus/Fr./ 'ray. - Gyapjas tintagomba 
Ártéri füzes kopár homokos-iszapos talaján tömeges 
Fiatalon jó levesgomba. Utána az alkoholfogyasztás tilos, 
mert akkor mérgezб ! 

Coprinus ephemerus Fr. - Kéré е z-tintagomba 
Szemetes tanyaudvarokban 

Coprinus micaceus Fr. - Kerti tintagomba 
Utcán, udvarban fák tövén, tönkökön 

Coprinus niveus Fr. - Fehér tintagomba 
Lótrágyán a Népkertbeл  /favágó cigányok után/ 

Coprinus picaceus Fr. Harkály-tintagomba 
Ártéri erd б  talaján, utján, maganosan 

Coprinus plicatilis Fr. - Gyenge áltintagomba 
Aгtéri erd б  talaján 

Coprinus radiatus Fr. - Csillag tintagombácska 
A virágkertészet üvegházában 

Bolbitius vitellinus Fr. - Sárga kérészgomba 
Legel őkön 

Naucoria f urfuracea Fr. - Téli szemétgomba 
/Tubaria f./: Korhadó faanyagon 

Naucoria semiorbicularis Bull. - Réti szemétgomba 
/Agrocybe s./: Utszélen fűben, szántón a trágyarakások kö-
rül 

Naucoria tenera kr. ü Karesu szemétgomba 
/Galera t.; Conocybe/: Trágyás helyeken 

Flammula conissans Fr. - Kerti láng omba /F1. graminis/ 
Ártéri nádas között a halászesardánál 

Pholiota aurivella Batsch - Rozsda вárga t őkegomba 
Népkertben, tölgyfa tövében, csoportosan 

Pholiota destruens /Iirond./ Quél. - Nyárfa t őkegomba 
nyárfatönkön a népkerti csatorna mellett 

Agrocybe aegerita /Brig.! Sing -Déli t őkegomba 
/Pholiota cylindracea/: Artéri erd őben fatönkön. Ehet е  

Agrocybe prae čox Fay. - Tavaszi t őkegomba 
/Pholiota pr./: lakásban nagy disznövények ládájának föld-
jén./Rendszerint gallér nélkül/; néha mezón egy-egy példány 

Kuehneromyces mutabilis Sing. et Smith. - /Pholiota m./ 
Izletee tekegomba - Népkertben. Ehet ő  

Cortinarius mulцforйіis Fr.-Sér;sbarna pókhálósUo Іba;ártér 
Hebeloma crustuliniforme Fr. - Retekszagu f akógomba 

Népkert É-i részén fü között;artéri erd őszélen avarban. 
м+гgezd 

Inocybe fastigiata /Schff. ex Fr./ Quél. -  Kertu susulyka 
Udvarokban; bokros, füves utcákban; erd őben. Er б sen mérgező  

Inocybe geophylla /Sow. ex Fr./ - Selymes susulyka 
Népkert szárazabb részein, ritkán se seregesen. I чЇérgez б  

Inocybe patouillardii Bres. - Téglavörös susulyka 
Kertekben, erd őben. Elég ritka. Erisen méгgez б  

Paxillus acheruntius Schroet. - Házi cölöpgomba 
Fáskamra feny бdeszkából készült oldalán 

Faxillus involutus Fr. - BegöngyöltszélU cölöpgomba 
Erdб  talaján 

Paxillopsis scambus Fr. - Barnáslábu álcölöpgomba 
Ахtéri .öreg f ű zfa mohos törzsének alján 
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Clitopilus prunulus Fr. - Kajsza lisztlomba 
іiépkertben, ritkán 

Rhodophyllus pascuus Fr. - Ј iezei kupakgomba 
Ritkás ártéri erd ő  avarjában 

Fluteus cervinus Fr. - Változékony csenget уt gomba 
Ártéren, fű zfatörzsön. Ritka. .ehet ő  

Volvariella speciosa /Fr./ Sing. - agadós bocsko гosgo г ba 
i гagyrét, K.I. kertészetében trágyás helyen. Ehet ő  

Volvaria Loveiana Bk. - Еlósköd ő  bocskorosgonba 
Szikesed ő  legel őn /V. sz. elpusztult gombamaradványán/ 

Volvaria Taylori Bk. - Ráncos bocskorosgomba 
F.G. tanár fáskamrájában a földön 

Amanita phalloides Fr. - Gyilkos galóca 
népkert, öreg tölgyfák tövében. 1alálosan mé гgező  

Arnanita strobiliformis Vitt. - Cafrangos galóca 
Ritkás akácerd őben 

Arnanita vaginata - Selyemgomba 
Népkertben, füves tisztáson, b őven. Ehet ő  

Lepiota helveola Bres. - Vörhenyes ő zlábgomba 
Ártéri erdő  iszapos-homokos talaján. %r ű sen mérgez ő  

Lepiota naucina Fr. - Tarló- ő zlábgomba 
Töltésen utak mellett, ártéri erd ő  szélén. Ehet ő  

і,'.acrolepiota procera Sing. - Nagy ő zlábgomba 
Népkertben, füves helyen /1968-óta nem láttam/.Ehet ő  

Calocybe gambosa /Fr./ Donk. - /Tricholoma Georgii/ 
lájusi pereszke. Népkertben, tavasszal. iket ő  

Lepista nuda Cooke. /Tricholoma nudum/ - Lila pereszke 
Népkertben, fiives helyen 

Ыelanoleuca melaleuca /Firs, ex Fr./ iše - Trich.melaleucum - 
Változékony pereszke. Töltés koronájának szélén.het ő  

Tricholoma album Quél. - Csip ős fehér pereszke 
Népkertben, fü között 

Tricholoma cuneifolium Fr. - CsÖvestLinkU pereszke 
Népkertben, ritka 

Tricholoma irinum /Fr./ Kummer - Szagos pereszke 
Népkert északi részén, ritka 

Tricholoma personatum Fr. - Lilatönkű  pereszke 
Népkertben, több felé 

Tricholoma terreum /Schff. ex Fr./ Kummer - Rákizü pereszke 
Népkertben, füves tisztás szélén 

Collybia acervata /'r./ Karst. - Csoportos fül őkegomba 
Ártéren fatönkökön, csoportosan. Ehet ő  

Collybia butyracea Fr. - Bunkós lábu fül őkegomba 
Ártéri ftizesben talajón. Еhet ő  

Collybia dryophila Isr. - Rozsdás száru fül őkegomba 
Ártéri talajon, korhadó levelek között. Ehet ő  

Collybia fusipes Fr. - Vörösbarna fül őkegomba 
Ártéren fatönkökön. Ehet ő  

Collybia inolens Fr. - Szürkelemez ű  fül őke 
Népkertben, bozótos helyen 

Collybia'platyphylla Fr. - /Oudmansiella pl./ 
Széles lemezű  fül őkegomba - Ártéri erd ő ben, e т esével, 
talajon. Ehet ő  

Collybia velutipes Fr. - /Flammulina v./ - Téli fül őkegomba 
Artéren, Népkertben, utcán: korhadó, odvasodó f ákon.3hetó 

Collybia peronata Sing. - Narasmius p./ - Gyapjaslábu szegf ű  - 
gomba - Népkertben, bokros helyeken 
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`.Iarasmius androsaceus Fr. - Lósz őr szegfügombác ѕka 
Егd őben, Népkertben avarban 

~.:arasmius epiphyllus rr. - ápró szegf űgombácska 
Ártéri nyárf aerd őben, avaron 

Llarasmius oreades Fr. - /г . caryophyllaceus Schff./ 
Közönséges /mezei/ szegfűgomba 
Legel őn, töltésen. Ehet ő  

ićarasmius rotula Fr. - Nyakörves szegf űgombácska 
idépkert, ártér: avarban 

::_ycena galericulata  Fr.  Rózsáslemezű  kigyógomba 
lépkertben, tölgyfák tuskóján 

I:^ycena corticola Fr. - Ibolyás kéreggombácska 
Ártéri erd őben, öreg, mohás fű zfák törzsén 

Mycena olida Bros. - Fehér kéreggombácska 
Ártéri öreg, mohás füzf ák törzsén, tuskókon 

I,Iycena polygramma /Bull. ex Fr./ S.F. Gray - Barázdált tönkű  
kígyógomba - Népkert, tölgyfák tövénél 

Omphalia rustica Fr. - Parlagi békaombácska 
Utak mentén, legel őkön, néha hazfalakon is 

Laccaria lattata Bk.  it  Br. - /Clitocybe lattata/ 
Pénzecskegomba: Népkert. Ritka 

Clitocybe corda Schulz. - Parlagi tölcsérgomba 
Legel őn, szántón - parlagon. Nagyon шérgező  

Clitocybe dealbata Kummer - Mezei tölcsérgomba 
Ártéri erdő  szélén, kertekben, mez őn. Lérgező  

Clitocybe gibba Kummer /C. infundibuliformis/ 
Sereges tölcsérgomba - Fiatal akácosban, fü között 

Pleurotus eryngii Quél. /Clitocibe e./ Ürdögszekér laskagomba 
Szikes legel őn. Ehet ő  

Pleurotus ostreatus Kummer - kés ői laskagomba 
Korhadó tuskókon, kiszáradt nyárfákon. Ll ő  fán is.Ehet ő  

Pleurotus silvanus Kd. -  Mb.  - Kéreg laskagomba 
Erd ők fáin, néha deszkakeritésen is 

Crepidotus mollis Kummer - Kocsonyás kacskagomba 
Fatuskókon, Népkertben is, csoportosan 

Crepidostus variabilis Fr. - Változékony kacskagomba 
Az ártéri erd ő  talaján heverő  száraz ágon 

Lentinus cyathiformis Fr. - Rőt fagomba 
Ártéren, korhadó tuskón. Csoportosan. Ehet б  

Panus tigrinus Singi. /Lentinus t./ - Nyárfagomba 
Ártéri tuskökon, fákon. Gyakori, Szívós, de ehet ő . 

Schizophyllum commune Fr. - Hasadtlemez ű  gomba 
R őzserakásokon, elhalt ágakon, fatörzseken 

Hygrocybe conica Kummer - Feketed ő  nedűgomba 
Мd рkert i-i részében, ritkás erd őben, fü között 

.Hygrocybe obrussea Fr. - Sárga ned űgomba 
Népkertben, ritkás fák között a f űben 

Hygrocybe psittacina Fr. - Zöldes ned űgomba 
Népkertben, ut mellett, bokrok alatt. Ritka 

Hygrocybe punicea Kummer - Vörös ned ű gomba 
Népkertben, füves helyen 

Camarophyllus virgineus Karst. - Fehér nyirokgomba 
Népkertben, fü között, fátlan területen 

Russula alutacea Fr. - Izletes nagy galambgomba 
Népkertben. Ehet б , de gyorsan kukacosodik 

Russula atropurpurea Krbh. - Feketésvörös galambgomba 
Népkerti tisztásokon. Ritka 
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Russula cyanoxantha Schff. ex Ј 'r. - Kékhátu galambgomba 
Népkertben. Ehet ő  

Russula emetica Fr. - Hánytató galambgomba 
Népkertben. ьgе t бел  csip ő s. Ártalmai 

Russula fragilis Fr. - Törékeny galambgomba 
Népkertben. Еget ően csip ős. Ártalmas 

Russula furcata. /Gmelin ex Fr.§ Fr. - /R. heterophylla/ 
)ióizü galambgomba. Népkertben. Ehet ő  

Russula grisea Gill. - Szürkés galambgomba 
A Népkertben 

Russula nauseosa Fr. - Тёььѕ zіnй  galambgomba 
Népkertben 

Russula pectinata Cke. - Fésü в  galambgomba 
Népkertben 

Lactarius deliciosus /L. ex Fr./ Gray - Rizikegomba 
Népkertben. Ehet ő  

Lactarius insulsus Fr. - Begöngyöltszélü tejel őgomba 
Népkertben 

Lactarius piperatus Fr. - Keser űgomba 
Népkertben 

Lactarius quietus Fr. - Vörösbarna tejel őgomba 
Népkertben 

P ö f e t e g g o m b á k /Gasteromycetalés/ 

Többségüknél a termőtest gömb vagy körte alaku. Néhány ehe-
t ő  faj is van közöttük. Ezekb ől a piacra is kerül néha"kenyérgom 
ba " néven. Ezek is csak fiatalon ehet ők amig a termdtest belse-
je /a "hasa"/ fehér. 

Phallus impudicus L. ex Pers. - Szömö гcsöggomba 
Népkertben , de a várossal szembeni , bánáti töltésen is 

Secotinum agaricoides /Czern./ loll. - Lemezes pöfeteg 
A Nagyrétben, a Nagyhát környéki legel őn 

Langermannia gigantea /Batech . ex Pers. / Rostk. 
/Calvatia maxima? - Óriás pöf eteg - Réten , néha kertben és 
a töltés oldalán /padkán/. Ehet ő  

Calvatia candida /Rostk./ loll. - Foltos pöfeteg 
Legel őn. Ehet ő  

Calvatia cyathiformis /Bosc. / Iviorg . Lilabelű  pöfeteg 
Bátka felé vezet đ  bánáti töltés padkáján, kaszálás után.Rit 
ka. Ehet ő  

Calvatie excipuliformis /Pers. / Perd . - /C. eaccata/ 
Változékony pöf eteg - Népkert. ehet ő  

Lycoperdon ericetorum Feri . - /L. furfuraecum/ 
Tömött pöfeteg - Legel őn. Ehet ő , de apró 

Lycoperdon hiemale Vitt. - Szélesszáju pöfeteg 
Artéri erd ő  talaján 

Bovista pluznbea Firs. - Szürke pöfeteg - LegelőП  
Scleroderma aurantium L. ex Peri. - /S. vulgare/-Áltrifla 

Népkert, utszéli bokorsövény alatt 
Scleroderma verrucosum Feri. - Nyeles áltrifla 

Artéri erd ő  talaján. Ritka 
Pisolithus arenarius A. it. S . - Osztott pöfeteg 

Népkert, a tó melletti tujafák alatt. Ritka 
Cyathus striatus  Per .  - Csikos pohárgomba 

Nyárfatuskókon a Népkertben, ártéren 
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Cyathus Illa  Per .  - Szürkés pohárgomba 
Bátkánál, szikes Іе gеІгі  

K o n i d i u m o в  g o m b á k /Fungi inperfecti/ 

. Phyllosticta antirrhini syd. - az oroszlánszáj levélfoltosságát 
okozza 

lhyllosticta auerswaldii Allesch. - a buxus levélc ѕucsának fe-
hér foltosodását idézi el ő  

Phyllosticta rubicola Rabenh. - szeder levelén 

Phoma betae /Oudem./ Frank - cukor- és takarmányrépán gyökérfé-
kélyt, palántad őlést és rothadást okoz /a Pleospora betae 
piknidiumos alakja/ 

Phoma fuckelii Sacc. - akácfa elhalt ágán 

Phoma juglandina /Fuck. Sacc. - diófa száraz ágán 
Phomopsis arctii /Lasch./ Tray. - bojtorján kóróján 

Dothiorella уhaѕeoli /Ivíadle/ Petrak  it  Syd. - /scloretium bata-
ticolaГ  - babon 

Cytospora leucosperma /Pers./ Fr. - nyár- és f ű zfa elhalt ágán 
Ascochyta pinodella Jones - borsóhüvely foltosságát okozza 

Ascochyta pisi Lib. - borsóhüvely foltosságát okozza 

Septoria aesculi /Lib./ Westwnd. - a vadgesztenyefa levelén 

Septoria apii /Bri.  it  Cav./ Chester - a zeller kés ői levélfol-
to ѕ ságának okozója 

Septoria apii - graveolensis Dorogin - a zeller kés ői levélfol-
tosságát okozza az el еbbivel együtt 

Septoria callistephi Gloyer. - kerti ő szirózsa levelén él бѕkö -
dik 

Septoria cannabis /Lasch./ Sacc. - kender és c вalán levélfoltos 
ságát idézi el ő  

Septoria chrysanthemella Sacc. - a krizantém levélf oltos вágát o 
kozza 

Septoria fragariae Desm. - a földieper levélfoltosságát okozza; 
a Mycosphaerella f ragariae piknidiumos alakja 

Septoria gladioli Pass. - a gladiólus levelét betegiti 

Septoria graminum Desm. - pázsitfüvek levélfoltosságát okozza 

Septoria helianthi Ellis  it  kell. - a napraforgó levelein él 

Septoria lycopérsici speg. - a paradicsom legelterjedtebb pety-
tyes levélfoltosságának okozója 

septoria piricola Deem. - a körtefalevél f ehérfoltosságát okoz-
za; a Mycophaerella sentina piknidiumos alakja 

septoria rubi Westend - szeder levelén; a Kycosphaerelle rubi 
konidiumos alakja 

Septoria tritici Rob.  it  Desm. - buza levélfoltosságát okozza 

Conia diplodiella /speg./ Petrak - /Coniothyrium d./ - a sz616 
fakórothadásának okozója 

Coniothyrium prunicolum /Sacc./ Husz - /Phyllosticta prunicola/ 
- kajszibarackfa és más csonthéjasok levelén és termésén 

Diplodia amorphae /Wallr./ Sacc. - gyalogakác száraz ágán,•ár - 
tér 

Folystigmina rubra /Desm./ Sacc. - a szilvafélék levelét káro - 
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sitja /a Polystigma rubrum konidiumos alakja/ 
Irielasmia acerina Lév. - a juharfák levelét betegiti, szurokfol- 

tosságot okoz; a Rhytisma acerina piknidiumos alakja 
Entomosporium maculatum Lév. - a körtefa és a birs leveleit be 

tegit ő  F abrea maculata konidiumos alakja 
Sporonema phacidioides Desm. - a herefélék levelén él ő  Pseudope 

ziza trif olii konidiumos alakja 
Gloeosporidium album Osterw. - az alma raktári rothadásának e-

gyik leggyakoribb okozója. 
Gloeosporidium populi albae Burn. - a fehérnyárfa levelét bete 

giti 
Colletotrichum atramentarium /Beric.  it  Br./ Taub. - a burgonyán 

él ő sködik 
Colletotrichum fructigenum /Berk./ Vassil. - az alma keserü,bar 

na-rothadását okozza 
Colletotrichum lagenarium !Pass./ Lllis  it  halit. - dinnye,ubor 

ka, tök stb. fenésedését okozza 
Colletotrichum lindemuthianum /Sacc.  it  hagn./ Bri.et Cav. 	- 

babfenésedést okoz 
i,:arssonina panottoniana /љ erl./ ыаgn. - a saláta fenésedését o-

kozza 
~.;arssoniella juglandis /Lib./ Iiöhnel - diófa levelén 

septogloeum mori /Lév./ Bri,  it  Cav. - eperfa levelén tavasszal 
és nyáron 

Cylindrosporium  mini  /Lév./ krenner - eperfán; a 	Septogloeum 
mori '5szi alakja 

;лonilia cinerea Bon. -/konilia laxa/ - a csonthéjas gyhmölcsfák 
moniliás betegségét okozza 

:ionilia frúctigena Pers. - alma, körte ás más gyümölcsök barna 
rothadását idézi el ő ; a Ѕclerotinia fructi ~ .е ny = ,:oniliniá 
fructigena konidiumos alakja 

Oidium begoniae Putt. - be г óni а  levelén 
Oidium erysphoides rr. - káposzta,saláta, tük, herefélék stb.le 

velén okoz lisztharmat-bevonatot 
Oidium moni?.ioides Desm. - pázsitfüvek li:zth аrmatát okozza; az 

rysiphe 6rarninis konidiumos alakja 
Oidium tuckeri Berk. - a szel ő  lisztharmatát okozza; az 	Unci- 

nula necator konidiumos alakja 
Botrytis cinerea here emend Buchw. - szбrkepenész; gyájt őfaj; 

sz ől őn, földiepren, ciklámenon, napr аforgón,rószán stb. 
Botrytis tulipae /Lib./ Lin_d. - a tulipán vészes sziromfoltossá 

gát okozza, nálunk csak esz-s tavaszokon jelentkezik 
Verticill.ium albo-atrum Reinke  it  Berth. - sokféle növényt káro 

sit /pl. paprika, kriz аntém/ 
Trichotechium roseum Link. - rúzsaszinü gy бmdlcspenész 
Ramularia tulasnei Dace. - földieper levélfoltosságát okozza; a 

i,:ycosphaerella f ragariae konidiumós alakja. 
Nigrospora oryzae /Berk.  it  far./ hetch. - a kukoricacsövek szá-

raz kor'ladását okozza 
Cladosporium cucumerinum i;llis  it  Axth. - az uborka 	termésén 

Cladosporium he-barum /Fers./ Link. - gabonaféléken, de más nö-
vényeken is él; a ;•'ycosphaerella tu.lasnei konidiumos alak 
ja 

Pusicladium pirinum /Lib./ F uckel - körtefa-varasodás; a Ventu-
ra pirina konidiu.nos alakja 	 . 

6.3. 



Stigmina carpophila /Lév. Ellis - /Clastero:porium carpopnilum= 
Helminthosporium c. - a csonthéjas gyümölcsf ák legismer-
tebb "levéllikasztó" kórokozója; szilva-, cseresznye-, 
meggy-, kajszi- és ő szibarackfán 

Helminthosporium turcicum }ass. - a kukorica levelén károsit 

Cercospora beticola Sacc. - cukorrépa levélfoltosságát okozza; 
sok vadonterm ő  növényen is él /disznóparéj, libatop, sulák-
keserüfti stb./ 

Heterosporium echinulatum /Berk./ Cooke - a szegf űt kdrositó My-
cospaerella díanthi konidiumos alakja 

Alternaria brassicae /Berk./ Bolle - a káposztán és más keresz-
tes virágu növényeken elterjedt 

Alternaria dauci /Kühn. Groves  it  Skolko f. sp. solani /Ellis 
it Mart/ Neerg - Alternaria solani/ - a burgony alternári-
áját okozza 

Alternaria dianthi Stev.et Hall. - a szegf űfélék alteradriás le-
vélfoltosságát okozza 

Alternaria tenuis Biz. - dohánypalántákon és cukorrépán károsit 

Tubercularia vulgaris Tide - faágakon; a Nectria cianabarina ko-
nidiumos alakja /juharfákon az utcai fasorokban/ 

Fusarium culmorun /I. G. Sm./ Sacc. - gabonafélék, burgonya,szeg 
fü, tárolt cukorrépa, alma stb, kárositója 

Fusarium graminearum Schwabe - gabonafélék betegségét okozza; a 
Gibberella zeae konidiumos alakja 

Fusarium nivale /Fr./ Ces. - hópenész, a telel ő  vetésekben káro 
sit 

гusarium oxysporum Schl. emend. Snyder  it  Ha іsen -- répa,paprika, 
boesó, burgonya, kukorica stb. szállitóedényeit betegiti 

Fusarium oxysporum f. gladioli /Massey! Snyder  it  Hansen - 	a 
gladiólusz hatmymarothadásdt okozza 

Fusarium solani /.d агt./ Appel  it  :;r. emend. Snyder  it  Hansen -
raktározott répán, hagy:ndn, tökön, paradicsomon, burgonyán 
rothadást idéz el ő , tdbbnyire más gombákkal együtt 

Achorion galline - tyukfélék taraj- és állebeny-penészedését o-
kozza, gyakori 

Achorion gypseum Bodin - kutyák és lovak koszosodását 	okozza, 
ritka, emberre is lehet kórokozó 

Achorion quinckeanum Vi. Zopf. - egér és patkány koszosodását o- 
kozza, ritka 

Achorion violaceum - 
is átterjedhet 

гdicrosporon andonini 
Tdcrosporon canis - 

Microsporon felineum - macskák tarlósömörét okozta, ritka 

ir;icrosporon ferruginosum - az ember b őrén károsit; az 1950 - es 
évek óta alig jelentkezik - gyakorlatilag nincs is 

Licrosporon furf ur - az ember b őrén pytyriasis versicolor 	nevű  
elváltozást okoz 

Microsporon equinum - lovak tarlósömörét orozza, ritka 

Trichophyton album Sabcur - szarvasmarha tarlósömörét okozza,rit 
ha  

Trichophyton discoides - az el őbbihez hasonl ć  betegséget okoz 
Trichophyton mentagrophytes - emberi búrön okoz megbetegedést 

egéren és kutyán koszosodóst okoz, emberre 

- háziállatok tarlósömörét okozza 

kutyáknál okoz tarlósömört, ritka 
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Trichophyton rubrum - emberi b őrbetegséget okoz 
Trichophyton verruco вum - az ember b őrét betegiti 
Trichophyton violaceum Sabourd - emberi fejb őr hámlását okozza 

rvi y c e 1 i a 	a t e r i 1 i a 

Rhyвoctonia crocorum Fr. - ibolyaszinü gyökérpenész , lucernán 
éВ  répán 

Rhysoctonia solani Kühn - talajlakó gomba, so кféle növény gyö-
kérrothadását , palántad őlését okozza /f őleg konyhakerti 

és di ѕ znövényeken/ 
Sclerotium f ulvum Fr. - termesztett és vadonél ő  pázsitfüveken 
Sclerotium bataticola Taub. - /lásd Dothiorella phaseoli né-

ven/ 

A felsorolt gombacsoportok áttekintése: 

Myxophyta 	 18 faj 

nrchimycetes 	 2 faj 
Fhycomyteces 	 40 faj 

Ascomyteces 	 110 faj é ѕ  4 forma 

Basidiomycetes 	 241 faj és 2 var.,l f. 
Fungi imperfecti 	  88 faj 

iiycelia sterilia 	  3 faj 

Üsszesen 502  faj 
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Z U Z м  6 к  - L I C H E N E S 

A гuzmбk is telepes növények . i'elepüket egy fonalas gomba 
s egy moszat alkotja . A zuzmók kialakitásában résztvev ő  gombák, 
néhány kivételt ől eltekintve, töml ő sgombák, amelyek növényzöl 
det nem tartalmaznak, tehát szerves anyag el őállítására önállo= 
an nem képesek. A zuzmótelepben el őforduló gombafonalakat hif ák 
nak nevezzük . A zuzmótelep felépítésében résztvevе  moszatok á 
kékmoszatok és a zöldmoszatok csoportjába tartoznak , önálló táp 
lálkozásuak /autotrof ok/, vagyis szervetlen anyagokból szerves 
vegyületeket képezhetnek . A zuzmótelepben el őforduló mószatokat 
gonidiumoknak nevezzük . A kétféle növény együttélésben , szimbi-
ózisban él egymással. 

A zuzmók különleges vegyületeket, ugynevezett zuzmósavakat 
termelnek. 

Küls ő  alakját tekintve a zuzmótelep lehet egyenletes, sima 
vagy в zemesézett , szorosan az aljzathoz tapadó bevonat /kéreg -
zuzmó/, lombos vagy leveles, az aljzatról könnyen leválasztható 
/lombos zuzmó/ vagy bokorszerű , szalagszerü , árszerű , töleséxa-
laku, lapos vagy hengeres képlet /bokros zuzmó/. 

A zuzmók ivartalan és ivaros uton szaporodnak. Gyakoribb 
az ivartalan szaporodási mód. Az ivaros szaporodásnál a zuzmót 
alkotó moszatok és gombák külön-külön szaporodnak. A gombák ál-
tal létrehozott term бtestek szine és alakja a zuzmófajra jel-
lemz đ . 

A гuzmбk a legmostohább körülmények között élnek . Gyakran 
találjuk бket a háztet бkön , téglafala kon, kövezéseken , cement -
burkolatokon , fák kérgén vagy talajon is . Hasznositható zuzmók 
területünkön nem élnek , de mérgező  sem fordul el ő . Savtermelé -
sükkel el ő segitik a kбzetek elmálását , tehát kőépitményeken ká-
rosak. A fák törzsén él ő  zuzmók annyiban károsak, hogy menedé-
ket nyujtanak a kártékony rovaroknak . Letisztításuk mechanikai 
vagy kémiai uton történhet. 

A virágtalan növényekr ől szóló szakirodalomban egyedül a 
zuzmókról van zentai vonatkozásu tanulmány . Ez Gallé Lászlónak 
1935-ben megjelent munkája, mely az 1927-1929 -es évek gyüjté ѕét 
dolgozza fel. Dr. Gallé László szakvezet ő  tanár /Szegged/ ké-
sőbb - 1958, 1961, 1968 -ban is járt és gyű jtött Zent án, és Zen-
tai anyagát feldolgozta a monográfia számára. Ennek a f egyezet 
nek a megírásához egyedül az ő  tanulmánya szolgált. Tanulmanyá= 
ból, e füzet jellege és terjedelme miatt, csak rövid általános 
ismertetésre , és a rendszertani rész közlésére szoritkozhattunk. 

Mivel az emlitett tanulmányban a zuzmók társulási viszonya 
ira vonatkozó adatok vannak , az egyes asszociációk ö ѕѕ zetételét 
röviden ismertetjük . A zuzmóknak magyar nevük nem lévén, csak a 
latin neveket közölhetjük. мell бzzük a kisér ő , járulékos fajok 
f elsorolását is. 
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- perületünkön le ,gyakoribb asszociáció a különféle lombhulla 
tó fák törzsen es id б sebb ágain, valamint a keritéseken el ő  
forduló 

Physcietum ascendentis Frey  it  Ochsn. 1926 zuzmótársulás 
/Xanthorietum parietinae Ochsn. 1928/ 

Uralkodó fajai a Physcia ascendens és a Xanthoria parietina. 
Jellemzi fajok a Physcia orbiculaxis var. virella, Lecanora 
tarpinea, Lecidea elaeochroma, I'hyscia aipolia, Ph. stella-
ris, Parmelia glabra és az Anaptychia ciliaris. 

- Id бsebb tölgyfák törzsének alján és a feketefeny' törzsének 
északi oldalán gyakori asszociáció a 

Physcietum ascendentis Ochsn. 1928 var. parmeliosum glabrae Barkm. 

Uralkodó /dominans/ fajok: Physcia ascendens és ararmelia 
glabra, jellemz ők pedig a Parmelia sulcata és a P.subreduc-
ta 

- Zárt állásban nőtt id ő sebb fák törzsére jellemz ő  a 
Candelarietum concoloris Gallé 1933 asszociáció 

Dominans fajok: Candelaría concolor, Xanthoria paxietina. 
Jellemzőek: Physcia ascendens, Ph. orbicularis var. virella 
és a Ph. ciliata. 

- Ёpitmények téglafalán, mészk ő  kockákon, cementhabarcson él 
a 

Caloplacetum murorum /Du Rietz/ Kaiser 1926 asszociáció 

Dominans fajai: Caloplaca murorum és a Lecanora albescens. 
Jellemz ő  fajok: Candelariella aurella Lecanora dispersa, 
Candelariella vitellina, Verrucaria nigrescens és a Calopla 
ca citrina. 

- Id ő sebb mészkőtömbök felületén /pl. a Népkertben a régi k ő-
padokon/, temet őkben a kripták oldalán, cementburkolaton fed 
iddik a 

Caloplaceturn citrinae /Gallé 1930/ Beschel 1950 - asszociáció 

Dominans fajai: Caloplaca citrina és a Candelariella aurel-
la. 
Jellemz ő  fajok: Lecanora albescens, L. dispersa, L. c'ampest 
ris és a Verrucaria nigrescens. 

- Löszfalakon /pl. Fels őhegyt ől L-ra a téglagyárnál/ fejl ődik 
a nálunk csak töredékesen található 

Endocarpetum pusillum Gallé 1964 - zuzmócönózis 

- Fiatal vadgesztenyef ák és nyirfák törzsén jellemz ő  az 
Arthonietum dispersal Gallé 1935 asszociáció 

Uralkodó fajok: Artbonia dispersa és a Lecidea elaeochroma. 
Jellemz ő  rajok: Lecanora carpinea, Candelaria concolor és a 
Polyblastiopsis f allaciosa. 

- Sima kérgű  nyárfákon és hársf ókon fordul el ő  gyakran az i-
gen közönséges zuzmóközösség, a 

Lecanoretum carpineae continentale /Gallé 1930/  Barkm. 1958 assz. 

Uralkodó fajok: Lecanora carpinea és Lecidea elaeochroma. 
Jellemz ő  fajok: Lecanora pallida, Lecania dimera, Candela -
rilla vitellina, Buellia punctata, Rinodina pyrina és a 
Caloplaca cerina. 
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- Nedves, árnyékos fenyődeszka keritéseken, kutak vizöntözte 
deszkakáváján jellemz ően fordul el ő  a 

Lecanoretum allophanae Duvign. 1942 assz. 

Jellemz ő  tagjai a Lecanora hageni fi. coerulescens, Calop-
laca cerina, Canderlariella aurella, Candelariella vitel-
lina és a Lecanora carpinea. 

Cladonia 
	

%an  than ia 
	

i'hyscia 
rangiforwis 	 Parietina 	 tenella , 
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ZENTA ÉS KÖRNYÉKE ZUZ м61NAK FELSOROLÁsA 
/a családok rövid jellemzésével/ 

Verrucariaceae 
Egyszerű  felépitésü, kéregtelepű  zuzmók, amelyeknek teste 
vagy szorosan az aljzatra n ő  vagy abba belesüllyed. Termđ-
testeik kicsinyek, gömbölydedek vagy kupalakuak, a tetejü-
kön pórusszerű  nyilással. 

Verrucaria calciseda /DC. str. 
Tet őcserepeken, k őfalakon, Fels őhegy mellett a téglaéget ő  
kemence téglafalán, Fels őhegy és raphalom mellett löszfalon. 

Verrucaria nigrescens Pers. 
C ѕeréptetđkön, téglafalakon, mészhabarcson; a 	temet őkben 
siremlékeken; a felsőhegyi téglaéget ő  kemence falán. 

Polyblastia phylea Zseh. 
Fels őhegynél és Paphalomnál, lösz alakon. 

Microglaneaceae 
Telepük az aljzatra tapadó, a term őtestek kicsinyek, besűly 
lyedő k. 

Thrombium epigaeum /Ach./ Blomb,  it  Forss. 
Felsőhegy, Orompart, raphalom löszfalain. 

staurothelaceae 
Telepük az aljzathoz simuló, repedéseken mez őcskézett vagy 
pikkelyes. Term őtestük aprók, a telepbe süllyednek. 

staurothele catalepta /Ach./ Blomb  it  Forss. 
Tet őcserepeken, siremlékeken, téglaéget ő  kemence téglafalán. 

Endocarpon pusillum Hedu. 
Felsőhegytől E-ra, téglagyárnál, löszfalon. 

Endocarpon sorediatum Hook. 
Zsidótemet őben, marvény siremléken. 

Arthopyreniaceae 
A telep egyenletesen kéregnemü, a k őzet vagy a fakéreg felű  
letén nđ . A termőtestek besüllyesztettek, többnyire sötét 
saját tokkal rendelkeznek. 

Arthropyrenia purictiformis /Pers ./ гаѕѕ .f о  .acerina /Hoffm./Vain. 
Népkert, a hegyi juhar törzsén. 

Polyblastiopsis fallaciosa stegh. 
Nyárfák és kőrisfák fiatal ágain a Népkertben és az arté-
ren. 

Arthoniaceae 
Egyszerű , a fakéregbe huzódó kéregtelepű  zuzmók, amelyeknek 
telepe gyakran csak apró, fehér foltnak látszik a f akéreg 
felületén. Term őtesteik apró foltokat képeznek. 

Artho2~ia disperea schrad. 
Kenesztesben, vadgesztenye ágakon. 

Arthonia punctiformis Ach. 
Nyárfák fiatal ágain a Népkert uj részében. 
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Arthonia radiata /Pers./ Ach. 
Ujnépkert, k őrisfák fiatal ágain. 
A.r. var. astroidea Liudd. 
Ujnépkert, kőrisfák fiatal ágain. 
A.r. var. schwartziana Sydow. 
i?jnépkert, k&risfa fiatal ágain. 

Collemataceae 
Collema crispum /Rude.! G.H. Web. var. crispum 

Fels őhegyi téglagyárnál, löszfalon. 
Lecideaceae 

Telepük egyenletesen kéregnemü , összefüggő , 	repedéseken 
mez őcskézett , sima vagy szemcsés . A termđtestek 	kerekded 
tálkaalakunk, rendesen karima nélküliek. 

Lecidea elaeochroma Ach. 
Ir:áko в , Keresztes , Népkert , gyümölcsfák és tölgyfák törz вén. 

Lecidea glotnerulosa /DC./ Steud. 
Keresztes, hársfa kérgén; a Tisza árterén, k őrisfán. 

Lecidea olivacea Ach. 
Népkert, Keresztes, Mákos , lombosfák és gyümölcsfák kérgén 
gyakori. 
L.o. fi. limitata /Ach./ Vain. 
Keresztesben , szilvafa törz вén. 

Lecidea parasema Ach. 
Keritésdeszkán , ártéren nyárfa-törzseken. 

Catillaria pulverea /Bor./ Lett. 
Népkert, erdei fenyő  törz вén. 

Cladoniaceae 
Telepük kett đ s. Az altelep leveles vagy pikkelyszer ű . Ebb бl 
kiemelked ő  serleg-, ár., nyárs- vagy bokorszer ű  képzбdmé-
nyek /podéciumik/ nőnek , melyek вárgá в , barnás term бte зte-
ket viselnek. 

Cladonia coniocrea Flk. 
Népkert, régi kut zsindelyes tettijén, mohák között. 

Cladonia fimbriata /L./ Fr..var . simplex /Weis/ Flit. 

f.  minor Rag./ Vain. 
Népkert , deszkán é s zsindelytetőn. 

Cladonia minor Hag. 
Népkert , egy régi kut fazsindelyes tet ő jén. 

Cladonia rangiformis Hoffm. 
Nagyrét, a régi halastó környéki szikesenGy ű jtötte: 	Boros 

Adámné - Kenyeres Julia 1971. IV. 30./ 
C1. r. var. pungens /Ach./ Vain, f. f.oliosa /Flk./ Vain. 
Nagyréti hala ѕtö melletti szikesen /Gyű jtötte Guelmino J./ 

Pertusariaceae 
Telepük szine a в zürkétól a sötétzöldig változik, rendesen 
vastag, ráncos vagy szemölcsös. 

Pertusaria leptospora Nitsch. var. ommitens Erichs. 
A Tisza árterén Adorján felé, k őrisfa törzsén. 
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Pertusaria pertusa /L./ Tuck. 
Népkertben tölgyfatörzsön. 

Pertusaria rupestris Wahl. 
Keresztes-erd ő , erdei fenyő  törzsén. 

Phlyctis argena Kbr. 
Lombosfák kérgén a többi zuzmó között. 

Lecanoraceae 
A telepük egyenletesen kéregnemü vagy a szegélyén sugarasan 
karéjos. A term đtestek rendesen a telep felületén ülnek és 
u. n. telepi karimájuk van. 

Lecanora albescens Hoffm. 
Temet őkben , téglaf alakon, sirok téglaperemén . A rakpart ce-
mentburkolatán 

Lecanora allophana /Ach./ Röhl. 
De ѕzkakeritéseken . Népkertben égerfa kérgén. 

Lecanora atra /lads.! Ach. 
Keresztesben körtefa kérgén. 

Lecanora campestris /schaer./ Hue. 
Fpitmények téglafalán , Népkertben a régi hídláb padnak hasz 
nált k őtömbjein. 

Lecanora carpinea /L./ Vain. 
Keresztesben hársfa törzsén , Népkert, ártér fáinak törzsén. 
Gyümölcsfákon. 

L. c. f. cinerella /Fkl./ Erichs. 
Keresztesben szilvafa törzsén. 

L. c. f. coerulata /Ach./ A. Zalbr. 
Népkertben kocsár~yos tölgy törzsén. 

Lecanora crenulata /Dicks./ Hook. 
A rakpart cementburkolatán , betonépítményeken , tet őcserepe-
ken. 

Lecanora dispersa Pers. 
A rakpart cementburkolatán, a temet ők k đf alán, sirok tégla-
peremén, épuletek cserép- és palatetején. A Tisza töltésen 
andezit köveken. 

Lecanora hageni Ach. 
Deszkakerítéseken, telefonpóznákon, Keresztesben kutkáván 
és nyárf atörzsön. A zsidótemet đben kerítésoszlopon. 
L. h. f. coerulescens /Hag./ Flag. 
A városban deszkakeritéseken 

L. h.  f.  crenulata smfrt . 
Nádtetőn, deszkakerítésen, ártéri nyárfa kérgén. 

Lecanora pallida /Schreb./ Rabh. 
Ujnépkert, k őrisfán. Keresztesben körtefa törzsén. 

Lecanora subfuscata H. h:agn. 
Keresztesben juharfa kérgén. 

Lecanora subrugosa Nyl. 
Népkertben kocsányos tölgy törzsén. 
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Lecanora umbrina /Ehrh./ Inasa. 
Keresztesben akácfa-törzsön. Artéren nyárfákon. 

Lecania cyrtella /Ach./ Th.Fr. 
Népkert, erdei feny őfán. 

Lecania dimera /Nyl./ Th. Fr. 
Keresztesben diófa kérgén. Árterületen nyárfa törzsön. 

Lecania erysibe /Ach./ к1udd. 
A rakpart cementburkolatán , temet őkben , siremlékeke n. 

Squamaria albomarginata /Nyl./ Szat. 
Andezit k őburkolaton a töltésen, vasuti aluljárónál, a rak-
part cementburkolatán, sirok téglaperemén, betonépitméвye -
ken. 
S. a. f. lignicola Kickx. 
I;lákosban és más sz ől őkben deszkakeritéseken , temet őkben ö-
reg fakereszteken. A t őalak deszkalakó formája. 

Squamaria murali ѕ  /Schreb./ Rabh. 
Andezit kőburkolaton a népkerti vasuti aluljárónál. 

Candelariaceae 
A telep egyenletesen kéregnemü vagy szélein salangos, 	az 
aljzatra szorosan ráfekv ő , vílágos- vagy tojássárga. A ter-
тбtestek kerekdedek ül ők vagy a telepre rányomottak, вár 
gák vagy barnássárgák, sárga szinü telepi karimával. 

Candellariella aurella /Hoffm./ A. Zahlbr. 
A rakpart cementhabare вán, a temet őkben síremlékeken, desz-
kakerítéseken . A Tisza-töltésen andezit köveken . A fels đhe-
gyi téglaéget ő  kemence téglafalán. 
C. a. var. unilocularis /Elenk./ A. Zahlbr. 
^lemet őkben a síremlékek mészk ő-talpazatán. Töltés andezit 
kövein. 

C. a. f. nigrita Erichs. 
Temet őben a sirok téglaperemén. 

Candelariella vitellina /Ehrh./ A. Zahlbr. 
A város területén deszkakeritéseken és de з zkaéppitményeken. 
Keresztesben szilvafán. Fels őhegy felé az országut mellett 
fehér eperfán. 

Candelaria concolor /Dicks./ Stein. 
Népkertben nyáхf a-törzsön, Keresztesben szivarf án /Catalpa/. 
C. c. var. pulvinata /Anzi./ A. Zahlbr. 
Keresztes, feny őfák törzsén. 

C. c. f. cítrina Kremph. 
Népkert, lepér уf án /Gleditsia, Krisztus-tövis/. Keresztes -
ben ecetfán. A Tisza árterületén k őrisfákon. 

Parmeliaceae 
A telep levélszerü, az aljzatra gyökérszöszök segítségével 
tapad. A termőtestek tálka alakuak, kerekdedek vagy széles 
elliptikusak, rövid nvélen ül ők, jol fejlett telepi karimá-
val. 

Parmelia acetabulum Neck. 
Népkertben tölgyfa és feny őfa kérgen, kanadai дyárfán. 
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Parmelia aspera Mass. 
Népkertben mezei juharon, Keresztesben hársfa kérgén 

Parmelia caperata /L./ Ach. 
Népkert, tölgyfán. Kereaztesben eperfa kérgén. 
P. c. var. cylisphora Ach. 
A város temet őiben fakereszteken. Keresztesben feny őfák 
törzsének talajfeletti részén. 
P. c.  f.  gemmulifera Flit. 
Kereszteaben feny őfák törzsén. 

P. c. f. papillosa Harm. 
Az el őbbivel hasonló term ő  helyeken. 

Parmelia cetrarioides /Del./ Nyl. 
Népkertben és Keresztesben nyárfák kérgén. 

Parmelia exasperatula Nyl. 
A Tisza árterén, Adorján felé kđrisfa kérgén. 

Parmelia fuliginosa /Fr./ Nyl. 
Népkertben tölgyfán, КerPszteaben feny őfa törzsén; a beckei 
gát őrháznál tölgyfa törzsén. 

Parmelia glabra /schaer./ Nyl. 
Népkertben k őrisfán, juharfán, юуárfán, égerfán és tölgyfán. 
Keresztesben Gleditsián és feny őfák törzsén. Adorján felé, 
a Tisza árterén k őrisfák kérgén. 
P. g. f. imbricata adass. 
Népkert, tölgyfa-törzsön. Keresztesben juharfán. 

Parmelia olivacea /L./ Ach. 
A Tisza árterületén k őrisfák t бrz ѕén. 

Parmelia quercina /Willd./ Vain. 
A Tisza árterületén k őrisfa törzseken. 

Parmelia saxatilis /L./ Ach. f. furfuracea schaer. 
Arterületen a k őrisfák kérgén. 

Parmelia subargentifera Nyl. 
Népkertben és Keresztesben feny őfák törzsén. 'Tülevelü 	és 
lombos fákon. 

P.  s. var. conspurcata Nyl. 
Népkertben feny őfák és tölgyfa törzsén. Keresztesben feny5 
fán. 

Parmelia subreducta Nyl. = Parmelia dubia /Wulf./ schaer. 
Népkert, tölgyfa, Gleditsia kérgén kerítésoszlopokon. Ke- 
resztesben feny őfákon Gleditsián. Árterületen szilvaf án. 
P. s. f. microphylla B. de Lest. 
Népkertben tölgyf atörzs du.  
P. s. f. ulophylla Harm. 
Népkertben tölgyfatörzsön. 

Parmelia sulcata Tayl. 
Deszkakerítésen, keritéso вzlopon, fakereszteken; a Népkert-
ben deszkatet őn, k őrisf án, nyárfán, diófán; Keresztesben 
diófán és Gleditsián; ártéri k őrisfán, tölgyfán. Fels őhegy 
felé telefonpóznákon. 
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i. s. f. albida /;albr./ Oliv. 
Népkertben deszkatet őn, tölgyfa kérgén. Keresztesben Gledit 
sián. 
P. s. f. convoluta Hillm 
Keresztesben Gleditsián. 
P. s. f. munda Oliv. 
Keresztesben feny őfák törzsén. Ártéren k őrisfákon. 
P. s. f. sorediosissima Hillm. 
Artéren, Adorján felé, k őrisfa törzseken. 
P. s. ter. propullulans prolif erem 
Rendellenes alak. Népkertben deszkatet őn. 
P. s. ter. rubescens 
Rendellenes alak . Népkertben deszkatet őn , temet őkben fake 
reszten. 

Parmelia tiliacea Hoff m. 
Népkertben nyárfa és tölgyfa kérgén. 
P. t. f. borealis Lynngge. 
Keresztesben Gleditsiá.n. 

Pseudevernia furfuracea Zopf . /Parmelia furfuracea/ 
Keresztesben feny őfák és Gleditsák törzsén. iuiákosi sz őlőben 
kiszáradt fán. Fels őhegy felé telefonpóznákon. 

P. f. var. ceratea /L./ Ach. 
Keresztesben feny őfán; Népkertben nyárfatörzsön. 

Hypogymnia physodea /L./ Nyl. 
Temet őkben fakereszten és fából készült sirkeritéseken. 
Népkertben deszkatet őn. 
H. ph. var. granulata Boist. 
A Tisza árterületén , Adorján felé, k őrisfa törzseken. 
H. ph. f. labrosa Ach. 
Népkertben égerfa-, tölgyfa- és k бrisf a kérgén.Kere ѕztesben 
léckerité вen é s feny őfákon. 
H. ph. papillosa Harm. 
Népkertben tölgyfatörzsön. 

Hypogymnia tubulosa /Schaer./ Hav. 
A Népkertben és Keresztesben f евубfák törzsének alapi ré-
szén. 

Usneaceae 
Telepük bokor szerü, dusan elágazó, fonalas. A term őtestek 
kerekded, korong vagy tálka alakuak, ül ők vagy 	nyelesek, 
telepi karimájuk van. 

Evernia prunastri /L./ Ach. 
Népkertben feny őfák törzsén és deszkatet őn . 	Keresztesben 
f enyőfák törzsén. 
E. p: f. irregularis Flor. 
A Tisza árterén k őrísfatörzseken. 
E. p. f. isidiosa Harm. 
Ártéren és a Népkertben k őrisfatörzseken. 
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Е . p.  f.  retusa /Ach./ idyl . 
A városban kerité вdeszkákon, a temet őkben sirkereszteken. 
Кere ѕ ztesl~en Gleditsián. Népkertben tölgyfán. 
E. p. f. soredifera /Ach./ lliv. 
Keresztesben feny đfákon. 

Ramalina calicaris /L./ E. Fr. 
Telefonkarókon Fels őhegy felé 

Ramalina farinacea /L./ Ach. 
Népkertben tölgyfa- , kőrisfa- é ѕ  akácfatörzsön . keresztesben 
kőrisfán. 

Ramalina frazinea /L./ Ach. 

Népkertben tölgyfa, k őrisfa, vadgesztenyefa, égerfa, akácfa 
kérgén. Keresztesben k őrisfatörzsön. Fels őhegy felé telefon 
póznákon. 

Ramalina pollinaria /Liljeb./ Ach. 
Népkertben deszkakeritésen. 

R. p. var. hunvilis Ach. 
Keresztesben és a mákosi зΡ zđl őkben deszkakerítésen. 

Caloplacaceae 
A telep egyenletesen kéregnemü, a szélén többé-kevésbé je-
lentősen sallangozott, rendesen sérga szinü. A term őtestek 
kerekdedek, korongalaknak. 

Caloplaca aurantia /Firs.! Hallb. 
Zsidótemet ő  вiremlékein. 

Caloplaca cerina /Ehrh./ Th. Fr, 
Népkertben jegenyeТЂ?áгon és kerítésdeszkán. Ártéren nyárfán. 
Keresztesben вyárfa  4 8 diófakérgen, kerítésdeszkán. 

Caloplaca citrina Hoffm. 
A rakpart cementbevonatán, a z в id бtemet ő  k đkeritésén, sir-
emlékeken, a fels őhegyi vasuti átjáró cementfelületén. 

Caloplaca pyracea /Ach./ Th. Fr. 
Deszkakerítéseken, Népkertben nyárfa kérgén, 	Keresztesben 
diófa kérgén. Temet őkben siremlékeken, téglafalakon. 
C. p. var, parasitica Erichs. 
Vörös mészk őb đl ké зΡzült síremléken a zsidótemet őben, 	más 
zuzmók telepén. 

Caloplaca tegularis/Ehrh./ Sandst. 
Síremlékeken a zsidótemet őben. 

Caloplaca teicholyta /DC./ Stein. 
A rakpart cementburkolatán, k đf alak tetején, téglaépítménye 
ken, tet őcserepeken, a fels őhegyi téglaégét' kemence tégla--
falain é ѕ  a téglavet ő  löszfalán. 

Gasparrinia decipiens /Arn./ Sydow. 
Sírköveken, ѕiremlékeken, tet őcserepeken, a rakpart cement 
burkolatán. 

G. d. var. compacta /Malbr./ Hillm. 
Kőkerítés cementhabarcsán a zsidótemet őben, a fels őhegyi 
téglaéget ő  kemence téglafalán. 
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G. d. var. incrustans /Nyl./ A. Zahlbr. 
Fels őhegy és Paphalom melletti vasuti feltárások löszfalán. 

Gasparrinia murorum /Huds./ Tornab. 
A rakpart cementburkolatán. K őkereszteken,siremlékeken. 	A 
hidra vezető  vasuti töltés átjáróinak téglafámán. K őfalakon 
az egész város területén. Fel ѕBhegy felé k őfalak cementha 
bare ѕán. 	 _ 

Telischistaceae 
A telep leveles, sallangozott, az aljzatra fekv ő ,élénksarga 
szinü. A termőtestek tálkaszerű ek, ül đk, sárga szinü korong 
gal és jól fejlett sárga telepi karimával. 

Xanthoria candelaria /L./ Arn. 
Népkertben tölgyfákon és k őrisfákon. 
X. c. var. torulosa Hillm. 
Népkertben kanadai nyárfán. 

xanthoria fallax /Hepp./ Arn. 
Népkértben id đs nyárfák és k őrisfák törzsén. 
X.  f. f.  chlorina Hillm. 
Népkertben tölgyfán; a beckei gát őrháznál tölgyfán. 

Xanthoria lobulata /Flk./ B. de Lesd. 
Utcai deszkakeritésen, országut mellett nyárfákon. 

Xanthoria parietina /L./ Th. Fr. 
A városban keritésdeszКбkon és léceken. A Népkertben, 	Ke- 
resztesben és a Tisza árterületén különféle lombhullató és 
fедубfákon. A Népkertben és a temet őkben kőpadokon, siremlé 
kiken és kereszteken, k őf alakon. Töltéso г  andezit köveken. 
Közönséges. 
X. p. var. chlorina /Chev./ lliv. 
Népkertben nyarfa és thuja kérgén. Ártéri fü'zfákon. 
Х . p. f. polyphylla /Flot./ Hillm. 
Ujnépkert, k őriáfa kérgén. 
X. p. f. submonophylla Hillm. 
Keresztesben kanadai nyárfa törzsén. A Tisza 	árterületén 
nyárfákon. Gyiimölcsöskertekben szilvafákon. 

Buelliaceae 
A telep egyenletesen kéregnemü, az aljzatra szorosan rán őtt. 
A termđteste'k kicsinyek, kerekdedek, sötét szinü koronggal. 

Buellia punctata /Hoffm./ Mass. 
var. chloropolia /Mass.! A. Zahibr. 
A rakparton és a Népkertben vadgesztenyefákon, erdei f er ~yőn. 
B. p. t. perminuta /Arn./ A. Zahlbr. 
Népkertben erdei feny őfán. 	. 
B. p. f. punctiformis /Hoffm./ Hazsl. 
Еszakra néz đ  deszkakeritéseken. Népkertben deszkatet őn. Ме  
kertben és Keresztesben a feny őfák törzsének taiajf eletti 
részén. 

Rinodina pyrina /Ach./ Ax.n. 
Népkertben juharfán és k őrisfákon. A Tisza ár' .iletén rez 
gđ  nyárfán. Adorján felé az or ѕzágut r:ellett e r erf аr.on. 
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Phyнciaceae 
A telep levelei, mindkét oldalán kérgezett, az 	aljzatra 
gyökérszöszökkel tapad. A termőtestek kerekdedek, 	ül ők 
vagy rövidnyelüek, telepi karimájuk van. 

Physcia aipolia /Ehrh./ Hampe. 
Népkert, Keresztes és az ártér területén f ű zfák, 	nyárfák, 
tölgyfák és gyümölcsfák kérgén. Kerítéseken és a temet őkben 
fakereszteken. 
Ph. a. var. acrita /Ach./ Hue. 
Népkertben tölgyfán, Gleditsián, szilvafán, 	deszkatet őn. 
Keresztesben Gleditsián, szivarfán. Árterületen k őrisfákon. 
Ph. a. var. rzielanophtalma Mass. 
Népkertben kőrisfák törzsén. 

Physcia ascendens Bitt. 
Nagyon elterjedt. A Népkertben, Keresztesben, az 	ártéren 
különböző  lombhullató fákon. A városban deazkakerité вeken.A 
Tisza töltésen andezit köveken. A temet őkben fakereszteken. 
Ph. a. var. anaptychioides Nadv. 
A Tisza árterén Adorján felé, kőrisfákon. 
Ph. a. var. compacta Nádv. 
Népkertben tölgyfán, k őrisfán. Keresztesben fenyőfákon. 
Ph. a. f. orbicularis B. de Leid. 
Ujnépkert, kőrisfák törzsén. Keresztes, Fenyőfákon. 

Physcia ciliata /ноffm./ Dr. 
Kőkeritéseken és falak cementburkolatán. 

Physcia luganensis Mer. 
Népkert, kőrisfákon. A beckei gát őrháznál tölgyfákon. 

Physcia leptalea /Ach./ DC. 
Népkertben nyárfa kérgén. 

Physcia nigricans /Flk./ Stiz. 
Népkert, tölgyfák kérgén. Tisza-töltés andezit köveken. 
Ph. n. f. pallescens /Harm.! And. 
Síremlékeken a zsidótemet őben. A vasuti átjáró cementf elüle 
tén Felsđhegy felé. Népkertben kanadai nyárfa törzsén. 

Physcia orbicularis /Nick.! DR. 
A Népkert éá az ártér különböz ő  lombos fáin. A rakpart ce-
mentburkolatán. A városban de вzkakeritéseken. A f els бhegyi 
téglaégető  kemence téglafalán. 
Ph. o. var. cycloselis /Ach./ Sántha 
Népkertben kőrisfákon. 
Ph. o. var. virella Ach. 
A faj leggyakoribb változata. Ivíindenféle lombhullat б 	és 
örökzöld fa kérgén, Népkertben, utak а zélén, ártéren. Tele 
fonpóznákon, de вzkaépitményeken, keritéseken, fakereszteken. 
A Népkertben a padoknak használt mészk őtömbökön. 

Physcia sciastra /Ach./ DR. 
Sírok téglaperemén. 

Physcia stellaris /L./ Nyl. 
var. radiata /Ach./ Harm. 
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Népkertben é в  Keresztesben tölgyfa törzsén, epe гf án. 	Gyii- 
mölesfákon . Ártézi k őrisfákon . Az Adorjáni ut eperfáin. 
Ph. at. var. rosulata /Ach./ Hue. 
Népkert, kiszáradt lombosfa kérgén. Keresztesben eperfán. 
Ph. st . f. granulata B. de Lead. 
A pánai Holt-Tisza partján akácfatörzsön. Temet őben juhar-
fán. Népkertben kanadai nyárfá иΡ. 
Ph. it. f . tuberculata /Kernst./ I1R. 
Népkert , nyárfatörzseken . Keresztesben id ő s körtefán. 

Physcia tenella Bitt. 
Népkert , kőrisfákon , nyárfákor , tölgyfákon , deszkakeritésen. 
A pányi Holt-Tisza partján akácfán. 
Ph. t. var . soralifera /Rrichs./ Nádv. 
Népkertben téglakerítésen 
Ph. t. var . subbreviata /Nyl./ Sántha 
Népkertben erdei feny őn. 
Ph. t. f, gracilior Mer. 
Ujnépkert , kőrisfa kérgén. 
Ph. t. f. saxicola /Mallbr ./ Kieff. 
A tiszai töltés andezit kövein a bánáti oldalon. 

Physcia tribacia /Ach./ Nyl. 
Népkertben лу+ г fa és tölgyfa törzseken , deszkakerítésen. Ki 
resztesben tölgyfán. 

Physcia vaixiioi RHs. 
A rakpart cementburkolatán . A síremlékek talpazatán. A fel-
s őhegyi téglaéget ő  kemence téglafalán. 

Physconia grisea /Lam./ Pult. 
Népkertben tölgyfán , nyárfán, deszkatet őn. Keresztesben k ő-
risfákon. A beckei gát őrháznál tölgyfákon. 
Ph. g. f. alphiphora /Ach./ Lynge. 
Népkertben tölgyfa és nyárfa kérgén. 
Ph. g.  f.  furfuracea Nádv. 
Népkertben koc ѕányo в  tölgy és magas k őris törzsén. 
Ph. g. f. hillmannii /Lynge . / Nádv. 
Népkertben id ő s kőrisfatörzseken. u 

Physconia pulverulenta /Schreb. / Pult. 
Népkertben deszkatet őn , tölgyfa és nyárfatörzseken . Keresz-
tesben tölgyfán . A temet őkben fakereszteken. 

Anapthychia ciliaris /L./ Kбrb. 
f. crinalis /Schleich ./ Sandst. 
Népkertben, tölgyfa é ѕ  juharfa tör z ѕeken, keritésde вzkán.Ke 
resztesben diófán, pplatnfa , nyárfa , juharfa, kőrisfa kér 
gén és keritésdeszkákon . A temet őkben fakereszteken. 

Deuterolichenes 
Ide a még fejletlen telepű  zuzmók /Liohenes imperfecti/ tar 
toznak. Telepük poros vagy szemcsés. 

Lepraria aeruginosa /Web./ Sm. 
Népkertben tölgyf án. 
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Tort ula 
L ura lis 

ihas cum 
acaulon 

Riccia 

Frostii 
Riccia 
sorocarpa 

A  loin a 
rigi da 

Pottia 
truncatula Fun aria 

hun ~ rica Funaria 
hy ~ron trica 

flarchantia polymorpha 

Ricciocarpus 
fluitans 

Radula 

со®planata 

Lepraria candelaris /L./ Fr. 
Népkertben jegenyenyár törzsén. 

A rendszertani fel вoroláв  alapján városunk és környékének 
területén található zuzmók száma a következ ő : 

Zuzmбf aj: 99 változat /varietas/: 28 forma 43 

Az összes zuzmótaxonok vagyis rendszertani egységek száma 
tehát . 170 Rajtuk kivül még 2 rendellenesen fejlett /teratológi 
ai/ alak is el őfordul. 
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bt 0 H Á K - B R Y O P H Y T A 

Az el ő z đ  fejezetekben emlitett telepes лёvёnуеkkеІ  szemben 
a mohák teste magasabb fejlettséget mutat. egti ь  јü nél megkü-
lönböztethet ő  a gyökér ѕ zerü гбв z é ѕ  a levelecskéket vi вeló szá-
rac ѕka. Ezért a mohákat a száras növények közé soroljuk. Val б já-
ban átmenetet képeznek a telepes é ѕ  a száma növények között, 
hisz száracskájuk és levelecskéjük /hogy a gyökérszeгü részr ől 
ne is beszéljünk/ származástanilag éš fejl ődéstanom lag nem felel 
meg a magasabb f ejlett вégü, edénye в  növények hasonló szerveinek. 
A moháknál ezek a szervek az ivarosan szaporodó nemzedék / ameto 
fiton/ tartozékai, az edényeseknél /harasztok és virágosok pe-
dig az ivartalanul szaporodó nemzedék /sporofiton/ f elépítésében 
vesznek részt. 

A változatos alaku, önálló táplálkozásra képes, zöld szinu 
ivaros nemzedéken fejl ődik ki az ivartalan nemzedék. Ez toknyél-
b ől és spóratokból  611, melyen a mohák több вégénél hártyás süveg 
van. A spóratokból kiszóródó spóra moszatszerti fonalas el đtelep-
pé f ejl đdik. Ennek rügyeib ől uj ivaros nemzedék jön létre /nemze 
dékváltás/. 

Területünkön eddig begyű jtött mohák két nagy csoportba so-
rolhatók: többségük a valódi lombo вmohák, kisebb részük a májmo-
hák közé tartozik. 

Ehhez a fedezethez dr. Gallé László szakvezet ő  tanár /Sze-
ged/ irt tanulmanyt, melyben az általa 1928-, 1929- é ѕ  196.8- ban 
Zenta területén gyű jtött mohák adatai mellett feldolgozta az én 
gyű jtésem anyagát is. munkájának tartalmát e füzet egészének jel 
legéhez alakítva ötvöztem be ebbe a részbe. Eredeti kéziratát a 
monográfia értékes dokumentumai között őrizzük. A mohák felsoro-
lásánál az általa gyű jtött 23 faj e еetében nevének kezd őbetűit 
/G.L./ feltüntettük függetlenül attól, hogy a nevezett faj egye-
deit később magam is begyű jtöttem-e vagy sem. 

A huszas években gyű jtött mohaanyag azonositását az id őköz-
ben elhunyt dr. Gy őrffy István egyetemi tanár végezte, az utóbbi 
években gyű jtött, a az anyag tulnyomó részét képez ő 	példányok 
meghatározaaát dr. Boros Adám egyetemi tanár /Budapest/ 	volt 
szives vállalni./dr. Boros Adám 1973. jan. 2-án meghalt./. 

A további kutatás gyarapithatja még a nyilvántartásba vett 
mohafajok számit, di az eddigi munkálkodás is adott már érdemle-
ges eredményeket. 

Jugoszlávia igen gazdag mohaflórájának eddigi. nyilvántartá-
sában 913 faj szerepelt. /magyarországon 564 faj található/. Zen 
tán sikerült megtalálnom a Funaria hungarica Boros - magyar moha 
nevű  fajt, melynek jugoszláviai lel đhelye eddig  dig ne volt ismere-
tes. Az adatot közölte a párisi Revue Bryologique ismert szaklap 
is 

Igen ritka mohának számit az Alföldön a mi területünkön is 
megtalálható Cephaloziella Starkei /Funk/ Schiffn. - csöpp máj--
moha, melynek eddig az Alföldön csak két lel đhelye volt ismeri - 
é /Ujszász és Bekecs/, Zenta most a harmadik. Ritka 	aiföldi 
moháknak számítanak még a következ ő  fajok: Pellia 	Fabbroniana 
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Randi, Aloina rigida Kindb., Pottia bryoides /Dike.! &sitten és a 
Bryum alpinum. 

Gazdagabb mohalelđhelyek a kevésbé háborgatott területek: 
a szikesek, az ártér, a töltés és a nyirkos udvarok talaja, a 
nedves téglafalak és háztet ők, valamint az ártéri erd őben és a 
Népkertben levő  öregebb fák törzse. 

A területünkön begyű jtött mohák felsorolása 

M á j m o h á k /Hepaticae/ 

Pelliaceae 
Pellia Fabbroniana Raddi - Saláta - májmoha 

Artéri kđriserd đ  talaján. A Alföldön ritka. 
Cephaloziellaceae 

Cephaloziella Starkei /Funkc/ Schiffn. - Csöpp.- májmoha 
Nagyréti halastó melletti szikesen Artemisio-Festucetum 
pseudóvinae asszociációban. Az Alföldön igen ritka. 

Radulaceae 

Radula complanata /L./ Dum. - Lapitott májmoha 
Népkertben, id ő s kőrisfák törzsének talajfeletti részén. Ki 
resztesben, id őe szilfákon. Beckei gát őrháznál, id ős tölgy 
fán. /G.L./ 

Madothecaceae 

Madotheca platyphylla /L/ Dum. - Lapos májmoha 
Népkert, tölgyfa törzsén. Artér, öreg f ű zfák törzsén, fenn. 

Frullaniaceae 

Frullania dilatata /L/ Bum. - Kerekesféreg-lakta mákmoha 
Népkertben és Keresztesben, id бs kőris, tölgy es 	szilfák 
törzsén. /G.L./ - Ártéren, id ős fű zfák üstökénél. G.J. 

harchantiaceae 

Iriarchantia polymorpha L. - Valódi csillagos májmoha 
Téglával bontott nyirkos udvarokban, kutakban gyakori. 
/G.L./ - A szárazon maradó folyómeder talaján. G.J. 

Ricciaceae 

Riccia ciliifera Link. 
Bátkától keletre, szikes legel őn 

Riccia Frostii Austin 
A szárazon maradó Tisza-meder agyagos szakaszán. /G.L./ 

Riccia fluitans L. - Villás májmoha 
Kubikgödrök nedves iszapos-agyagos talaján. 

Riccia sorocarpa Biach. 
Bátkától keletre, szikes legel őn. 

Ricciocarpus natans /L./ Corda - Békalencse májmoha 
Nagyréti halajtóban, népkerti tóban, vizen uszik. /G.L./ 
Artéri árok partján. G.J. 
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Oxymitra paleacea Bisch. 
Bátkától keletre , szikes legel őn. 

Lombo emoh ák /IvIusci/ 

Ditrichaceae 
Ceratodon purpureus /L./ Brid. - Gazmoha 

A e ѕordajárások , szikes legel őn , a száraz gyepbe }‚uzódva, 
Achilleo-Festucetum pseudovinae táгвulásban . /G.L./ 

Dicranaceae 
Dicranella rubra /lads. ! мовkem. - Sepr őke moha 

Ártéri lec ѕapolóárokbaгі , agyagos talajon. 
Pottiaceae 

Barbula unguiculata /Hada./ ledw. - Szakállka moha 
Cementfelületen a Népkertben . Szikesen Fels őhegynél. 

Barbula f allax Hedw. 
Кőf alakon a városban é_s a nagyréti szikesen . Háztet őn. 

Tortula muralis /L./ Hedw..- Fali moha 
A város egész területén : kбfala kon , tet őcserepeken. /G.L./ 
A Népkertben , régen padoknak használt k őtömbökön. G.J. 

Syntrichia latifolia Bruch 
A pánai Holt-Tiszánál , öreg fű zfák törzsén. 

Syntrichia laevipila /Brid./ Schultz. .- lajszála ѕ-moha 
Népkertben , nyárfa törzsén. 

Syntrichia papillosa /tails./ Jun. 
Faszindelyes háztet őn . Népkertben , kőrisfa törzsén. 

Syntrichia ruralis /L./ Brid . - Háztet ő  moha. 
Cseréptet6kön, a z вidótémet ő  kőfalának tetején. /G.L./ 
A rakpart cementburkolatán , nádtetőn , nyárfa törzsén. G.J. 

Syntrichia virescens /De Not./ Boros 
Népkertben , nyárf a törzsén. 

Aloina ericifolia /Neck.! Kindb. 
A fels бhegyt ől E-ra levő  téglagyár löszfalán. 

Aloina rigida /Hedw./ Kindb. - Aloémoha 
Löszfalon : a fel вó'hegyi téglagyárnál és a Paphalom melletti 
vasuti bevágásnál . /G.L./ Az Alföldön ritka. 

Pterigoneurum pusillum /Hedw./ Broth. - Érlemezes moha 
Lö вzfalon a Faphalom melletti vasuti bevágásnál./G.L./ 
Szikéšeken /temet őben , legel őkön/ G.J. 

Phascum acaulon L. - Rügymoha 
A nagyréti szikesen . Aгtéri lecsapolб .го kban. 

Pottia bryoidee /Diks./ kitt. 
Az alsóvárosi rk. temet ő  szikes talaján. Ritka faj. 

Pottia truncatula /L./ Lindb. 
Az ártér iszapos-homok talaján, fiatal nyárfásban. 

Pottia intermedia /Turn.! Fürrnr. 
Pánai töltésen .Vasuti töltés aluljárójának téglafalán. 
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Pottia'lanceolata /Hedw./ C. Мйll. 
A nagyréti hal вtó melletti szikes talajon. 

Grimmiaceae 
Grimmia pulvinata /L./ Sm. - Párna moha 

Zsidótemet ő  kőfalának tetején. /G.L./ Zsindelytet őn. 
Funariaceae 

Physcomitrium pyriforme /L./ Brid. - Körtikemoha 
A Tisza árterén ritka füzes és nádas iszapos talaján. 

Funaria hungarica Boros - Kagyarmoha 
Alsóvárosi temet őben egy siron. /El ѕđ  lelđhely Jugoszláviá-
ban/. Szikesen a Miskei fürd őnél és a Nagyrétben. 

FuneTia hygгometri ča /L./ Sibth. - Gyommoha 
Népkertben, nedves mészkđtömbön. Alsóvárosi rk. temet őben 
tégláb бl kё szuІt nedves sirkereten. /G.L./ Téglaf alakon. 

Bryaceae 
Bryum capillare L. - Körtemoha 

Népkert , idő s kőrisfa é в  tölgyfa-törzsön . Keresztes akácfa-
kerités oszlopán . /G.L./ 

Bryum alpinum Hude. - Rezes körtemoha 
A nagyréti hal вtó melletti szikesen. Ritka. 

Bryum argenteum L. Ezüst körtemoha 
Nagyon elterjedt: háztet đkön, kőfalakon, siremlékeken./G.L./ 
Tisza-parti kövezésen, vertfal tetején, hereföldön. G.J. 

Orthotrichaceae 
Orthotrichum diaphanum /Gm./ Schrad. - sz őrös вüvegü-moha 

Egy de вzkakerités harántgerendáján. 
Leskeaceae 

Leskea polycarpa Ehrh. - Fo]yópaxti moha 
Zsidótemet đben, földön. Városban, téglafalakaon.Árterületen, 
kőrisfa törzsén. /G.L./ Fűzfákon, Népkertben nyárf án. G.J. 

Thuidiaceae 
Thuidium abietinum /L./ B. E. - Pusztai tujamoha 

Népkertben, agyagos televénytalajon. 
Amblstegiaceae 

Amblyategium serpens /L./ B.E. - Karesutoku-moha 
Keresztesben, tölgyfa tövén. Népkert, id ős kőrisfák törzsé-
nek alsó részén. /G.L./ Udvarban, k őfalon, korhadt fán. G.J. 

Amblystegium riparium /L./ B.S.G. 
Udvarokban, nedves talajon. 

Calliergon cuspidatum /L./ Kindb. - Hegyes moha 
Népkert agyagos-humuszos talaján. Alföldön elég ritka. 

Drepánocladus aduncus /uedw./ Mönk. - Piispökbotmoha 
Keresztes, ártézi kut árkában. agyréti hálastóban. /G.L./ 
A népkerti tóban, a pánai Holt-Tisza vizében. G.J. 
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Brachytheciaceae 

Caxnptothecium sericeum /L./ Kindb. - Selyemmoha 
A Tisza árterén, k őrisfa és fű zfa törzsének alján. /G.L./ 

Camptothecium luteecens /Hads. B.E. - Puszt aimoha 
Zsidótemet őben, földön. IG.L./ Rakpart cementfelületén. 
Népkert agyagos talaján, Pánánál a töltésoldalon. G.J. 

Brachythecium salebrosum /Hoffm./ B.E. - Pintycs őrüщoha 
Népkertben, tölgyfa törzsének alján. /G.L./ 

Brachythecium albicans /Neck./ B.E. 
Zsidótemet ő  földjén /G.L./. Nagyréti szikesen. G.J. 

Brachyytheciuni velutinum /L./ B.E. 
Ártéren, fe; ér nyárfa törzsének alsó részén. 

Eurhynchium Swartzii/Turn./ Curnow - Cs őröamoha 
A Tisza árterén, nedves, agyagos talajon. 

Hypnaceae 

Pylaiea polyantha /Schreb./ B.E. - Egyenestoku moha 
Zsindelytet őkön /G.L./. Népkertben, k őrisfán. G.J. 

Hypnum cupressiforme L. - Cipxuamoha 
A zsidótemet őben és az alsóvárosi temet őben földön./G.L./ 
Népkertben tölgyfa és fekete nyárfa törzsének alján. 

Polytrichum juniperum Willd. - Boróka sz őrmóha 
Bátkától keletre, szikes legel őn. 

A területünkön begyű jtött, és eddig meghatározott mohafajok 
száma: májmoha 12 valódi lombosmoha ¢1 	ös$z. 53 

Néhány nem teljesen fejlett /spórás nemzedék nélküli/ pél-
dány meghatározásra vár. A Növények I. füzet 36. oldalán emli-
tett hínármoha - rontinalis antipyretica L. nem szerepel ebben 
a nyilvántartásban, mert az akkori információ ugy látszik téves 
volt. Bármennyire kereštük is ezt a mohát a 'Piszan, nem került 
el ő . 
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H• A R A S Z T O K - PTERIODOPHYTA  

A virágtalanok legfejlettebb e ѕoportjába azok a 	növények 
tartoznak , amelyeknek gyökerük , száruk, levelük, és ezekben szál 
litóedéлy-rendszerük van. A harasztok vagy edényes virágtalanok 
törzsébe a korpafüveket , a zsurlókat é в  a páfrányokat soroljuk. 
Határunkban a korpafüvek nem élnek , de a többiek is, a mezei 
zsurl б  kivételével , igen ritkák. 

A harasztok egyedfejl ődése némileg a mohákéhoz hasonló. A 
földrehullott spórából ivarosan szaporodó nemzedék , kis el đtelep 
/protállium/ fejl ődik . Rajta him és n ői ivarszervek n őnek , bennük 
ivarsejtek termel ődnek. A megtermékenyült petesejtb ől, zigotából 
fejl ődik ki a gyökérrel , szárral, levéllel és spóraterm ő  szervek 
kel rendelkez ő  ivartalan nemzedék. A nemzedékváltás tehát itt 
is jól felismerhet ő . 

A harasztok közül nálunk igen kevés faj él, ezért a mi né-
pünk leginkább csak a csokorba kötött páfránylevelet ismeri. Uta 
zások é в  nyaxalások alkalmával az erd ő sebb , hegyes vidéken b őven 
találhatjuk a különféle páfrányokat. Sokan hoznak is haza gyöke-
res páfrányokat , és kertjeik árnyas , nyirkos helyein elültetik. 
Több kertben ezek már jól meghonosodtak é s évtizedek óta szépen 
f ejl đdnek. 

A földmüvel ő  nép a Tisza jelenlegi és volt árterén, 	mint 
nehezen kiirtható gyomot , a mezei zsurlót ismeri. 

Ezeken kivül legfeljebb a kertészek vagy a cserepes disznö-
vény-kedvelők találkoznak még néhány harasztfélével. 

Мeglepđ  azonban , hogy házak téglafalán több apró , az Alföl-
dön ritka páfrányfaj található 

A harasztfélék felsorolása 

Selaginellaceae 
Selaginella Martensii Spring - Csipkeharaszt 

Disznövényként kertészeti üvegházakban, szobákban nevelik 
Equisetaceae 

Equisetum arvense L. - Mezei zsurló 
A Tisza árterén , a váro в  alatti kikövezett mederrészen. A 
ma már védett , hajdani árterek /Pána, Mákos , Bátka/ megmű-
velt földjein káros és nehezen irtható gyom. 

Árnyékalakja a var. nemorosum A. Br. f. elatum Schur. 
igen nagy példányokban az ártéri erd őben. 

Equisetum palustre L. - мocsári zsurló 
A Tisza árterén , a párai Holt-Tisza keleti végé nél. 

Equisetum ramosissimum Desf . - Hosszu zsurló 
A termőszára is ágas. IЈákos védett, megművelt homokos része 
in. 
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Pteridiaceae 

Pteridium aquilinum /L./ Kuhn. - Saspáfrány /Ölyvharaszt/ 
Termesztett, de jól meghonosodott faj. A dohányfelvásárló 
állomás közelében Döme Gyula kertész földjén, elvadulva. 

Adiantaceae 
Adiantum cuneatum Langsd.  it  Fisch.- Vénusz-fodorka 

/Adaintum Capillus-Veneris - Vénuszhaj/ 
A népkerti virágkertészet régi, id őközben lebontott üveg-
házának falán /1969. nyarán/. A kertészetben nem nevelték 
soha. 

Aspleniaceae 
Asplenium ruta-muraria L. - Kövi fodorka 

Téglaépület falán, a tégla között már évek óta rendszere-
sen megjelenik /Beogradska 25/a alatti ház utcai olda 
lán, közel a földhöz/, Ceterach officinarum és Cy еtopte 
ris fragilis kiséretében. Az Alföldön ritka faj. Ez: var. 
Brunfelsii Heuf1. f . micrQphyllum. 

Asplenium trichomanes L. - Aranyos fodorka 
Termesztett fajként találtam, kertészetben és kertben/Er-
délye I. tanár kertjében/. Szobanövényként is nevelik. 

Ceterach officinarum La.  it  D.C. - Yikkelypáfrá 
Téglából épült ház falán /Beogradska 25/a/3Asplenium ruta 
muraria és Cystopteris fragilis kiséretében. Alföldön ri 
ka. 

Gymnocarpium robertianum/Hoffm./Newm.-Mirigyes tölgye вpafrány 
Greg ház nedves téglafalán 1969-ben./Boška Jugovi ća 31./. 
Ritka. 

Athyrium filix-femina /L./ Roth. - Höiypáfrány 
Idetelepitve. Erdélyi István, tanar kertjében. 

Cysto?teris fragilis Bernh. - Hólyagpáfrány 
Eszakra néz ő  házak téglafalán, rossz csatornák közelében, 
nedves helyen./Beogradska 25/a, Boka Jugovi ća 31, Petra 
Drapšina 27/. Alföldön ritka. 

Polystichum lonchitis /L./ Roth. - Dárdái vesepáfrány 
Greg ház megbomlott téglafalán, vizcsurgásba л  /B.Jugovi ća 
31/ Alföldön ritka. 

Polystichum aculeatum /L./ Roth. - Karéjos vesepáfrány 
/Polyst. lobatum lads./. Iáshonnan idetelepitve, sok éve 
szépen fejtődik Еrdélyi István tanár kertjében. 

Dryopteris filix-mas /L./ Schott. - Erdei pajzsika 
Házaknál, kertészeknél nevelik. Nálunk szabadban nem ta-
lálhat. Virágcsokrokba is kötik. 

Nephrolepis exaltata /L./ Schott. 
Trópusi diszpáfrány, nálunk üvegházban, szobában tartják. 

Salvinia natans /L./ All. - Rucaöröm 
Viz f elszinén uszó, apró páfrány. ,Holtágak lecsápolásakor, 
nyár végén a Tiszán is uszik. A varoshoz legközelebb, a 
bánáti hidf eljáró melletti gyékényei, kákás vizlepte r іé-
lyedéaben. 
A páni és a bátkai Holt-Tiszában még nem láttam/. 
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Squisetue arvense 
Mezei zs url б  

termő - és Feddő  
szár 

Cystoptiris  
fi lis -fra gi 1is 
Hólyagpáfránx 

Ceterach 
Aspleniuu 	officinaruu 
ruta-mureria pikkely- 
Kövi fodorka páfгеny 

Plathycerium alcicorne Desv. - szarvasagancs páfrány 
Auzstrália trópusi vidékein , fán él ő  páfrány, melyet nálunk 
az utóbbi években cserepes disznövé хцуként nevelnek. 

A területünkön él ő  haraеztfélék közül tehát: 

- a korpafüvekkel közeli rokon e ѕipkeharasztfélékb đl 1 faj mint 
szobai dísznövény; 

- a zsurlók közül 2 vadonél ő  faj; 

- a páfrányfélék közül 6 faj él a házak téglafalán mint vádonél б , 
5 faj él szabadföldben , kertekben , mint meghonosodott , betele-
pitett , és 3 fajjal találkozhatunk az üvegházakban,lakásokban; 

- a vízipáfrányfélék közül 1 . faj él a szabadban. 
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K I E G É S Z I T É S 
az I. füzet anyagához 

Batrachium baudottii /Godr. / F. Schultz . - /Ranunculus b./ 
- sziki vizaboglárka - Nagyrét, nagycsatorna 

Sedum caespitosuni /Cav./ DC. - /=S. rubrum/ 
- sziki varjuháj - Nagyrét- nagyhát 

- Gymnocladue dioicus /L./ C. Koch - vasfa; Népkert, ült. 
Fryngium planum L. - kék frigó - ártéri töltés koronáján 
Erodium ciconium / L./ L'Herit. - gerelyes gémorr 

forma erectum - Felsővárosi temet б  
Anchusa italica Ritz. - olasz atyacél, az Ada felé vezet ő  or-

вzágut melletti árok kis töltésén 
Lamium maculatum L. - foltos árvacsalán ; az ártéri . füzes tisz 

tá аán , Koplalóban , a "sivatag"-nál 
Linaria genistif  Ilia  /L./ ?ú ll. - rekettyelev .elü gyujtovány-

fű ; a töltés koronáján Adorjánnál 
Veronica austriaca L. - /= V. dentata/ - f ogaslevelü veronika; 

Nagyrét - a szikes E-i részén 
Veronica officinalis L. - orvosi veronika; Népkert 
Odontites rubra /Baumg ./ Opiz . - vörös fogfű ; a bátkai Holt -

Tisza D-i paxtján a töltésoldalban 
Coronopus squamatus /Forsh. / Asch. - varjuláb ; Népkert, a ker 

té зΡzet régi üvegházának téglafalán 
Myagrum perfoliatum L. - légyfogó ; I. &íilutinović  utcában 
Alyssum desertorum Stapf. - pusztai ternye ; alsóvárosi rk. te 

met б  Ny-i részén 
- Lobularia maritima /L./ Desv . -. fülesternye; disznöv. elva-

dulva az utcákon jelentkezik 
Gnaphalium luteo -album L. - halvány gyopár; házfal tövében 

/BO ~ka Jugovi ća 27/ 
- Helierysum bracteaum /Vent.! Wild. - szalmavirág; di вznövéцy, 

termesztik 
- Cosmos bipinnatus Cav. - .pillangóvirág ; disznövény , elvadul 

va a Tisza árterén 
- Santolina chamaecyparissus L. - cipruska , disze ѕerje, Nép-

kertben, ültetve 
Colchicum autumnale L. - ő szi kikerics ; Népkert K-i része,/ko 

ra tavasszal é ѕ  szeptemberben virit/ 
Trisetum flavescens /L./ R.  it  Sch. - aranyzab , Népkert. 



Guelmino János 

BÍLJNI sV'r,VT sBZdTE 

U okviru sakupljanja gradje za monografiju grada , biljni 
svet ii obradjen u dve sveske. Prva /objavljena 1968 god./ sa- 
drži osnovne geografske, pedološke i klimatske podatke; spisak 
stručne literature u kojoj ii spominje senta kao nalazište ne- 
kih biljnih vrsta iii asocijacija; dat је  detaljni pregled vege 
tacije i flore cvetnica, koji spominje više od 1000 vrsta i ро~ 
vrsta. sveska  ii bogato ilustrovana /120 crteža i 4 fotografi- 
је /. 

Ova, druga sveska obradjuje necvetnice /virusi, bakterije, 
alge, gljive, lišajevi, mahovine i papratnjače/ sa ukupno 1500 
vrsta. 

Opštini senta pripada teritorija od blizu 30 000 hektara 
zemljišta, koje se prostire na 3 terase. Njihova nadmoraka 
visina ii od 75 - 110 m. Id vrste zemljišta uglavnom se .suare će 
stepska crnica - černozem, zatim muljeviti pesak , ritska crna 
ilova ča i slatina. "rrosek godišnje temperature  ii oko 10,60 0 sa 
oscilacijama Id blizu 70 00. Padavina ii  mali /godišnjiproaek  ii 
ispod 600 nun!, a broj sunčanih sati visok /preko 2200/. 

Pod ovakvim uslovima, na neplavljenim terenima razvila se 
step вka travnata vegetacija, a na velikom plavnom terenu nekada 
krivudave neki Tise bile su velike mo čvare i šume. 0 ovim poda- 
cima govore i neki fragmenti iz arhivskog materijala. Biljni 
svet sente i njene neposredne okoline  ii bitno ižmenio pod uti- 
сајет  ljudske delatnosti. Regulisanjem reke Wise /druga polovi- 
na prošlog veka/ i podizanjem jakih odbrambenih nasipa znatno 
se smanjuje vodena i barska vegetacija i rnnoge biljne vrste 
iš čezavaju sa ovog terena.Razoravanjem nekada ogromnih pašnjaka 
/uglavnom od 1881-82 god./ umesto stepskih trava prostranu rav- 
nicu sada zauzimaju gajene kulturne biljke i njihova 	prate ća 
korovska vegetacija. Razvitkom saobra ćaja i trgovine 	poja čava 
se nehoti čno naseljavanje korova is dalekih krajeva sveta,uglav_ 
nom is s гvвrne Amerike. Prili čno nepromenjeno se sa čuvala sla - 
tinska vegetacijá. 

Ranija botani čka istraživanja na ovom terenu su vrlo oskud 
na.  Ina se ograni čavaju na spominjanJ ЈΡе  nalazišta nekih vrsta i 
asocijacija uglavnom u radovima dr. Z. slavni ća /1943-1961/, a 
obradjena ii jedna studija 0 lišajevima /Gaul L. - 1935/. 

Prva sveska detaljno obra đ.juje vegetaciju vodenih biljaka 
u mrtvanjama, jezercima i kanalima, barsku vegetaciju, vegetaci 
ju plavr:og terena i šuma, odbrambenih nasipa i livada,slatinsku 
vegetaciju, korovsku vegetaciju oranica Pl kulturama, samonikle 
biljke vocnjaka i vinograda, te i naseljenih mesta, sa posebnim 
osvrtom na ulice,  baste, parkove, ,,гоъІја  itd. Ode god je moguL 
ci, navedene su i uo čljivije asocijacije. 

Posebno su isticani  tenni, na kojima se još nala ze ostaci 
ranije vegetacije, iii rastu neke - za ovaj teren - redje bilj- 
ne vrste. U tom pogledu se naro čito spominje botani őka vrednost 
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Narodne bašte. 
Uzimajući u obzir višв  od 600  samoniklih vrsta, na 	ovom 

terenu dominiraju evroazijske vrste /37 i4/, dok su 	evropske, 
aredozemne /mediteranake/ i kosmopolitske vrste zastupljene sa 
Pl  10  -  11  %. 

Sadržaj druge sveske deli se uglavnom na dva Bela . Prvi de 
o obradjuje vegetaciju necvetnica po ali čnom redosledu kao što 
ii  3:z10 en materijal u prvoj svesci. Za vodenu sredinu dat je 
detaljan pregled vegetacije algi /sa preko 400 vrsta/, dok su 
ostale grupe necvetnica obradjene u suvozemnoj vegetaciji. Na 
padinama suvog dela korita Tiae i na plavnom terenu javljaju se 
uglavnom neke euvozemne alge, zatim mahovine i razne gljive. 
Gljive, lišajevi i mahovine  ii  javljaju i u Narodnoj bašti, na 
alatinakim pašnjacima, a i u naseljenim meatima,  na gradjevina- 
ma, drvoredima itd. 

Na obradivim površinama isti če se uloga bakterija u životu 
tla, a nabrajaju se dosad uo čene biljne bolesti prouzrokovane 
parazitima /viruei, bakterije, mikropskopske gljive/. 

U okviru ovih lstraživanja nadjena  ii  na terenu Sente ka- 
rakteriati čna slat .inska mahovina Funaria hungarica, čijá fala - 
zišta u Jugoslaviji do tada nisu bila poznata . Sada su na oano- 
vu toga utvrdjeni mnogi lokaliteti po Vojvodini. 

I U  ovoj svesci Be isti če botani čka vrednoat Narodne baštq 
jer su  U  njoj ~našle uto čište razne pe čurke, koje Be  van nje ne 
susridu u blizoj  okulni. 

Posebno se spominju virusna , bakteriolo őka i gljivi čna obo 
ljenja domaćih životinja, gajenih biljaka i ljudi, kao i uloga 
mikroorganizama u svakodnevnom zivotu i industriji. U obradi о- 
vog deles koriš ćena  ii  pomoc lekara , veterinara i agronoma. 

Odeljak  I  l"ajevima  ii  obradio dr. Gallé László, prof. iz_ 
Segedina /rodom iz Sente/. On ii  pružio veliku pomo ć  i и  obra 
di mahovina. 

Drugi deo druge sveske daje eistematski pregled pojedinih 
biljnih grupa , sa posebnom obradom pe čurki. Na kraju druge вves 
ke data je dopuna za prvu svesku, u kojoj  51  navodi jos 21  vrs-
ta cvetnica. . 



Guelmino János 

PFLANZEN VON sENTA 

Im Rahmen der stoffsamlung für die Monographie der stadt 
wurde die Pflanzenwelt in zwei liften bearbeitet. Das irate 
Heft /herausgigeben 1968/ umfasst geographische, pedologiache 
und klimatische Angaben; die Liste der Fachliteratur, in der 
senta ale Fundstelle gewisser Pflanzenarten oder Associationen 
ervb.hnt wird; ausführliche Übereicht der Vegetation und der 
Flora der Blütenpflanzen, in der über 1000 Arten und Unterarten 
erwöhnt werden. Dac Heft irt reich illustriert /120 Zeichnungen 
und 4r'otos/. . 

Dac zweite Heft bearbeitet cca. 1500 Arten der sporenpflan 
zen /Viren, Bakterien, Algin, Pilze, Flechten, Moose und Farri-
pflanzen/. 

Der Kommune senta gihört em n ungef иΡhr 30 000 ha 	grosses 
Gebiet, das sich in 3 Terraseen der Höhe von 75 bis 110 m über 
dim Meer erstreckt . Von Bodenarten kommen Tschernosem , schlammi 
ger sandboden , schwarzer Lehmboden und sodaboden vor. 	Der 
Jahresdurchschnitt der Temperatur betrđgt beinahe 10,6°0 	mit 
Oszillationen von 70°0. Das Gebiet ist niederschlagsarm /Jahrea 
durchschitt unter 600 mm/, sonnanbeschienene stundin gibt es 
über 2200. 

Unter diesen verlюltnissen entwickelte sich beeondine auf 
der dritten Terrasse die steppenartige Grasvegetation und auf 
dim gnossen Überschwemmungsgebiet der vormalig schlangendin 
Tisza waren grossi sümpf e und Wálder. Diese Angaben enthalten 
`ragmente des Archivmatirials auch. Die Menschliche Tötigkeit 
hat die Pflanzenwelt der stadt und ihrer Umgebung wisentlich 
geđndert. Nach der Regelung des Flusses /in der zweiten Halfte 
des XIX. Jhs/, ale Starke Deiche gebaut warden, nahm die Wasser 
- und sumpfvegetation ab und viele Pflanzenarten verschwanden 
von diesem Gebiet. Zwischen 1881-82 wurden riesige Felder 
beackert, wo jetzt Kulturpflanzen gedeihen und mit denen zusam 
men auch Ackerunkruter erechienen. Mit der Entwicklung die Ver 
kehrs und Handele verstrkte sich automatiech die Ansiedlung 
der Unkruter áús fernliigenden Gegenden , besondens aue Nord-
amerika. Beinahe unverandert blieb die Vegetation der Alkali-
steppen. 

Die früheren botanischen Forschungen. auf diesem 	Gebiet 
sind sehr mangelhaft. sie be ѕchr nken sich nur.auf die Erw~hnung 
der Fundorte esniger Arten und Pflanzengeeellschaften in den 
Arbeiten von Dr. Z. slavni ć  4943-1961/ und esne studie über 
die Flechten bearbeitet von L. Gallé, 1935. 

Das mete Heft bearbeitet aueführlich die Vegetation der 
Wasserpflanzen in toten Armen, in den Teichen und Kanlen, die 
Vegetation der sümpfe , der Überschwemmungsgebiete und Wálder, 
Deiche und Wiesen, der Alkalieteppen, der Xeker nach Kulturen 
abgesondert , die spontan wacheenden Pflanzen der Obit - und Wein 
grten auch der siedlu иΡgen mit besonderer Achtцng auf stra~ seri, 
Gürten, Parke, Friedhöfe usw. Dort, wo is möglich war, werden 
die sichtbaren Pflanzengeselechaften aufgezahlt. 
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Die Erdböden, auf denen die Reste der früheren Vegetationen 
zufinden rind, oder seltene Arten wachien, wurden vorgehoben. In 
dieser Hinsicht wird die Bedeutung des Volksgartens betont. 

Die über 600 spontan wachsenden Pflanzenarten 	beweisen, 
d.ass auf diesem Gebiet die eur ~Ѕіsci)en Arten dominieren 	/37ío/ 
and die europaischen, mediteranischen, kosmopolitischen 	Arten 
sind mit je 10-11 % vertreten. 

Der Inhalt des z•:iciten Heftes ist in zwei Teile eingeteilt. 
Der in ti Teil der Arbeit berichtet über die Vegetation 	der 
blütenlos еn Pflanzen nach ahnlicher Reichenfolge, wie im ersten 
Heft. Bei der Beschreibung der Vegetation im Masser wurden über 
400 Algen-arten bearbeitet. Die anderen Gruppen der biGtenlosen 
Pflanzen rind in der festlandischen Vegetation beschrieben. Auf 
den Abhđngen des Ufergebietes•und den überschwemmungsgebieten 
sind f esthnlische Algen , Moose and verschiedene Pilze zu finden. 
Pilze, Flechten, Moose sind auch in Volksgarten, auf den alkali-
echen Weiden, bewohnten Gebieten, Geböuden, Alleen usw. verbrei 
tet. 

Auf den bestellbaren Gebieten wird die Rolle der Bakterien 
furs Leben des Bodens betont and die bis1~er wahrgenommene, durch 
Parasiten /Viren, Bakterien, mikroskopischer Pilze/ verursachte 
Pflanzen krankheiten aufgezahlt. 

Im Verlaufe dieser Forschungen wurde auf dim Gebiet von Sen 
to em n für Alkalisteppen charakteristisches Moos - Funaria hung 
rica aufgefunden, dessen Fundorte in Jugoslawien früher nich' 
bekánnt waxen. Slither wurden mehrere Lokalitaten in Woiwodina 
festgestellt. 

Auch in diesem Heft wind die Bedeutung des 	Volksgartens 
betont, wo verechiedene Pilze Unterkunft fanden, die in 	der 
Umgebung nicht zu finden rind. 

Abgesondert sind die Krankheiten der Haustiere, Kulturflan-
zen and Menschen bearbeitet die von Viren, Bakterien oder Pilzen 
hervorgerufen sind. Die Rolle der Mikroorganismen im Alltagele 
ben and in der Indutrie wird auch erwđhnt. Zu .Bearbeitung dices 
Teile wurde die Hilfe der Arzte, Tienirzte and Agronome bean -
sprucht. 

Den Teil über die Flechten hat Dr. Gallé, Professor 	aus 
Segedin /gib. in Senta/ bearbeitet . Er hat auch bei der Bearbei-
tung der Moose grouse Hilfe geboten. 

Im zweiten Teil des zweitea Heftes ist line systemati в che 
Übereicht der einzelnen Pflanzengruppen mit besonderer Bearbei- 
tung der Pilze gegeben. Am Ende des zweiten Hef tea jet 	line 
Erganzung zum ersten Heft beigefügt, in dim noch 21 Amen 	der 
Blutenpflanzen aaf gezühlt werden. 
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TARTALOM  

ЕLбszÓ  	3 old. 
ALTALQN0S ADATOK 	  4 old. 
A VNGETÁCIú ÁTTEKINT ЕSE 	 6 old. 

Vizi környezet  	6 old. 
Szárazföldi környezet 	  10 old. 

	

Gombanaptár     20 old. 
ПЕNDID ZЕRTANI ÁTT1KINТrS 	  21 old. 

Virulok 	  22 old. 
Baktériumok 	  25 old. 
Iљв zatok 	  39 old. 

Gombák 	  50 old. 
Zuzmók 	  71 old. 
iиohđk 	  85 old. 

Harasztok 	  90 old. 
Г ELHASZNALT SZAKIRODALOМ  	  93 old. 
KI ЕGÉSZIТíS az I. füzet tartalmđhoz 	  96 old. 
SZERRHORVÁTIdYELVÜ ÜSSZ Ј 'OGLALÁS 	  97 old. 
N МЕТNYELVi Ü ѕSZi;r 0GLALAS 	  99 old. 


