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GYJTEMÉNYEK.

Dr. A. Zahlbruckner : Schcdae ad »Kryptogamas exsiccatas^ cdiUie a

Miiseo Palatino Vindobonensi. — Centuria VIII.

A gyjteményben szerepl hazai termhelyekrl származó fajok a követ-

kezk : Phragniidiiim snbcorticinm Biib., Com. Gömör : Dobsina (leg. Filarszky)
;

Cercospora heticohi Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báumler)

;

Ccrcuspora dcpazeoides Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báum-

ler) : Marsonia Jnglandis Sacc, Com. Posoniensis: Szent-György (leg. Zahl-

bruckner) ; Mclampsora treiiiitlae Tiil., Com. Ung : prope vSzerednye (leg.

Mágócsy-Dietz) ;
Pitccinia argentata (Schiiltz.) Winter, Com. Posoniensis:

prope Pozsony (leg. Baumler) ; Closterium didymotocum Ralfs, Magas Tátra

:

prope Rokutz (leg. Filarszky) ; Oscillatoria amphibia Ag. » Római fürd

«

prope j^udapest (leg. Filarszkj^) ; Cladonia fiircata var. pinnata Waiiiio,

Com. Posoniens : prope .Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner); Cladonia degenerans

SprgL, Com. Posoniensis : supra Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner) ;
Riccia

fluitans L., » Római fürd « prope Budapest (leg. Filarszky) ;
Polytrichuni

cominmic L., Magas Tátra prope Késmárk (leg. Filarszky).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

januárius 14-iki (XC.) ülése.

Elnük : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözli az

új esztend els ülésén egybegylt szak-

osztályi tagokat és visszapillantást nyújt

az elmúlt év eseményeire és botanikai m-
ködésére. Reményét fejezi ki, hogy a kezdet

nehézségeinek sikeres legyzése ytán a

szakosztály önzetlen törekvései tudomány-

szakunk érdekében ez évben is ered-

ményesek lesznek.

2. B c 1 u 1 e s z k o Sándor bemutatja

és ismerteti Róth Róbert ».^ magyar-

honi Erica-félék összehasonlító levélana-

tomiája« czím nyomtatott (Kolozsvár,

1902) doctori dissertatioját. Róth e 4ü

oldalra terjed és 19 rajzzal kisért érte-

kezésében a hazai Ericaceae családbeli

10 génusznak 19 faját ismerteti anatómiai

szerkezet tekintetébl a physiologiai rend-

szerek alapján. Legérdekesebb része a dol-

gozatnak, mely e növényeknek a környez

(oikologiai) viszonj'okhoz való alkalmaz-

kodásáról szól.

3. Hollós László következ két

mykologiai dolgozatát Mágócsy-Dietz
.Sándor terjesztette a szakosztály elé.

a) »Két új Lycoperdon-faj« czímen a

Lycopcrdoit psetidopusillinn nov. spec. és

a L. pscudoumhrimttn nov. spec. fajokat

Írja le. Elbbi faj külsleg a L. piisilUim

Pers. fajhoz hasonló, de varancsos spó-

ráival eltér tle ; ismeretes Florlda-ból,

Brassóból és Resiczáró). Utóbbi faja a

L. iiinhriiiiim Pers. fajhoz hasonlít, mely-

tl azonban állandóan nyeles spóráival

különbözik ; Dél-Carolina-ból való.

h) »Xógrád-megyc földalatti gombái«

czím dolgozatában megemlíti, hogy hazánk

ból ez id szerint mintegy 60 faj földalalti

gomba ismeretes és így Nógrád-megye ne-
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hány pontjáiól elsorolt 20 faj ezeknek

harmadrészét teszi. A gombaanyag gyj-
tésében t'ücrdemc van Kondor Vilmos
m. kir. erdómestcrnek, a ki a földalatti gom-
bák leghasznosabb faja tenyésztését is

megkísérli, szarvasgombás erdbl szár-

mazó makkok ültetésével. Tudomása sze-

rint hazánkban ez az els kísérlet a

szarvasgombának franczia mód szerint

va:.ó tenyésztése terén.

4. Kümmerlc Jen ».\ magyar
nemzeti múzeum növénytára« czím em-

lékiratot mutatta be és ismertette, a Ma-
gyar Nemzeti .Múzeum százados évfor-

dulója alkalmából.

5. Papp Dezs »Adatok az Iris-

Icvél anatómiájának ismeretéhez* czímen

eladott doctori dissertatiojában a követ-

kez fajokat vizsgálta összehasonlító ana-

to^niai szempontból : Iris arenaria L., Iris

variegata I.., I. pumila I.., I. Reichenbachii

Háuf., I. pseudacorus I,., I. sibirica I,.,

I. spuria I,., I. Gueldenstaedtiana l.ep., I.

subbarbata Joó. .\ tárgyalásban követ-

kez rendszer szerint halad, a) Brszövet-
rendszer, b) Mechanikai, c) .Szállító,

d) .Áthasonító rendszer, ej Váladéktartók,

VI. .Szellztet rendszer, f) Az Apogon
és Pogon-iris sectio-k anatómiai jellegeinek

megállapítása. .Az epidermis kifejldésében

különbséget állapított meg a mechanikai

szövetek és a mesophyll között, a hüvelyen

és a lemezen, a hüvely bels és küls olda-

lán. Kgyes fajokban cseranyagot, másutt

nyálkasejteket talált.

.\ szállító elemektl izolált mechanikai

berendezés \'an a levélszéleken és a hü-

vely bels szögletén, melyeket a meg-
fásodás (lignificatio) hiánj'a különböztet

meg a szállító elemekhez tartozóktól ; ezek

tartókat alkotnak. A l'ogoniris scctio-ban

egyszeren váltakozva a lemez mindkét ol-

dalán, itt sklerenchym csak a háncs küls
oldalán, az Apogon scctio-ban összetett »S«

alakú tartók vannak. Sklerenchymgyr. A
mocsári fajok xerophyta jellegét a lacunák

és a levélfölegyenesitésbl magyarázza.

Gyengébb érvényesülését az I. arenaria-n

a típusos .\erophyt viszonyok között

töltött id rövidségének tulajdonítja. A
nyalábok egyszerek és összetettek. .A lemez

nem homológ a dorsi\entral levéllel, mert

a fels rész hiányzik. .A nyalábok válta-

kozását a fejldés magyarázza. A szállító

rendszer is 2 elkülönült csoportot ad.

Mestomanastomusok mindenütt vannak. Az
I. pscudacorus-ban diaphragmákat talált.

Az áthasonító szövetek megjelenése há-

romféle és mindig isolateralis : 1. levél-

hosszirányban nyúlt, ;>. merleges, 3. ke-

resztpallisad. Az áthasonító rendszer is

két típust ad. Cseranyag idioblastokban

és tömlkben van. Oxalsavas kristályok

mindenütt találhatók.

.\ szellztet rendszer háromféle alak-

ban található : schizogen eredet inter-

ccUularis járatok, tysigen eredet hézagok

és ugyanilyen eredet lacunák alakjában.

A szájnyílás generikus jellege csekél}', de

nagy a változatosság. Talaj- és klímabe-

folyások észlelhetk az I. pseudacorus és

I. arenaria fajokon. Teljes megegyezés van

Baker morphologiai és az anatómiai cso-

portjai között ; a megegyezés kiterjed az

alcsoportokra is.

A Pogoniris sectio jellegei : típusos

scklerenchym-szövet csak a háncs küls
oldalán. Váltakozó egyszer »I« alakú tar-

tók a lemez mindkét oldalán. Az edény-

nyalábok nem kerülnek szembe egymással.

Keresztpallisad. Lacunák nincsenek; a bels

légüreg transversalis.

Az Apogon sectio jellegei : sklerenchym-

gyr, vagy csak 2 oldaü stereom. Összetett

»I« alakú tartók a levél fels és alsó felü-

letét összekötve. .\z edénynj'alábok szem-

ben állanak. Az egysejt merleges pal-

lisad, tangentialis közvetít szövet. Lacu-

nák vannak.

G. Schilberszky Káról y» Ujabb

teratologiai esetek« czímen tartott eladá-

sában olyan rendellenességeket mutat be

és ismertet, melyek az idevágó irodalom

alapján ismeretlenek, vagy más szempont-

ból vannak tárgyalva. A bemutatott fej-

ldésbeli eltérések a következk : a) Kerti

rózsavirág a csészetáj nagyfokú lombo-

sodásával (phyllodia) : b) Vitis vinifera

szlfürtjének ftengelyi nagymérv sza-

lagosodása (fasciatio) ; c) Tuhpa Gesne-

riana zygomoph virágalakulás, a bels

lepelör\- és a bels porzóörv eg3'-egy tag-

jának megkettzdése (dédoublement) kö-

vetkeztében, a term 4-levelü ; Syringa vul-

gáris hajtásvégi két átellenes levelének

hátoldali és férmenti tökéletes össze-

növése (adhaesio). Utóbbi két teratologiai

eset Csíki Ern gyjtésébl való.
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7. T h a i s z Lajos »Adatok Csn- 8. S c h i 1 b e r s z k y Károly szak-

grád-vármegj^e növényzetének ismeretéhez*
}

osztályi jegyz felolvassa az elmúlt 1902-ik

czim eladásában a nevezett megye ter- i évi szakosztályi mködésrl szóló jelen-

létén észlelt és gyjtött több új phanero- I tését, melyet egész terjedelmében a kovet-

gam növényfajt sorol el.
j

kezkben közlünk.

•

Szakosztályunk, az ülésekrl szóló jegyzkönyveinek tanúsága szerint fenn-

állása óta az elmúlt évben fejtette ki legélénkebb mködését és irodalmi tevékenységét,

a mi nemcsak az eladások számából, de különösen az eladásra került tárgyak vál-

tozatosságából tnik ki ; megnyugtató örömmel töltheti el a szakosztáh' tagjait az a

tapasztalt jelenség, hogy az eladások tárg3'ai a növénytannak mindenféle ágából

valók és így a szakbeli sokoldalúság egyik nevezetes vonása az elmúlt év botanikai

mködésének.
Kétségtelennek látszik, hogy emez örvendetes föllendülésnek és felbuzdulásnak

frészben az az oka, hogy a Társulat Választmányának elhatározásából a szakosztáljr

önálló folyóirathoz jutott és így a szakosztályban kifejtett mködés anyaga a »Xövény-

tani Közlemények* hasábjain alkalmas nyilvános közlésre találhatott. Szakosztályunk

eddigi tagjai — valamint örömünkre legyen mondva — több új szakervel g3^ara-

podva, lelkesen tömörültek a szakosztály köré, hogj'' serény munkálkodásukkal a tudo-

mánynak érdekében mentl élénkebb mködést fejtsenek ki és így az ismeretek foko-

zását és terjesztését erejökhöz képest elmozdítsák.

Szakosztályunk ez évi mködése, éppen a »Xövénytani Közleményeké életbelép-

tetése révén hazai tudományunk történetében nevezetes momentum, a mit e jelenlésemben

kiemelni jegyzi kötelességem. Kz önálló folyóirat máris messzemen változásoknak

vetette meg az alapját, melyek növénytani tekintetben az e téren elrehaladottabb kül-

földdel is meg fogják találni az alkalmas irodalmi kapcsolatot. A szakerk szellemi

közremködésén kívül az anyagi pártolásnak olyan fokát érte el a szakosztály e folyó-

irata, hogy a magj-arul megjelen közleményeknek \'alamely nemzetközi nyelven való

kinyomatása a komoly tervezgetések tárgyát képezi.

Áttérve ezek után jelentésemnek tulajdonképpeni tárgyára, a következket kell

kiemelnem : Szakosztályunk mködésének egyik nevezetes eredménye volt ;i januárius

8-iki ülés, mely alkalommal F i a 1 o \v s k i Lajos beszámol ama növénynevekrl, melyek

a Természettud. Közi.-ben erre vonatkozólag közzétett nyilvános »Kérelem« kapcsán a

Társulat titkárságához 1901 végéig beküldettek ; e munkálat nemcsak azért érdemli

meg figyelmünket, mivel sok magyar növénynévre vonatkozó becses adatunk és isme-

retünk gyarapodott, hanem azért is, mivel ennek kapcsán e téren utóbb nagyobb érdek-

ldés és mozgalom indult meg, úgy hogy Gyr ffy István és Paal Gyula
idevágó névgyjtéseinek eredményei szintén a múlt évben kerültek a szakosztály

elé. Örömmel tapasztaljuk, hogy a magyar népies növénynevekre kiterjed érdekldés

meg van és hogy szókincsünk mindegyre gyarapodik. Klein Gyula elnök márczius

12-ikén mutatja be a Növénytani Közlemények éppen az ülés napján megjelent els
fzetét ; e jelents pillanatban reményét fejezi ki az iránt, hog\' a szakosztály tagjai

lelkesedéssel és tudományszeretettel fogják e folyóiratot támogatni. Hollós László
buzgó mykologus tagtársunk számos dolgozata került a szakosztály üléseire, melyek
fleg hazai földalatti gombáink ismeretére vonatkoznak ; ugyancsak feldolgozta Hollós

a Déchy vezette tudomán3'os kaukázusi expeditio alkalmával gyjtött gombákat, több

becses adatot szolgáltatván ama vidék mykologiai ismeretéhez.

Szakosztályunkban az elmúlt év folyamán 19 eladó összesen 40-féle tárgyról

értekezett ; az eladók és az elterjesztések számarányai a következképpen oszlottak

meg: B e 1 u 1 e s z ko Sándor 1, Bernátsky Jen 2, ifj. Entz Géza 1, F i a-

lowski Lajos 2. Gabnay Ferencz 3, Gyrffy István 1. Hollós László 7,

K ont ú r Béla 1, K ö v e s s i Ferencz 1 , K ü m m e r 1 e Jen 2, Mágócsjr-Dietz
Sándor 5, Paal Gyula 1, P é t e r f i Márton 2, S c h e r f f e 1 Aladár 2, S c h i 1-

b e r s z k y Károly 1, S i m o n k a i Lajos 2, Staub Móricz 2, T h a i s z Lajos 3 és

Varga Oszkár 1 tárgyról értekeztek.
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A szakosztály múlt évi mködésének méltatásakor még jelentem, hogy pünkösdi

ünnepek alatt (május 17-19.) a Kecskeméttel szomszédos Bugacz-pusztfira tervezett

botanikai tanulmányi kiránduláson 16 szakosztályi tag vett részt, mely alkalommal,

az odavaló jellemz homoki és vízi növénj^zet tanulmányoztatván. a kutatások ered-

ményeinek rendszeres összeállítása folyamatban van.

Végi pedig mellékelem a Növ. Közi. 19()2-ik évi bevételeinek és összes kiadá-

sainak összeállítását, tehát a vagyoni helyzet jelenlegi állását, Lengyel I s t \' á n

társulati igazgató és pénztárosnak az elnökséghez beterjesztett adatai alapján.

A Növénytani Közlemények 1902. évi számadása.

I. Növénytani alap :

Az év folytán befizettetett ..- _._ ... ... ... 608 korona

Kötelezvényen maradt ... ... ... _ 92 »

Növényt alap. -.. ... _. 700 korona.

II. Forgótke

:

Bevétel

Évi elfizetésekbl befolyt 716.50

Társulati segély ._. 1500.

—

Kiadás

2216.50

írói, szerkeszti dijakra ... ... 775.

—

Rajzok, klisék ... .... 165.04

Nyomda ... ... ... 924.83

Kis nyomtatvány, vegyes _ ... 62.33

Posta, administratio, cxpeditio ... ... ... ... 136.13

2063.33

Maradék 1903-ra ... ... 153.17

2216.50


