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befizették:

(1903. július 1-tl 1903. október 31-éig)

1902-re :

Bánkorsós József, Gergely Fülöp, Mészá-

ros Endre, Richter Lajos.

1903-ra:

Bánkorsós József, Bognár Etelka, Braun

Ádám, Egri kath. fó'gimnáz., Fehértemplomi

gimnáz. ifjúsági könyvtára, Fekete József,

Friedrich János, Gergely Fülöp, Kassai polg.

fiúiskola, Lányi Béla, Mészáros Endre,

Rapaics Raymund, Richter Lajos, Sonnen-

feld Ödön, báró Schossberger Nándor, Szigeti

Gyula, Thiel Ottó, Tüske Béla.

1904-re :

Reutter Camilló, Richter Lajos.

NuRicsÁN József

pénztáros.

Tudomásul.

Tudatjuk tagtársainkkal, hogy az el-

fizetk száma folyó évi október hó 31-éig

bezárólag 337.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-

azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revideálását, szerkesztését és sajtó alá ren--

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg: 1. A kézirat könnyen olvas-

ható leg3-en ; a tulajdonnevek és nikifeje-

zések Írására kiváló gond fordítandó. 2. Az

írás félíveken, a lapnak csak az egjúk ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen ; az u. n. »kutyanyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egvformu nagvságú, u használt tenta fekete
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A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

II. KÖTET. 1903. 4. FÜZET.

Bartal Kornél: Adatok a Baba-hegycsoport és kör-

nyéke növényzetének ismeretéhez.*

(Vége.)

n. Cl. Dicotyledoneae.

I. suhcl. Archichlamydeae.

(PolypetaLic.)

I. O. Salicaks.

I. Fam. Sálicaceae.

lül. Populns pyiuínidiilis Rozié r. Utak

mentén termesztve.

162. P. trcmiiJa L. Kis-Baba K. lejtjén

900 m-ig mindenütt az erdben.

1G3. P. álba L. A Poprád partján a

Vapena-Dolka-val szemben. A Sze-

pességrl ez ideig ismeretlen. Egyedül

R o c h e 1 említi Fels-Magyarország-

ról, Liptóból : »Kommt in Thal-Fbe-

nen in den Hohen-Karpathen vor«.

(Naturhist. Mise. Pest, 1837. p. 72.)

164. SaUx pcniandra L. A tepliczi lap

forrásai körül.

165. S. fragilis L. Patakpartokon közöns.

166. .S. triaitdra L. A Poprád és l.opuána

partján.

167. S. pttrpurca L. Patakparton közöns.

168. S. incana Schrank. A Poprád partján

ritka.

169. S. vimiualis L. A Lopusna mentén

ritka. [Késmárk mellett (.Schn. p.

457), Liptó (Mih. p. 40.)]

170. S. Caprea L. Szova-Szkala köri,

erdben itt-ott.

171. S. cinerea L. Stokova, tepliczi-láp.

172. S. aurita L. A teplicrzi-láp forrásai

köri.

173. S. silesiaca Wilhi. U.-ott.

174. 5. repens L. A .Szmolnik alatti ned-'

ves réten, tepliczi lápban közöns.

175. S. ciispidata Sciiidtz (pentandra X
fragilis). A tepliczi láp forrásai köri.

II. O. Jnglandales.

I. Fam. Juglattdaceae.

176. Jiiglans irgia L. Batizfalváu ter-

mesztve, de termést nem fejleszt (t.

sz. f. 76() m.).

III. O. Fagales.

I. Fam. Bdtdaceae.

177. Coryliis Avellana L. Erdben köz.

178. Bciuhi pubesceiis EJirli. Kis-Baba

É. lejtjén tömegesen.

179. Alniis incana DC. Poprád partján,

lápban közönséges.

180. .4. glntiitosa Gdiin. Csak a tepliczi

láp forrásai köri.

II. Fam. Fagaceae.

181. FaQUS süvatica L. Kis-Babán a

kavicsbánya mellett.

I\'. O. Urticales.

I. Fara. Moraceac.

182. Hnmulus Lupnhis L, A Poprád

mentén bokrok között közönséges.

II. Fam. Urticaceac.

183. Urtica ttrens L. Ruderalis helyeken

közönséges.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi május 14-iki ülésén.

Növénytani Közlemények. lOO.S. II. kíitet, 4. füzet. 10
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184. r. dioica L. Poprád partján, vágá-

sokban.

V. O. Santalahs.

I. Fam. Santalaceae.

185. Thesium alpinum L. A Kis-Baba és

a Szmolnik É. lejtjén nagyon köz.

[B. K. (Schn. p. 441, W. p. 69), L.

(Mih. p. 39, Krzisch), Nagy-Szalók

(Czakó p. 153), Popova (Wetschky.)]

VI. 0. Arislolodiiales.

I. Fam. Aristolochiaceae.

18G. Asarum europaeuin L. Árnyékos,

bokros helyeken egészen a Nagy-

Baba tetejéig (1004 m.)

VII. O. Polygonales.

I. Fam. Polygonaceac.

Riinux sanguineus L. Szova-Szkala

alatt a Poprád partján.

R. crispus L. Patakparton nem ritka.

R. Hydrolapathum Hnds. Patak-

partokon közönséges.

R. acdosa L. Nedves helyeken köz.

R. acdosella L. A hegyek és a rét

száraz, napos helyein közönséges.

Poíygonum bislorta L. Rétek nedves

helyein közönséges.

P. vivipariim L. A Szova-.Szkala

alatti réten. (Kalchbr. Math. Term.

Tvd. Közi. III. 1865 p. 110.)

P. lapathifnlium L. Szántóföldön köz.

P. persicaria L. Szántóföldön köz.

P. Lwicniarc L. Uton-útszélen, szántó-

földön közönséges.

P. Convolvulus L. Szova-Szkala mel-

leti irtásban.

Fagopyrum sagittatum Gilih. Szántó-

földeken mint gyom, noha a kör-

nyéken nem termesztik.

VIII. O. Centrospcrmae.

II. P'am. Chenopodiaceae

.

Béta vulgáris L. Termesztve.

Chenopodium hybridiiiii L. Ritkább

ruderális növény. (Sf. K. E. \'I.

p. 282.)

Ch. album L. Szántóföldön, ruderális

helyeken közönséges.

Ch. gJaucum L. Helységek utczáin,

törmeléken, piuszta helyeken köz.

(Sf. K. E. VI. p. 282.)

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.'

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

999

223.

203." Ch. urbicum L. Mint elbbi. (Sf. K.

E. VI. p. 282.)

204. Blihtm bonus Henricus Rcichenb.

Pásztortanyán, Poprád mentén, kerí-

tések mellett közönséges.

205.* Atriplex laciniata L. Scherfel
szerint (K. E. VI. p. 282) közönséges

gyom, a mit azonban Schn. et Sag.

(p. 449) kétségbe vonnak, szerintük

e növény = A. tataricum L.

206.* A. roseum L. Scherfel szerint

(Sf. K. E. VI. p. 282) közönséges

gyom, a mi azonban Schn. et Sag.

(p. 449) szerint lehetetlen.

207. A. patnluin L. Teplicz köri sz;intó-

földön közönséges.

208. Spinacia oleracea L. Kertekben ter-

mesztik.

II. Fam. Amarantaceae.

209. Aniarantiis fílitum L. A helységek

utczáin, törmeléken és puszta helye-

ken köz. (Sf. K. E. VI. p. 282.)"

III. Fam. Caryophyllaccac.

I. Subf. Alsinoideae.

Spergiila arvenSis L. Teplicz felé

szántóföldön közönséges.

Sgina procumbcíis L. Szántóföldön

közönséges.

Alsine Jaricifolia Crantz. Szova-

Szkalán.

Arenaria serpyllifolia L. var. visci-

dula Roth. A Poprádról Tepliczre

viv út mentén a Poprád mellett.

Moehringia trinervia Cíairv. A
Poprád mentén bokrok között.

Stcllaria neniornni L. A Popr;id és

Lopusna mentén bokrok között.

5. média Vili. Réten közönséges.

.S". Holosíea L. A Poprád melléki

bokrokban.

S. graminea L. Réten, hegyek száraz

helyein közönséges.

kS". uliginosa Murr. Tepliczi mocsár.

Cerastium glomerafum Thuil. .Szova-

Szkala.

C. triviaJc Lk. Réten köz. (Sf. K.

E. VI. p. 278.)

C. scmidecandrum L. A tepliczi híd

mellett parlag szántóföldön. (Ez ideig

csak Gcnersich (p. 73) említi a Sze-

pességrl, Liptóra nézve sincs adat !)

C. arveiise L. Szántóföldön közöns.
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224. Sderaiitliiis aitnuiis L. Szántóföldek

száraz helyein közönséges.

225. Herniaria glahra L. Száraz, homo-

kos helyeken nem ritka.

11. Subf. Silenoideae.

226.* Vaccaria parviflora Mötich. Szántó-

földeken nagyon ritka, valószínleg

máshonnan került ide mag által.

(Sf. K. E. VI. p. 282.)

227. Dianthus saxigcnus Schur. Száraz,

homokos helyeken közönséges.

228. />. delfoidcs L. var. iflaiiciis L. Csak

a tepliczi láp fornisai körül. E nö-

vényt csak Hazslinszky említi

Fels-Magyarországból (Északi Ma-

gyarhon vir. p. 105), a ki azt ugyan-

ezen helyen találta.

229. D. hungariciis Pers. Szova-Szkalán

és a pásztortanya fölötti sziklás

lejtn. [B. (Schn. p. 8U, Asch. Engl.

p. 154, Uechtr. p. 369) L. (Schn.

p. 80, Fritze zool. bot. 1870 p.

511), Hernád áttörésében (Herb. Fii.)]

230. Süem: Cucubahis Wib. (S. intlata Sm.)

talakja csak a Stokova kavicsos

helyein, de a S. cucubalus Wib. f.

latifolia Reichb. erdben, bokros

helyeken közönséges.

231. Silenc nidans L. Szova-Szkalán nem

ritka.

1'í)\.a) Silcnc ncinoralis H'. A'. Száraz he-

lyeken a Szova-Szkalán.

232. S. infrada W. K. Szova-Szkala és a

pásztortanya fölötti lejtn. E növény

egyik érdekes tagja e terület iLirájá-

nak, azért idézem K a 1 c h b r e n-

n e r (Math. és Termtud. Közi. III.

1865 p. 111) erre vonatkozó szavait :

»A gerinczen (t. i. a Szova-Szkalán)

töméntelen mennyiségben tanyázik a

Silene infracta W. K., melynek föl-

lelése, ámbár csak a S. nutans sima

változata, annál inkább érdekelt, mivel

a Kitaibel-féle faj, egy a Szepes-

ségbl került példány nyomán íra-

tott le ; e növényt azonban a

szepességi füvészek nem találták.

Gyjteményemben különböz vidé-

ken szedett növények vannak,

melyek S. infracta névvel jelölvék,

de mindnyájan többé-kevésbé sz-
rösek, szürkék, tehát nem jófélék

;

a baba-horai növény egészen csupasz,

egészen sima és élénkzöld színé-

vel már messzirl a közte elszórt

közönséges alaktól megkülönböztet-

het«. [Fels-Magyarországból ezen-

kívül csak Jakubovecz, Trencsén-

megyébl ismetes (Schiller)].

233. S. Otites Sm. A Stokova és Bor

sziklás, köves helyein. [(Ismert lel-

helyei csak : Scheuerwald Felka mel-

lett. (Sf.), Gánócz (UUep), Hernád

áttörése Káposztafalu mellett. (Herb.

Fil.)]

234. Viscaria vulgáris Rohl. Teplicz felé

a szántóföldeken.

235. Melandrytun nodiflortiiii Frics. Tep-

licz kíirül szántóföldön. (E növényt a

Magas-Tátra aljáról csupán Scherfel

(K. E. \'I. p. 283) említi mint kerti

gyomot.)

236. M. pralcnsc Roldiiig. Szántóföldek

mesgycin, a tepliczi lápban közöns.

237. Agrosteiiima Githago L. \'etés között

közönséges.

IX. O. Ranales.

I. Sul\ (). Rammculineae.

I. Fam. Ranunculaceae.

238. Clematis alpina Mill. Vágásokban

bokrokra kúszva mindenütt. Szova-

Szkala alatt fehérvirágú példányt

találtam. [B. (Schn. p. 35) L. (W.

p. 168, Mih. p. 29) Új-Leszna

(Czakó p. 135.) Sz. É. (Kb.)]

239. Thalidnim aquilcgifolitiin L. Patak-

parton, bokrok között nagyon köz. [B.

(Schn. p. 36) L. (Mih. p. 29) Sz.

É. (Kb.)l

240.* Th. iiiíiins L. l>ucsivnai mészhegye-

ken. (Sf. K. E. VI. p. 354) (Csak

B. (Schn. p. 3G, W. p. 168.)

241. Th. angustifolium L. A Vapena-

Dolka-val szemben a Poprád partján.

[(Egyedüli ismert szepesi termhelye

Nagy-Szalók. (W. p. 109) L. (Mih.

p. 29.)]

242. Adonis aestivalis L. Teplicz kör-

nyékén, szántóföldeken. (Innen említi

Sf. is, ez az egyedüli ismert szepesi

termhelye, Wbg. Nagy-Szalók mel-

ll autumnalis-t említ, nem pedig mint

Schn. (p. 36) mondja aestivalis-t.)

243. Pulsatilla slavica Reuss. A Baba és

Szmolnik É. lejtjén sziklákon.

10*
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(Egyedüli ismert szepesi termhely,

innen említik : Reuss (p. 5) W.

(p. 166) Borb. (p. 503) Hazsl.

(zool. bot. 1852. p. 206) Liptóból.

(W. p. 166) Krzisch.)

244. Anemone nemorosa L. A Poprád

mentén bokrok között, erdben is

helyenként.

245.* A. ranuticitloidcs L. Bokrok között

közönséges. (Sf. K. E. VI. p. 276.)

246. Ranunculus aconiüfolius L. A Kis-

Baba és Szmolnik É. lejtjén az

erdben közönséges.

247. Ranunculus aquatüis L. A Szova-

Szkala alatti pocsolyában. *

248. R. circinnaius Sibih. Ugyanott. [L.

(Mih. p. 29.)]

249.* R. Petiven Koch. Ugyanott. (Kb.

Math. Termtud. Közi. p. 110) Schn.

kétségbe vonja (p. 38).

250. R. Ficaria L. Bokrok közt nagyon köz.

251. R. Flanimula L. Nedves helyeken

nagyon közönséges.

252. R. cassuhicns L. A Szakmáry-lele

kavicsbánya alatti réten. (Ismert

lelhelyei a feh'idéken csak : Kis-

Lomnicz (Ullep), Rimaszombat (Rich-

ter), Pieninek (Fii. p. 42.)]

R. auricomus L. Nedves réteken köz.

(Sf. K. E. VI. p. 276.)

R. acer L. Réten mindenütt közöns.

R. polyanthemus L. A Poprád men-

tén bokrok között köz. (Innen említi

Sf. is, ezenkívül csak Új-Leszna

melll említi Czakó K. E. XV. p. 136.)

Tv. repens L. Réten, hegyeken min-

denütt közönséges.

R. sceleratus L. A Vapena-Dolka

körül.

R. arvensis L. Teplicztl Ny.-ra a

szántóföldeken. (Sem Schn., sem a

többi kutató nem említi a területrl,

Fels-Magyarországról ez ideig csak

Rimaszombat melll közölte Richter

és Kalchbrenner a Szepesi-Erczhegy-

ségbl.)

259. Calfha palustris L. Nedves helyeken

mindenütt közönséges.

260. TroUius curopaeus L. A Kis-Baba

hibánál a kavicsbányától K.-re el-

terül réten bven. Sf. is említi innen.

IB. (W. p. 174, Sf.) L. (W. p. 174,

253

254

255

256

257

258

Mih. p. 29, Krzisch.) Új-Leszna

(Czakó K. E. XV. p. 136.)]

261.* Isopyrum thalidroides L. A Poprád-

melléki ligetekben. (Sf. K. E. p. 277.)

[L. (W. p. 174, Mih. p. 29, Krzisch.

Hernád áttörése (Herb. Fii.)]

262. Aquikgia vulgáris L. A terület Ny.

részében a Lopusna és Poprád men-

tén, a hegyeken a Nagy-Baba csú-

csáig. (Sf. is említi innen.)

263. Dclphinium consolida L. Szántóföl-

deken nem gyakori.

264. Aronituin violdaviciiin Hacqu. A

terület Ny. részében a Lopusna és

Poprád mentén, Kis-Babán vágásban.

(Sf. is említi innen.) [B. (Schn. p. 45)

L. (Schn. p. 45, Mih. p. 29.)]

265. A. Kapellus L. A Kis-Baba erdeiben

elterjedt.

266. Adaea spicata L. Erdben, vágásban

mindenütt. (Sf. is említi innen.) [L.

(Schn. p. 46, Mih. p, 29, Krzisch.)

B. (Schn. p. 46.)]

2()7. Cimicifuga foetida L. Mint elbbi.

(Innen említi : Sf. Kbr. [Math. Term.

tud. KözL p. 111) Herb. Fil.| |B. L.

(W. p. 265, Schn. p. 46.)]

II. Fam. Berleridaceae.

268. Berheris vulgáris L. Batizfalu keleti

végén az állomáshoz vezet út mellett.

X. 0. RJioeadales.

I. Sub-o. Rhoeadineae.

I. Fam. Papaveraceae.

Clielidonium május L. Vágásokban,

kerítések mellett nagyon közönséges.

Papaver duhinin L. Teplicz körül

szántóföldeken.

P. Rhoeas L. Teplicztl D.-re parlag

szántóföldeken. [E növény elfordu-

lása itt vitás t. i. W. (p. 161) szerint

mindenütt köz., míg Sf. (K. E. VI.

269.

' 270.

271.

272.

273.

274.

p. 263) szerint itt egészen hiányzik.]

Dielytra speclahilis DC. Kedvelt kerti

növény.

Corydalis hulbosa DC. A Poprád-

melléki bokrokban közönséges.

Fumaria Vaillantii Loisel. Szántó-

földeken közönséges gyom.

F. olJiciHalis L. Elbbivel vegyesen

fordul el. (Sf. K. E. VI. p. 277.)
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270.

277.

27.S.

279.

280.

281.

282.-

283.

284.

285.

280.

287.*

288.*

289."

290.

291.

292.

293.

294.'

295.

290.-

II. Fain. Cniciferac.

Roriya paltistris I)C. A .Morcnscif-

patak mentén.
* Barharca vulgáris R. fír. A Popr;id-

mellcki ligetekben. (Sí". K. E. VI.

P. 277.)

/). strida Andrz. A Vapena-Dolk;i-val

szemben a Poprád partján. (Szepcs-

megyébl ez ideig csak Schn. (p. 53)

közli Javorina melll.)

TiirrUis glahni L. A Poprád mellé-

kén száraz árnyékos helyeken. (Sf.

K. E. VI. p. 277.)

Arabis hirsitta Scop. A rét száriiz

helyein, .Szova-Szkala. pásztortanya

fölötti lejtó'n.

.4. arenosa Scop. A hegyek kö\'es

száraz helyein közönséges.

Cardaiiüiie silvatica Link. .\ tepliczi

hegyek erdeiben. (Sf. K. E. VI. p. 355.)

C. pratensis L. A rét nedves helyein,

telpliczi láp.

C. pmietisis L. var. Hayiicana Wd-
ívilscli. A tepliczi lápban a források

köri.

C. (íiitara L. .\ rét nedves, mocsaras

helj^ein közönséges.

Dcntaria gJaiidiilosa 11'. A'. .\ Szak-

niáry-félo kavicsbánya körül az erd-
ben. |B. (.Schn. p. 59, W. p. 198)

L. (Mih. p. 28.)J

Sisymbriitm Sophia L. Útszélen, patak

mellett, törmelékeken köz. (Sf. K. E.

VI. p. 283.)

S. officináié Scop. Kerítések mellett.

(Sf. K. K. VI. p. 283.)

Erysiiniiin repandiiin L. Útszélen,

falak mellett, törmelékeken. (Sf. K.

E. VI. p. 283.)

Brassica oleracca L. Különböz al-

fajait termesztik.

Siuapis arvcnsis L. Szántóföldön köz.

Alyssiim calycinitni L. Száraz, köves

helyeken.

Diaha neniorosa L. Homokos, száraz

helj-eken, [B. (Schn. p. 05, W. p.

194) L. (Mih. p. 28.)]

Erophila vulgáris DC. A Poprád
homokos helyein. CSf. K. E. VI. p.

277.)

Cameliiia sativa Crantz. Lenföldeken

közönséges.

C. dentata Pcrs. Lenföldeken köz.

gyom. (Sf. K. E. VI. p. 282.)

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Thlaspi arvcnsc L. Szántóföldön kö-

zönséges gyom.

Th. alpesire Craniz. .\ Lopusna
völgj-ében. (Kbr. Math. Tcrmtud.

Közi. 1805. III. p. 105.)

Bisctitella laevigala L. A Baba,

Szmolnik, Stokova E. lejtjén köves

helyeken közönséges.

[B. (W. p. 197, Schn. p. 67), L.

(W. p. 197, Mih. p. 28.)
I

Lepidiuni campcsirc R. Br. i^uderalis

helyeken.

Neslea paniculaía Desv. Szántóföldön

közönséges.

Raphanits Raphanistrtiui L. A Va-

pena-Dclka körüli szántóföldeken.

Capsella hitrsa pasioris Mnch. Szá-

raz helyeken közönséges.

XI. 0. Rosales.

I. Sub.-o. Sa.vifragineae.

I. i-'am. Crassulaccac.

304. Scdiuji inaximitm Sulcr. A Lopu.sna

völgyében száraz, homokos helyeken.

305. 5. acrc L. Száraz, köves helyeken

közönséges.

30t). Sempervivuni sobolifcnim Siiiis. Szik-

lákon köz. [B (Schn. p. 102, Fritze,

Asch. Engl.), L. (W. p. 144, Panto-

csek, Krzisch.)]

II. Kam. Saxifragaceac.

307. Saxifraga Aizoon .Tacqu. Sziklákon

mindenütt. [B. (Schn. p. 107, Asch.

Engl. p. 154). L (W. p. 110, Mih.

p. 30, Krzisch., Brancsik.)]

308. .S\ adscendens L. Csak a Szova-

Szkala-n néhány példányban (Sf. is

cmliti innen.) [B. (Schn. p. 173,

Pantocsek), L. (W. p. 122, Mih.

p. 30.)]

309. Paruassiu palustris L. Mocsarakban,

sziklákon közönséges.

310. Chrysospleniuni aUcrnifoliiiin L. Csak
a Vapena-Dolka fölötti völgyben.

311. Ribes Grossularia L. Poprád mentén

helyenként.

312. R. riibrnni L. A Lopusna és Poprád

mentén, a hegyek tisztás hcij'ein

elég gyakori.

313. R. petraeum Wulf. Csak a Zdjar-

hegyen melaphyron.
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314. Philadelphus coronariiis L. Kertek-

ben tenyésztve.

II. Sub.-o. Rosincac.

III. F"am. Rosaccac.

I. Subfam. Spiraeoideae.

315. Spiraea salicifolia L. A kavicsbá-

nyával szemben a Poprád mentén

elvadulva.

316.* Spiraea Ariincus L. A Baba-hegyen

Lucsivna mellett. (Sf. K. E. VII. p.

358.)

II. Subfam. Poinoideae.

317. Cotoneaster integerrima Mcdik. A
Nagy-Babán és a Stokován (.Sf. is

említi innen). \L. (Schn. p. 160, W.
p. 147, Fritze p. 510), B. (Asch.

Engl. p. 153), (Uechtr. p. 369.)]

318. C. totnciitosa Lindl. A Szmolnik és

Nagy-Baba É. lejtjén. (Sf. is említi.)

[L. (Schn. p. 161, W. p. 148, Fritze

p. 511), Hernád áttörése (Herb. Fii.)]

310. Crataegus oxyacantha L. A pásztor-

tanya fölötti száraz lejtn.

320. C. nionogyna Jacqn. Mint elbbi, de

gyakoribb.

321. Pirus achras Wallr. A Nagy-Baba
déli lejtjén.

322. P. pirastcr L. A Zdjar-hegy déli

lejtjén melaphyron.

323. Maliis cominiinis Lam. Kis- és Nagy-
Babán, Zdjaron az erdben itt-ott.

324. Sorhus aucuparia L. Vágásokban
mindenütt.

325. Ária nivea Hosl. A Kis-Babán vágá-

sokban mindenütt, Szmolnik É. lej-

tjén. [L. (Schn. p. 160, Pantocsek.)]

III. Subfam. Rosoidae.

326. Potcntilla silvesiris Neck. Réten,

erdben közönséges.

327. P. reptans L. Csak a Zdjar D. lej-

tjén.

328. P. canesceiis Bcss. Teplicz felé a

Stokova napos, száraz helyein. [Csak

Késmárk és Lajbicz (Schn. p. 136,

W. p. 154.)]

329. P. argentca L. f. teniiiloba lord.

Nagj'-Baba.

330. P. arg. L. f. dissecla Wallr. Zdjar,

Kis-Baba.

331. P. ruheiis Zim. A rét és erd szá-

raz, napos helyein.

332. P. anserina L. f. conculor Wallr.

Száraz helyeken közönséges.

333. Rubits idaeits L. Vágásokban köz.

334. R. saxatilis L. Nagy-Babán, Polako-

ván, Szmolnikon köves helyeken. (Sf.

is említi.)

335. R. caesius L. Szántóföldek mesgyéin

közönséges.

336. Fragaria clalior Elirh. A rét száraz

hetyein, vágásban a Szmolnikon.

(Schn. nem emhti ')

337. Fr. collina Ehrli. A hegyek napos

helyein közönséges.

338. Fragaria vesca L. Irtásban és vágás-

ban közönséges.

339. Filipcndiila ulmaria Maxim. var.

dcinidaia Beck. A Poprád mentén.

340. P". ulmaria Maxim. var. tomcnfosa

Maxim. A tepliczi láp forrásai köri.

341. F. hcxapetala Gilih. Teplicz felé a

nedves réten.

342. Geum urbannm L. Árnyékos, bokros

helyeken közönséges.

343. G. rivale L. Nedves helyeken köz.

344.* Dryas octopctala L. A Baba-hegy

mészszikláin. (Sf. K. E. VII. p. 330,

Kbr. Math. és term. Közi. III. 1865.

p. 111.) [B. (Schn. p. 132, W. p.

160), L. (Mih. p. 24, W. p. 160.)
|

345. Alchemilla vulgáris L. Füves helye-

ken közönséges.

346. Agrimonia Enpatoria L. A Poprád

partján ritka. [B. (Schn. p. 142), L.

(Mih. p. 24.)]

347. Saiiguisorba officinalis L. A rét

szárazabb helyein közönséges.

348. .S'. minor Scop. Medzi-Horom-völgy-

ben, Szova-Szkalán.

349.* Rosa canina L. A Poprád mentén.

Sf. K. E. VI. p. 248.)

350. R. spinosissima L. A Szmolnik észala

lejtjén.

351. R. spinosissima L. ?/. pimpinelli-

folia L. A Stokova-n. (Sf. is említi.)

[Laibitz (W. p. 51), Galgcnbcrg

(Uechtr. p. 361.)]

IV. Subfam. Pritnoideac.

352. Prmuis spinosa L. A Poprád partján.

353. P. Padus L. A Lopusna és Poprád

mentén.
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3Ö4. /'. doincstica L. ten3'észtvc és el-

vadulva.

IV. Fam. Lcgnminnsae.

1. sublam. l'apilionatac.

355. Genista iinctoria L. A Stokova és

Nagy-Baba száraz helyein.

35(5. Cylistis ni'^Ticiis L. A Stokova kavi-

csos helyein, fleg a kavicsbánya

koiül. [Késmárki hosszú erd (Schn.

p. 110), Laibitz (W. p. 210), L.

(Mih. p. 23). poprádi Schlösschen

(Sf. K. E. VII. p. 358.)

357. C. capUáttts Jacqti. (supinus L.) Kis-

fiában a kavicsbánya köri, Stoko-

va-n köves helyeken. Sf. szerint (K.

E. \'II. p. 358) ugyanitt elfordul

a Cyt. cap. Jacqu. var. ciliaíus

Whg. is.

Mindkét növénynek ez az eg5'edüli

ismert szepesi termhelye, melyrl az

irodalom szól, azonban F i 1 a r s z k y
Káposztafalu mellett a Hernád át-

törésében is gyjtötte (Herb. Fii.)

358. ünonis hircina Jacqu. Útszélen,

szántóföldek mesgyéin közönséges.

359. Anthyllis vtiliicraria L. Száraz helye-

ken közönséges.

360. ,1. alycslris 11'. K. Csal< a Szova-

Szkala-n. (Kabr. is L'mlíti innen. Math.

Term. tud. Közi. p. IIU.)

|B. (Schn. p. 112, Asch. Engl. p. 154,

Uechtr. p. 369, p. 352), Popova
(Wetschky).]

361. Mcdicag'ú falcaiii L. A rét és a

hegyek száraz helyein közönséges.

362. M. InpuUiia L. Mint elbbi.

363. Mdilutus officiiialis Desr. A Stoko-

va-n és az alatta lev réten köz. (Sf. is

említi.) [Késmárk (Schn. p. 113, W.
p. 225), L. (Mih. p. 23.)1

364. M. lbiis Dcsr. Útszélen, száraz,

helyeken közönséges.

365. Trifoliiun rnbens L. Csak a Zdjaron

melaphyron. [Késmárk (Schn. p. 114,

W. p. 227), L. (Mih. p. 23.)

366. T. alpesire L. Hegyeken mindenütt

közönséges. [Késmárk (Schn, p. 114),

Schlösschen (Sf. K. E. \'V. p. 358),

Mih. (p. 23.)

367. T. medtiim L. A rét száraz helyein,

vágásokban. (Sf. is említi.)

[Tátrafüred (fzakó p. 139), L. ^Mih.

p. 23), Parnass (Herb. Fii.).

368. T. praicnse L. Réten közönséges.

369. T. arvense L. Szántóföldön ) közöns.

370. T. repetis L. Réten közönséges.

371. T. hybriditni L. Réten közönséges.

372. T. inontaniun L. Rétek és hegyek

száraz ^helyein.

373. T. agrariiiiii L. Szántóföldeken köz.

374. T. uureum Poll. Réten közönséges.

375. Lotus corniadatus L.^ SyÁvaz helye-

ken közönséges.

376. Astrai^alus daniciis Retz. Stokova-n,

Kis-Babán a kavicsbánya mellett (Sf.

is említi). [Késmárk (W. p. 225) L.

(Kbr. Math. Term. Közi. p. 104,

Mih. p. 22.)]

377. -4. Cicer L. Nagy-Baba 1). lejtjén

irtásban. [Késmárk (W. p. 225,

Uechtr. p. 361) L. (Mih. p. 22.)1

378.* ,4. íiJycyphylltts L. A Gánócz-Lucsiv-

nai heg)'ség vágásaiban. (Sf. K. E.

VII. p. 358.) |B. (Schn. p. 121) L.

(Mih. p. 22.)|

379. (^oronilla varia L. Útszélen, vágás-

ban közönséges.

380. Hippocrepis coinosa L. Szova-Szkala,

Stokova (Sf. is említi). |B. (W. p.

221) L. (Mih. p. 22, W. p. 221).

Hernád áttörés. (Herb. Fil.)|

381. Vicia liirsida Kocli. Száraz helyeken

közönséges.

382. V. silvaiica L. Nagy-Baba Ü. lejtjén.

[B. (Schn. p. 124, W. p. 210) L.

(Mih. p. 22.)J

383. 1'. villása Ruili. A Poprád mellékén

és szántóföldeken gyakori.

384. í'. Cracca L. A Poprád mellékén és

szántóföldeken gyakori.

385. T'. scpiHin L. A Poprád mellékén és

szántóföldeken gyakori.

386. V. sutivá L. A Poprád mellékén és

szántóföldeken gyakori.

387. Pisniii arvense L. Pod-llorom- völgy-

ben vetés között.

388. F. sativum L. Teplicz körül te-

nyésztve.

389. Lathyrus pratensis L. Réten, hegyek

napos helyein.

390. L. tubcrosiis L. Szántóföldön köz.

391. Orobus vcrnus L. Erdben köz. (.Sf.

is említi.)

392. Phaseoliis vulgáris L. Kertekben ter-

mesztik.
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XII. O. Geraniaks.

I. Fam. Gcraniaceae.

393. Geránium phaeiini L. A Poprád part-

ján köz. [B. L. (W. p. 210) B. (Schn.

p. 99, Pantocsek, Asch. Engl. p. 153)

L. (Mih. p. 25.)]

394. G. sylvíiticum L. A- hegyek alján,

erdben közönséges.

395. G. pratense L. Poprád mentén, réten

nag3''on közönséges.

396. G. palustrc L. Teplicz felé a ned-

ves rélen.

397. G. sanguineuin L. A Vapena-Dolka

fölötti sziklán. [Csak Liptóból emii-

tik m. p. W. p. 210, Mih. p. 25, Fritze

p. 510, azonban Filarszky az Ihriken,

a Hernád áttörésében gyjtötte.]

398." G. iiioUe L. Kerítések mellett és ker-

tekben nem ritka. (Sf. K. E. VI. p. 279.)

399.* G. pyrenaicum L. Kertekben mint

gyom'. (.Sf. K. E. VI. p. 279.)

400. G. piisilluin L. Útszélen, szántóföl-

dön nem ritka.

401. G. dissectuin L. Kertekben mint gaz.

(Sf. K. E. VI. p. 279.)

402 G. iohemicum L. A Vapena-Dolka

fölötti völgyben a Szmolnikon. Ezen-

kívül a Szepességen csak a Babával

szemközt a Poprád túlsó partján

fekv Kienbergrl ismeretes. (Sf. K.

E. VII. p. 357). Liptóra nincsen adat.

403. (t. robertianiini L. A Kis-Babán a

kavicsbánya köri.*

404. Erodium cicutarium L'Hérit. Szántó-

földön, sziklán közönséges.

II. Fam. Oxalidaceae.

405. Oxalis acdosella L. Erd nedves

helyein közönséges.

III. Fam. Linaceac.

406. Liniun flavum L. A Stokova köves

helyein. [Késmárk (Schn. p. 102,

W. p. 92, Hkn. Uechtr. p. 361) L,

(W. p. 92, Mih. p. 25, Fritze p. 511.

Uechtr. p. 376.) Hernád áttörése

(Herb. Fii.)]

407. L. caiharticum L. Száraz helyeken

közönséges.

408. L. usitatissimuin L. Termesztve.

l\. Fam. Polygalaceae.

409. Polygala major Jacqu. A Vapena-

Dolka-tólK.-re az alacsony dombokon

mindenütt, a Ny. részben egé.szen

hiányzik (Sf. is említi). A Tátra alján

ez az egyedüli, az irodalomban is-

mert szepesi termhelye. (Mauksch

apud W. p. 213) [L. (Mih. p. 23)

Hernád átt. (Herb. Fii.)] Mauksch

lelhelye azonos Sf. lelhelyével,

Schneider (p. 104) tehát helytelenül

, különítette el a kettt.

410. P. vulgáris L. Réten, útszélen köz.

(Sf. K. E. VI. p. 278.)

411. P. comosa Sdikur. A Lopusna völ-

gyében az út mellett. A szepesi

Tátra aljáról eddig ismeretlen. [Déli

Szepes-m. (UUep. in herb. tatr.
;

Schn. p. 104) L. (Mih. p. 25.)]

412. P. amara L. Vágásokban, napos

helyeken (Sf. és W. is említi). [B.

(Schn. p. 105) L. (Mih. p. 25.)]

413.* P. anstriaca Craniz. »Hab. rarius in

pratis humidis Scepusii meridionalio-

ris ex. gr. ad Teplicz. « (W. p. 215.)

V. Fam. Euphorbiaccac.

Euphorbia ainygdaloides L. Erdben
nagyon közönséges.

E. Cvparissias L. Mindenfelé köz.

E. virgata W. K. A Vapena-Dolka-

tól K.-re a Szmolnik É. lejtjén, alul.

[A Szepességrl csak Késmárk melll

ismeretes. (W. p. 142, Schn. p. 467,

Hkn. Uechtr. p. 361) L. (Mih. p. 25.)]

E. exigua L. >^Ugaron, tarlón ritkább.

«

(Sf. K. E. VI. p. 282.)

E. helioscopia L. Szántóföldön köz.

Mercurialis perennis L. Erdben,

árnj'-ékos helyeken közönséges.

\'I. Fam. Callitrichaccae.

Callilrichc vcriia L. Kisebb tócsák-

ban mindenütt.

XIII. 0. Sapindales.

I. Fam. Cdastraccac.

421. Ei'oiiyinns curopaciis L. Lopusna és

a Poprád mentén, helyenként az erd-

ben is.

II. Fam. Aceraceae.

422. Acer pseudoplataims L. A Kis-Baba

É, és Ny. lejtjén 950 m-ig.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.
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III. l'am. Hippocastanaccac.

423. Acsctiliis Hippocastanuin L. te-

nyésztve.

I\'. Fam. Bíilsiiininiiceae.

424. Iiiipaticns iioli iíiiii>'erc L. A kavics-

• bányával szemközt a l'oprád partján.

XIV. 0. Kkainiiales.

1. Fani. Rhanmaceae.

425. Rhainnits cathartica L. .\ Stokova-n,

száraz helyeken. [Leihelyei csak ;

Hradek (W. p. 6ö, Schn. p. 107)

Illanói völgy (Mih. p. 25) Tátra-

füred a Veres-patak mellett (Czakö

P. 130.)|

426. Frangula Ahiiis Mill. l'oprád men-

tén, vágásokban közönséges.

XV. (). Malvales.

I. Fam. Tiliíicfiic.

427. íilia nlini/oliíi Scop

lejtjén.

429.

430.

431.

Kis-Haba E.

II. l'"ani. Malvaccac.

428.* Malva nc^^kcta W'ullr. » Kerítések

mellett, puszta helyeken, kertekben

köz.« (Sf. K. E. \'Í. p. 283.)

XVI. O. Paridaks.

I. l''ain. iiuUiferac.

Hypericum pcrforiüiiiii L. Vágások-

ban közönséges.

H. hirsutiun L. Nagy-Babán irtásban.

[B. (.Schn. p. 98) L. (W. p. 233,

Mih. p. 2Ü, Pantocsek) Sz. É. (Kb.)J

II. Fam. Tainaru'aceae.

Taiiuiriscus gcniumiciis Scop. A
Poprád mentén homokos helyeken.

III. I"am. Cistaceac.

432. HcHaiitheiimin hirsiitnin Thiiill. var.

grandijloniiii DC. .Száraz helyeken

közönséges.

I\^ Fam. Violaceae.

433.' Viola canina L. Bokrok között, ned-

ves helyeken nem ritka. (Sf. K. E.

VI. p. 278.)

434. V. iirenaria DC. Kis-Babán a kavics-

bánya körül. (Ismert termhelye csak :

Kienbáume, Felka mellett. (Sf. K. E.

Ví. p. 278.)

435." \'iola silvatica Fr. Poprád mellett

bokrok között. (Sf. K. E. VI. p. 278.)

436. T'. tricolor L. Homokos helyeken köz.

437. V. rtrí'í'/íi'/s 3/;/rr. Szántóföldön köz.

XVII. O. Myrtiflorae.

I. Fam. Thyindaeaceae.

438. Daphiie Mezcreum L. Erdben, vá-

gásban közönséges.

439. D.Cncoruin L. A Kis-Baba E. lejtjén

száraz helyeken, .Stokován, a hol

egészen a szántóföldekre lejut. Innen

említik: Mauksch apud W. p. 111,

Hazsl. (Zool. bot. 1853. p. 141),

Borb. (Magy. orv. és termvizsg. 1890.

p. 503). E növényrl Borbás a követ-

kezket írja: ».\ Daphne arbuscula

murányvári elszigeteltsége egyetlen

egy ismert termhelye az ország-

ban nagyon nevezetes sa D. arbuscula

hazánknak eddig benszülött örökzöld

cserjécskéje lenne. Én eleinte azt

hittem, hogy a Kárpátok északi lán-

czolatán a D. Cneorum-ot helyettesíti.

Ennek ellenkezjérl azonban magam
gyzdtem meg, mert Muránytól fel-

jebb északra Lucsivna Baba-hegyén

tsgyökeres D. Cneorum-ot találtam.

«

(M. orv. és termvizsg. XXV. 1890.

p. 503.) [Ihrik, Káposztafalu mellett

(Herb. Fii.) L. (Mih. p. 39.)

|

II. F'am. Lythraceae.

440. Lvthriiiii Salicaria L. Vapena-Üolka

körül, tepliczi lápban.

III. Fam. Ocnothcraceae.

441. Epilohiuiii angusiifoliuiii L. V^ágás-

ban Zamcsiszkon, a Teplicz-patak

partján.

442. B. hirsiitiuií L. Teplicztol E.-ra a

patak partján. [Késmárk (Schn. p. 177)

L. (Mih. p. -24.)]

443. E. parviflorum Schrcb. Tepliczi láp-

ban. [B. (Schn. p. 177) L. (Mih. p. 2 l.)J

444. E. palustír L. A Teplicz-patak men-

tén és a lápban a források körül

(Sf. is említi). [B. (Schn. p. 180)

L. (W. p. 109, Mih. p. 24, Panto-

csek) Tátrafüred (Czakó p. 142. )|

445^ E. adnatuin Griseh. Tepliczi lápban.

IV. Fam. HalorrUag'idaccac.

446.* Myriophylluin verticillatiim L. A.

Poprád mentén álló vizekben. (Sf.

K. E. VII. p. 357.)
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XVIII. O. Uinbellijlorae.

I. Fam. Umtelliferae.

447. Astrantia major L. Kis-Babán erd-

ben közönséges.

448. Acgopodittm Podagraria L. Bokros

helyeken nagyon köz.

449. Canun Carvi L. Réten nagyon köz.

450. Pimpinella Saxifraga L. Erdszélen

közönséges.

451. P. inugna L. Kis-Babán kavicsbánj'a

körül (Sf. is említi).

452. Biiplcurum falcatiuii. Az északi lejtn

köves helyeken közönséges.

453. B. longifoJiuin L. Kis-Babán a ka-

vicsbánya körül, Szmolnik D. lejtjén

és a Vapena-Üolka fölött (Sf. is

említi). |B. (Schn. p. 188, W. p. 79,

Asch. Engl. p. 154) L. (W. p. 79.)]

454. Scscli glaucum Jacqu. .Szova-Szkalán

(Sf. is emhti). [Késmárk (Schn. p.

189) L. (W. p. 87, Hkn, Mih. p. 11)

Schlösschen (Sf. K. E. VII. p. 352.)!

455. Lihanotis moniaua Cranfz. Teplicz

felé a hegyeken köz. (Sf. is említi).

[B. (Schn.^p. 189) L. (W. p. 81, Mih.

p. 31, Brancsik, Asch. Engl. p. 161. )|

456.* ActJiusa Cviipiuui L. K'erteklricn.

(Sf. K. E. VI. p. 276.)

457. Pastinaca sativa L. Szántóföldeken

közönséges.

458,* Hcradcum SphondyUuiii L. Réteken

nagyon köz. (Sf. K. E. \'I. p. 276.)

459. Laserpithun latifoliuin L. Erdben
mindenütt köz. (Sf. is említi). [B.

(Schn. p. 195) L. (W. p. 82, Mih.

p. 30.)]

460.* Dauctis Caroía L. Mesgyéken köz.

(Sf. K. E. VI. p. 286.)

461. Anthriscns ailvcstris Hoffiii. Árnyé-

kos helyeken közönséges.

462. Cliacrophylhim Imlbosiim L. A Pop-

rád mentén bokrok között (Sf. is

említi). [Csak L. (W. p. 86, Krzisch.)]

463. Plcurospcnimm austriacuin Hojfin.

Vágásokban, napos hel3''eken, fleg

a keleti részben köz. [B. (Schn. p. 198,

Asch. Engl. 154) L.\w. p. 83, Mih.

p. 30, Uechtr.)]

II. Fam. Cornaccae.

464. Cornus sanguinca L. Szova-Szkala,

Nagy-Baba, Poprád mentén ritka.

II. Subcl. Mctachlamydeae.

(Sympetalae.)

XIX. 0. Ericales.

I. Fam. Pirolaceac.

465 Pirola rotundifolia L. Csak a Pola-

kova északi lejtjén az erdben. [B.

(Schn. p. 377), L. (Mih. P. 31), Felka

(Sf. K. E. VI. p. 352), Tátrafüred

(Czakü p. 149.)]

P. chlorantha Swíz. A Kis-Baba deli

és a Szmolnik nyugoti lejtjen. (Sf.

is említi.) Egyedüli ismert termhely

a szepesi Tátra alján.

P. iiiinor L. A Pavlova É. lejtjén

ritka. [B. (Schn. p. 378), L. (W. p.

115, Mih. p. 31, Krzisch., Bohacs.)]

P. uniflora L. Szova-Szkala fölötti

völgyben.VapcTia-Doika fölött. [Tátra-

füred (Czakó p. 149, Schn. p. 378),

L. (Mih. p. 31, Krzisch.. Brancsik.)]

P. scciinda L. Csak a Pavlova csú-

466.

467.

468.

469.

470.

471.^

csan.

Monotropa hypophcgca Waílr. A
Kis-Babán fenyfák alján ritka.

II. Fam. Ericaceae.

Arctosiaphvlos uva nrsiSpr. ASzova-

Szkala-n »tömött, messzire nyúló pá-

zsitot képezve, puszpángzöld levelei-

vel a kopár sziklákat vonja be«.

(Kbr. Math. és term. tud. III. 1865.

p. 110; Hazsl. É. M. V. p. 164;

Sf. K. E. VII. Mauksch apud W.

p. 115.) [Tátrafüred (Czakó p. 149),

L. (.Mih. p. 31.)]

472. Vaccinium Myrtillus L. Erdben itt

ritka.

473. r. yUiü idaca L. Mint elbbi.

474. Callima vulgáris Saíish. E növényre

érdekes, hogy míg a Poprád bal part-

ján töméntelen mennyiségben lepi

el a rétet, addig az én területemen

nagyon ritka, csak a Zdjaron (niela-

phyr) találtam 1 - 2 példányt.

XX. O. l'rimnlalcs.

I. Fam. Priiiiiilaccae.

475. J'riiitítla fariiiosa L. A rét nedves

helycin és a tepliczi lápban nagyon

köz. [Késmárk (W. p. 54), L. (Kbr.

Math. Term.-tud. K., Mih. p. 31.)]

476. /-*. carpatica Griseb. ct Schciik. Csak

a Pavlova tetején.

477.* /-". offtcinalis Jacqu. AGánócz-Lucsiv-

nai "hegyeken (Sf. K. E. VII. p. 351.)
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•17cS. /'. Anriciila L. Szova-Szkalu-n és a

kavicsbánya körül sziklákon. (Sf. is

cmliti.) |B. (Schn. p. 381), L. (W.

p. Ö4, Mili. p. 31, Pantocsek, Bran-

csik), Hernád áttörése (Herb. Fil.)j

47U. Lysimachia vuígaris /..Bokrok között

a Poprád mentén.

4SU. L. Xuminularia L. Réten a Poprád

mentén közönséges.

481. AnagaUis arvcnsis. Szántóföldön köz.

XXI. O. Contoriae.

I. P'am. Oleaceae.

482. Syringa vulgáris L. k'crtekben te-

nyésztik.

483. >S". chineiisis W'illd. Kertekben ritkán

tenyésztik.

II. Fam. iicHlianaceac.

484. Gcnliana cnicia/a L. A hegyeken és

a réten, fleg kelet felé közönséges.

485.* Ct. ciliata L. A Lucsivna melletti

hegyeken. (Sf. K. E. VI. p. 350.)

486. G. asdepiadca L. Vágásokban min-

denütt.

487. (kiüiaiia caipaiicaWclfst. Száraz he-

lyeken, lolcga -Stokova-n és Zdjar-on.

488. Menyaui/ics irifoliaia L. \ Stokova

alatti vizes réten és a tcpliczi láp

D. részében tömegesen.

489. liryiliniea vulgáris Rafii. var. tiligi-

iiosa II'. A'. Csak a tepliczi láp

forrásai körül.

III. Fam. Asdcpiadaceae.

490. Vincetoxicuni oj^icinale Moench. ("sak

a Zdjar-hcgyen melaphyron. [Schiöss-

chen ^Schn. p. 337). L. (W. p. 69,

Mih. p. 35, Brancsik), Hernád át-

törése (Herb. Fii.)]

XXII. O. Tiihijlonu:

I. Fam. Coiivolvulaccac.

491. Convolvtihis arvcnsis L. Szántóföldön

nagyon közönséges.

492. Cnscnia cpithymiun L. A Szakmáry-
féle kavicsbányával szemben a Poprád
partján Brachypodium pinnatum,
Galium Schultesii, Convolvulus ar-

vcnsis és Thymus Chamaedrys-on.
C. europaea. L. A Lopusna partján

Urtica dioica-n és Humulus lupulus-on.

C. cpiliunm Weihe. Lenföldeken. (Sf.

K. E. VI. p. 281.)

493.

494.

II. Fam. Polcmoiiiaccae.

495. Pvlcinoninm cocrnlcuui L. A Poprád

és Lopusna mentén nagyon gyéren. [B.

(W. p. 58), L. (Mih. p. 33, \V. p.

58, Pantocsek, Krzisch.)|

III. Fam. Bomi'Auaceac.

496. Lappnla cchiiiaía (íilib. Száraz, köves

helyeken.

497. Cynoglossiim officinák L. Szova-

Szkala.

498. Anchnsa arvensis M. Bicb. Szánt()-

földön ritka. (Sf. K. E. VI. p. 281.)

499. Syiiiphythiim off'icinulc L. Poprád

partján nagyon köz. Ugj'anitt gyjtött

Filarszky egy feltn kisvirágú pél-

dányt, mely var. parviílorum-nak

van meghatározva. (Herb. Fii.)

500. Aspcrtigo procuinbens L. Szántó-

földön közönséges.

501. Borago officinaJis L. Méhészek te-

nyésztik.

502. Echinin vulgarc L. Száraz helyeken

nagyon közönséges.

503. Ccrinlhc minor L. A Szova-Szkala

alatti völgyben.

504. Pimonaria officinalis L. Bokros

helj'eken.

505. Litkosperiiiiiin arvcnsí' L. Szántóföl-

dön közönséges.

506. Myosotis palnstris U'ith. Nedves
hel3'eken közönséges.

507. M. silvatica Hoffw. Erdk száraz

helyein. (Sf. K. E. VI. p. 274.)

508. .\/. arvensis L. A kavicsbánya körül.

509. M. areiiaria Schrud. A rét száraz

homokos helyein és szántóföldön köz.

IV. Fam. Labiatac.

510. Mentha lungifolia L. (sylvestris L.)

Csak a tepliczi láp forrásaiban.

511. M. arvensis L. Szántóföldön, irtás-

ban, patakparton közönséges.

512. Origauitm vnlgare L. V^ágásokban

mindenütt.

513. 0. Majorana L. Kertekben tenyésztik.

514. Thymus iamigiviosns Mill. A Nagy-
Baba déli lejtjén alul az erdben.

[Egyedüli ismert termhelye a kés-

márki Schlossberg, (\V. p. 182), és

Ihrik a Hernád áttörésében. (Herb.

Fii.)]

515. Th. chaniaedrys Frics. Száraz, homo-
kos helyeken közönséges.

516. Calainiuíha arvensis Lant. A hegyek
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518.

519.

520.

521.

száraz, napos helyein köz. (Sf. is

említi.)

517. ('. lpiiia Laiii. A Kis-Babán a ka-

vicsbánya körül, Stokova száraz

napos helyein. (Sf. és Kb. iM. E. T.

is említi.) [L. Schn. p. 430, W. p.

183, Fritze, Pantocsek, Brancsik,

Asch. Engl.), Popova (Wetschky),

íhrik (Herb. Fii.)]

Salvia pralcnsis L. Réten, vágásban

közönséges.

S. vcriicillaía L. .Stokova köves he-

lyein, szántóföldek száraz mesgyéin.

Nepeia Glcchoina Bcníh. Szántóföldek

mesgyéin, útszélen közönséges.

Meliftis inellissophyllnin L. A pásztor-

tanya fölötti hegylejtn és a Szmol-

nik északi lejtjén vágásban. (Sf. is

emhti.) |L. (Schn. p. 433, W. p.

183, Mih. p. 33, Fritze), Ihrik (Herb.

Fil.)J

Gah'opsis Ladanuin L. Szántóföldön,

útszélen köz. (.Sf. K. E. p. 281.)

G. hifida Böuningh. A Lopusna

mentén bokrok között nem ritka.

[Csak Késmárk (Schn. p. 433.)]

G. pnbesceiis Bess. A Poprád mentén

bokrok között. [L. (Fritze) Késmárk

(Uechtr. p. 361), Poprád (Schn. p.

434.)]

Siachys Betonica Bciitli. var. daiiica

Míll. Vágásokban nem ritka.

Stachys alpina L. A lucsivnai mész-

égetvel szemben lev hegyen, vágás-

ban. [B. (Schn. p. 435, Asch. Engl.

p. 15), L. (Mih. p. 33, Brancsik,

Krzisch.)]

527. St. silvatic L. Mint elbbi. |L. (Schn.

p. 435, W. p. 179), Sz. É. (Kb.)]

528. .S7. pahtstris L. Nedves helyeken köz.

529. .S7. amiiia L. Szántóföldön közöns.

530. -S7. rccia L. A Vapena-Dolka melletti

szántóföldeken. [L. (Mih. p. 33, F"ritze

p. 511), Késmárk (W. p. 180.)]

531.* haUota iiigra L. Kerítések mellett,

puszta helyeken köz. (Sf. K. E. VI.

p. 283.)

532. Laiiiiiiui piírpitreum L. Szántófölde-

ken közönséges.

533. L. macidatitm L. Patakparton köz.

534. L. iilbiun L. Bokros helyeken szór-

ványosan.

535. L. Galcohdoloii Craiiíz. .Árnyékos,

nedves helvekcn.

522.

523.

524.

525.

526.

536.* Leoniirus Cardiaca L. Kerítések mel-

lett köz. (Sf. K. E. VI. p. 283.)

537.* Scutcllaria galerictilaia L. Nedves,

bokros helyeken, mocsaras réten nem
köz. (Sf. K. E. VI. p. 274.)

538. Brundja vulgáris L. Réten és a

hegj-^ek füves helyein közönséges.

539. B. grandiflora L. A Stokova száraz,

napos helyein nem ritka. |L. (Mih.

p. 34, Asch. Engl. p. 161, Fritze

p. 511), Késmárk (Schn. p. 438, W.
p. 183), Popova (Wetschkv). Sz. É.

(Kb.)]

540. Ajuga rcptans L. Réten, erdben köz.

541.* .1. gcnevensis L. Patakparton, erd-
ben köz. (Sf. K. E. VI. p. 274.)

V. l'am. S'danaceac.

542.* Solannin nigruin L. Ritka, többnyire

mint kerti gyom. (Sf. K. E. VI. p. 283.)

543. vS. dulcamara L. Poprád és Lopuána

menten bokrokra kúszva, közönséges.

544. -S. ínbcrosuni L. termesztve.

545. HyoscyaniHs nigcr L. Törmeléken

Teplicz mellett.

VI. Fam. Scrophuiariaccaf.

546. Verbasann Thapsus L. Vágásokban

mindenütt.

547. V. Lycliuiffs L. Stokován cs Kis-Babán

a ka\'icsl3án3'a körül.

548. r. nigruin L. A Kis-Babán a kavics-

bányától nyugotra.

549.* Scropimiaria aquatica L. Sf. (K. E.

VT. p. 275) szerint nedves helyeken,

bokrok között köz. Schn. (p. 408) sze-

rint azonban e növénj' nem Ser.

aquatica L., hanem Ser. alata Gilib.

550. Se. Scopolii Hoppé. A Kis-Bab;'in a

kavicsbányától nyugotra, alul az út

mellett. (Sf. is enüíti.) |B. L. (Sch.

p. 409, W. p. 191), L. (Mih. p. 32),

B. (Asch. Engl. p. 154.)

|

551. S. nodosa L. A tepliczi patak forrá-

sai körül.

552. Linaria niinor Dcsf. A Teplicz

körüli dombokon kavicsos helyeken

ritka. [L. (Mih. p. 32, Uechtr. p. 376),

Sz. É. (Kb.)]

553. Digitális ambigua Mtirray. Vágások-

ban, fleg a Zamcsiszkón köz.

554. 1 'cronica AnagaUis L. Vízben minden-

felé.

555. V. Beccabunga L. Mint elbbi.

556. V. Chaniacdrys L. Száraz helyeken

mindenütt.
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557. r. officinalis L. X'ágások füves

helyein.

558. I'. Teucriiiin /,. Teplicz közelében a

Poprád partján lev száraz domb-

oldalon tíimegesen. [Csak : B. (Schn.

p. 412), Galgenberg (Schn. p. 412,

W. p. 7), Lucsivna melletti Kienberg

(Sf. K. E. VII. p. 351.)1

559. r. serpyllifoUa L. Tepliczi láp,

Morenseifen-völgy nedves helyein.

500. 1'. arvensis L. Szántóföldön köz.

ötil. r. Toitniefoi-tii Gmd. Szántófölde-

ken közönséges.

562. V. opaca Fries. Teplicz körül szántó-

földön (hiányzik Schn.- ben, új a

vidékre).

503. Melaiiipyruui cristaiuin L. A Moren-

seif-patak partján a Poprádtól kb. 500

lépésnyire kis területen nagyon bven.

(Schn. nem említi ; új a vidékre.

|Popova (Wetschky.)l

564. .\/. silvatiaiin L. N'ágásokban köz.

565. .\/. neuiorosiiin L. Bokros helyeken

közönséges.

506. Pcdiíularis palustris L. í.iipban.

567. Alecidloritphus purvijVifUs W'allr. f.

sieniiphylliis (Ircinli. Réten közöns.

568. A. parviJJ. Wallr. f. falhix W'iiinii.

Crrab. Réten közönséges.

569. A. üUerccdens Beck. Stokován száraz

helyeken.

570. .1. glbcr vl//. Réten nagyon közöns.

571. luiphirisia Rostkoviana Haync. Szá-

raz helyeken közönséges.

572. E. siricta Hst. Teplicz felé a

Szmolnik kavicsos helyein.

573. E. coenilea Taiisch. (?) A tephczi

lápban a források fölötti szárazabb

helyen.

574. E. moiiiaiia Jord. A V'apena-Dolka

körüli parlag szántóföldön.

575. OdontUcs rubra Giltb. Teplicz körül

a dombok kavicsos helyein.

VII. Fam. Orohanchaccac.

576. Orohanclie caryophyllacea Sinillt. A
Nagy-Baba déli lejtjén, és a Stokova

déli lejtjén Galium Mollugo-n. |_B.

(Schn. p. 424, W. p. 191.)

577. <>. álba Sieph. Csak a X.-Baba D.

lejtjén. [Csak Galgenberg (Schn. p.

425.)]

578. (). purpurea Jacqu. (coerulea Vili.)

A Kis-Baba dny. nyúlványán (a

Medzi-Horom-völgyben). IT.-itt gyj-

Szántófölde-

.\ Stokova és

tötte Fii. (Herb. Fii.) Ezenkívül csak

a Lucsivna melletti Kienbergrl, hol

Achillea millefolium-on él (Sf. K. E.

VII. p. 351 és Lucski melll (Mih.

p. 32), közölték.

579.* 0. flava Mariins. Petasites albus

gyökerén a Baiia lábánál. (Sf. K. E.

VII. 351.) [B. L. (Schn. p. 424.)]

VIII. Fam. Lentibitlariaceae.

580. Pinguicula vulgáris L. A Szmolnik

alatti nedves réten és a tepliczi

lápban nagyon közönséges.

XXII. O. Plaida'Anales.

I. Fam. Plaiitaginaceae.

581. I'lantago major. L. Útszélen, száraz

helyeken közönséges.

582. P. média L. Mint az elbbi.

583. /'. laiicenlala L. Mint az elbiii.

XXIII. 0. Rnbiaks.

I. Fam. Riibiaccac.

Shcrardia arvensis P.

ken közönaéges.

Aspernla glanca Hess.

Na-Bor sz;iraz helyein, .Szova-.Szkalán

(Sf. is említi). [L. (\V. p. 43, Mih.

p. 35, Fritze p. 51].)|

.1. linchiria L. \ Stokova füves

helyein. Ez az irodalomban említett

(Sf. K. E. VII. p. 350) egyedüli

szepesi termhelye, azonban a Her-

nád áttörésében is elfordul. (Herb.

Fii.) [L. (W. p. 41, Fritze p. 511.)J

.4. cymrnchica L. A Szmolnik és

Stokova északi lejtjén nem ritka.

Galium vernum Scop. A ! egj^ek és

a rét száraz helyein közönséges.

G. boreale L. A Szova-Szkala mel-

letti vágásban. [L. (Mih. p. 35),

Felka (Sf. K. E. VjI. p. 350), Kés-

márk (Schn. p. 204), Tátrafüred

(Czakó p. 143), Hernád áttörése

(Herb. Fii.)]

G. aparine L. Bokrok között, szántó-

földön közönséges.

G. paliistre L. Tepliczi lápban.

* G. uliginositm L. Árkokban, nedves

réteken. (Sf. K. E. VI. p. 273.)

G. anisophyllmn MII. var. síidcticutu

Tsch. Szova-Szkalán és a rét száraz

helyein itt-ott. [Csak : B. (Schn.

p. 205.)]

G. vcnnn L. A Poprád bal partján

nagyon köz., az én területemen azon-

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590

591

592

593.

594.
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ban csak a tepliczi láp forrásai körül

találtam.

595. G. Mollugo L. A Poprád mentén ós

vágásokban nagyon közönséges.

596. G. Schullcsii Vési. Bokros helyeken.

II. Fam. Caprifoliaceae.

597. Sambucus nigraL. Kertekben tenyész-

tik.

598. S. raceinosa L. Vágásokban nagyon

közönséges.

599. Vihurnuiii üpnJus L. A Poprád men-

tén és régi vágásokban nem ritka.

600. Lonicera Caprifolium L. Kertekben

tenyésztik.

601. L. Xylostmin L. A hegyek E. lejt-

jén vágásokban mindenütt.

602. L. Xylostcuin L. y. clliptica Bed:.

A Szmolnik E. lejtjén, elbbivel

vegyesen.

III. Fam. Valerianaceae.

603. "* Valeriána fficinalis LA^okvok között

nedves helyeken köz. (Sf. K. E. VI.

p. 272.)

604. T^. samhucifolia Mikan. A Poprád

p. 208) L.

T"". samhucifolia

mentén köz. [B. (Schn.

(Mih. p. 38.)]

605. F. iripteris L. Árnyékos, bokros

helyeken közönséges.

606. V. siiiiplicifulta Kahafh. A Kis-Baba

alján a nedves réten a kavicsbányától

K.-re. [Késmárki Hosszú-erd (Schn.

p. 208, Asch. p. 273) Tátrafüred

(Czakó p. 144) L. dioica ? Krzisch.)

Murányi várhegyen (dioica ?) iSzont.

M. Orv. É. Term. 1866. p. 287) Kysla-

forrás körül Zólyomban (Freyn. p.

347.)]

607. Valerianella dentata Poll. Szántó-

földön közönséges. (Sf. is említi.)

IV. Fam. Dipsaceae.

608. Knaiitia arvensis Coulf. Száraz he-

lyeken közönséges.

609. A', carpatica Heuff'. A Stokova és

Na-Bor D. lejtjén a kavicsos parlag

szántóföldön.

610. Knaiitia silvatica Diiby. Stokova

köves helyein.

611. Succisa pratensis Mönch. var. glab-

rata Schott. A tepliczi tzegmocsár
forrásai körül. [Eddig csak a kés-

márki Hosszú-erdbl ismeretes

(Uechtritz.)]

612. Scabiosa ochroíeuca L. A tepliczi

tzegmocsárban és Stokován köz.

XXIV. 0. Campanulatae.

I. Fam. Cucurbitaceae.

613. Bryonia álba L. Házak befuttatására

kertekben tenyésztik ; vadon itt nem
terem.

614. CiicurbHa Pepo L. Kertekben ter-

mesztik.

615. Cítcumis sativHs L. Kertekben ter-

mesztik.

II. Fam. Campanulaceae.

616. Phyteuma orbiculare L. A Kis-Baba

és a Szmolnik E. lejtjén száraz,

kavicsos hel3'eken.

617. Ph. fistulosvtni Reichb. A Szmolnik

alatti nedves réten.

618. Ph. spicatum L. Fürdben minden-

felé közönséges.

619. Campantda pusilla Hanke. Csak a

Szova-Szkala szikláin (Sf. is említi).

620. C. rotundifolia L. Csak a Szova-

Szkalán.

621. C. bononiensis L. Száraz helyeken a

Kis-Baba alatt köz. |Csak ; Késmárk

(W. p. 61,Uechtr. p. 361) L. (Mih.

p. 35.)]

622. r. rapmiculoidcs L. Szántóföldön,

útszélen közönséges.

623. C. Trachelimii L. Bokros helyeken

nagyon közönséges.

624. C. patida L. Réten mindenfelé köz.

625. C. persicifolia L. Bokros helyeken

közönséges.

626. C. persicifolia L. var. eriocarpa

Mert. et Koch. A Nagy-Baba északi

lejtjén.

627. C. carpatica Jacqit. A Kis- Babán

a kavicsbánya körül, Szova-Szkalán

és a Vapena-Dolka fölötti sziklán

(Sf. is említi). [Csak L. (Schn. p.

372, W. p. 58. Mih. p. 35, Panto-

csek, Asch. Engl. Uechtr. p. 376)

Hernád áttörés (Herb. Fii.)]

628. C. glomerata L. Száraz helyeken,

útszélen közönséges.

629. Adenophora liliifolia Bess. A Szmol-

nik legtetején és a Nagy-Baba E.

lejtjén ritka. [Késmárk (Schn. p.

373, ITechtr. p. 361) L. (W. p. 61,

Mih. p. 31) Hernád áttörése (Herb.

Fii.)]
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III. F'am. Coinpositae.

I. Subfain. Tnbijlarae.

G3Ü. Solidaí>o virga ainra L. Vágásokban

nem ritka.

031. N. alpcstris Ti'. A'. Nagy-Baba K.

lejtjen ritka. Schn. et Sag. (222)

szerint csak 1200 m-en felül fordul

el, említett tcrmhel3'e 950 m magas.

032. Bellis perennis L. Füves helyeken

mindenütt.

633. Astcr Bdlidiastnim Scop. (Bellidias-

trutn Michelii Cassini.) Erdk árnyé-

kos helyein nem ritka.

034. Erigcron accr L. .Száraz helyeken,

vágásokban közönséges.

035. E. droebachensis Mill. A Nagy-Baba

déli lejtjén irtásban. [E növény el-

fordulását Schn. et Sag. (p. 220) a

nóraterületrl kétségbe vonja, Szcpcs-

mcgyébl ez ideig nem is közölte

senki, csupán Liptóból közölte Gre-

gorczek és Hausknecht, azonban

ezek adatait is kétségbe vonják

Schn. et Sag. A gyjtöttem növény

teljesen megfelel a leírásnak,

kopasz, csak levelei kissé pillásak.

ivülönösen feltn ez, ha az ugyan-

ott közönséges E. acer-rel hasonlítjuk

össze.]

03(5. Homogyiic aJpiiia Cass. A Szmolnik

É. lejtjén a Vapena-Dolka fölött az

erdben (750 m magasan !).

G37. Tnssilago Farfara L. Szántóföldön

nagyon közönséges.

038. Petasitfs officiitalis Mi'inch. [hybridus

(L.) G. M. Sch.] a Poprád és Lopusna

mentén közönséges.

639. P. albus Gaerln. A Baba-hegyen

Lucsivna mellett. (Sf. K. E. VII. p.

347.)

640. Iimla salicina L. Stokován, köves

helyeken. [B. (Schn. p. 223) L.

(Mih. p. 36, Fritze p. 512) Sz. É. (Kb.)]

641. Hdianthus anniius L. Kertekben te-

nyésztve.

042. Bidens iripartHa L. A tepliczi

lápban.

043.* B. cernua L. Mocsarakban, lUlo vizek-

ben. (Sf. K. E. VI. p. 281.)

644.* Filago arvensis L. Szántóföldek ned-

ves helyein. (Sf. K. E. VI. p. 281.)

645.* GnaphaUiiiii iiliginosum L. Szántó-

földek nedves helyein. (Sf. K. E.

VI. p. 281.)

646. Gn. dioiciim L. Száraz helyeken

mindenütt közönséges.

647. Arteniisia vulgáris L. Kerítések mel-

lett köz., Nagy-Babán irtásban.

648.* .1. cainpestris L. Lucsivna mellett.

(Sf. K. E. VI. p. 281.)

649. Chrysantlíciniim coryiHbosuiii L. Kis-

Babán erdben közönséges.

050. Cli. Leticaniheinutii L. Réten, irtásban

közönséges.

651. i'hr. Lene. L. var. atrata Gaud. Kis-

es Nagy-Babán közönséges.

652. Matricaria inodora L. Szántóföldön

közönséges.

653. M. Chatnoinilla L. Tepliczen egy ház

udvarán találtam.

654. M. Partheniuiii L. Teplicz mellett

elvadulva.

655. Aiitheinis liiictoria A. Stokova kavi-

csos helyein és a Kis-Baba Ny.

oldalán tömegesen.
|
Késmárk (Schn.

p. 232) L. (VV. p. 277, Mih. p. 36,

Krzisch, Pantocsek, Asch. Engl. p.

161) Poprád, Kienberg. (Sf. K. E.

VI. p. 285.)]

656. -1. arvensis L. Szántóföldön nagyon

közönséges.

057. -4. Coiiila L. Kerítések, falak mellett,

szántóföldön.

658. Achillea millefolium L. Száraz he-

lyeken közönséges.

659. A.inillef. L. alpestris W'iinin. et Grab.

Nagy-Babán irtásban.

660. -4. distans \V. K. (A. tanacetifolia

Ali. p. p.) Szova-Szkalán (Sf. is

említi). [B. (Schn. p. 233j L. (W.

p.- 278, Mih. p. 36.)
I

661. .4. collina Becker. Nagy-Baba száraz,

napos helyein, Szova-Szkala körül

(Schn. nem említi).

662. Doronicum ausiriactun Jaci/u. Nagy-

Babán ritka. [B. (Schn. p. 234) L.

(W. p. 275, Mih. p. 37) Tátrafüred

(Czakó p. 144) stb.]

663. Cineraria campcstris Ret~. Csak a

Stokován, itt is ritka. [Csak : Késmárk

(Uechtr. p. 361) és L. (Mih. p. 37.)]

664.* C. aurautiaca Hoppé. Csak a tep-

liczi források fölötti száraz halmon.

(Sf. K. E. VII. p. 348.)

665. Senecio vulgáris L. A Szmolnik te-

tején régi vágásban.

666. S.í'/5t"os?/sL. Vágásokban nagyon köz.

667. S. Jacobaea L. Vágásokban köz.
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G68. 5. nemorensís L. X'apena-Dolka fö-

lötti völg3rben.

609. S. neinoreiisis L. var. Ftichsii Gmcl.

(S. sarracenicus L. p. p.) A lucsiv-

nai mészégetvel szemben lev he-

gyeken közönséges.

070. Carlina acaulis L. Száraz lejtkön,

útszélen.

071. Arciium toincnfosuin MiJI. Patak-

parton közönséges.

072.* Cirsium lanceolatum Scop. Útszélen

köz. (Sf. K. E. VI. p. 283.)

073. C. olcraceiiin Scop. A Poprád és

Lopusna mentén nedves helyeken.

074. C. Erisithales Scop. Vágásokban,

erdben nem ritka. (Sf. is említi).

[B. (Schn. p. 243, W. p. 254) L.

(Mih. p. 37, Fritze p. 512) Hernád

áttörése. (Herb. Fii.) stb.]

675. C. rivulare Link. Poprád mentén,

nedves réteken közönséges.

676. C. pahisire Scop. Mint az elbbi.

077. C. Eriophormn Scop. Vágásokban

közönséges.

078. C. arvcn.se Scop. Szántóföldön köz.

079.*^ Carduus itutans L. Útszélen köz.

(Sf. K. E. VI. p. 283.)

080. C. acanthoidesL. Rétek száraz helyein,

szántóföldön, vágásban közönséges.

081. C. crispus L. Irtásban és vágásban,

fleg a Nagy-Babán közönséges.

082. C. personatus Jacqn. Tepliczi lápban

és Teplicz felé a réten. [B. (Schn. p.

246) L. (Mih. p. 37, Krzisch) Po-

pova (Wetschky) Sz. E. (Kb.)]

683. C. collinii.: W. K. Nagy-Babán vágás-

ban (Sf. is említi). [Ezenkívül csak

a poprádi Schlösschen és Vernár.

(Schn. p. 246.)]

684. C. glaucvis Baumg. Szova-Szkala, a

Szmolnik tetején köves helyen.

685. Calendiila officinalis L. Kertekben

tenyésztve és helyenként elvadulva.

08(). Ccntavirea Jacea L. Réten nagyon köz.

087. ('. Scabiosa L. Réten nagyon köz.

088. C. Scab. L. var. coriacca W. K. Réten

és vágásban.

089. C. iHoníaua L. A hegyek füves helyein,

fleg a Szmolnik É. lejtjén vágás-

ban (Sf. is említi). [B. (Schn. p. 252,

Uechtr. p. 309) L. (Mih. p. 37) Sz.

É. (Kb.)]

69t). C. axillaris Wdld. .\ hegyek sziklás

helyein mindenütt, fleg a Kis-Baba

DK. nyúlványán (a Pod-Horom-vöigy-

ben). [B. (Schn. p. 252) L. (Schn.

p. 252, W. p. 279, Asch. Eng!. p.

101, Fritze p. 510) Késmárk (Uech-

tricz p. 361), Hernád-áttörés (Herb.

Fii.)]

691. r. scnsana Vili. (C. axillaris Willd.

var. stricta W. K.) Szikhis helyeken,

a Baba DK. nyúlványán.

692. C. conglomcrata C. A. Mev. (C. me-
lanocalathia Borb.) A rét szárazabb

helyein közönséges.

693. C. Cyamts L. Vetés közt nagyon köz.

II. Subfam. Liguliflorae.

094. Cichoriiiin IntyhusL. Útszélen nagyon
közönséges.

695. Leontodon aniiiiinialis L. Réten, he-

gyeken közönséges.

090. L. Mspidus L. Száraz helyeken köz.

697. L. dauuhialc Jacqit. (L. hisp. L. /3.

danubiale Jacqu.) Mindenfelé köz.

698. L. incauu.s Schraid;. A Stokova köves

helyein ritka (Sf. is említi). [B. (Schn.

p. 256, W. p. 236) L. (Mih. p. 38,

Hauskn.) Popova (Wetschky) Sz.

E. (Kb.)J

Picris hieracioides L. Szántóföldön

nagyon közönséges.

Tragopogon pratensis L. Réten, \';l-

gások füves hel3^ein.

T. orientális L Mint az elbbi.

Scorzonera huuiilis L. Csak a Kis-

Babán a kavicsbánya körül. [Csak

Rox (Sf.), Új Leszna (Czakó), Kriván

(Schn. p. 258.)]

HvpocJiocris maculata L. A Stokován,

Na-Bor-on, Zdjar-on erdben nem
ritka (Sf. is említi). [Csak L. (Schn.

p. 259, W. p. 246, Mih. p. 38),

Popova (Wetschky), Sz. É. (Kb.),

Tátrafüred (Czakó p. 148.)]

704. Taraxacum officinák Wigg. A rétek

és a hegyek szárazabb helyein min-

denütt közönséges.

705. Lactuca muralis (L.) DC. Vágások-

ban közönséges.

700. Lapsana coinimiuis L. Vágásokban

mindenütt.

707. Freiiaidhcs ptirpitrea L. .\ .Szmolnik

és Nagy-Baba vágásaiban nem ritka.

708. Sonclms oleraceiis L. Szántóföldön

nagyon közönséges.

709. .S", aspcr L. Szántóföldön nagyon köz.

099.

700.

701.

702.

703.
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710.

711.

712.

713.

714.

715.

71G.

I II .

S. arvcnsis L. Szánlóföldün nagyon 718.

közönséges.

.S". uJii^'inostis M. Bich. (S. aiv. L. 719.

\'ar. uliginosus M. Rieb.) Szántó-

földön közönséges. 720.

Crcpis hicHiiis L. Szántóföldön köz.

C. iedorum L. Szántóföldön köz. 721.

C, praemorsa Tausch. Réten ésTepIicz

felé a hegj'cken nem ritka (Sf. is említi),
i

722.

[Csak L."(W. p. 240, Kb. M. t. T. 723.

p. 101, Mih. p. 38) Sz. É. (Kb.)l

C. succisaefolia Tausch. Tepliczi láp- 724.

ban. [B. (Schn. p. 2(34, Uechtr. p.

369, Asch. Eng. p. 153) L. (Mih. 725.

p. 38, Kb. M. K. T. p. 101), Új- 726.

Lesznai patak (Czakó p. 148.)]

('. Jaqniiii Tausch. .\ Baba déli lejt- 727.

jén »;ngó kó'omolvány közt« (Kb.

M ?: T^ p. 111 ; .Sf. is). |B. L. (Schn. 728.

p. 261, W. p. 240) stb,)l

('. aJpesiris Tcmsch. Tepliczi hegyek 729.

eldombjain (Herb.tatr. Schn. p. 265).

[Csak L. (W. p. 239, Mih p. 37.)]

C. grandiflora Tausch. A kavicsbánya

alatti réten, a tepliczi lápban.

C. paludosa (L.) Möuch. Tepliczi

lápban ritkább.

Hieracium serotiiiiiiii Hosl. A Szova

.Szkala körül.

H. subcaesitttn Frits. A Kis-Babán

a kavicsbánya körül az erdben.

H. i'iilgaium Fries. Erdben mindenült.

H. vulgatiim Fries. var. rainosiiin

W. K. Szova-Szkalán.

H. silvaticum L. Erdben, vágások-

ban mindenütt.

H. cyiiiosíim L. Szova-Szkalán.

H. Baiihini Schiilf. Száraz, füves

helyeken mindenütt.

H. Auriciila Laink. et DC. Tepliczi

lápban.

H. Pilosella L. Erdben és réten

nem ritka.

H. ScJuillcsii Schtiltz. (.XuricLilu X
pilosella.) A Kis-Babán a lucsivnai

mészégetvel szemben.

E közlemény, mely korántsem tart igényt arra, hogy úgy tekintessék

mintha a terület növényzetét egészen felölelné, a budapesti kir. m. Tudomány-

Egyetem növénytani intézetében ké.szült M á g ó c s y - D i e t z Sándor dr.

egií^etemi nyilvános rendes tanár, az intézet igazgatója utasításai szerint. Mivel

volt az, a ki fel tudta bennem kelteni a florisztika iránt való kedvet, a kinek

felszólítására határoztam el, hogy a Baba-hegycsoport növényzetét tanulmányozni

fogom — és a ki munkálkodásomban szóval és tettel min.1ig a legnagyobb

jóakarattal támogatott : els sorban az érdeme, hogy e dolgozatom létesült.

Thaisz Lajos, a budapesti magyar királyi vetmagvizsgáló állomás

asszisztense volt szíves elvállalni ama nagy feladatot, hogy a Baba-hegy-

csoporton gyjtött ösizes növényeimet átvizsgálja és a meghatározások közben

elkövetett hibákat kijavítsa. Az Orchidcaceae-családbeli fajokat, a Hieracium okát

és még néhány más kétes növényt Simonkai Lajos dr. egyetemi magán-

tan ír volt szíves átnézni. A dolgozatomhoz szükséges könyvek nagy részét

Filarszky Nándor dr., a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályá-

nak igazgatója, saját könyvtárából a legnagyobb készséggel engedte át használatra.

Mivel a térképeken az egyes helyek megnevezései nagyon hiányosan vannak

bejegyezve, az elnevezésekre vonatkozólag S z 1 e n c s i k tepliczi körjegyzhöz

és \' á r a d y - S z a k m á r y Adorján lucsivnai földbirtokoshoz fordultam fel-

világosításért, mint a kik ezt a területet legjobban ismerik. A dolgozatomban

használt helymegnevezések nagyrószt általuk jutottak tudomásomra.

I'^ogadják mindazok, a kik e munkámban akár tettel, akár szóval a tudo-

mány erdekében támogattak, ez úton is hálás köszönetemet.

Növénytani Közleménj'ek. lOO.'í. IT. kötet, 4. füzet. 11
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Gombocz Endre: Az els magyar növényenumeráczió,

Deccardtól.*

Deccard Kristóf János 1686-ban október 21-ikén született Sopron-

ban. Atyja János Jakab és anyja Lewald Barbara polgáremberek voltak.

Deccard, a kit kartársai egyenessége, lelki tisztasága és egj'szerségc miatt

második Cato-ként tiszteltek, ragyogó ékesszólása miatt pedig mint magyar

C i c e r o-t ünnepeltek, hazánknak abban a korban egyik legképezettebb botani-

kusa is volt. W e s z p r é m i,** a ki vonzóan írta meg életrajzát, Linnéliez

hasonlítja, mint a ki szintén már kora gyermekségében nagy érdekldést árult

el a természeti tárgyak iránt. Míg szabad idejében a soproni lajthamész-kbá-

nyák kövületeit tanulmányozza és növényeket gyjt, az iskolában Horatius,
V i r g i 1 1 u s, H e s i d u s és T h c o k r i t o s müveivel foglalkozik botanikai

szempontból. 1707-ben több társával Wittenbergbe ment, a hol a rektor,

W e r n h e r Boldizsár nagyon szívesen fogadta. Itt egyrészt az akkori német-

ség Cicerója, B e r g e r Vilmos János töltötte el lelkesedéssel, másrészt

mathematikai tudományokat hallgatott és fképpen a botanikával ismerkedett

meg tudományosan Heucher Henrik híres botanikus és egyetemi tanár veze-

tése alatt. 1712-ben az elagott Fridelius rektor helyébe t hívták meg haza,

a hol a soproni lyceum dísze lett, mert » hasonló tudományos készültség és

tanári képesség férfiút hazánknak kevés tanintézete bírt ez idben felmutatni.****

Itt rektoroskodott 28 esztendeig, míg egy sajnálatos esemény állását elhagyásra

kényszerítette ; 1738-ban t. i., midn a jenai latin társulat tagjává választotta,

a beküldend értekezés tárgyául a magyarhoni evangélikus tanítók sanyarú

helyzetét választotta. A levelet 1740-ben el is küldötte, de olyan vigyázatlan

volt, hogy a gúnyirat másolatát megmutatta a július 11 ikén az intézetet meg-

látogató vendégeknek. Úgy látszik, valamelyik pap sértve érezte magát, mert

D e c c a r d-ot már július 16 ikán a konvent elé idézték és »midn levelében,

melyben az iskolai patronátus általánosan tudatlansággal, a' múzsák megveté-

sével, az iskola iránti közönyösséggel, a' tanárokoni zsarnokoskodással vádol-

tatik valami vétséget látni semmiképpen sem akart, miután abban sem személy,

sem intézet névszerint felhozva nem volt, ugyan azért a' konventet, mely a'

gúnyiratot legközelebb is maga ellen intézzeltnek tekintette megkövetni egyáltalán

fogva vonakodott, hivatalából rögtön elmozdíttatott. «*

Az év végén kénytelen volt nyugalomba vonulni, megelégedve 150 frt. nyi

nyugdíjjal ; 23 esztendeig élt még családja körében, minden idejét tudomá-

nyos vizsgálódásoknak szentelve. Wcszprémi szavai szerint »vir meritis

gravis ita vi.xit in otio ut semper esset in negotio«. Legnagyobb gyönyörsége

mindvégig a botanika maradt. Volt szép botanikai kertje, melynek csodájára

jártak a vidékiek, st külföldrl is sokan látogatták. Sokszor jutottam arra

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi márczius 11-iki ülésén.
** W e s z p r é m i István. Sucoincta inedicorum Hungáriáé ct Transsilvaniae

biographia. Viennae. 1787 Cent. IIL Decas I- -11. p. 31—98.
*'* Müllner Mátyás. A soproni cv. ftanoda törtenete. Sopron. 1857. p. 75.

t U. 0. 69. old.
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a gondolatra, hogy azok a növények, melyeknek a soproni gyümölcsös kertben

való tenycszésük valóságos rejtély volt elttem (Parnassia palustris L., Listera

ovata DC. stb.) nem-c az botanikai kertjének a maradványai ? Kés vén-

ségében is egész napokat töltött a szabadban, horman rendesen csak a kés
alkonyat vezette vissza. Akkor is a néptelen utczákon tért haza, nehogy

emberrel találkozzék. Magába zárkózott ember volt mindig : »alienus a volup-

tate etinm licita : risus in ore rarissimus : lucem et consortia fugiebat : in

contemptu apud turbam barbaram, leguleios et rabulas ; amatus tamen a

bonis.«* Meghalt 17ü4. márczius 19-ikén, 78 éves korában.

D e c c a r d számos kiadott beszédein, történelmi és klasszikus munkáin

kívül több jelents botanikai müvet írt. Ezek közé tartozik a W e s z p r é m i

ismertette »Observationes botanicae Deccardianac« (kézírat, mely valószínleg

elveszett). Ezeket a megfigyeléseket különböz növényeken tette D e c c a r d és

rendesen a klasszikusokhoz való vonatkozásaik vannak feltüntetve. Terjedel-

mesebb és jelentsebb munka lehehett a mezei gazdaságról szóló 3 könyve,

melynek hollétét ugyancsak nem tudni és a melynek kéziratban ez volt a

czímc : »Rei rusticae Hungaricae Libri III. congesti indefessa industria et

laboré Clar. Matthiae Belli, polyhistoris quondam inter Hungaros celebcrrimi

et Jo. Christophori Deccardi, olim Kcctoris Sempron. Gymn. evang. aucti

observationibus a duumfratribus conjunctissimis, Jo. Guillelmo Deccardo

Med. Doct. et Jo. Christophoro Deccardo Societ. Lat. Jenensis Membro

honorario.« Mindenesetre kár, hogy az értékes mü, mely második részében

6 paragrafusban bven ismerteti a magyarországi kerteket, orvosi kerteket,

a gyümölcstenyésztést, nem maradt meg az utókornak.

Munkálkodásának legértékesebb eredménj'e bizonyára az, a melyet most,

mint a legels hazai növényenumerácziót ismertetni kívánok. »A Flóra Sem-

proniensis t« D e c c a r d Loew Frigyes Károly társaságában állította össze, fia

Deccard János Vilmos pedig újabb észrevételekkel, orvosi megjegyzé-

sekkel bvítette ki. L o e \v ugyancsak olyan jelesen képezett botanikus volt,

mint Deccard. lOOO márczius 20-ikán született Sopronban és miután Halieben,

Jenában tanulmányait elvégezte, megszerezvén a doktori czímet, rövid soproni

tartózkodás után Bécsben 16 esztendeig császári oryos volt. 1738-ban visszatért

Sopronba, a hol minden idejét a botanikának szentelte és D e c c a r d ot a »Flora

Semproniensis« megírásában támogatta. Meghalt 1741-ben. Ezekbl és a kéz-

íratnak néhány adatából egész világosan megállapítjuk, hogy a »Flora Sem-

proniensis« megírása 1739 ben kezddött és 1740- ben ért véget.

A »Flora Semproniensis« tulajdonképpen els része lett volna a

késbb megírandó »Flora Pannonica«-nak, melynek egy része Loew kéz-

iratai között már valószínleg meg is volt. Ennek tökéletes befejezése minden-

esetre szemük eltt lebegett e buzgó botanikusoknak. Kitartásukat és az ügy

iránt való lelkesedésüket az a körlevél is elárulja, amelyet Loew 1739-ben

bocsátott ki és több helyen le is nyomatott. A levél tartalma ez : »Epistola

ad celeberrimos omnium regionum Botanicos, qua de Flóra Pannonica con-

* W e s z p r c m i, U. o. 88. old.

11*
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scribenda consilium cum ipsis communicatur et singuli ad commercium bota-

nicum, mutuamque rariorum plantarum seninumque commuiiicationem invi-

tantur. Sempronio 1739. « Mi lett a felhívás eredménye, homály födi. Való

az. hogy ha L ö w-öt a halál olyan korán cl nem ragadja, ma talán egy

XVIII. századbeli »Flora pannonica«-val volnánk gazdagabbak !

Sajnos, hogy az eredeti »Flora Semproniensis« hollétét nem tudni* és

csak a kézírat másolata van meg a soproni ev. lyceum nagy könyvtárában,

ez is czímlap nélkül. E kézírat két negyedrél, szürkéskék lemez papirosba

foglalt könyv, összesen 960 oldalnyi terjedelemben. Az els kötet második

számozatlan oldalán a következ magyarázó czímet találjuk :

Der Titel welchen D. Dsccard vor sein Mst. dieser Flóra in einc

zierliche Einfassung von Jo. Georg Hertel Aug. Vind. mit ro'.her und

schwartzer Dinte geschrieben ist folgender :

Flóra Semproniensis

ordine aJphahetico proposita

seii

Consignatio plantarum, frtiticttm, flonim arhoruin in agvo Scmpronicnsi

occiirrentiuiH

Facta per Dniiniviros

Car. Frici. Lörv M. D. et Pract. Sempr. et Jo. Christoph. Deccard Gynin.

Seinp. Rect. denito revisa et recognita novisqiie aniniadversionibns et obser-

vationibits íiini Botanicis tiiin Medicis vires et iisinn herbanim couceruentihits,

hinc inde locupletata

opera et studio

Jo. Guillelmi Üeccardi Sempr. Hung. Med. Dr. et Pract. Hicrauf folgt

etwas ad Benevolum lectorem, worinn Verscliiedenes zum Lobc jener Cele-

berrimos quondam duumviros gesagt und eine wohlgemeinte Aufmuntcrung

zur Kráuter- und Biumenkenntniss mit einem herzlichen Vale L. B. et studiis

nostris porro fave, beschlossen wird. Am Ende des Msts ist noch befind-

lich : De praestantia arborum fructiferarum in agro Semproniensi occurrentium

et industria cultarum ob delectationem studii herbarii conscripta et consignata

per D. C. D. wie man leicht denken kann, höchst elend mager und unvoll-

stándig, aber dafür mit hübschem versiculis rythmis und d. g. gevvürtzt.

A másolatban csak az enumeráczió van meg, a mely e czímlap után

következik és 1098 növényt fogkil magában. Sok ezek között a kerti és

külföldi növény, különösen pedig az alfaj és alak, melyekre szinte szrszál-

hasogató módon terjeszkedik ki. A növények betrendben vannak elsorolva.

A kétncv nomenklatúrát természetesen még nem ismerték (Linné eltti

idkben élvén) és így az egyes növényeket sokszor nagyon fárasztó, egyjclentés

(synonym) nevekkel jelöli. A lelhelyek bségesen és nagy helyrajzi pontosság-

K a n i t z amaz állítása, hogy az eredeti kézírat is megvan, B r e d e t z k y
(Topographisches Taschenbuch für Ungarn auf das Jahr 1802) szavair.ak hibás értelme-

zésébl ered. B r e d e t z k y is csak a mdsolatríSl szól, mely akkor K o n r a d i

József soproni városi physikus tulajdonában volt.
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gul vannak megadva. A virítás ideje az összes hónapokra kiterjeszkedik, itt-ott

ilyenformán még pliacnologiai megfigyelések nyomára is akadunk. így meg-

jegyzi, hogy az Anemone Pnlsalilla L. 1739-ben már februárius vége eltt virított,

1740-ben pedig még április végén is talált virágzó példákat. A magyar nevek

majdnem mindenütt közölve vannak, kár azonban, hogy csak Páriz Pápai
V. C a 1 e p i n u s után.* Majdnem valamennyi szakasz végén ott találjuk késbbi

idk pótlása gyanánt a Linné-féle neveket és ezek betiben ugyanazon kéz

vonásaira ismerünk, a mely a föntebb ismertetett czímlapon már szemünkbe

tnt. Hogy ki írhatta ezt, nem tudni ; annyi bizonyos, hogy késbbi idkbl
származik.

D e c c a r d és L ö \v a L i n n é eltti botanikai irodalmat kitnen ismer-

ték ; mutatja az a bséges anyag, a mit a tlóra megírásához felhasználtak.

Alapmunkákul a két B a u h i n és C 1 u s i u s dolgozatait vették, a füveknél

Scheuchzcrus Agrostographia-ját. Sok helyen találunk ezen kívül idézé-

seket Dodonaeus, Barrelier, Dioscorides, Gesner, Knaut, Lobelius, Loeselius,

Magnói, Morison, Parkinson, Ray, Ruppius, Tabernaemontanus, Volkammerus,

Matthiolus, Triumfetti mveibl.

Mint botanikus, Deccard minden bizonyára a legszerencsésebbek és a

legélesebb szemek közé tartozott. Bizonyítja ezt mindenekeltt a növényeknek

száma, melyeket az akkori idkhöz képest bámulatos éles látással aránylag olyan

kis területrl el tudott sorolni. Természetes azonban, hogy korában, mikor

a morfológiai irányelvek nem igen voltak megállapítva és a faj fogalma olyan kis

mértékben volt körvonalazva, is hibákba esett. Sokszor jelentéktelen különb-

ségek miatt egyedeket sorol el, fontos morfológiai tulajdonságokat elhanyagol.

A virágok színbeli viszonyait nagj'on pontosan tanulmányozta, följegyezte

ezen kívül — kár hogy rendesen csak nagyon hiányos leírással — azokat

az alakokat is, a melyeket kora irodalmából meghatározni nem tudott ; innen

van, hogy a Flóra Semproniensis-ben már sok ol3fan formát, alfajt és néha

fajt is találunk leírva, melyekrl csak 100—150 évvel késbb találunk említést

az irodalomban. íme néhány példa a színbeli megfigyelései közül:

Cynoglossuin officináié L. »ex albo et puniceo variegato, quod raris-

sinum est. « I. 293.

Symphytiim officináié L. világos-sárga és bíborvörös virágokkal. I. 251.

Cirsiuui eriophorum Scop. fehér virágokkal (I) I. 169.

* Legyen itt egy példa az enumeráczió módszerének az ismertetésére; p. o. az

Adonis vernalis : »Adonis montanis, perennis fi. amplo luteo. H. B. Ruppii 144.

Ranunculus foeniculaceis foliis hellebori nigri radice H. R. Monspcl. Helleborus niger,

tenuifolius, buphthahni flore C. B. P. 18(3. Helleborus Hippocratis Tabernaem.

icon 721. Floret Aprili atq. Majo unter den Gestráuss und auf der Wiese nachher

Mörwisch und vom Rastkreuz nach dem Neuberg und weiters auf den Wiesen nach

Wolffs, auch unter den Gestráuss gegen Wolffs copiiose, ctiam versus Posonium

aliaque Pannóniáé lóca ; Idem est cum Helleboro nigro ferulaceo, caule geniculata,

tlore magnó tulipae min. instar Mav. Br. Chr. Mentzelii Majo copiose versus Harkau

in pratis und hinter Wolffs copiose in locis montosis versus Holling, S. Andre, bey

meinen Sauriessl.

Adonis vernalis L. Sp. p. 771. (I. k. p. 17.)
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Cüuipantila rotiindifolia L. kék, bíborpiros, ibolyaszín és fehér

virágokkal. I. 159.

Galiiim veriiin L. »flores jam sünt . pallidiores jam saturatiores.«

I. 397. a f. paliidum vagy talán valami fajkeverék ?

Ononis spinosa L. fehér cs vörös virággal.

Az Ancmone silvestris L. alatt egy fölemlített változatban a nagyon

ritka /. piirpttrascens G. B.-rc ismerünk. I. 53.

Az OrcJiis Morio L.-nél egész sorozat színváltozatról emlékezik meg. *

Valószínleg találla már az Orchis incarnata L. var. lanceolata Reichb.

hl., esetleg a var. ochroleuca Schur-t is.**

A Cerinthe ininor változatai között találjuk a Cerinthe maculata M. B.t.

a melyet így jellemez : »Flores sünt minores, lutei purpureis maculis

distincti . . . fólia tamen in parte aversa aliquantulum maculata erant.« I. 203.

Sok színváltozatot említ a Corydalis tuberosa DC.-nál *''*
is, többek

között a C. albiílora Kit.-t, ugyanitt a C. tuberosa DC.-t és C. solida DC. a

murvalevelek szerint is megkülönbözteti : »Foliolis üores intercedentibus

integris« ill. »foliolis flores intercedentibus incisis.*

Találunk fölemlítve egy Myosotis-t is, a mely vagy a versicolor Reichenb.,

vagy talán annak var. lutea DC. Prodr. X. 109 változata lehetett. +

Szól egy Brunella-ról »flora s. galea coeruleo punicantc bárba albicante«

mely kétségkívül a Brunella grandillora X laciniata fajkeveréke. (Brunella

bicolor G. B. v. variábilis G. B.) II. 751.

A BelJis perennis L. alakjai közül feltalálható nála a /. colorala (Petemi.

FI. Lips. 619)-t és a var. lior/ensis L., valószínleg elvadulva. "1+

* II. 669—670 . . . deprehendi flore jam (1) pttrpureo satnratiore, sivc atroru-

bentc elcgantissimo, capitulo sub calcari, vei corniculo, modo crassiore modo tenuioro,

contorto cum totó spicae caule vcl magis vcl minus quoq. purpurascente, (2) piir-

pureo saturaliore tristiore tamen atq. inamoeno magis, capitulo sub calcari, cum spicae

caule, eodem tristi modo etiam purpurascente ; cdore graveolcnte inamoeno pollebat,

(3) piirpurco violaceo, barbae laciniis cleorsum reflexis atq. sibi invicem implicatis,

clausis, (4) purpureo violaceo, satnratiore, barbae laciniis non reflexis, nec clausis sed

apertis, (5) purpureo diluliore, cum spicae caule modo virescente, modo etiam aliquan-

tulum purpurascente, (6) carneo (7) albicante graveolente atq. sambuci férc odoré.
**

II. 669. Fólia habét augusta, striata, plantagini augustifoliae quodammodo similia,

ílores ex carneo candicantes; bárba tamenpunctis atq. galea lineis exigniscarneis interstincta.

***
II. 855 . . . albo foliolis flores intercedentibus integris copiosissime. Color

autem lloris ibidem nunc albus nunc subflavcscens, vei quasi subvirescens in fioribus

tamen superioribus minusque adhuc apertis tantum inferioribus existentibus albis,

quam differentiam hic soli aetati, plantarunque majori, vei minori perfectioni et

apertioni tribuo, nunc albus, ratione galeae aequc, atq. barbae tamen linca purpureo

notatus, (2) purpureo violaceo, foliis flores intercedentibus integris (3) purpureo

saturatiusque rubente, elcgantissimo, lloribus egregie rubentibus, foliis flores inter-

cedentibus integris, odoré suavi etiam polet (4) rubro purpureo dilutiore. II. 855.

t II. 625. Hujus floris umbilicus est luteus et aliquando in agris aridis et

lapidosis occurrit flore fere totó luteo . . .

tt I. 117. » . . . ex albo atq. purpureo niixto (2) albo aeque, atquc ex albo et

purpureo mixto, ex eadem radicc (3) albo pleno magnó, occurrit lun. in pratis Wan-
dorffensibus.
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Morfológiai megligyelcsci és följegj^zései közölt is több érdekes ada-

tokra bukkanunk, a már elmondottakon kívül.

A i>lachys ircia L. különböz alakjairól szó!, közöttük a f. latifolia-t is említi.

A >->Lycopus foliis hirsutis, nec non in profundas lacinias divisis« a

L. europaeus var. pubescens Benth.-ra vonatkozik. II. 565.

»Leitcaiil/ifiiiiiin viilgarc, caule villis canescente pedig a Chrysanthemum

Lcucanthemum L. f. hispidum Bönn-rc. II. 525.

Említi a Plantago média L. var. Urvillei Opiz. (P. oblongifolia Schur.)t

is : »Plantago latifolia hirsuta média Ibliis angustioribus multoquc longioribus,

quam hirsuto major donata^'. II. 735.

A Catiipaiinla persicifolia L.-vól a.z találta, hogy »in locis montosis minor

est, quamvis majorem obstineat norem.« I. 159. A Campaniila glomerata két

gyakoribb változatát szedte : »eandem foliis cum caule jam magis glabris

(^=; var. glabra Bluff und Fingerh.) jam lanugine pubescentibus (^ farinosa

Rochcl)«. Ugyanitt említi meg apró és nagy, kék és fehér virágú alakjait. I. 159.

A Scrratula tindoiia L. II. 829. alatt a » foliis omnibus profundius

incisis atq. divulsis« ban a var. pinnatitída Kit. ra, viszont a »foliis omnibus

serratis sed incisura carentibus«ban a var. lancifolia (íray (^= intcgrifolia

Wallr.) ra ismerünk.

A Lysiuiachia vulgáris L.-x\é\ egy örvben 2—3—4 st 5 levelet is

figyelt meg.

Kétségtelen, hogy ismerte már a il/wícarí leniiijloriiinot, melyet Tausch
1841-ben írt le a Flora-ban. Erre vall a II. 620, lapon a következ leírás:

»]Muscari nemorense, comosum, coerulco-purpureum, foIio augustiore. Hya-

cinthus comosus, major augustiore folio, tenuiore coma, la.xiore tamen et

elegantiore, minoreque bulbo, floribus comae proximis cum ipsa coma ex

coerulco purpurcis. Ugyanitt említi a Mnscari raceinostim L. nagyon ritka

fehér virágú változatát (»dilute exalbido«) is.

A Silene Otites L. pol^'gamiaját már megfigyelte.*

S c h e u c h z c r u s Agrostographia-ja nyomán pontosan tanulmányozta a

füveket és sok aprólékos változékonyságot jegyezett föl.**

* II. Haec plánta omnino cliffcrt a reliquis lychnidis, muscipulae et vesicariac

speciebus ; Siquidem flores habeat duplicis gcneris, alteros solis staminibus ornatos et

majores alteros verominores et solis pistillis embryoni insidcntibus. Eidem semine

duac nascuntur 1. fiore majusculo quae sterilis 2. séminifera minre flore.

**
I. 419. Dactvlis glomerata L. : »Stamina floris apices sustinent, ex lutescente

communiter albicantes, locis alpestriluis laetc plerumque purpu:escentes«. (Scheuch.)

Ego autem deprehcndi apices et ex lutco albicantes purpurascentes, et purpurascentcs

aeque atq. luteos in eadem plánta distinctissimos. In pratis Wolffsensibus ad lacum Pisonum

inveni id ipsum apicibus purpurascentibus, copiosissime etiain apicibus can- didissimis.*

I. 421. »spica tota viridi« (Setaria verticillata Fal).

I. 421. »spica ex viridi lutescente« (Setaria viridis Pal).

I. 425. »Paniciila in nosU'o erat ex viridi et spadiceo varia, locustae distichae

et veluti pennatae, exteriorum folliculorum apices hrevibus pilis hirsutae.» A Festuca

ovina L. alatt; talán a var. hispidula Hackel ?

I. 429. »Color paniculae variat, qui albescens saepe aliquando subpurpureus, et

veluti roseus.« Holcus lanatus L.-nél.
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Több érdekes és ériékes megjegyzés található még az egyes növények-

nél, de a hiányos leírás (dlagnosis) miatt legtöbbször még közelítleg sem

tudtam megállapítani, hogy tulajdonképpen mire vonatkozhatnak.*

Lehet, hogy tudott már akkor más botanikus is ezekrl az alakokról,

de minthogy D e c c a r d ugyancsak önállóan ismerte fel ket, kitn megfigyel

tehetségébl mitsem vonhatunk le.

Szól közben az egyes növényeknek a hasznáról és káráról, de az ifjabb

Deccard orvosi animadversioit és observatioit hiába keresnk a másolatban.

A föntebbiekben igyekeztem megismertetni D e c c a r d-ot és mvét, kiemelve

azt, a mi esetleg botanikusainkat nagyobb mértékben érdekelhetné. Világra

szóló fölfedezései nem voltak, de a mit szk körén belül az akkori viszonyokhoz

képest megtehetett, azt meg is cselekedte. H, odaadó, lelkes és nagy képzett-

ség mívelje volt a botanikának hazánkban olyan idkben, a mikor Linné
tudománya bizony még vajmi kevés elismerésre talált. Mint az els magyar

enumeráczió írója, mit magyar ember magyar területrl írt, megérdemli, hogy

megemlékezzünk róla. Adatait, melyek úgy történelmi mint növényföldrajzi

tekintetbl érdekesek, a »Flora Hungarica« vagy Sopron-vármegye flórájának

írója eredménynyel fogja használhatni.

* Ezek közül itt közlök néhányat, talán avatottabb szem fel fogja ket ismerni.

L 41. »Alyssum incanum, llore luteo, citrino, maiorc, foliis oblongis augustioribus

elegantissimum sine dubio a prioribus (t. i. A. calycinum L.) non modo sed et a

Clusisi Alysso minimo diversum . . .

I. 146. (.Ajuga pyramidalis L.) . . foliis amplissimis, foliis minoribus longe'

lannginosis tamen profundisque crenatis.

I. 37L (Filipendula hexapetola Gilib) petala inFerius purpurascunt.

II. 671. ». . . inveni jam aliam similem galea, atq. calcari albicantibus
;
jam

demo aliam ampliorem, non modo spica crassiore sed et lloribus majoribus atq. bárba

albicante, de purpura ctiam nonnihil participante, a prioribus recessisse, utut puncta,

atq. lineae saturatius purpurascentes abductae in omnibus sempcr annotatae fuerint.

II. 672. »Eidem (t. i. Orchis ustulata L.) similem longe tamen ampliorem,

speciosore crassiorequc spica atq. labro ampliore, pluribusque punctis purpureis picto.«

II. 741. »Polygonatuni L tlore odoro Clus. Hist. Pan. 203. Sequ. Caulem habét

striatum, non admodum inflexum, fólia prout in vulgari, alternatim circa caulem dispositi,

sed brevioribus spatiis, minora tamen firmiora neq. moUia ex singulis alarum sinubus

unus aut duo at trés flores exeunt, brevibus, magnaq. ex parte singularibus inhaerentes

fiediculis, majores et odoré oxyacanthae«. E mellett említi a latifolium Dcsf., vul-

gare Desf. és multiflorum All.-t is.

II. 899. »Trifolium niontanum. purpureum, minus spica llosculorum crassiore,

summo cauli, sine pediculo, adhacrenti et quasi inter fólia maculosa latente, dcpre-

hendi.« A Trifolum pratense L. alakjai közt.

U. 905. » . . in eadem plánta flores non solum candidos; sed et purpurascentes

in tenuissimas lacinias dissectos, odoris suavissimi lunbilico virescentc et purpuras-

cente, lanugine hirsuto. Inveni codem loco floribus candidis tantum ; flore dilutius

, rubente tantum. « A Dianthus superbus L. alatt.
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Simon kai Lajos: Ujabb adatok Budapest növényzeté-

nek ismeretéhez/

Budapest ós vidéke növényzete, abban az idben, 1870 és 1875 között,

a mikor tudásom még a magyar y>alina tttaíer« a magyar Tudomány-Egye-

tem emlin növekedett : nagyon gazdag volt természetes színekben, fajok

sokaságában és változatosságában. Manap a kultúra nyomult elre.

A kultúra kifejtette formácziók és színek, meg fajbeli gazdagság az

uralkodó. Csak kultiválhatatlan, csak hozzáférhetetlen helyeken vannak még
meg a nyomai annak az eredeti természetes növényzetnek, a mely egykoron c

vidéken díszlett.

De még manapság is akad az ilyen, a kultúrának végleg le nem fog-

lalt helyeken némi megfigyelni való, a mi a régibb botanikusoknak — nem elég

intenzív — íigyelmét kikcri.ílte.

D e g e n Árpád és F 1 a 1 1 Ív á r o 1 y tagtársaink új fúfajokat vagy

fajváltozatokat fedeznek föl még mindig Budapest környékén ; ilyen pl. az

Alropis paniionica Hackcl, mirl tudomást szerezhetünk a Magy. Bot. Lap.

1902-ik évi 41-43ik oldalain.

íme most magam is elállók néhány olyan növénynek a közlésével, a

melyek eddig Budapest vidékérl ismeretlenek voltak, vagy legalább is új

érdekes termhelyük miatt említendk. Ilyenek a következk.

1. Ccnlaitrea nigrcscens WiUd. Egyetemi tanítványa'mmal együtt gyüjtém

a folyó év szeptemberében Rákospalota mellett, ott a hol a Rákos vizén a

palotaiak fürdt építettek. Bven terem ott a kaszálós réteken. Eddig a

C Jacea-yal téveszthették össze botanikusaink.

2. Hypciictini elegáns Steph. Ez bven terem a Csíkihegy napos

füves helyein Budaörs mellett. Tauscher gyüjté 1869-bcn Ercsi közelében a

»Bolondvár«-on, a hol én is megtaláltam.

3. Valamint az elbbi, úgy a Csíkihegyen és onnan a Kisgellértig

term Picris spiniilosi Beit. \<, középtenger-melléki növény. Szikár, napfényes,

mészköves talajon terem ez itt nálunk, akár csak az adriai Karszt mellékén.

4. Festuca pseitdonibra Schtir. Ez a Csepel-Sziget duna-melléki homok-

ján elég bven terem, Soroksár átellenében. Egyetemi hallgatóim is szedték

ott 1902. évi május hónapban velem együtt.

5. Festuca stricta Hst. Ez nem egészen új adat Budapestre nézve,

mert Ha ekei Festuca-monografiájában, Gerenday példánya nyomán
»Budáról van közölve a Rákosról*. Bven terem ez a Csíkihegy napos,

kövecses hegylejtin Budaörs mellett, valamint a Csepel-Sziget homokos mezein

Soroksárral szemközt.

6. Aniinin síibracemosimi Siiiik. Erd. tlor. 340. sub Lappá. (Arctium

minus X május). LTtak burjános bojtorjános pariagain Budapest mellett a

Hvösvölgyben és Ü-Budán, elég bven.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki

ülésén.
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7. AnlhyJUs vulgáris (Koch.). Kerner és Borbás adatai szerint

Budapest környékén csak az AnthyJUs polypyhlla Kit. iaonos. A Csíkiliegyröl

cs a Farkasvölgy környékérl már évekkel ezeltt láttam példányokat, a

melyeket A. vidgaris-nak. határoztam meg. Az idén e K o c h-féle fajváltozatot

Margitliget mellett is szedem az Oszolj heg^í^en, de legtöbb van belle a

Csíkihegyen.

8. Riccia ininima L. Bven terem a Kérberek egyik füves kúpján,

Budaörs közelében.

Ü. Alniis sitbincana (glutinosa X supcrincana) Simk. Akad. Közi.

(1879.). — Az Aliiíis glutinosa társaságában bven szedtem egyetemi hall-

gatóimmal együtt a Csepel-Szigeten még pedig a Duna soroksári ágának

mellékein.

10. Polypogon monspelieuse (L.). Noha hihetleg Fiume vidékérl a

vasúttal, annak szállítmányaival behurczolt növény lehet, mégis közlöm, mint

olyant, mely elég bven volt található a múlt években az Angyalföld és

Rákospalota között lev vasút mentén.

Ez újabb adatok elsorolásakor nem hallgathatom el abbeli nézetemet,

hogy immár szükségesnek mutatkoznék Budapest és vidéke növényzetének

egy újabb és lehetleg diagnózisos átdolgozása. Azóta, 1879 óta, a hogy a

Borbás müve megjelent, sok új adat lett ismeretessé a székesfváros határá-

ról és vidékérl és ezek összegyjtve — vagy legalább is együttesen közölve —
sehol sincsenek. Azóta majd egy negyedszázad múlt már el és egyes növény-

fajok legalább bizonyos helyeken kipusztultak flóránkból, így pl. az Alyssum

orientale Fritsch, a letarolt Gellérthegyrl és a Cyclamen europaeum L.

az Istenhegyrl. Azóta a kultúra nagy területeket foglalt el Budapest kör-

nyékén a szabad természetbl, átalakítva, megmásítva a flóra jellegét és

arczulatát. x^zóta sok helyesbítés is történt a Borbás felsorolta vagy utóbb

közlötte adatokon: így pl. a Borbás »Hieyaciuui clanubiale«-']a manap

= Hieracinm porphyritae Schiiltz \ valamint a Borbás »Lin!iin dolomili-

cuin«-ia. egyjelentésü név a Közép-Tenger mellekén hazánkban is honos Liuuiii

elegáns Sprunn-rül.

Hollós László. Homokpusztáink jellemz gombáiról. "^

Homokpusztáinknak jellemz virágos növényei vannak, melyeket a hegy-

vidéken hiába keresünk. Ilyenek a »homoki« (arcnarius) jelzvel megneve-

zett fajok: Polygonum arenariuui W. K., Plantago arenaria W.K., Kochia

arenaria Roth, Colchicuin arenariuin W. K., Iris arenaria W. K., Pence-

danum aren.iriuiii \V. K., GnaphaUuin arenariuin L., Onosma arenariuni

W. A.'., Alyssum arenariuni GnteL, Gypsophila arenaria W. K., Dianthus

arenarius Kern., Potenlilla arenaria Borich., Onobrychis arenaria Kit., továbbá

' A növénytani szakosztálynak 1902. évi dcczembcr 10-iki ülésén elterjesztette

M á g ó c s y - D i c t z Sándor.
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a következk : Építedra distachya L., Tribnhis orientális Keni.. Alkanna linc-

loria Taiisc/i., Diaiilltiis diittiniis Kii., Ectiinops nílhenicits M. B. slb.

Homokpusztáinkon nemcsak ilyen jellemz virágos növények tenyésznek,

hanem igazi homoklakó virágtalanok is, melyeket egyebütt nem lehet találni.

Kizárólag a homokon n a Cludonia cndiviaefoUa {Dicks) Fr., Peziza (Geo-

pyxis) arenosa Fckl., Peziza (Macropodes) ammophila Dnr. cl Monl., Peziza

(Cnpnlares) ftitierala CKe., HeJvella albipes Fckl. és a következ Gasteromycet-ek;

Tylosloma granulosiim Lév., Tylosloma volviilalnm Borsch.. Ballarrea phal-

loides (Dicks.) Pers., Monlagniles radiosus {Pali,) Holl., Disciseda debrece-

niensis (Hazsl.) Holl., Myriostoma coliforme (Dicks.) Cord., Geaslcr qitadri-

ftdiis major {Bitxb.J Holl., Geasler Dntmmondii Berk., Geasler hiingaricns

Holl., Geasler pseiidoslrialiis Holl., Geasler pscudoliinbaliis Holl. Geasler

Jloriforiiiis VüL, Geasler asper Mich.

A homokpusztákon közönségesek, hegyvidéken rendkívül ritkák a követ-

kez fajok: Mycenastriim Coriinn Grav., Secolium agaricoides (Czern.) Holl.,

Disciseda circiimscissa (B. cl C.) Holl.

A Gasteromycet-ekhez tartozó Cyalhiis slrialns (Hitds.) és Crucibtdnm

vnlgare Tid. sohasem került el hazánkban az Alföldön, míg a Cyalhus Le-

sueiirii Tul. nálunk csak a homokos Alföldrl ismeretes és a Cyalhus Olla

Baisch gyakori az Alföldön, ritkább a hegyvidéken.

A homokpusztáinkat jellemz gombák fképpen a Gasteromycet-ekhez

tartoznak. Eme gombák javarészének spórái az id viszontagságainak makacsul

ellentálló szívós burokba, a peridium-ba vannak zárva, mintegy beraktározva,,

a honnan csak lassanként, néha évek során át szabadulhatnak ki teljesen.

A legkülönbféle, sokszor csodálatos berendezést látjuk c gombákon, melyek

mind azt czélozzák, hogy a spórák ne egyszerre, hanem apránként és idközön-

ként szóródjanak ki, így biztosítván részükre a fajfentartást. A laza, csaknem

futóhomokban tenyész Geasler-ék. lebenyei szárazon becsukódnak, a spórákat

rejt endoperidium-ra borúinak, mi által megakadályozzák száraz idben a

spórák kiszóródását, a mi fajfentartás szempontjából csak elnyös. Megnedve-

sedvén e gombák, lebenyeik kiterülnek, majd a hegyökre állanak, az endo-

peridium-ot fölemelik és így a peristom-on át a spórák a szabadba juthatnak.

Ilyen berendezésük van a sivár, laza homokon él Geaster-fajoknak : G. Drnin-

mondii Berk., G. hungariciis Holl., G. floriformis Vili. Érdekes jelenség,

hogy e három faj lebenyei becsukódáskor Cladonia-ha, mohokba vagy f-

szálakba kapaszkodnak, azokat szorosan magukba zárják és így mintegy

horgonyt vetve védekeznek az Alföldön uralkodó szelek, az elfúvatás vesze-

delme ellen. Emez apró gombácskáknak egyetlen kis szájnyílásuk van, mely

szintén arra való, hogy a spórák ne egyszerre szóródhassannak ki, hanem

hosszabb idn át légynek beraktározva.

Egészen más berendezést találunk a Mycenaslnim Coriiim Desv. fajon,

melynek több mm. vastag, talpbrszer, rideg, gömbölyded peridium-a érett

korában csillagosán fölreped és így a gomba kiemelkedvén, termhelyérl

leszakad, a szél játékává lesz és milliárdnyi spórái ekkor szerteszóródnak
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a pusztán. E gomba temérdek spórát termel és így nem keli vele takaré-

koskodnia.

A Boí'ista- és Disciseda- génusz szívós peridium-ából nehezen szabadul-

hatnak ki a spórák, éveken át is megmaradnak a burokban. Az elágazó,

gyapjas capiliitium is megnehezíti a spórák kihullását.

A Baltarrea- és Montagnites- fajoknak hosszú megfásodó tönlvjük van,

mely a magasba emeli á kalapos gombákra emlékeztet peridium-ot. A Bal-

tarrea spórái a kalap felszínén vannak, gyrsen és csavarosán vastagodott'

csövecskékkel, rúgószálakkal keverve és ezek közremködésével szóródnak szét.

A Montagnites kalapjának fonákán lev sarlóalakú lemezek helyettesítik a

rugószálakat, mert különféleképpen pöndörödnek, egymáshoz súrolódnak és így

a spórákat leszórják.

Érdekes, hogy több homoklakó Gasteromyceta nemcsak nálunk, de

messze országok és Földrészek homokpusztáin is tenyészik. Ilyen a Battarrea

phalloides (Dicks.) Pers., mely eddig Eger melll, Kecskemét, Félegyháza,

Budafok homokjáról került el és ismeretes a Wolga homokpusztáiról, Dél-

Francziaországból, Angliából, Turkesztán, Mongolország, Afrika, Amerika meg

Ausztrália homokjáról is. A Montagnites radiosits (Patt.) Holt. Kecskemét

vidékén és a temesi homokon tenyészik, de Algir, Dél-Francziaország, Orosz-

ország, Uj-Seeland, Argentína, California, Texas és az ázsiai homokpuszták is

termhelyei. A Myceiiastnini Coriuni Desv., Secotiiun agaricoides (Czern.)

Holl., nálunk gyakori homoklakók szintén mind az öt Földrész homok-

pusztáiról megkerültek. A Tytostoma volviilatuiii Borsch. Kecskemétrl, Al-

girbl és a Kara-Kum ázsiai homokpusztáról ismeretes.

Hogy ugyanaz a faj egymástól messze es Földrészeken tenyészik, annak

oka, hogy e fajok megélhetésének ffeltétele nem az éghajlattól, hanem a

talajtól függ és így egyez talajokon ubikvisták.

Homokpusztáinkon sajátságos Gasteroniycet-Qk élnek, tisztán homoklakók,

mi által e gombatenyészet élesen eltér a hegyvidékétl és Dél-Oroszország

(Ukraina), meg az ázsiai homokpuszták és Észak-Afrika gombanövényzetével

közös tagokat mutat fel.

Az olyan gombák, melyek a puszták mostoha viszonyaival, az aszályos,

forró nyárral, a perzsel homokkal tudnak daczolni és a sovány homokból

is táplálkozhatnak, ezek a létért folytatott nehéz küzdelemben itt is megállják

a heJyöket, st annyira hozzá szoktak a sivár homokhoz, hogy csakis itt

képesek megélni és így jellemzk a homokpusztákra. Ilyen tisztán homoklakó

gombafaj azonban csak kevés akad, de példányokban bvelkedik, termésének

a száma rengeteg. Ugyanazt látjuk a homoki gombáknál, a mit a homokon

lakó virágos növényeknél, hogy nem a fajok száma nagy, hanem a kedveztlen

viszonyokhoz simulni tudó kevésszámú fajok egyedeinek a sokasága rengeteg.

A homokpusztáinkon él gombák javarésze a Gasteroinycetekhez tartozik,

azonban Discoinycetes, Hynienomycetes is elég sok akad, st a hol crdcskék

vannak és egy kevés televény, valamint a nedvességet visszatartó, összeálló

nemez képzdik, ott még földalatti gombákat is találhatunk. így a pestmegyei

homokos erdkbl eddig 14 faj Hypogaea került el.
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A homokpusztákon term Agaricineae javarésze a Copriitits génuszba

tartozik. Ezek a ganajon él gombák egy röpke es után is ki tudnak fej-

ldni, szórványosan valamennyi homoki legeln megteremnek. A csekély

igény Marasinius Oreades Fr. tavaszszal, mikor szárazság még nem ural-

kodik, szintén gyakori és Kecskeméten temérdek kerül belle piaczra (borsika-

gomba). Ahol a talaj kissé kötöttebb és erdcskék keletkeztek, ott a leg-

magasabb rend Agaricineae is megteremnek, úgy hogy a magyar Alföld

erdcskéiben a legtöbb, hazánkból ismeretes génusz egyik-másik, néha több

fajával találkozunk. Az Agaricineae még inkább ubikvisták, mint a Gaste-

rontycel ek, mert nemcsak a hegyvidéken, hanem a síkvidék erdcskéiben is

tenyésznek, míg a Gasterontycet ok között több olyan faj van, mely kozmopolita

ugyan és az egész Föld kerekségén található, de csak a homokpusztákon,

miértis azoknak a jellemz gombája.*

Péter fi Márton: Br^'ologiai közlemények 'K:¥:

I. Új Thuidium-ok hazánkban. Hazai lombosmoh-növényzetünknek

elterjedésükre, csinos elágazásukra és sajátságos Thiija-szcr termetükre

nézve nem utolsó tagjai azon feltn pleurocarp mohok, melyeket a Bryol.
e u r. szerzi a tlük új gyanánt megkülönböztetett T/inidiiiin génusz alá vontak.

E génuszból Hazslinszky a Magyar Birodalom mohairól írt mun-

kájának 209. oldalán 3 fajt ismertet. Ezek a fajok : Th. abietinuiii A., Tli. laiiia-

riscifoliiiin Neck. és Th. recognituui Hedw. Ugyanazon oldalon egy negyedik

fajról, a Th. deUcahiltiin L.-rl azt olvassuk, hogy az nálunk még kétes. E
három, illetleg négy fajon kívül Hazslinszky nem említi fel a Th. pinic-

tiilalnni Bals. el De Nol. fajnak hosszúaszói elfordulását, mely pedig a kül-

földi irodalmat is foglalkoztatta.***

E csekély adatok kiegészítéseként két nevezetes Thuidiiiin-alakról kell

számot adnom, melyeket a legújabb idben különböztetlek meg és melyek

kell gyjtések után hazai növényzetnek nem is éppen ritka polgáraiul fog-

nak bizonyulni.

* Érdekes kivétel gyanánt említem meg, hogy a Kaukázusban mintegy 1200

méter magasan, Ucskulán niellctt tölib olyan Gasicrosnyrci ct találtam, mel}- Magyar-

országban a homokos Alföldön terem. így mcgkerijlt itt ;i Gcasfer floriformis VUt.,

Geaster Drummondii Bcrk., Geastcr aspcy Mich., Geasíer hiingariciis Holl , Disciseda

dchreccníettsis (Hazsh) HoIL, Myceiiastriiiii Coriitin Desv., Tylosfoina grauidosiiin Lév.

A hely kövecses és homokos volt és így eme különben homokpusztákon lak(3 gom-
báknak hegyvidéken való kivételes elfordulása is a mellett bizonyít, hogy a homokra
jellemzk. Tenyészhetnek e szerint a homokpusztai Gasteroniycet-ck kivételesen a

hegyvidéken is, de csak akkor, ha az homokos.
'* A növénytani szakosztálynak 1903. évi május 14-iki ülésén elterjesztette

Schilberszky Károly.
*** Ad. Geheeb ugyanis Th. pulchclluin De N'ot.-nak határozta volt meg, de

V e n t u r i kimutatta, hogy a hosszúaszói Thitidiuin, melyet B a r t h társaságában

1898 júniusban magam is szedtem, a Tlt. piinciidíduui Bals. d De Xoí -hoz tartozik.
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Érteni e két új alak alatt a már 1893-ban P h 11 i b e r t-tl megkülön-

böztetett Th. inlermediiimoX, melyet Limpricht a Rabenhorst-félc »Krypt.-

flora« második kiadásának negyedik kötetében (II. p. 835) — egy Th. inter.

medium-oi Mit te n már elbb leíratván — a fölfedez tiszteletére Th. PhiJi-

heriii-nek nevezett és az ehhez nagyon közel álló, csupán variatio-ként meg-

különböztethet Th. pseiidotamarisci Limpr.et. E két alak els szempillantásra

a szerte közönséges Th. tamariscifolium Neck. -ti, illetleg a szintén gyakori T//.

delicaiulum Z.-tl alig különbözik. Az egyes szervekben azonban olyan állandó

bélyegek észlelhetk, melyek az elkülönítést megkövetelik. Ez a két, hazánkra

nézve új alak különben úgy viszonylik egymáshoz, miként a Tli. delicaliiluiii L.

a 77/. tamariscifoliiim Nech.-hez.

Thtiidiitm-faiamk rokonságát — az Enthiiidiuni alnemzetségbelieket

értve — az alábbi összeállítás tnteti fel legjobban, a hol az elágazás szár-

nyaltságának a foka, a perichactium-levclek pillás avagy pillátalan volta szerint

illeszthetk be fajaink.

Pericliaetium pillás Perichactium pillátalan

.^,, - 1. Tu j r < 1 í Th. Philibertii
Kétszer szarnyalt.-. ... ._. ... In. delicatulum { r^, .

•'

I
Tli. rccognitum

Háromszor szárnyalt „. ._. ... Th. tamariscifolium Th. pseudotamarisci

Emez összeállításból látható, hogy 77;z//í;/////;z-fajaink mindegyike levezet-

het a leggyakoribb elfordulás révén törzsfajnak tekinthet Thiiidiinii tamari-

scifolium Nech.-h'ó\. A fajok nagyon közeli rokonságát a sok közbenes, egyik

szervében ide, másikban oda húzó közép- vagy átmeneti alak is igazolja.

Ezek után áttérek új alakjainkra.

Thiiidiiim Philibertii Limpr. in Rabenh. Kryptfl. cd. 2. IV. II. p. 835.

(Syn : Th. intermedium Philib. in Rev. bryol. 1893. p. 33 — non Mitt.)

Szárnyaltságát tekintve, a Tli. delicatulum L. avagy a 77/. recognitum

Hediv.-hez hasonlóan kétszer szárnyalt. Szárlevclei szíves-tojásdad alakúak,

kihegyezettek, szélük frészelt, a levél alsó felében visszahajtott. Az ér alig

hosszabb a levél felénél. Az áglevelek apróbbak, szélük róna, erük rövid.

A pcrichaetium levelei lándzsásak nagyon hosszú pillátalan hegygyei. Termese

olyan mint a 77/. delicatulum Z.-nél.

Különbözik a szintén pillátalan perichaetium-levelú Th. recognitum Hediv.-

tl szárleveleivel, melyek a Hedwig fajánál róna szélek és kisebb erével,

mely a H e d w i g-féle fajnál a levél hegyét egészen kitölti. A Th. dclicatii-

luui Z.-tl pillátalan persichaetium-leveleivel üt el.

Var. pseudotamarisci Limpr. I. c. p. 831. (Syn : Th. pseudotamarisci

Limpr. 1. c.) Leginkább háromszorosan elágazó szárával üt el a talaktól,

melybe nem ritkán középalakok közvetítésével visszatér.

Limpricht fajként tárgyalja e variatio-t, ilyenül azonban meg nem

tartható.

A 77/. tamariscifolium Neck.-i'ó\, melytl szabad szemmel nem lehet

megkülönböztetni, pillátalan perichaetium-leveleivcl különbözik.
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Úgy a lalak, mint a változata Déván no a Hog3nna nev erdrész ár-

nyékos helyein.

II. Amblystegium pach3'rrhizon Lindb. Mscr. Aiiihlyslcgiimi pacliy-

rihizon Lindb. in Musc. Scand. 187i). p. 32 ; Limpr. 1. c. III. p. 325. (Syn

:

Hypnuin pachyrrhizon Lindb. Mscr. ; Amblysteg. porphyrrhizum Schimp. Syn.

2. cd. 187G. p. 715.)

Nagyágon körülbelül 800 m. tengerszín feletti magasságban, egy régi

elhagyott bánya bejárásának kövein 1899. júniusában szedtem. Nagyjából,

ktlönöscn termetét tekintve az Ainhl. radicale P. Beaiiv. -hoz hasonló, a terje-

delmes gyepek át voltak szve a Hypintm JhiiLins Z.-nck egyik kövön lakó

alakjával, a var. serralum Limlb.-gel.

Ez a faj Európából ez ideig egyáltalában csak két helyrl ismeretes.

Elször Svédországból, a hol 1864-ben L i n d b e r g fedezte föl, másodszor pedig

Angliából, ahonnan B r a i t w a i t h e közli.

Az a körülmény azonban, hogy B r a i t \v a i t h c az angliai, R o g e r s

szedte növénynél a rhizoid-okat szemölcsösöknek írja le, az ottani el-

fordulást némileg kétségessé teszi. Fajunk meghatározásakor az Anihlysle-

giiiiii Br. ciir. génusz H a m p e-féle Serpo-Leskea csoportját, mely kizárólag

éretlen level fajokat ölel fel, figyelmen kívül kell hagynunk ; valamint

figyelmen kívül kell hagynunk az Etiauiblyslegium Lindb. alnemzetség ama

fajcsoportját is, mely az A. filicinum L. nev fajt és rokonait tartalmazza.

Nem kereshetjük fajunkat a parenchymás levélsejt fajok között sem, mert

a nagyági moha levelének sejtjei határozottan prosenchymásak.

A prossnchymás levélsejt fajok között csakis a Lindberg fajához

tartozhatik, melynek L i m p r i c h t közölte jellemzésével pontról pontra meg-

egyezik.

Az erdélyi növény lelapult, sárgás szín zöld gyepekben n ; a szárak

és a fejlettebb ágak alsó részükön rozsdaszínbarna rhizoid-okkal gyöke-

redzenek. Szárai 20—60 mm hosszúak, szabálytalanul elágazók, metszetben a

a középfonal gyengén fejldött, a kéreg kialakult, sárgás. Az ágak egyenltle-

nek, hosszuk nem egyenl, a rövidebbeken rhizoid-okat alig, a hosszabbakon

a szárból való kiágazás táján bven észlelhetni. A rhizoid-ok a leveles szár

átmérjét többször meghaladó hosszúságúak, néha a levél erének tövébl is

fejldnek, ostorszerek, egy-egy pontból több is ered. Színük rozsdabarna,

az idsebb szárakon feketed, felületük sima. Melléklevelek nincsenek. Le-

velei egyenl alakúak, a szár- és áglevelek leginkább a méretekben külön-

böznek egymástól. A szárleveiek ugyanis 1— 1-5 mm hosszúak és 0'5 mm
szélesek, az áglevelek O'S mm hosszúk és 015 mm szélesek. Nedves álla-

potban mindkét fajta levele berzedten álló. Alakjuk lándzsás, tojásdad, kihe-

gyezett ; mind a szár-, mind az áglevelek a lemezbl kiálló sejtcsúcsok miatt

köröskörül frészeltek. Erük nagyon halavány, a levél közepén túl alig ter-

jed. A levélsejtek prosenchymások, legföljebb négyszer olyan hosszúak,

mint szélesek, színtelenek, chiorophyll nincsen bennük. A levélalj sejtjei kissé

rövidebbek, az insertio körül négyzetesek, sárgás színek. \^alamennyi levél-

sejt fala nagyon vastag.
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Virágzatát tekintve, egylakú. A cf -virágok a száron vannak elhelyezve,

rügyszerek ; a polyázó levelek aprók, a belsk éretlenek. Termését (csak

néhány, erre a czélra már nem alkalmas tokot gyjtvén) nem vizsgálhattam

meg. A tenyészet! szervek vizsgálati eredményének fenti vázolásából kitet-

szleg, fajunk csakugyan nagyon közelrl rokon a már föntebb említett

Amblyst. radicale P. Beauv. val.* több pontban azonban lényegesen eltér attól.

Nevezetesen a P. B e a u v.-féle faj kevésbé gyökeredz, ágai egycnlek, szár-

levelei épszélek, csupán az áglevelek frészeltek.

IRODALMI ISMERTET.
Pantocsek, Dr. Josef: I>ie BaciUarien des Klebschiefers von Kerlsch.

Mit 3 Tafeln. St.-Petersburg, 1902., pag. 29. — (vSeparat-Abdruck aus den

Verhandlungen der Kaiserlichen Russischen Mineralogischen Gesellschaft zu

St.-Petersburg. 2. Serié. Bd. XXXIX. Nr. 2.)

A szerz a Kertsch vidékérl származó palát A n d r u s s o w N. jurjewi

tanártól kapta mikroszkópi elemzés végett. E kzetben Pantocsek 78 új

Baciliaria-alakot talált, melyeknek óriási mennyisége alkotta az elemezésre

beküldött anyagot. A 78 új faj- illetleg változat névvel jelölt Bacillaria között

találkozunk egy új génuszszal is— Semsey Andor, a természettudo-

mányok pártfogójának tiszteletére — a Seinseyia-vdi\. A szerz minden egyes

Bacillaria-alaknak latin leirását is adja, st 78 új alaknak rajzai is megvannak

a mellékelt 3 táblán.

E Bacillaria-k a következk : AmpJwra acidinscula Kg. var. fossüis n. v.,

A. confuncia n. s., A. Granii n. s., A. Kcrtschiana n. s., A. inaeoiica n. s., A.

Marchesettiana n. s.. A. revirescens n. s., A. russica n. s., A. TUhoniana n. s., A.

Tomassiniaua n. s. / Maslogloia Andrussowii n. s., M. Andnissown Páni. var. mitior

n. V. ,• Stanroneis maeotica n. s. ; St. niaeotica Pánt. var. minor n. v. ,• Navicnla Adaiiii

n. s., N. Audnissoivii n. s., A\ cUiptica Kg. var. maeotica n. v.. X. cxigiia n. s.. A.

Jiyalina DJc. var. fossilis n. v., A'', incontperta Lw. var. fossilis Pánt., N'. intacta n. s.,

X. Josephi n. s., N. jucunda n. s.. A'. Kertschiana n. s.. X. Leonis n. s., A^. niaeotica

n. s., A^. mucronula n. s., A''. Xicotai n. s., A". Olgae n. s., X. paleacea n. s., A'.

Romanowii n. ?., A''. Saiicti Caroli n. s., X. Tithonia n. .s., A^. Ursina n. s., X.

Zichyi n. s. (Zichy Jen gróf ázsiai utazó tiszteletére) ; Scotiopleura maeotica n. s.

;

Pleurosigma halticiim (E.) W. Sin. var. maeoticum n.v.,Pl. maeoticum n. s. ; Ainphi-

prora hvalina n. s. ,• Achnanthes Athetiais n. s., A. Athcnais Pánt. var. minor n. v.,

A. clavata n. s., A. exigtia Patd. var. staurophora n. v., A. Kcrtschiana n. s., A.

longipes Ag. var. fossilis Pánt., A. tenuissima n. s., A. vasta n. s., A. vernalis n. s. ;

Cocconeis hyalina n. s., C. placentrüa E. var. fossilis Pánt , C. sarniatica n. s. ; Epi-

themia Anasihasiae n. «., E. arcuata n. s., E. arciiata Pánt. var. minor n. v., E.

Cteopatrae n. s., E. geminata n. s., E. maeotica n. s., E. perinsignis n. s., E.

Schiittiana n. s. (Schült F. dr. tiszteletére); Semseyia n. gen., .Semscyia inaeoiica n. s.

(Semsey Andor tiszteletére) ; Synedra maeotica n. s., S. maeotica Pánt. var. minor

n. V., S. Ulna E. var. vasta n. v. : Fragilaria acutiuscida n. s., Fr. aeqnalis Hhg. var.

* Amid. radicale néven rendesen az Amhl. varium fíediv. fajt értik. Az igazi

A. radicale P. Beauv. (non Auct.) cszakumerikai növény, mely Eur.'ipában ritkaság,

mig a Iledw.-fcle faj gyakori.
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maeolicíi n. v. ; Liciiiophora divergsns n. s., L. Hhrenbergii (Kg.) Gr. var. maeotica

n. V. ; SttrircUa inacotira n. s. ; N^itzscJiia dchilis n s., X. granuhita Gi'nn. var. maeotica

n. V., iV. Laliiiseiüi n. s. (I.aliiiscn L. tiszteletére), X. maeotica n. s., X. obiusa II'.

Sm. var. fossilis Fant., X. Romaiioiviaiia n. p., X. Stockmayeri n. s. (Stockmayer S.

tiszteletére), X. vermiciilaris 11'. Sin. var. maeotica n. v. és Melosira granulata E.

var. maeotica n. v.

I'antocsck értekezése végén még olyan 4 Bacillaria-nak a leírását és rajzát

is közli, a melyek az Utsch-Eveli-Kencgcss falúnál lév Karagatsch heg3'nck oligociin

korabeli tengeri képzdmény timpalájából valók. Hlzek a következk : Goniothecium

Odoiitella E , G. Odoiitetla E. forma riiinor Pánt. : Pyxilla maeotica n. s. és Synedra

fulgcns ir. Sm. var. maeotica n. v. Küjimerle (Budapest).

Moesz Gusztáv : Brassó állóvizeinek mikroszkopikus növényzete. Brassó,

nyomatott Herz könyvnyomdájában. 1902. 8'\ 40 old. 8 knyomata táblá-

val. — (Különlenyomat a brassói állami freáliskola 1901—902. évi érte-

sítjébl.)

Emez értekezésben, melyet a szerz középiskolai tanulóknak szánt, nép-

szer eladásban ismerteti a virágos és virágtalan növények közötti különb-

séget, a mikroszkóp fölfedezését, a sejt elméletét és életnyilvánulásait,

valamint nagyon vonzóan írja le a brassói állóvizekben, t. i. a Fortyogó-

mocsárban, a Pojána egyes helyein meggyüleml vizekben, a Goricza-hegy

tócsájában és a Papkútja felé vezet séta-út árkában talált és a szakembert

is érdekl virágtalan növényeket.

A szerz e virágtalan növények közül a Schizomycetes-'í, Cyanopliy-

ccae-t, Bacillarialest, Chlorophyceae X, CiiaralesA, Peridinialest és Flagellatae i

tárgyalja. Az egyes osztályokon bcll a meghatározott fajok száma a követ-

kez: Schizomycetes-b\ 2, Cyanophyceae-hö\ 10, Chlorophyceae h\. 122 (közte

5G Desiiiidiacea), Bacillariales-bö\ 32, Charales bi 2, Peridinales bi 3 és

végre Flagellaleae-hl 3. Ezeknek legtöbbje azonban csak Brassó állóvizeire

nézve új, néhánya ellenben Erdélynek mikroszkópi növényzetérl szóló iro-

dalmi ismereteinket újabb fajjal gazdagítja. Az értekezésben elsorolt fajok

közül a 8 knyomatú táblán 133 fajnak rajza is látható.

A szerz a Eortyogó-mocsárnak hínár növényzetét, a mikroszkópos

növényzeten kívül, még több feltn virágos növény illusztrálásával is jellemzi.

Legnagyobb érdekessége van azonban reánk nézve az AJdrovanda vesiciilosa

Z.-nek fönt említett új termhelye. Az Aldrovanda vesiciilosa hazánkban

eddig csak a Tiszán túli mocsaras vizekbl (Ecsediláp, Sárrét, Krös-Tarján)

volt ismeretes ; úgy látszik azonban, a mocsarak lecsapolása, fképpen u

Körös szabályozása óta ennek a növénynek itten nyoma veszett.

Méltán mondhatjuk, hogy a szerz derék és érdemes munkát végzett

az elsorolt növények ismertetésével. Ebbl az értekezésbl tnik ki, hogy

Brassó vidékén több nevezetes növény is van, melyekrl alig tudtunk vala-

mit. Egyszeren, áttekinten és világosan tárja elénk mindazt, a mit Brassó

állóvizeibl fölemlítésre érdemesnek vélt. Kimmerle (Budapest).

Növénytani Közlemények. 1Ü03. II. kütet, 4. füzet. 12
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Tuzson János : Anatómiai és mykologiai vizsgálatok a kóros és a

korhadó bükkfán. Mathematikai és Természettudományi Értesít, XXI. kötet,

1903, 97—134.

Tuzson a földmívelésügyi minisztérium megbizásából a közönséges

bükk (Fagus silvalica) fájának szerkezeti tulajdonságaira, korhadására és

czélszerü konzerválására vonatkozólag kiterjedt vizsgálatokat végzett.

A bükk y>álgesztjt're« vonatkozólag kimutatja, hogy ez thyllis-ek kelet-

kezése és fagummi kiválasztása folytán elváltozott része a fának és olyan

kóros képzdmény, mely a fa organikus tengelyéhez beférkz gombák táma-

dása következtében keletkezik. Az álgeszttel boncztanilag azonos a fa testének

külsbb részeiben keletkez sebhelyek védszövete is. Míg azonban az álgeszt

úgy hosszában, mint vastagságában a fa korával növekszik, addig a külsbb

fapalástok sebhelyei körül keletkez védfa helyhez kötött képzdménJ^

Különösen ilyen természetek ama sebhelyek védövei, melyek a kipárolgási

vízáram szállításában résztvev küls palástok fájától vannak körülvéve.

Az álgesztnek nevezett védszövet és a küls sebhelyek védszöv^ete

közötti különbség a fatörzs bels és külsbb részeinek élettani állapotával

kapcsolatosak.

E rész a fa korával növekszik és ezáltal szabálytalan határokkal ugyan,

de az álgeszt is növekedhetik, még pedig a törzs kisebb-nagyobb részében

egységesen. Ezzel ellentétben a fatörzs küls palástjaiban, a sebhelyeken

behatoló gombafonalak nem okozhatnak folyton növeked védszövetet, mert

a szomszédos részek, melyek a vízáram szállításában és egyáltalában az

anyagcserében élénken részt vesznek, akadályozzák úgy a gombafonalak,

mint a védfa terjeszkedését. Ez okokból az álgeszt a törzs küls fapalástjain

keletkez sebhelyekkel vonatkozásba nem vihet, hanem csakis olyanokkal,

melyek a gombafonalakat a mködésnélküli bels, szárazabb részekig vezetik.

Ilyen sebhelyek különösen a mélyrl eredt és idvel letöredez ágak maradékai,

a korhadó ágcsapok.

Ezeket az ágcsapokat a bükkfát kedvel gombák fertzik, korhadásnak

indulnak és a hypha-kat egészen a bélig vezetik. A gombafonalak behatolását

azután a fának álgeszt-képzése követi.

Az álgeszt vörös barna anyaga a fát konzerválja és ez okból az álgeszt

fája mszaki czélokra tartósabb, mint a szíjácsfa. Ez az anyag a F r a n k

és T e m m e leírta és megállapította fagummi-na^k nevezhet, mely azonban

még. eléggé nem ismeretes. Hígított savaknak, lúgoknak, aethernek, alkoholnak

ellenáll, chlorsavas káliummal és sósavval digerálva színét veszti és ilyen

állapotban az alkohol némileg oldja. T u z s o n ' vizsgálatai szerint a ruthcnium-

vöröset fölveszi és sósav, hígított kénsav, kálilúg, nátronlúg és ammónia

többé-kevésbé ibolyaszínvé teszik.

Az álgeszt világosabb részei és az ezeket szegélyez sötétebb részek

boncztanilag abban különböznek, hogy az elbbiek thyllisekkel és fagummival

kevésbbé vannak kitöltve. Ezáltal e belsbb, világosabb részek edényei a

fecskend módszerrel mszaki czélokra telíthctk (impregnálhatok), az álgeszt

sötétebb szegélyei ellenben nem.
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T u z s n tenyésztési kísérleteibl kiderült, hogy az álgeszt keletkezésekor

különféle gombafajok szerepelnek. Egyes algeszt-darabokban fölismerte a

W i 1 1 k m m által Xenodocluis ligniperda-n'dk hibásan nevezett gomba fonalait

és gcnima-it, továbbá valamely Slereiim faj és a Tremella faginea Britz fonalait.

Valószín, hogy itt mindama gombák szerepelnek, melyek a bükk fáját mint

korhadéklakók is kedvelik és fonalaikkal képesek mélyen a fába behatolni.

Ezek különösen : a Hypoxylon coccincitm Bull., Stereum purptireum Pers.,

Schizopliylliiin coiiiiiiinie Fr. és Bispora monilioides Corda fajok.

A levágott bükkfa a levegbeli hatásoknak kitéve nagyon könnyen korhad.

Az eziránt tett megfigyelései szerint T u z s o n megkülönbözteti a frissen vágott,

még él parenchymás fának és az elhalt, kiszáradt fának a korhadását.

A frissen vágott fa az erdben vagy máshol a szabadban, de néha

fedél alatt is, egész tömegében megbarnul és 4 — 5 hónap múlva fehérkor-

hadásnak indul.

A friss fa eme hirtelen bámulása, vagyis a y>ftíUedés«. abban áll,

hogy a parenchymás sejtekben, de a többi elemi alkotó részekben is fagummi

keletkezik és az edényekben thyllisek képzdnek. Ezután a fában, egyes csí-

kokban megindul a fchérkorhadás, a mi folyton terjed és a fát mszaki

czélokra hasznavehetetlenné teszi.

A füiledést különféleképpen magyarázzák és sokan a fa anyagában,

idegen szervezetek hozzájárulása nélkül keletkez chemiai átalakulásnak

tartják. Tuzson erre nézve mesterséges fertzések által telt megfigyeléseket

és azt találta, iiogy a bükkfa füUedését tisztán egyes gombafajok okozzák és

fa anyagában magától ez sohasem jön létre.

A füiledést és az ezt köve' korliadást els sorban a Slcreiiui piir-

pnrenin Pers. és a Hypoxylon coccineiini Ball. okozzák, azon kívül pedig a

Bispora monilioides Corda, Tremella faginea Britz és Schyzophylliini com-

miine Fr. is alkalmasak erre.

E gombafajok leírásában Tuzson kiemeli, hov^y a Slereiim pnrpiireiim

Pers. faj hymeniumanak színe változó. Ezen az alapon kimutatja, hogy a

violaceum Tliiim. és a .S7. lilacinum Pers. a .S7. piirpiireiimAól cl nem külö-

níthetk, még csak mint változatok sem.

T u z s o n-nak a megfüUedés elkerülésére tett kísérletei azt bizonyították,

hogy rézgálicz-oldattal való bekenéssel megóvható a fa a megfülledéstl, de

csak úgy, ha a bekent fa még a repedezés kezdete eltt fedett rakodó

helyre kerül.

Ha a gombafonalak a fa belsejébe jutottak, úgy innen a további kor-

hadás elkerülése czéljából csak nagyon erélyes és huzamos szárítás által

pusztíthatok ki. Ezt a szokásos konzerválási (telítési) eljárásoknál, a fának

1003—2000 C. meleg gzben, vagy IlOO— 120o C.-ra hevített olajban való

preparálásával vélik elérni. Tuzson kísérletei azt bizonyítják, hogy 2—3 órán

át alkalmazott 1200— 140^ C. meleggel nemcsak nagyobb fadarabokban, de

még 6—7 cm magas és 3—4 cm vastag, fülledt bükkfadarabkákban sem

lehet a gombafonalakat megölni. Ezek tovább éltek és a tenyészt üvegekben

megint jolenkcztek a fa fölületén.

12'
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Ha a bükkfa megfülledés nélkül elhal és kiszárad, úgy már sokkal tar-

tósabb ; ha meg is támadják a gombák, ez már nem okoz a fa egész

tömegében egyszerre jelenkez korhadást, hanem csak olyat, mely a fertzés

helyétl, tehát kívüh-l terjed fokozatosan befelé.

A szabadban alkalmazott bükkfát az elbb megismert gombafajokon

kívül a Polyponis hirsntus Fr. és a Polyporus versicolor (L.) fajok pusztítják.

Az elsorolt gombák a bükkfa fehérkorhadásál okozzák, mi által a

megtámadott fa fehér, mikroszkóp alatt színtelen és szétroncsolt sejtfalakból

álló, laza anj^aggá alakul. Az ilyen korhadó fában a gombafonalak temérdek

fekete vonást, térbelileg képzelve pedig szabálytalan alakokat bezáró lapokat

alkotnak. E lapok gombafonalakkal áthálózott, de épen maradt fasejtekbl

valók, melyeket a gomba egy nagyon ellenálló, sötét anyaggal itatott át,

mi által e részek nagyon tartós elszigetel lapokat képeznek.

A fehérkorhadástól elüt a bükkfa ivröskorhadása^ a mi a fának

vörös-barna, merev, porlékony anyaggá való alakulását eredményezi. Az ilyen

fa ammóniában oldódik.

A bükkfa eme vöröskorhadását T u z s o n nagyon gyakran észlelte a

használatban lev vasúti ászokfákon és azt találta, hogy ezt sok esetben a Poria

vaporaria Fr. nev gomba okozta.

A mszaki czélokra használt bükkfa vöröskorhadását az elbbin kívül

gyakran okozza a Ti'ametes iiioJlis (Sommerf.) és a Trametes slereoides (Fr.)

is. E két fajt Bresadola összevonta, Tuzson azonban az eltérésekben

tapasztalható következetesség alapján elkülönítve tárgyalja.

Úgy a P. vaporaria, mind pedig a Tr. inoUis és slereoides állal meg-

támadott fában gyakori az álgeszt okozói között is megemlített »Xenodocliiis

ligniperda«, melynek azonban a korhadásban csak másodlagos szerepe van.

ScHiLiiERszKY (Budapest).

Pantocsek, Dr. Josef: Beschreibiing und Abbihlung der fossilen

Bacillarien des Andesittitffes von Szliács in Ungarn. Mit ü8 Figuren auf 2

photoautographirten Tafeln. Pozson3^ 1903., S. 20. Druck von C. F. Wigand.

Verlag von R. Friedlánder & Sohn, Berlin.

A szerz értekezésében a szliácsi andesit-tufán végzett mikroszkópos vizs-

gálatainak eredményét közli az illet kzet geológiai korára való tekintettel.

Az andesit-tufa, a vizsgálatok szerint, 62 fosszil Bacillaria-t tartalmazott, melyek-

nek legnagyobb része új faj, fajta, illetleg alak. Pantocsek a Széchenyia-

val új génuszt is különböztetett meg, 3 faj képviseletében. Minden egyes Bacillaria-

alaknak a szerz leírását adja, st rajzaik is láthatók az értekezéshez mellé-

kelt két táblán. Ezek közül az új fajok, fajták és alakok a következk

:

Cymbella austriaca Grun. var. titmida n. v., C. grata n. s., C. lan-

ceolata E. var. denseslriata n. v. , C. sliacsensis n. s. ; Encyonema caespilo-

sitm Kg. var. fossilis n. v. ; Staiironeis Phoenicenteron E. var. anguslior

n. V. ; Naviciüa falax n. s., A'^. Légiimen (E.) Van H. var. slanrophora

n. V., A^. Csaszkaae n. s. (Császka György kalocsai érsek tiszteletére), X.

Haueri Grtin., var. anguslior n. v., N. Addaae n, s. (Adda Kálmán tisztele-
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lére), -V. Filarszkyi n. s. (Filarszky Nándor tiszteletére), N. arata Gniii. var.

validior n. v., A', viridis (Nitzsch) Kg. var. pachyptera Pánt. forma inler-

ntpta n. f., A', viridis (Nitzsch) Kg. var. parallelestriata Pánt. forma slaiiro-

phora n. f., A', arata Griin. var. producta n. v. ; Gomplionema balneariim

n. s., G. micropus Kg. var. remoteslriata n. v. ; Epilhemia cistuJa (E.)

Griin. var. crassa n. v., E. Sorex Kg. var. capidata n. v., E. Sorex Kg.

var. dirccta n. v., E. arcuata Pánt. var. incisa n. v. ; Rhopalodia gibba

(E.) O. Miillcr var. incisa n. v. ; Eunotia (Himantidiitm) Ehrenbergii n. s.,

E. himgarica n. s., E. hungarica Pánt. var. gracilior n. v., E. Wettsteinii

n. s. ;
Seniseyia hungarica n. s. ; Disiphonia hungarica n. s. ; Széchenyia

antiqua n. g. et sp., (a Magyar Nemzeti Múzeum százados évfordulója alkalmá-

ból alapítójának, Széchenyi Ferencz gróf tiszteletére) 5^. gracilis

n: s., Sz. ornala n. s. ; Melosira unduJata (E.) Kg. var. pygmaea n. v.,

M. granulaia. (E.) Ralfs var. boryana n. v. ; CycloteUa pygmaea n. s. ;

Stephanodiscus Entzii n. s. (ifj. Entz Géza tiszteletére.)

A szliácsi andesit-tufát leginkább jellemz Bacillaria-k a szerz szerint a

szépséges Széchenyia génusz, a gyönyör Eunotia k, továbbá a Navicula

arata Grun., N. Haueri Grun., Cocconeis Boryana Panl. és a Melosira

undulata (E.) Kg. Ez utóbbinak recens alakjait Boitzenburg mellett, Jávában,

megtalálta Tschirch A. dr., az 1888—89. év telén. A szerz ezen fölfedezés-

ben is bizonyítékát látja ama régebbi állításának, melyet »Beitrágen zurKcnnt-

niss der fossilen Bacillarien in Ungarn« I. és II. k. czím mvében már

1886-ban és 1889-ben kifejtett, hogy t. i. a magyarországi fosszil Bacillaria-k

a tertiaer-korban keletkeztek, a mikor is nálunk trópusi klímának kellett

uralkodni. Kümmerle (Budapest).
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(XVIII. köt.), 222—235. old.

Jablonowski József: Bogár rágta kávé. — Természettudományi Köz-

löny. 1903. évf. (XXXV. köt), 564-567'. old.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1902. évi állapotáról. Közzé-

teszi a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága. 83—89. old. : Növénytár (álla-

potáról szóló évi jelentés).

— — 150—156. old. : Bernátsky Jen dr. nak jelentése aldunai tanul-

mányútjáról.

— — 180— 184. old. : Bernátsky Jen dr.-nak »Ehet és mérges gom-

bák« czímü ismeretterjeszt eladása.

Kardos Árpád: Poinciana Gilliesii Hock. — Kertészeti Lapok. 1903. évf.

(XVIII. köt.), 313-315. old.

Kenyeres Lajos: A visszametszésrl. -- Borászati Lapok. 1903. évf.

(XXXV. köt.), 616-617. old.

Kosutány Tamás : Adatok a búzasikér és búzalisztek ismeretéhez. —

Mathematikai és Természettudományi Értesít. 1903. évf. (XXI. köt.). 197—221. old.

Lágler Sándor: A Phacelia és egyéb méhlegel. — Magyar Méh-

1903. évf. (XXIV. köt.), 238—239. old.

Legány Ödön: Takarmányrépa magtermelés és nemesítés. — Mezgazda-

sági Szemle. 1903. évf. (XXI. köt.), 329-336. old.

Lonkay Antal : Adatok a tölgyerdk felújításához. — Erdészeti Kísér-

letek. 1902. évf. (IV. köt.), 104—107. old.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blátter). — Kiadja

dr. Degen Árpád, szerkeszti Alföldi Flatt Károly, fmunkatárs Thaisz Lajos. —
1903. évf. (XVIII. köt.) ; megjelent a 7-ik és 8-ik füzet.

Mann Ottó : Az Eremurus robustus. — Kertészeti Lapok. 1903. évf.

(XVIII. köt.), 280-281.

Matouschek F. : Additamenta ad Floram bryologicam Hungáriáé (folyt.).

— Magyar Botanikai Lapok. 1903. évf. (11. köt.), 205—208. old.

Mayerfi Zoltán : A kénmáj hatása a gyümölcsfákra. — Gyümölcs-

kertész. 1903. évf. (XIII. köt.), 161—162. old.
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Mágócsy-Dietz Sándor dr. : A diófa ritka rendellenessége. — Termé-

szettudományi Közlöny. 1903. évf. (XXX\^ köt.), 625—627. old.

— — A termesztett növények aggkori elgyengülése. — Kertészeti Lapok.

1903. évf. (XVIII. köt.), 303-307. old.

Mihalovits Béla : Néhány narkotikus növény szerepe a perzsáknál. —
Földrajzi Közlemények. 1903. évf. (XXXI. köt.), 63-71. old.

Molnár Islván: Agostenga szl. — Gyümölcskertész. 1903. évf.

(XIII. köt.), 133-135. old.

— — A szl golyvája. — Borászati Lapok. 1903. évf. (XXXV. köt.),

721—722. old.

— — Norvégia kertészeti viszonyai. — Gyümölcskertész. 1903. évf.

(XIII. köt.), 142—144. old.

Oderszky Lajos : Két üj rozsfajta, — Köztelek. 1903. évf. (XIII. köt.),

1382—1383. old.

Ordódy Lajos : A Rieti búza. — Gazdasági Lapok. 1903. évf. (LV.

köt.), 650-651. old.

Pantocsek József dr. : Beschrcibung und Abbildung der fossilen

Bacillarien des Andcsittuffes von Szliács in Ungarn. Mit 68 Figuren auf 2

photoautographirten Tafeln. Pozsony, 1903. Druck v. C. F. Wigand. Verlag

v. R. P'riedlander & Sohn

Polgár Sándor : Gyr vidékének vízi és vízparti edényes növényzete

különös tekintettel a növénybiológiai viszonyokra. — A gyri m. kir. állami

freáliskola 1902—1903. évi értesítje. Gyr, 1903., 1—32. old.

Pósch Károly: Az 1902. évi peronospóra-járvány okai, következmé-

nyei és tanulságai. Grinád, 1903. 8", 1—4. old.

Richter Aladár dr. : Európa természettudományi, fleg botanikus inté-

zetei, múzeumai és kertjei. — P^rtesít az Erdélj'i Múzeumegylet orvos-termé-

szettudományi szakosztályából ; II. természettud. szak. 1903. (XXI\'. köt,),

55—106. old.

— — Jelentés az Erdélyi Országos Múzeum növénytáráról az 1901.

évben, különös tekintettel a múzeumi s botanikai munkálkodás lehetségére

Kolozsvárt. — Értesít az Erdélyi Múzeumegylet orvos természettudományi

szakosztályából ; II. természettud. szak. 1903. (XXIV. köt.), 115—112. old.

Rupprecht Gyula : A »Szent József* szamócza. — Gyümölcskertész.

1903, évf. (XIII. köt.), 162—163. old.

Sajó Károly : Az alma férgesedése ellen való legújabb eljárások. —
Gyümölcskertész. 1903. évf. (XIII. köt.). 154-158. és 175—177. old.

Schilberszky Károly dr. : A levélszervek számbeli ingadozásáról, kü-

lönös tekintettel a virágok morphologiai és phylogeniai viszonyaira. — Ma-

thematikai és Természettudományi Értesít. 1903. évf. (XXI. köt.), 266—308. old.

— — További adatok a moniliabetegség ismeretéhez. — Gyümölcs-

kertész. 1903. évf. (XIII. köt.), 187—189. old.

Sigerus, Emil: Dr. E. A. Biclz, Siebenbürgen. ' Ein Handbuch für

Reisende. III. Autlage. Mit 41 Illustrationen, 3 vStadtplánen und einer Karte

Siebenbürgens. Nagy-Szeben, 1903. 8o. 1—284. old.
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Kirándulók részére készült és gazdagon illusztrált vezet, mely Erdély-

nek különböz pontjairól sok florisztikai följegyzést is közöl.

'Sigmond Elek dr. : A szikes talajokban elforduló káros sók és a

növényzet viszonya. - Köztelek. 1903. évf. (XIII. köt.), 1493-94. old.

_ _ Újabb tapasztalatok a szikes talajokról. — Kísérletügyi Közlemé-

nyek. 1903. évf. (VI. köt.), 80-120. old.

Simonkai Lajos dr, : Három Silene-faj ügye. — Magyar Botanikai

Lapok. 1903. évf. (II. köt.), 201—203. old.

Staub Móricz dr. : Újabb adatok a sarkvidéki svilági flórához. —
Földtani Közlöny. 1902. évf. (XXXII. köt.), 350-370. old.

Szabó Pál: Két új káposztafajta, mely jól bevált. — A Kert. 1903.

évf. (IX. köt.), 520—522. old.

Szakmáry Ferencz : Növénytenyészeti megfigyelések Görgény-Szt.-Imrén

és Szabédon az 1902. évben. — Erdészeti Kísérletek. 1903. évf. (V. köt.),

1-14. old.

Szigeti Gyula Andor : A szl fakórothadásáról. — Természettudo-

mányi Közlöny. 1903. évf. (XXXV. köt), 499-509. old.

— — Peronospora a fürtökön. — Borászati Lapok. 1903. évf. (XXXV.

köt.), 598-600. old.

Szittyay Géza : Az állatok és a növények egymáshoz való viszonya. —
Zoológiai Lapok. 1903. évf. (V. köt), 233—235. old.

— — A csökkevényekrl (a növény- és állatvilágból). — A Termé-

szet. 1903. évf. (VII. köt.), 41—42. old.

Tétényi : A hüvelyes növények gyökércsomóinak fejldésviszonyairól. —
• A Kert. 1903. évf. (IX. köt.), (340-641. old.

— — A szltnek egyik hajtatóházi betegségérl. — A Kert. 1903. évf.

(IX. köt.), 641. old.

Tocsek Miklós, pacséri : Gyökérnemes rózsák készítése dugványozás

által. — Gyümölcskertész. 1903. évf. (XIII. köt.), 142—143. old.

Tolnai Vilmos : A paprika és a Paprika Jancsi. — Magyar Xyelvr.

1903. évL (XXXII. köt.), 420--423. old.

Veres István: A szl rúgásáról. — Borászati Lapok. 1903. évf.

(XXXV. köt.), 582-583. old.

Vollnhofer Pál : Az erdei feny két veszedelmes károsítójáról. —
Erdészeti Lapok. 1903. évf. (XLII. köt.), 921-925. old.

Vutskits György dr. : A turfás vizek élete. — A Természet. 1903.

évf. (VII. köt.), 13—16. old.

Wallner Ignácz dr. : Sopron környékén található virágos növények és

edényes cryptogamok nemei és fajai. — A soproni állami freáliskola

1902—1903. évi értesítje. Sopron, 1903. 1—42. old.

Weber Samu: Mauksch Tamás. — A Magyarországi Kárpátegyesület

évkönyve. 1903. évf. (XXX. köt.), 35—63. old.

Mauksch Tamás Kitaibel kortársa, a kivel levelezésben volt és vele a

Szepességben botanizált.
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Weisz Fercncz : Miért vetjük a gyümölcsmagvakat inkább szszcl ?
—

A Kert. 1903. cvf. (IX. köt.), G13—619. old.

Zádor Gj'ula : A málna-szedés után. — Gyümölcskertész. 1903. évf.

(XIII. köt.). 141— 142.

Zelles Aladár: Különös szcmzési mód. — A Kert. 1903. évf. (IX.

köt.), 033-634. old.

Zöld rózsák. — A Kert. 1903. évf. (IX. köt.), 524-526. old.

í?^ K ü 1 f ö 1 d i i r d a 1 m :

Bcckcr, Wilhclm : Viola sepincola Jord. 1894. = Viola Beraudii 13or.

Í857. ^^ \'iola Austriaca A et J. Kerner 1872. = Viola cyanca Cel. 1872. —
Allgemeine Bofanische Zeitschrift. 1G03. Jahrg. (Bánd IX.). Seitc 114—118.

Beissner, L., Schelle, E. u. Zabel, H. : Handbuch der Laubholz-

Benennung. Systematische und alphabetischc Liste aller in Deutschland ohne

oder unter leichtern Schulz im freien Lande ausdauernden Laubholzarten

und Formen mit ihren Synonymen. Berlin, 1903. S^\

Magyar szerzk elnevezte fajok-, fafajták- és faformáknak tetemes része

van e munkában fölemlítve.

Christ, Dr. V. H. : Die Asplenien des Heuller'schen Herbar's. —
Allgemeine Botanische Zeitschrift. 1903. Jahrg. (Bánd IX.), Seite 1—4 u. 28—31.

— — Die Varietáten und Verwandtcn des Asplcnium Ruta muraria L.

(Mit Tafel V—VIII.) — Hedwigia. 1903. Jahrg. (Bánd XLIL), Seite 153—100.

A szerz a 'kolozsvári Erdélyi Múzeumegylct tulajdonát képez Heutler-

féle originálékat vizsgálta meg.

Domin, Kari : Kritische Bemerkungen zur Kenntnis der böhmischen

Koeleria-Arten. — Allgemeine Botanische Zeitschrift. 1903. Jahrg. (Bánd IX.),

Scitcn 21—25, 41—45, u. 77—81.

Néhány hazai Koeleria ra is kiterjeszkedik.

Dörfler, J. : Halácsya, eine interessantc I'hanerogamen-Gattung der

Flóra Bosniens, — Allgemeine Botanische Zeitschrift. 1903. Jahrg. (Bánd IX.),

Seite 46—47.

Gross, L, und Kneucker, A. : Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien,

Montenegró, der Hercegovina und Bosnien im Juli und August 1900. —
Allgemeine Botanische Zeitschrift. 1903. Jahrg. (Bang IX.), Seite 48—50

u. 92—96.

Gugler, W. : Über Centaurea Adami Willd. — Allgemeine Botanische

Zeitschrift. 1903. Jahrg. (Bánd IX.), Seite 88—91.

A szerz a Centaurea solstitialis L. fajkörében a budapesti Gellért-hegyrl

gyjtött példányok alapján 3 alakot különböztet meg : «) tj^pica-t, (i) inter-

media t és y) Adami t. Utóbbiba tartozik a Centaurea Adami Willd.; a C.

btevispina Láng részben (i , részben y formára vonatkozik. A /i) intermedia

a szerz szerint, eddig csak a Gellért-hegyen fordul el.

Hollós, Ladislaus, Dr. : Die Arten der Gattung Disciseda Czern. —
Beiblatt Zur Hedwigia. 1903. Jahrg. (Bánd XLIL), Seite 20—22.
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Linhart, Georg : Dic Ausbreitung des Stengelbrenners am Rothklce.

-- Zeitschrift für Pnanzenkrankheiten. 1902. Jahrg. (Bánd XII.), Seite 281—282.

Pantocsek, Josef, Dr. : Beitráge zur Kenntnis der fossilen Baciliarien

Ungarns. 1903. 2. verbesserte Auílage. 3 Banie. 300 pag. 102 photogr. Tafeln

(1355 Figuren). Berlin (W. Junk).

Pantu Zách. C. et Procopianu-Procopovicú, A. : Contributiuni la

Flóra Ceahlauleu. Buletinul Erbaruluí Institutuluí Botanic din Bucuresti. 1901.

pag. 80—131.

Radian, Simeon St. : Contributiuni la Flóra Bryologicu a Romaniei. —
Buletinul Erbaruluí Institutuluí Botanic din Bucuresti. 1901. pag. 132—160.

Sagorski, E. : Übcr Aspidium rigidum S\v. und Aspidium pallidum

Bory (sub Nephrodio). — Österreichische Botanischc Zeitschrift. 1903. Jahrg.

(Bánd LIIL), Seite 76—79. ,..

Sajó, Kari : Weitere Mittheilungen über dic meteorologischen Ansprüche

der schüdlichen Pilze. — Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, 1902. Jahrg.

(Bánd XII.), Seite 151—157.

Tuzson, J..' Dr. : Über die spiralige Struklur der Zellvvánde in den Mark-

strahlen des Rotbuchenholzes (Fagus silvatica L.). — Berichte der Dcutschen

Botanischen Gesellschaft. 1903. Jahrg. (Bánd XXL), Seite 276—279.

Vladescu, M. : Cryptogamele vasculare din Románia. — Bulletinül

Erbaruluí institutuluí Botanic din Bucuresti. 1901. pag. 1—79.

Wille, Dr. N. : Algeologische Notizen. — Nyt Magazin for Natur-

videnscaberne. 1903. (Bind XLL), pag. 89—182.

Winkler, Hubert : Pflanzengeographische vStudien üBer die Formation

des Buchenwaldes. Inaugural-Dissertation. Breslau, 1901. Mit 1 Karte. 8o.

Seite 1—60.

Zahlbruckner, Dr. Alexander : Neue Flechten. — Annales Mycologici.

1903., (vol. I.), pag. 354—361.

Rhizocarpon Beckii A. Zahlbr., (Bosznia: Növi); Rh. Bollanum A.

Zahlbr., (Pozsonyvárm. : Szt.-György) ; Psorotichia myriospora A. Zahlbr. :

(Fiume, gyjt. Schulzer J.) ; Pseudoheppia A. Zahlbr. nov. gen., Ps. Schuleri

A. Zahlbr. : (Fiume, gyjt. Schuler J.).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

május 14-iki (XCIV.) ülése.

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

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök kegyelettel

emlékezett meg Lengyel István tár-

sulati igazgatónak és pénztárosnak elhuny-

táról, a kinek a szakosztályok fejldésé-

ben is tevékeny része volt. Folyó évi

április hó 13-ikán költözött el a megbol-

dogult, a kit általános tisztelet és szeretet

ktjrnyékezett. O nemcsak törhetetlen szor-

galmú és lelkiismeretes tisztviselje volt

a Társulatnak, de kiváló emberbaráti sze-

retet is lakott benne, melylyel fényes pél-

dát szolgáltatott sokaknak a vele való

érintkezés folyamán. Szakosztályunk gya-

rapodása nem remélt fokot ért el és ennek

egyik jelentéken}' tényezje Lengyel
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István voU. Hálás kegyeiéi Liliket rójuk le

a mcgholditgult iránt, <i midn e veszteség

fölött fájdalmunkat jcgyzkünyvi.inkbcn is

kifejezzük. Egyben jelenti, hogy a szak-

osztályi jegyz a szakosztály neveben

koszorút tett elhunyt társunk ravataliira.

2. Bartal Kornél »Adatok a Baba-

hegycsoport és környéke növényzetének

ismeretéhez« czim eladásában a követ-

kezktl szólott: A Vikartóczi hegység-

nek a Hernád, Poprád, Lopusnn, és a gá-

nóczi patak völgyei között elterül részét

vagjns az ú. n. Gánócz-Lucsivnai hegy-

vonulatot a Morenseifen -Völgy két részre

osztja, egy északi Poprád-melléin és egy

deli Hcrnád-melléki része. B a r t a 1 csu-

pán az északi részt tanulmányozta, mely-

nek nagy része hegyes, csupán keleten

van nagyobb sík terület, melynek cg}' ré-

szét a tepliczi láp foglalj.i cl. Ezt az

északi részt foglalja össze B a r t a 1 a

Baba-hegycsoport elnevezés alatt, mel}'-

nek geológiai felépítése a kiivetkez : a

Poprád alluviális völgyébl kiemelked

északi rész fels trias-dolomit, melyhez

dél felé az alsó Triasz-mész csatlakozik.

Keleti részében a Zsdjar hegyen melaphir

tíjnik fel. Geológiailag a Baba-hegycsoport

összeköt kapocs az Alacsony-Tátra lip-

tói mészhegyei és a Szcpesi-Erczhegy-

ség között. Meteorológiai viszonyait ille-

tleg érdekes, hogy a Magas-Tátra alján

enyhébb a tél, mint a sokkal alacsonyab-

ban fekv Késmárkon, és így valószínleg

ennek tulajdonitható, hogy a Magas-Tátra

déli oldalán a termesztett növények olyen

magasra emelkednek.

A területet botanikai szempontból ez

ideig M a u k s c h T a m á s, G e n e r s i c h

Sámuel, W a h 1 e n b e r g, H a z s 1 i n-

s z k y, Rcuss, Kalchbrenner, Scher-

f e I, B o r b á s és F i 1 a r s z k y tanulmá

nyozták.

Az eg3'es formácziók f jellemvonásai

a következk : a szántóföldeken árpát,

zabot, rozsot, búzát, burgonyát, lent ter-

melnek nagyobb mennyiségben. A rétek

völgyi rétek és így uralkodók a pázsit-

képz füvek. A láp részint Menyaníhes-sze],

részint pedig Cypcraccac és Jtmcaceae csa-

ládbeli növényekkel bentt tejület. A pa-

takpartokat fzfa vagy égercsoportok sze-

gélyezik. A túlnyomóan tlevel erd ural-

kodói fái szemben a Masras-Ti'itra erdei-

vel Piiius sih'cstris és Abics pcclinala. Az
irtásokban és vágásokiian a déli oldalon

a Gramincae, az északi oldalon a kétszik

dudvák az uralkodók.

Növénygeografiaílag a terület D r u d e

szerint a középeurópai fjiírabirodalomba,

K e r n e r szerint pedig a balti lli'trabiro-

dalom kárpáti tlóraterületéhez tartozik.

Pajta két magassági övét tudunk meg-

küKinböztctni : a szántóföldek cs a lomb-

level fák övét. -A terület tlorisztikailag is

összeköti a liptó mészhegyeket a Szepesi-

Erczhegységgcl és növényzete ezekkel a

legszorosabb rokonságban van.

.Az cnumeráczióban 730 növényt sorol

el Bartal a területrl, érdekesebbek :

AvcnasfrHin planicitlinc, (ilyccria fltiilans,

Schoenoplectus Tabernaemontaiii . Scliocmis

ferrng'inciis. Popithts álba, Cerasiium scmi-

dccandniiii, Dianthus delioideus L. var.

glaucns L., Silene infrada W. K , Raniin-

citlus cassubicus, Barharca stricfa. (jera-

niiiiii bnJieiitiriiin. Polyoala niajor. Priimila

anrictda, Erythraea vtili(aris Rafii. var.

uliginosa 11'. K . Mdampyntin cristaium.

AspcruJa iiiictoria, (nílinm anysoplívllutii

var. sndcticum. Valeriána simplicifolia

Kabaih., Cainpantda piisilla Hdnke, Cam-
pannla carpatica, Adenophora liliifolia,

Achillca disfans W. K.. Cincraria cam-

pcstris. Cardtius colliinis \V. K., Ccidaii-

rea inoníana, C. axillaris, Crepis sttccisae-

foUa. C. graiídi/lora, Hicracimn subcae-

sinin. H. Schidtesii Schtdt-:. (atiricuja y^pilo-

Siila) és H. auricula.

Klein Gyula elnök örömmel jelenti

a szakosztálynak, hogy Bartal K o r -

n é 1 tagtársunk eladásában közölt dol-

gozatát tegnap a K. M. Tudomány- Egyetem
pályadíjjal tüntette ki és kívánja a szerz-

nek, hogy ezen els tudományos sikere

igazi buzdításul szolgáljon jöv munkál-

kodására nézve.

3. S i m o n k a i Lajos ».i Magy.ir

Királyság teriiletén honos Pulmonaria-k

fajai, fajtái és kiválóbb élcljelenségeia

czím eladásában megokolta, hogy Tiidöir

a Piilmonaria génusz legmagyarabb, leg-

kifejezbb magyar neve. Méltatta és dicsérte

Kerner Antal »Monographia Pulmo-

nariorum« 1878-ban megjelent kiváló m-
vét, melyen azonban manap a XX-ik szá-

zadban az nyomán kutatók javításokat

is tudnak tenni. Manap a P. obscura
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Dumoii. = P. offinalis L., mert csak term-

helyekhez való alkalmazkodás hozza Ictrc

a közöttük lév különbséget. Magyarázgatta

a Puhnonaria-k tkéjének bioUJgiáját,

azután a tleveles hajtásainak heterophyl-

liáját. Kimutatta a l'ulinniiaria-k ivarvezér-

letét (heteroklindynamia) és ebbllevezette

a génusz telivér meg félvér fajainak ere-

detét, szükségszer voltát. A Piilmonaria-k

eddig ismert telivér és félvér fajait fejte-

getvén, összeállítja a telivér fajok terjedés-

körét és azokban lev különséget is ki-

mutatja. Végül beszámol a telivér és fél-

vér fajok diagnózisos leírását adván arról,

hogy Magyarország telivér faja és fajtái

hazánkból akkorig honnan ismeretesek. El-

adásához bizonyító példákat is bemutatott

4. Pétcrfi Mártó n-nak »Bryologiai

közlemények* czim dolgozatát S c h i 1-

b e r s z k y K :i r o 1 y terjesztette el. A
hazánkra nézve új Thiiidium-ok között

említi föl a Thuidiiim Philihertii Mitt. fajt

és ennek var. pseudoiamarisci Límpr.

változatát, melyek mindketteje Déván te-

nyészik a Hogyina nev erdrész árnyé-

kos helyein. Megemlíti továbbá, hogy az

Auillystci^ium pachyrrhi-.on Líiidb. Euró-

pából eddig csak két helyrl volt ismere-

tes : .Svédországból (Lindberg) és Angol-

országból (Braitwaithe) ; Pétcrfi Nagy-

ágon, 800 meler tengersz. f. magasságban

1899. június hónapban szedte

5. Schilberszky Károly jegyz
jelenti a szakosztálj'^nak, hogy a pünkösdi

ünnepekre tervezett botanikai tanulmányi

kirándulás Selmeczbányára el van ké-

szítve a következ tervezettel : indulás a

budapesti keleti pályaudvarról máj. 30-ikán,

reggeli 7 óra 10 perczkor ; érkezés Sel-

meczbányára 1 óra 49 perczkor ; ebéd ulán

az ottani Akadémia megtekintése ; május

31-ikén kirándulás a Szittnyára; június

1-én kirándulás Vihnyére ; visszautazás

ugyanaznap délutfm 1 órakor. (A kirán-

duláson résztvevk május 25-ikéig be-

zárólag jelenkezhetnek a jegyznél.)

A növénytani szakosztálynak 1903.

június 10-iki (XCV.) ülése.

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

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök megemléke-

zik a pünkösdi ünnepek alatt eredménj'e-

sen lefolyt sclmeczbányai botanikai tanul-

mányi kirándulásról, melyen a szakosz-

tálynak 15 tagja vett részt. A szakosztály

nevében köszönetet mond T u z s o n Já-

nos tagtársunknak, a ki nemcsak mint a

kirándulás vezetje tett különös szolgála-

tokat, hanem a kirándulás három napi tar-

tama alatt a jelenvoltaknak minden tekin-

tetben segítségükre volt. M á g ó c s y-

Dietz Sándor ugyancsak köszönetet

tolmácsolt a resztvettek nevében Schil-
berszky Károly szakosztál3'i jegy-

znek a nevezett kirándulás elkészítéséért

és szervezéseért.

2 Degen Árpád aj »Elterjesztés a

botanikai nomenklatúra ügyében« tartott

eladást. Röviden eladja a botanikusok

többségének elhatározásából kiinduló és a

botanikai nomenklatúra rendezését czélzó

mozgalom történetét; megemlíii az 1900.

évi párisi nemzetközi botanikai kongresz-

szus határozatát, mely szerint a nomen-
klatúra rendezését az 1905. évi június

havában Wien-ben tartandó nemzetközi

botanikai kongresszus lesz hivatva dlre
vinni. A tárgyalás alapját ez alkalommal

az 1867. évi »Lois de la nomenclatuic«

képezi.

A kongresszus elmunkálatait végz és

a párisi kongresszus határozata folytán

kiküld.itt nemzetközi nomenklatúra-bizott-

ságnak 3. és 4. sz a. kiadott körlevele

alapján a javaslatok legkésbben 1904. év

június hó 30-ikáig küldendk be.

Mivel kívánatos volna, hogy a kon-

gresszuson szavazó joggal felruházott

avagy felruházandó magyar botanikusok*

közös megállapodás alapján, egyetértve,

ugyanazon elvekért szálljanak síkra és

hogy ezeknek álláspontja egyúttal kifejezze

a szakosztálytól helyesnek fölismert ininyt,

Degen a következ indítványt terjeszti

a szakosztály elé :

* Szavazati joguk van :

1. A nemzetközi nomenklatúra-bizottság

tagjainak (nálunk B o r b á s, Degen);
2. az esetleges javaslatok szerzinek :

3. a tudós testületek és a botanikai in-

tézetek (nálunk M;igy. Tud. Akadémia,
Kir. Magy. Természettudományi Társulat,

Magy. Nemzeti Múzeum növénytani osz-

tálya, Dél-szl;iv y\kadémia).

4. A botanikai társulatok (100 tagon-

kint 1 szavazat).
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I) A nomenklatúra ügyének tanulmá-

nyozására 1901. évi mdrczius 13 ikán tar-

tott ülésén kiküldött bizottság (D e g e n,

F i 1 a r s z k y, I s t v á n f f i) a jöv ülé-

sek valamelyikén egészíttessék ki :

a) A szakosztály azon tagjaival, a kik-

nek az 1905. évi wieni nemzetközi bota-

nikai kongresszus szabályzata értelmében

a nomenklatúra kérdésében szavazati jo-

guk van, tehát a nemzetközi nomenklatúra-

bizottság magyar tagjaival, az esetleges

javaslatok szerzivel és a hazai tudomá-

nyos intezetek és társulatok képviselivel,

a kikre ezen testületek szavazási jogukat

át fogják ruházni.

b) A szakosztály mindazon tagjaival,

a kik a botanikai nomenklatúra kérdései-

vel már is foglalkoztak, súlyt helyezve

arra, hogy a botanikának lehetleg min-

den ágazata képviselve legj'en.

II) Ezen kiegészített bizottság mködé-
sét ez szön kezdje meg. Els sorban az

lesz a teend, hogy egy erre alkalmas

(kell irodalommal rendelkez) helyen,

pontról pontra áttanulmányozza az új no-

menklatúra szabályzatnak alapját tev 18G7.

évi párisi nemzetközi botanikai kongrcsz-

szuson elfogadott »Lois de la nomencla-

ture botanique«-ot, különös tekintettel a

nemzetközi bizottságnak 4. sz. alatt közzé-

tett 9 kérdpontjára, az 1904. évi június

30-ikáig benyújtandó esetleges javaslato-

kat és pótlásokat szavazással megállapítja,

azután az elfogadott javaslatokról a szak-

osztály egészének jelentest tesz ; a szak-

osztály viszont gondoskodik arról, hogy
az esetleges javaslatok az elírt 60 példá-

ban franczia nyelven, az indokolásuk pe-

dig franczia, német, angol vagy o'asz

nyelven szintén 60 példában az említett

határidn belül kinyomattassék és a ja-

vaslatok összeszerkesztésével megbízott

Briquet János úrnak Genfbe kül-

dessék.

III) Ezei bizottság állandfj mködésben
marad addig, míg az 1905. év elején

Briquet szerkesztésében megjelen no-

menklatura-szubályzat új tervezete meg-

jelenik, ezt újra pontról pontra behatóan

letárgyalja és a tárgyalás eredményérl a

szakosztálynak jelentést tesz, t, i. bejelenti,

hogy mely javaslatnak vagy pótlásnak el-

fogadását és melyiknek visszautasítását

tartja kívánatosnak.

A szakosztály ezen elterjesztett javasla-

tokat egyhangúlag elfogadta.

3. D e g e n Árpád bemutatja a buda-

pesti m. kir. állami Vetmagvizsgáló .Állo-

más kiadásában megjelen y>Magvar füvek'

,'^yíijiciiuiiyc«-nek It. és III. kötetét.

Kiemeli azt a buzgóságot és rendkívüli

szorgalmat, melyet a nevezett intézet ha-

zánk Graminea növényzetének kikutatása

és széles körökben való ismertetése körül

kifejt és felhívja a szakosztály figyelmét

a Calamagrosiis. Sesleria és Atropis gé-

nuszok majdnem teljes gyjteményére, me-
lyeknek kifogástalanul gyjtött és szárí-

tott példái a bemutatott kötetekben fog-

lalvák.

A m kiadása folyamán követett no-

menklatúrára vonatkozó magyarázó meg-
jegyzések után köszönetet mond Wais-
becker Antal vasmegyei forvos, F i-

1 a r s z k y Nándor, P e r 1 a k y Gá-
bor és P o r c i u s F 1 (') r i s uraknak, a

kik önzetlen módon támogatták e vállala-

tot és végül Hackel Ede szt. pölteni

tanár úrnak, a ki a meghatározások reví-

ziójának terhes munkáját elvállalta.

4. Feny Béla ».'\datok a rézgálicz

növényélettani hatásának tanulmányozásá-

hoz* czím eladásában ismertette mind-

azokat a hatásokat, melyeket a rézgáliczos

folyadékok a kísérletezésre használt kü-

lönböz természet növényekre gyakorolt :

Hllzetes megfigyelésül víztenyészetben és

talajban tanulmányozta a réz hatását, mely
víztenyészetben 8— 10 milligramm rézgá-

licz tartalomnál (pro 1 liter) a növényre

föltétlenül öl hatiisú volt. Talajban a réz-

tartalom, hacsak túlnagy mennyiségben

nincs jelen, nem árt. Réz a gyökereken

bejuthat. A kísérletek voltaképpeni czélja a

permetezés élettani hatásának a legkülön-

bözbb növényeken való megállapításán

kívül a hatás okának kiderítése volt.

A talajban végzett kísérletek eloszlattak

minden aggodalmat, hogy a permetezéskor

leperg folyadék befolyásolná az ered-

ményt. A. permetezési kísérletek eredménj'e

a következkben iíyilv;inult. A rézgálicz-

oldat és bordeauxi-i folyadékkal permete-

zés a növényekre általában jótékony, köz-

vetlen élettani hatást gyakorol, még pedig :

a) a chlorophyll-tartalom gyarapodik,

h) az áthasonító tevékenység níivekedik,

r) a kipiirolgás növekedik.
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A permetezett levelek szöveteiben a per-

metezés változást nem idéz el. Miután

mindezt eddig csak a szln és a burgo-

nyán mutatták ki nagyban, fenti kísérletek

a föltevést minden magasabb rend nö-

vényre általánosilották. A vizsgálatok f
eredménye a réz kimutatása a levél szö-

veteiben volt, mely csak az epidermisen

át juthatott be. Eddigi, szlvel és burgo-

nyával végzett kísérletek ellentétes ered-

ményt adtak, csupán T s c h i r c h állítja,

hogy réz az epidermisen át is kijuthat,

viszont ezt az állítást nem bizonyítja.

Az é'etfolyamatokat Feny szerint a be-

jutott minimális rézmennyiség befolyá-

solja, mely, mint minden méreg, rend-

kívül híg, oldatban jótékony ingerként hat.

5. Kovács Lajos ».Az anthokyan

chemiai tulajdonságai, physiologiai szerepe

és keletkezésének okai« czím doktori

disszertáczióját Varga Oszkár ismer-

tette. Kovács összefoglalta mindazokat

az ismereteket, melyek a jelzett tárgyra vo-

natkoznak és ezeket a saját vizsgálatainak

eredményeivel kibvítette ; fleg az antho-

kyan chemiai tulajdonságaival foglalkozott

és az ez irányban tett kísérletei alapján

v e r t o n-nal egyezen arra a meggy-
zdésre jutott, hogy az anthokyan glyco-

sid, melynek egyik alkot<')része a szl-
czukor.

6. Ordódy Lajos »Hazai növények

rostjaiból készült ipari czikkckel« F i a-

1 o Av s k i Lajos mutatta be. Az angol

gyarmatokból szállított juta vag}' dsut

eléggé ismeretes hiíncsát Ordódy hazai

háncs és rostnemekkel pótolhatja. Talál-

mányával a fz vesszejének háncsából, a

kukoricza csövét bc'.akaró leveleinek és a

keskenylevel gyékény leveleinek kifeszít

szívós rostszálaiból áztatás, csávázás vagy

lúgozással rövid id alatt alkalmas szöszt

készít. Ezt nyersen és gerbenezelten mó-

Iringjaiban, nyüst- és bordaszálakban, a

bellök készített kötelekben, vásznakban,

a hulladéknak csomagolásra alkalmas cse-

pjében vagy kóczában, papirosra való

pépjében, merített és géppel készített nyers

és enyvezett papirosában a bemutató szem-

léltette. A bemutatott tárgyak általános

érdekldést keltettek. A rákövetkez eszme-

cserében Klein elnök a hatvanas évek-

ben bemutatott Auer-féle kukoriczaszövc-

tekre emlékeztetett, melyek mintáit a m-
egyetemi növénytani intézet ' gyjteményei

közt rzi.

7. Schilberszky Károly »A

szlszár szalagosodásának sajátságos ese-

térl* sz Iván, bemutat egy szltókét,

melynek növekedése folyamán a fasciatio

spiralismussal párosult.

8. Tuzson János >>A bélsugarak

sejtfalának csavaros szerkezetérl* szóló

értekezését Klein Gyula terjesztette a

szakosztály elé. Tuzson azt találta,

hogy ha bükkfadarabot tangentialis irány-

ban elhasítunk és a szakítási fölületen a

bélsugarak keresztmetszetét vizsgáljuk, ak-

kor látjuk, hogy a bélsugarakból csava-

rosán haladó szalagok erednek, melyek a

bélsugársejtek belsejébl a szakítás követ-

keztében húzódtak ki. A szalagoknak sza-

bályos csavarvonalban történ lefejtdése

kétségen kívül arra mutat, hogy a csava-

ros szerkezetnek az érintetlen sejtfalban

is meg kell lennie. A bükkfán kívül ez a

csavaros szerkezet több más fanemen is

észle]h3t.

9. Schilberszky Károly szak-

osztályi jegyz jelenti, hogy a kongresz-

szus végrehajtó bizottságának tájékoztató

nyilatkozata szerint az 1905. évi nemztt-

kózi botanikai kongresszus többi között

tanulmányi kirándulást tervez hazánk te-

rületére is, valamely növényzetileg jellemz

vidéknek a fölkeresése és tudományos in-

tézményeink megszemléléie czéljából.

A szakosztály a megejtett eszmecsere

után bizottságot küld ki, mely e kirándu-

lás módozatait állapítsa meg és annak

idején a szakosztálynak errl jelentést te-

gyen. A bizottság tagjai : a iisztikar. D e-

g e n Á r j? á d, F i 1 a r s z k y Nándor
és M á g ó c s y-D i e t z Sándor.



legyen. 4. A rajzok külün papiroslapokra

tussal rajzolandók, mcgszámozandók és szá-

maik az aláírással együtt a kézirat üres margó-

jára jegyezcndk. 5. A viiiszavah ugyanazok

legyencA, a melyeket a Társulat rendesen

használ. (3. A szemclynevek egyszer vonal-

lal lcg3'enek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dük pedig vag}'' »kurziv« jelzéssel, vagy

-,^.^-_^-. zegzugos vonallal legyenek jelölve.

7. .A nyomatás végett beküldött kéziratokon

a javítások alkahnával jelentékenyebb vál-

toztatások (törlések és betoldások) nem tehe-

tK ; ellenkez esetben e nyomdai költségek

a szerzket illetik. A mennyiben azonban

ilyen lényegesebb változtatásoknak a szük-

sége mégis fölmerülne, ezek a kinyomtatott

szöveg végén mint »Fiiggdék« vagy ^Póilás^.

szövegezendk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattárban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

czimérc.

A szerkeszt-bizottság tagjai :

Klein Gyula (elnöke) megyetemi

tanár, F i 1 a r s z k y Nándor, m. nem-

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

M á g ó c s y - D i e t z .Sándor egyetemi

tanár, .S c h i 1 b e r s z k y Károly tanár,

Staub Móricz tanár.

A szakosztály tisztikara

:

Elnök : K 1 c i n Gyula megyetemi

tanár (Budapest, VIII., Eszterházj'-utcza 1.

szám) ; alelnök : Staub Móricz f-
gimnáziumi tanár (Budapest, VIII , Trefort-

utcza 8. szám)
;
jegyz : Schilberszky

Károly tanár (Budapest, I., Budafoki-út

13. szám).

Tudósítás.

A »Xvcii\iani Közlcnicnyelw. eltizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. T e r m é s z e 1 1 u d o m á-

n y i Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folj'óirat szellemi részét illet küldemények

vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

b e r s z k y K á r o 1 y szerkeszthöz (Buda-

l-est, I., Budafoki-út 13. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.

1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemén3'ck elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti mcgiiyy ele-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; továbbá, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-ülések, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként egj'szer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden Jió-

naptiak viásodik szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások szániához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkeníhel. A választm;in\'i ülés

napján osztálylés nem tartható.

3. .A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, h) a másodelnök, c) a jegv-

z. .'\ szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még eg}'^ helyettes elnököt és cg)'

segédjegyzt,

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három- évenként, a Tár.-ulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyilvántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgj'ait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolcz nappal

elbb a jegyznek (Schilberszky Károly,

Budapest, I. ker., Budafoki-út 13. szám)
bejelenteni tartoznak.

7. N'idéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kívánják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czéljából a

szakosztály valamelyik, az illet tárgygyal

foglalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

g\^obb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásá-

nak tömött rövidséggel szerkesztett ki-

vonatát még az eladás estéjén, vagy
legkésbb következ napon a jegyz
kezéhez juttatni, hogy a jegyzkönyv
összeállítása ne késleltessék.



10. Azok a tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi

kivonat mellé cs:\tolják egyúttal annak for-

dítását is.

A »Növénytani Közlemények* ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els

sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartalmáért a szerzk felelsek) ; má-

sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre 10-ivnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy közlemény (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ivnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban r.cm részesül, vala-

mint a többletért járó nyomdai költségek is

a szerzt terhelik. Ilyen közlemények azon-

ban a 3 nyomtatott ívet nem haladhatják meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-iki választmányi ú'lés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona
elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a »Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három
évi kötelezettséggel, hasonlóképpen 3

koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály üg3^eiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetéiképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli
;

ez összegeket a szakosztáty a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények«

érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Xövénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolj'am megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények« írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat pénztárosa

fizeti ki.

Értesítés.

A kik a »Növénytani Közlemények«-hen

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt szántát (borítékkal vagy a nélkül) a

benyújtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a Társu-

lattal szemben a szerzk egyenlítik ki.

Szakosztályi ülésnapok.

A növénytani szakosztály rendes ülé-

seit a hónapok következ napjain tartja

1904-ben : januárius 13-ikán, februárius

10-ikén, márczius 9-ikén, április 13-ikán,

május 1 1-ikén, június 8-ikán, október 12-ikén,

november 9-ikén, decz:mber 14-ikén.

.\ Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol Antal /.), Dorottya-utcza 14-


