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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.


