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M. Péter fi: Die Torfmoose Ungarns/

(Mit Fig. 31—57 im ungar. Originaltext. pag. 137— 1(39.)

Eine monographische Beschreibung samtlicher aus Ungarn bishcr

bekannten Sphagnaceen. Vorerst wird darauf aufmerksam gemacht, dass die

Torfnioose von L i n d b e r g als eine den Leber- und Laubmoosen coor-

dinierte Unterklasse bahandelt wurden, ferner dass zu ihrem genauen syste-

matischen vStudium auch anatomische Untersuchungen vorzunehmen sind.

Hierauf folgt die Beschreibung des Stammchens, der Zweige, Blatter, Sexual-

orgiine und des vSporogons der vSpliagnaceen.

\)\c ersten, auf ungarische Sphagnaceen bezugnehmende Angaben

rühren von Wahlenberg (Flóra Carpatorum princ. Göttingae, 1814) her.

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit musste sich hauptsachlich auf seinc

eigene .Sammlung, sowie die des Ungarischen Nationalmuseums stützen.

ausserdem wurden von ihm nur Literaturangaben neuen Datums benützt.

Anstatt der zu Zeiten Hazslinszky's bekannten S— 11 Arten konnten

nunmehr ."50 Arten ungarischer Sphagnaceen festgesteilt werden, was in An-

betracht dessen, dass in Ungarn ausgebreitete Hochmoore recht selten sind,

keine geringe Zahl bedeutet.

\)\e Namen dieser 30, durchwegs bekannten Arten, ihrc angeführten.

zum geringen Teil neuen Varietilten und j'^ormcn, ncbst dcn Slandortcn sind

aus dem Originaltext zu ersehen.

* Vorgelegf von K. S c h i 1 b c r s z k y in der am 4. üktohcr 1904 abgehaltenen

SitzuiiiT der botanischen Sektion.
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R. Rapaics: Aster pannonicus Jacq.*

(Mit Fig. 58—60 im ungar. Originaltext, pag. 1(19—173.)

Der Verfasser prüft die Frage, ob .4. pannonicus Jaco. und .4. Tripo-

lünn L. als zwei verschiedene Arten zu betrachten sind. Auf Grund der

verschiedenen geographischen V'erbreitung der zwei Arten und der abweichcn-

den Blátter kommt er zu dem Schlusssatz, dass A. pannonicus Jaco. für

eine eigene Art zu gelten hat und dass A. dcpressiis Kit. eine Varietüt der-

selben vorstellt.

J. Ernyey: Slavische Beitráge in der botanischen

Bibliographie Ungarns. *^

(Pag. 173— 184 im ungar. Originaltext.)

Die slovakische botanische Literatur ist in der ersten Periode ihrer

Entwicklung wegen des starken Einilusses der böhmischen Literatur von

dieser kaum zu trennen. Aber schon im 18. Jahrhundert finden sich allgemein

naturgescliichtliche und botanisch-medizinische Werke, die von der F^manzi-

pation der slovakischen Literatur Zeugnis ablegen.

Die wissenschaftliche Botan'k hat ihre hauptsachüchsten slovakischen

Vertreter in folgenden : G. R e u s s, der ein selbstiindiges botanisches Hand-

buch — Kwetna Slovenská — herausgab ; J. L. H o 1 u b y, der über die

Flóra mehrerer oberungarischer Komitate, über die Gattung Ritbtis, über

slovakische Pflanzennamen und auf Pílanzen bezügliche volkstümliche Gebriiuche

des slovakischen Volkes wertvolle, oft sehr anziehcnd geschi-iebcnc Beitráge

lieferte, zum überwiegenden Teile in der Volkssprache seiner engeren Heimat
;

A n d r. Kmet', der sich zu einem namhaften Mykologen aufgeschwungcn

hat und als Sammler eine rege Tatigkeit entfaltete.

Die polnische botanische Literatur, derén Zentrum allerdings ausserhalb

des Landes liegt, befasst sich viel auch mit der Vegetation der Kárpátén

ungarischen Anteils. Von kroatischen Botanikern werden F a r k a s-V u k o t i-

novics und S c h 1 o s s e r, sowie G. Pilar genannt. Die bosnische bota-

nische Literatur konzcntriert sich hauptsáchlich in der Zeitschrift »Glasnik«.

* Vorgetragcn vom Verfasser in der am í). Alarz abgchaltcnen Sitzung der

botanischen Sektion.

** Vorgelesen voin Verfasser in der ani 1. .\pril 1U03 abgchaltenen Sitzung

der botanischen .Sektion.
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Sitzung der botanischen Sektion am
12. Október 1904, (CV.)

Vorsitzcnder : J. K' 1 c i n ; Schriftführcr :

J. B. K ü m 111 e r 1 e.

1. Nach Bcgrüssung der Vcrsammcltuu

und Eröffiiung des neuen Sitzungscyklus

scitens des Vorsitzenden Július Klein
crfolgt die Wahl eines zweiten Vor-

sitzenden an Stclle des verstorbenen Mit-

gliedes M. Staub. Auf Grund des

Wahlergebnisses wurde S. M á g o c s y -

D i e t z zweiter Vorsitzender.

2. G. F á b i á n's (Székesfehérvár) Ar-

beit »£/'« intcressanter MaisstengeU< wird

vorgelegt von K. S eh i 1 b c r s z k y. Es

handelt sich hauptsachlich um einen

Blütenstand von Zea Mays, dessen unterer

Teil einen gewöhnlichen weiblichea Ki-
ben vorstellt, am obern Teil sind aber

mannliche Blüten vorhanden ; die Spitze

des Kolbens wird abermals von weib-

lichen BUiten eingenoiiimen.

3. O. Nagy (Szászváros) saiidte einen

Bericht cin, in dem ebenfalls von einem

tcratologisch ausgebildeten Maiskolben die

Rcde ist ; der betreffendc Kiben trug

an E einem ganzen obern Teil, auch an

der Spitze, nuinnliche Blüten. xAusscrdem

wird in dem Bericht eines Kürbisstengels

Erwáhnung getan, der an hochgradiger

Fasciation litt und an dessen Spitze eine

grossc Anzahl mannlicher Blütenknospen

zu einem quastenartigeii Gebilde ver-

cint war.

4. A. F a n t a (Székesfehérvár) Icgt

eine Weintraube (Ckasselas-roiige) vor,

an der mehrere grüne Beeren mit scharf

gekennzeichnetcn rten Streifcn zur V.ní-

wickking gelangten.

J. Klein crklart die Erscheinung,

indem er auf die l'"remdbestaubung hin-

weist und in Erinnerung bringt, dass

bekanntlich an Maiskolben zwischen obli-

gátén gélben Körnern auch graue, seibst

auch buntc erscheinen.

5. M. Fut ó's (Kolozsvár) Arbcit

»Polypodiiiin vulgarc L. und Polypoditim

vulgare [i aerraíuui Willd.« wird vor-

gelegt von J. B. Kümmcrlc. I.etzterer

Form wird in dcn meisten Werken eine

untergeordnete systematische Bedeutung

zuerkannt.

Erst von C h r i s t wird sie als sub-

spccies hingenommen. Verfasser unter-

suchte sie eingehend und kommt zu dem
Resultat, dass auf Grund der morpholo-

gischen Gestaltung des Wedels, der

Aderung und des Sporangiumringes ein so

prágnanter Unterschied zwischen P. vul-

garc L. und 13 serratiun Willu. zu kon-

statieren ist, dass letztere Form nicht bloss

einer »südlichen Rasse« oder » mediter-

ránén Unterart«, sondern eine selbstán-

dige gute Art reprásenticrt.

6. M. Péter fi's (Déva) Arbeit y>Die

Torfinoose Ungarns« \\'ird vorgelegt von

K. S c h i 1 b e r s z k y.

7. H. R e h m's (München) Arbcit

yyCotitrihutiones iiiycologicac ad Jlonim

Hungariaci wird vorgelegt von B. A u -

g u s t i n. Die Arbeit enthált eine Anzahl

neuer Arten.

8. A. S c h e r f í' c 1 (Igló) bespricht

unter dem Titel »(.'hioiiaster nivalis

(Bolin) Wille iii der Hohcn-Tcitra« diesen,

bisher bloss von den Schneefeldern Skan-

dinaviens bekannten Schneebewohner ; cr

entdeckte ihn in einer vom Gymnasial-

lehrer lí. R o t h bei dcn »Fünf Seen« in

der hohen Tátra gesammclten Schnee-

prol">e, wo »roter Schncc« nicht zugegcn

war. Chionastcr nivalis kommt somit

auch auf nicht rtem Schnce vor. Es ist

auf Grund mehrerer anderer Fundc anzu-

nehmen, dass diescr Organismus in der

Hohen-Tátra allgemein verbreitet ist.

9. J T u z s o n (Budapest) zeigt vor und

erklárt »einen ncuen iiiikroskopischcn Mess-

apparal«, der auch in der »Zeitschrift

für wissenschaftliche Mikroskopie« náher

beschrieben wird.

10. Schriftführer J. B. Kümmcrlc
liest ein wáhrcnd der Ferién eingclaufenes

Schreiben von I g n a z G e r s t n e r,

Probst-Pfarrer zu Pápa-Teszér vor.

Die botanische Sektion hatte scinerzeit

für die gelegcntlich eines .Austluges der Sek-
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tioa in den Bakonj'cr W'ald von Gerstner
ge\vahrtc,gaslIich-liebenswürdigeAufnahmc

einDankschreilicn an ihn gcn'chtet. Gerst-
ner gie'ot in dem vorgelescnen Schreiben

seiner Freudé Aiisdruck, der botanisehen

Sektion und somit auch der Wissenschaft

cinen Dienst erwiesen zu habén.

Der Schriftführer meldet schüesslich,

dass Prcfessor Paul A s c h e r s o n in

Berlin gelegentlich seines 70. Geburts-

tages auch seitens der Sektion telegiaph'sch

begiüsst w'urde.

Sitzung der botanisehen Sektion am
9. November 1904. (CVI.)

Vorsiizender : J. Klein; Schriftführer :

J. B. K u ni m e r 1 e.

1 . A. Kerékgyártó (Budapest) hált

eincn\'ortrag: •>> Dic Blntenpflanzen Ungariis

III Bc-.UíS íh-r Farhe < Nuch Záhlungen dcs

X'erfassers \'erleilen sich dic Fllanzen mit

fárbigen Blüten in Ungarn folgendcr-

massen : weiss o2-87" o, gelb 27-47" (i,

rot 20-7" 0, blau 12-32" o, lila 6-S5" o,

l?raun 0-42^' o.

2. J. B. K Li m m e r 1 e hált cinen Vor-

trag über dMarsilca quadrifoJia in Jer

Flóra von BHdapest<.<. X'ortragender fand

im Herbárium des Ungarischen National-

Museums ein Belegexemplar für die Tat-

sache, dass wenigstens \'or Jahren

Marsikii qitadrifolia auch in der Náhe

von Budapest voikam. Darán anknüpfend

verhandelt er die Nomenclatur dieser

Ptlanze und gelangt zu dem Resultat,

dass ihr richtiger Name Leinma qiiadri-

fólia (L.) Lam., der von Salvinia naiaiis

aber Marsilea iiataiis L. zu lauten hálté.

Zum Schlusse werden noch mehrere

Angelegenheiten der Sektion trledigt.



5. A jegyz nyilvántartja u tagok név-

síjiát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja aíí ülés tárg3'ait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinj'omatás végett kijzli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

0. 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. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kív;inják, 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.

S. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnük 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-

t;niak valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jeg_yzkönyvi

kivonat mellé csatolják egj'úttal annak for-

dítását is.

A szakosztály tisztikara

:

Elnök : K 1 e i n Gyula megyetemi
tanár (Budapest, VIII Eszterházy-utcza 1.

szám) ; másodelnök : Mágocsy-Dietz
.S á n d o r, jegyz : K ü m m e r 1 e J. Íj é 1 a

nemz. múzeumi növénytani scgédr (Buda-

pest, V. Váczi-út 12. szám).

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-ívnj'i terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy köziemén}^ (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ívnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyoniatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban nem 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.

noveml^er 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesiti ; 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
Közlemén3'ek«-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 i-észtvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztiily ügyeiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »n.övénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli

;

ez összegeket a szakosztalj^ a folyíiirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közleménj-ek«

érdekében alapítv;inyt tesznek, egyszer és

nnndenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Xövénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítcJk a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapjak.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat ozéljaira.

8. A »Xövén3'tani Alap«-ot a Társulat

nyilvílntartja és ;íllásáról a szakosztálj' 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 »Nüvcn5-tani Közleményeké; írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalván3-ára a Társulat pénztárosa

fizeti ki.

A szerkeszt-bizottság tagjai

:

Klein (iyula (elnöke) megyetemi

tanár, H e r n á t s k y Jen nemzeti mú-

zeumi növénytani segcdr (a Beihlatt

szerkesztje), F i 1 a r s z k j^ N á n d o r nem-

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

Mágocsy-DietzSándor tud.-egyetemi

tanár, .S c h i 1 b e r s z k y Káról y tud.-

egyetemi magántanár.

A kéziratok kiállítására

kozólag.

vonat-

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-

azért szükséges, hog}'' a kéziratnak oh'an

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revídeálását. szerkesztését és sajt(') alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg : 1. A kézirat könn3'en olvas-

ható legyen : a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az

irás féliveken, a lapnak csak az egj'ik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen ; az u. n. »kutyanyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér cs

egyforma nag\'ságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. A rajzok külön papiroslapiokra

tussal rajzolandók, megszámozandók és szá-

maik az aláírással együtt a kézirat üres margó-

j;'tra jegyezendk. 5. A ntiíszavak ugyanazok

legN'cnek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. G. A személynevek egyszer \-onal-

lal legyenek aláhúzva, az esetleg ki emelen-

dk pedig vagy »kurziv« jelzéssel, vagy

—.^-.^—. zegzugos vonallal legyenek jelölve.

7. A nyomatás végett beküldött kéziratokon

a javítások alkalmával 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 y>Fiiggelck<í vag}' y>Pótiásv.

szövegezendk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattárban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

czímére.

A »Beiblatt« ügyében.

A kik a »Növénytani Közlemények«

részérc kéziratokat küldenek, szíveskedjenek

a közlemények jelentségéhez mérten ki-

szabott, és valamely idegen él (vagy latin)

nyelven megírt szöveget a »Beiblatt« szer-

kesztjének czímére (B e r n á t s k y Jen,
Budapest, V. .Széchenyi-utcza 1. szám)

küldeni.

Tudósítás.

A >->Xövénytani Közlemények« elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. T e r m é s z c 1 1 u d o in a-

n y i Társulat p é n z t a r á h o z (Buda-

pest, VIII. Eszterházy-utcza 16. szám), a

foh'óirat szellemi részét illet küldemé-

nyek vagy felvilágosítások ügyében pedig

.S c h i 1 b e r s z k y K á r o 1 y szerkeszt-

höz (Budapest, I. l5udafoki-út 13. szám.i

forduljanak.

Értesítés.

euytani Kzleiiiényck«-bíin

megjeiv.- ^ zataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vag}^ a nclkül) a

benvújtott kéziratra jegyezni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. .\ kültin-

len3'omatok a füzet megjelenése után azon-

nal átvehetk a Társulat igazgatói irodá-

jában, melyeknek mérsékelt díjszabását az

átvételkor a szerzk esvenlitik ki.

.A i'esti Llo3'd-társulat könj'vsajtója (felels vezet: Kózol Antal J.). Üorottya-utcza 14.
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