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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

IV. KÖTET. 1905. 2. FÜZET.

Szigethi-Gyula Andor: Adatok a szlgyökerek

anatómiájához, különös tekintettel a Phylloxera bántal-

mára.*

(11 eredeti rajzzal.)

A dugványokról szaporított szlnövény gyökerei mind járulékos gyöke-

rek, melyek fejldésük különböz idején más-más életmködést teljesítenek, és

ebbl folyólag más anatómiai szerkezetük van. A legfiatalabb részek — a hajszál-

gyökerek — végzik a továbbnövekedés és táplálóanyag-fölvétel (absorbtio) mun-

káját. A már idsebb fásodott szövet vázgyökerek a felszívott tápláló-anyagot

továbbszállítják és a növényt a talajhoz ersítik.

A szl hajszálgyökerén szabad szemmel is megkülönböztethetjük

:

1. a gyökérsüveg, 2. a tenyészkúp, 3. a gyökérszrök és 4. a vastagság-

beli növekedés egymástól anatómiailag különböz szakaszait.

A fehéres szín hajszálgyökér legvégén sárgás-barna szín gyökérsüve-

get találunk, mely a különböz szlfajtákon kivétel nélkül küls és bels

süvegre különül. A küls süvegeket oldalrészén prosenchym-, tengelymenti

részén parechym-alakú, lazán összefügg és könnyen leváló sejtek alkotják.

A küls süveg alatt éles határral elkülönített egyenl parechym-sejtek-

bl alkotott bels süveget találunk, mely a \ltis riparia Porialis, Vilis Solo-

nis, Vitis nipeslris monticola, York Madeira, Delaware, Jacqiicz, Furmint,

Leányka, Mézesfehér gyökerein félszer olyan ers mint a küls süveg, míg

az Izabella- és C/;assí'/as-gyökereken két-háromszor olyan ersen fejldött.

A Vitis riparia Portalis bels süvege pl. átlag 300 ^K, küls süvege átlag

450 /i hosszú, míg az Izabella és a Chasselas hajszálgyökereinek küls süvege

csak 150 u hosszú.

A bels süveg sok raphid ot tartalmazó tömli és sok cseranyagtartalma

szerintem arra mutatnak, hogy a süveg nemcsak véd berendezése a gyökér-

nek, hanem az elhasznált anyagok raktározása és széls sejtjeinek folytonos

hámlása révén a növénynek egyúttal kiürít szerve is.

A tenyészkúpot a vizsgált szlfajtákon különbség nélkül mindenütt

többréteg oszló-szövet (merisztéma) alkotja, melynek leánysejtjei, a közép-

• Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi februárius 8-ikán

tartott ülésén.
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részen bélparenchymává és háncs-fanyalábokká, kívül kéregrészszé, legkívül

brszövetté, a gyökér végén pedig gyökérsüveggé alakulnak át.

A Vitis riparia Portalis tenyészkúpjának hosszmetszetein végzett méréseim

szerint ezt az oszlószöveti övet 6 sejtsor alkotja, mely 60—70 a vastag színtelen

réteget képez a bels süveg alatt. A szl-hajszálgyökér tenyészkúpja mögött

következ harmadik szakasza, vagyis a gyökérszrök övének a hosszúsága nem

annyira a fajta, mint inkább a talaj minsége szerint változik. Haberlandt-

nak* más növényeken végzett vizsgálataival megegyezen azt észleltem, hogy

a gyökérszrök öve száraz talajban 3/4— i mm., nedves talajban 2—3 mm.

távolságra kezddik a gyökérsüveg mögött.

A különböz szlfajták gyökérszreinek tanulmányozásában hasonló

körülmények között fejldött, egyids hajszálgyökerek azonos részletébl vett,

30 j(t vastagságú metszeteit hasonlítottam össze. Méréseim alapján az amerikai

szlk csoportjából vett

:

1. Vitis riparia Portalis hajszálgyökerének 1 mm^ felületén átlag 200—270

gyökérszrt olvastam meg, melyek hosszúsága 80—145 f.i között ingadozott.

Továbbá a Vitis vinifera-k csoportjából vett

:

2. Olasz Rizling hajszálgyökerének 1 mm^ felületén átlag 260—320

gyökérszrt találtam, melyek 120—260 /t hosszúak voltak. A fajvegyülékek

(hybrld-ek) csoportjából vett

:

3. Othello** hajszálgyökerek 1 mm^ felületén 220—240 gyökérszrt találtam,

melyek hosszúsága 75—220 f.i között ingadozott.

E mérési adatok szerint a Vitis vinifera-k hajszálgyökerének (a felület-

egységen található több és hosszabb gyökérszr révén) jóval nagyobb a fel-

szívó felülete mint az ugyanolyan körülmények között lév amerikai szlk

hajszálgyökerének. A felszívó felület különbözségébl magyarázható meg az

európai és az amerikai szlk hajszálgyökerének számbeli nagy különbsége. Az

amerikai szl gyengébben fejldött gyökérszrözete sok hajszálgyökér képz-

dését teszi szükségessé, míg az európaiaknak eme kifejldött felszívó szervei

aránylag kevesebb hajszálgyökérrel is biztosítják a szl táplálék-szükségletét.

A hajszálgyökérnek a brszövet és az endodermisz közötti rétegét

egyenletes parechym-sejtekbl alkotott kéregrész tölti ki, melyre nézve a

különböz szlfajtákon lényegesebb eltérés nem mutatkozik. A látható kiter-

jedés és fejldöttség különbsége a tenyészeti föltételek különbözsége folytán

áll el, és nem tekinthet fajtabeli sajátságnak.

A kéreg legbels sejtsora, az — endodermisz — parásodott falú sejtjei

által sötét gyrként tnik szembe a keresztmetszeten ; a különböz fajú

szlk hajszálgyökerében mindig egyréteg és választófalain a Caspary***-

féle sötét pont hiányzik.

' HaberlandtG. : Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig 1904. 196. old.

** (Vitis labrusca—V. riparia) X V. vinifera=Othello.

*** Van Tieghem : Traité de Botanique. Paris. 1891. 681. old. — De Bary :

Vergleichende Anatomie stb. Leipzig 1877. 129. old. — Ji o n n i e r G. et Du Sab-

lon L. : Cours de Botanique. Paris. 1901. 352. old.
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Aparásodotthártyájú, nem diffundáló endodermisz-sejtek közé a faedények

szomszédságában világos szín, nem parásodó áteresztsejtek ékeldnek, melyek

közfalaikon elhelyezett udvaros gödörkék segélyével a kéregrész és a középponti

henger közötti táplálékforgalom lebonyolítására szolgálnak (10. rajz). Európai

és amerikai szlk endodermiszében esetleg észlelhet parásodási különb-

ségek nem tekinthetk fajbeli sajátságnak, mert ezeket a parásodási különb-

ségeket ugyanazon hajszálgyökér különböz részleteiben, mindegyik fajtán meg-

találhatjuk.

A szl hajszálgyökerének középponti hengerében bélparenchym-ot, továbbá

háncs- és fanyalábokat találunk, mely utóbbiak száma a hajszálgyökér kora,

de a fajták szerint még inkább változik. Egykorú hajszálgyökereken végzett

vizsgálataim során következ számbeli adatokat kaptam :

10. rajz. Othello hajszálgyökér-keresztmetszet : /; kéregparenchym-sejtek ; e parásodott

hártyájú endodermisz-sejtek, melyek sötét gyrként veszik körül a középponti hengert;

a nem parásodott hártyájú átbocsátósejt válaszfalán az udvaros gödörkével; p pericycle-

sejtek. (Friss anyagból vett készítményrl rajzolva 680-szoros nagyítással.)

1. Í7//5 riparia Portalis hajszálgyökér edénynyalábjainak száma

2. Vitis riparia Porialis » » »

3.
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11. Izabella* hajszálgyökér edénynyalábjainak száma . '1,

12. Izabella » » » 6,

13. Vitis vhiifera L. var. Chasselas hajszálgyökér edénynyalábjainak száma 2,

14. Vilis vinifera L. var. Chasselas » » » 4,

15. Vilis vinifera L. var. Olasz Rizling » » » 5,

16. Vitis vinifera L. var. Fiirimní » » » 4,

17. Fí/í5 vinifera L. var. Leányka » » » 4,

18. Fí^/5 vinifera L. var. Kadarka » » » 4,

19. Vilis vinifera L. var. Mézes fehér » » » 6.

A három-, öt-, hatnyalábú hajszálgyökerek nyalábjai körkörösen vannak

elosztva részarányosán, két szomszédos fanyaláb között kevéssel küljebb min-

dig egy-egy háncsnyaláb van, és az általuk körülzárt parenchym késbb

bélszövetté alakul.

A négynyalábú gyökerekben derékszöges átlók irányában helyezkednek

el a nyalábok, és a másodlagos elemek közbeiktatása révén a fanyalábok

négyágú csillaggá egyesülnek ; ezeknek a gyökereknek kevés a bél-parenchymája.

A kétnyalábú gyökerekben egymással szemközt van a két nyaláb, és

a másodlagos fa közbeiktatása révén a két nyaláb a gyökér középrészén

egyetlen tojásalakú nyalábbá egyesül ; ennek két oldalán vannak a háncs-

nyalábok. Ezekben a gyökerekben nincsen bélszövet.

A hajszálgyökereknek a gyökérszrök öve fölött elhelyezett negyedik

— az elágazás, a vaslagságbeli növekedés — szakaszából vett keresztmetszeten

a középponti henger nyalábközeit kitölt, egynemnek látszó parenchym-

szöveten chlorzink-jóddal való kezeléskor különböz színezdés mutatkozik.

Az endodermisz sötétbarna szín lesz ; a vele szomszédos három-négy sejt-

sorból alkotott, sok keményítt és szemecskés protoplazmát tartalmazó szövet-

réteg sejthártyája színtelen marad ; a nyalábok övétl körülzárt középs paren-

chym szövet ibolyakék szín lesz ; a fanyalábok kénsárga, a háncsnyalábok

ibolyaszínre festdnek, és közöttük ismét föstetlen marad egy sejtréteg, mely

a háncsnyalábokon belül, a fanyalábokon kívül végighúzódó hullámos vonalat

alkot.

Emez utóbbi, föstetlenül maradó sejtréteg sejtjei osztódni kezdenek, és

egy háncs- és faelemeket képez oszlószövetet létesítenek, mely azonos a

földfeletti szárrészek kambium-oszlószövetével (1 1. rajz). Az endodermisz alatt

elhelyezett föstetlenül maradó, 1—5-sejtsorú, parenchym-ot (12. rajz) Van
Tieghem** »pericycle«-nek nevezi és szerinte ezek osztódása folytán létre-

jött rhizogen-öv a kiindulási pontja az összes Virágos Növények gyökerein

az oldalágak képzésének.

Vizsgálataim során úgy találtam, hogy a szl hajszálgyökerei Van
Tieghem- nek emez általános szabálya alól kivételt tesznek. Azokban a

kétnyalábú Vilis riparia lomentosa és Vitis rupestris monticola hajszál-

gyökerekben, melyeknek endodermisze alatt csupán egy sejtsorból alkotott »peri-

* Izabella — Vitis labrusca >: V. vinifera.

*" Van Tieghem: Traitc de Bot. stb. 703. old.
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cycle«t találunk, a háncs fa-képz, bels oszlószövet már többréteg és teljesen

mködésben van, mikor a rhizogen-öv oszlószövete még egyáltalában nem

alakult ki. Ezekben a gyökerekben az oldalág keletkezési helye a kambium.

\

atft. -

/ \

^0 ot.

11. rajz. Leányka hajszálgyökér-keresztmetszet : h a háncs ;/ a la; osz a kambium-

(F'riss an3''agból vett metszetrl 97-szeres nagyítással.)

A három- és ennél többnyalábú hajszálgyökérben mindakét oszló-

szöveti öv részt vesz az oldalág-képzdésben, még pedig olyan módon, hogy

a bels oszlószövetnek a farész mentén elhelyezett sejtjei osztódni kezdenek

12. rajz. Leányka hajszálgyökér-keresztmetszct : k kéregparench3'm ; c endodemiisz az

alatta elhelyezett III. számú oszlószövcttel
; p pcricycle. (F'riss anyagból vett metszet-

rl, 97-szeres nagyítással.)

és a létrejött új, plazmával telt parcnchym -sejtek tömege fölemeli a fölötte

lev pericycle- és endodermisz-sejteket. A nyomási inger folytán a pericycle

sejtjei szintén osztódni kezdenek, és kifele újabb endodermisz-sejteket, befelé

Növénytani Közlemények. 1905. IV'. kötet, 2. füzet. 4
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plazmával telt parenchym- sejteket létesítenek. A két oszlószövet együttes

mködése révén csakhamar egy endodermiszszel fedett, parenchym-szövet kúp

keletkezik a gyökér belsejében, mely a kéregparenchym-on keresztül a felszín

felé növekszik (13. rajz). Még mieltt a kis kúpos képzdmény az anyagyökér

testébl kinne, egynem parenchym-sejtjei megváltoznak és az anyagyökér

szomszédos szöveteihez alakulva, összeköttetésbe kerülnek azokkal. A felszínre

kintt oldalágban már megtaláljuk a középponti hengert meg a kéregrészt, és

a kéreg az anyagyökér kérgével, az edénynyaláb edénynyalábbal van össze-

kötve. Az eredeti oszlósejt az oldalág továbbnöv végén süveggel borított

tenyészkúppá alakul.

A fönt említett két oszlószövet általános mködése révén létrejött újabb

szövetelemek közbeiktatása annyira megnöveszti a középponti henger átmérjét,

hogy az a tovább nni nem tudó kéregsejteket összenyomja, és a növekedés

további folyamán az egész kéregrészt a brszövettel együtt lelöki. A kéreg-

részét és endodermiszét eltávolító

^ gyökérke már nem hajszálgyökér

:« többé, hanem vázgyökér, nem a táp-

lálék fölvétele, hanem annak tovább-

szállítása, nem hosszirányban tovább-
£,n.

' ^

növekedés, hanem a vastagodás a

_ feladata.

^•' 9 'l\
'\ '^ hajszalgyökér emez atala-

'.^ '\ '\ l kulását létrehozó oszlószövetek m-
vJ; -•": yl --Ár

y ködése az egyes szlfajtákon más-

''^%:'^ Jj más, és a vázgyökerek szöveteinek

elrendezésében, kifejldésében olyan

eltéréseket létesítenek, melyeknek

13. rajz. A szl-hajszálgyökér oldalágképzése: jönt szerepök van arra nézve, hogy
c epidermis ; A'y kéregparenchym : en az endo- ., '.' m n u' t i „^

, - . , TT . ,- • egyik szolo a P/m/o.ví'ra-bantalom
dermis, melyet lölemel az osz. II. kambium es

, ,

osz. III. pericycle által termelt sejltömeg ;

következtében elpusztul, mig a másik

/ fanyaláb ; )i háncsnyaláb ; h bélszövet. képes annak ellenállani.

Pliylloxera-hántalom folytán beálló változások a szl gyökerén.

Más helyen részletesen kifejtett vizsgálataim es fertzési kísérleteim

során, melyek eredményét Cornu* és Millardet** egybehangzó véle-

ménye is megersíti, úgy találtam, hogy a Phylloxera szúrása következtében

az amerikai és az európai szlk hajszálgyökerei egyformán kampószer daga-

natokká (nodositas) alakulnak. A keletkezett szöveti túltengés (hypertrophia)

alakja a Phylloxera letelepülési helye szerint változó, de ismétld esetei

annyira jellemzk, hogy a daganatok jelenlétébl biztosan megállapíthatjuk a

* Cornu: Mémoires de l'Académie de Tlnstitut National de Francé. Toine

XXVI. Paris, 1878. 77. old.

** Millardet A.: Pourridié et Phylloxera. Paris, 188-2. 23. old.
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e-

Fhylloxera-bántalmat. Kivételt emez általános szabály alól csupán a Viíis

rotundifolia hajszálgyökerei tesznek,* melyeken a Phylloxera-bántalom semmiféle

változást nem okoz.

A különböz alakú daganatokon makroszkópos vizsgálat közben min-

denütt azt látjuk, hogy a hajszálgyökér a rovarbántalom helyén besüppedt,

szomszédos és átellenes részein pedig mindig ersen feldagad.

A kifejldött Phylloxera szívó ^^

szerve 90—130 i-i hosszú és a sejtek

közé mélyesztett részlete a hajszál-

gyökér erssége szerint 4—G sor kéreg-

parenchym - sejten hatol keresztül.

Ama sejteknek a plazmája, melyeken

a szívó keresztülhatol, szorosan a

szívóhoz tapad és sajátszer, átlátszat-

lan, sárga szín, kocsonyás burkot

alkot a szívó körül. A plazma meg-

alvadását valószínen a szívót bevonó

nyál idézi el.

Késbb a rovar testével érint-

kez brszövetrész és az alatta lév

széls parenchym-sejtek hártyája meg-

duzzad, a sejtek tartalma kiürül, maga

a sejt összezsugorodik, és a kéregnek

a rovarral érintkez egész részlete át-

látszatlan sárga színvé válik, opákká

lesz (14 rajz). A szívó végével érint-

kez sejt a többinél két-háromszorta

nagyobbra n, egészen kiürül és a

szomszédos sejtek plazmája minden '^^'

oldalról a kiürített táplálósejt felé húzó-

dik. Ez a jelenség haematein-nel fes-

tett készítményeken tnik szembe

(15 rajz). A kéregnek a Phylloxera

testével érintkez részletén mindig

újabb és újabb sejtsorok zsugorodnak

össze, és így a rovar szívójának alsó

vége mind újabb plazmával telt sej-

tekkel jut érintkezésbe. A szívó végé-

vel érintkez sejtek öve keményítvel

rm^.0. en

14. rajz. Chasselus-hajszálgyokér Phyllo-

xera bántalm részletébl keresztmetszet:

sz a rovar szívója mentén elhelyezett kéreg-

parenchym-sejtek plazmiija megalvad ; c

duzzadt hartyájú, opákká vált epidermis

és kéregparenchym ; n a szívó mentén

elhelyezett kiürült kéregparenchym-sejtek ;

/; a rovar szívója alatt a kéregparenchym-

sejtek megtelnek keményítvel és ebben

az övben az endodermisz sejtek párája

eltnik. (Friss anyagból vett készítményrl,

125 szrös nagyítással.)
telik meg, míg az e fölött elhelyezett

küls sejtsorok, melyeken a szívó már keresztül hatolt, egészen kiürülnek és

opákká válnak (14 rajz). A kéregrész a Phylloxera-\a\ átellenes részletén át-

* M i 1 1 u r d e t A. : Altérations phylloxériques sur les racines.

Vitioulture. X. kötet. 695. old.

Revue de
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mérjében nagyon megn ; ezt nem a sejtek osztódása, hanem az egyes kéreg-

sejtek növekedése idézi el.

A középponti rész szinte elveszíti szabályos hengeralakját, mert oszló-

szövetei, a Phylloxera okozta inger folytán, id eltt mködésnek indulnak, és

a sok közbeiktatott osztódó sejt megnyúlt tojásalakot ad a középponti

hengernek.

Az endodermisz sejthártyáinak párája a bántalmazott részen eltnik, és

maga • a sejt, szomszédos parenchym-sejtekhez hasonlóan, egészen megtelik

keményítvel ; késbb semmivel sem különbözik azoktól (14 rajz).

A hajszálgyökér felbre nem
'c

15. rajz. Jork-Madeira-hajszálgyökér Phyllo-

xera bántalmú részletébl keresztmetszet : r a

rovar letelepülési helyén az epidermis c sejtek

hártyája megduzzad; t a rovar szívója végé-

vel érintkez hipertrófos kéregparenchym-sejt,

ú. n. táplálósejt, a vele szomszédos kéreg-

sejtek plazmája minden oldalról a táplálósejt

fala mellé húzódik. (Paraffinba helyezett anyag-

ból vett metszetrl, r25-szörs nagyítással.)

képes a kéregrész hirtelen nagy

növekedését követni, és a túlten-

gett szövetek nyomásának engedve,

szétszakadozik. Az így támadt nyílt

sebeken át bejutó, a talajban min-

dig nagy mennyiségben él gomba-

és baktérium szervezetek azután el-

pusztítják a daganatot- és egészen

feloszlatják.

A Phylloxera-bántalom tanul-

mányozásának els idején a haj-

szálgyökérdaganatok pusztulásának

nagy jelentséget tulajdonítottak.

C r n u * azt állítja, hogy a haj-

szálgyökerek pusztulása a növény

kimerülését és halálát vonja maga

után. M i 1 1 a r d e t
** vizsgálatai

azután kimutatták, hogy kizárólag a

hajszálgyökér-daganatok ezrei sem

pusztítják el a tkét. Fertzési

kísérleteim során megfigyeltem,

hogy a jól ellenálló Vitis riparia

Portalis tkének majdnem összes

hajszálgyökere daganattá alakult és

elpusztult. Következ tavaszszal újra

ültetve, a nagyfokú bántalom daczára

a tke ismét továbbtenyészett és egész szi lombhullásig virult, a bántalma-

zottság küls jele nélkül. Tehát a Pliylloxera-nak való ellenállás szempontjából

nem lehet különösebb súlyt helyezni arra, hogy egy fajtán keletkezik-e

hajszálgyökér-daganat vagy sem, mert az egy Vitis rotiindifolia kivételével

úgy az ellenálló, mint a nem ellenálló szl gyökerén keletkezhetik hajszál-

* C o r n u M. : Etudes sur le Phylloxera vastatrix.

l'Institut National de Francé. T. XXVI. 91. old.

** Mi 1 1 a r d e t : Revue de Viticulture. — T. X. 753. old

Mémoires de l'Académie de
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gyökér-daganat és a Pliylloxera-vcsz szempontjából a könnyen póllódó, fel-

szívó-szervek puszliilása magában véve csekély jelentség.

M i 1 ] a r d e t Iont említett vizsgálatai derítették ki els ízben azt, hogy

a Phylloxera vész csakis a vázgyökereken keletkez daganatok ptisztnlásának

következménye. A Phylloxera szúrása folytán a Vitís vinifera vázgyökerén

félgömbalakúan kiemelked, szemölcsszer daganat (tuberositas) keletkezik, mely

fölemeli és megszaggatja az azt takaró és véd periderma-t. A nyílt sebeken

át létrejött fertzés révén elkorliad nemcsak a daganat, hanem köröskörül,

a gyökér plasztikus anyagokat szállító szerveit magában foglaló egész kéreg-

rész is. Az így elzárt vázgyökér összes függelékeivel — elágazó vázgyökereivel

és felszívó hajszálgyökereivel — együtt elpusztul.

Ezt a veszteséget csak lassan, évek múlva pótolhatja a növény — és ha

egy idben, egyszerre több vázgyökerét veszti el, akkor meggyengül, visszaesik,

végre elpusztul.

Az ellenálló amerikai fajták vázgyökerein ilyen pusztulást okozó, szem-

ölcsszer daganatok egyáltalában nem keletkeznek, vagy csak a legfiatalabb

vázgyökérrészen, olyan csekély számban, hogy az a tke életét egyáltalában

nem veszélyezteti.

E munkám czélja megkeresni ama tényezket, melyek az amerikai

szlt a Phylloxera bántalmának ellenállóvá teszik, és a mely tényezknek

hiánya okozza a Vitis viniféra-k pusztulását.

Megvizsgáltam elször a bántalom elidéz okát.

A Phylloxera és általában a tetvek szúrása helyén támadt hipertrófia

keletkezését az állati szervezet okozta inger különböz tényezire lehet vissza-

vezetni. B e i j e r i n c k* szerint gubacsképzdéskor az állati nyálnak (excretio)

a szövetek közé való jutása és mérgez hatása jut érvényre. Cornu*" a

daganatok keletkezését három okra : a szúrásra, az izgató folyadék kibocsá-

tására és a tápláló nedvek elszívására vezeti vissza. Sorauer*** a szövetek

egyszeri sérülését, vagy a Beijerinck föltételezte mérgezést nem tartja

elegend oknak. Szerinte a rovar szúrása, szívása és mozgása folytán létre-

jött folytonos izgatás szükséges a szöveti túltengés létrejöttéhez.

A Phylloxera letelepülési helyén támadt daganat keletkezése okának ki-

puhatolására, a rovar által a szövetekre gyakorolt együttes inger tényezit

külön választottam és a Vitis rupestris monticola és Kadarka-szlk gyökerein,

ers növésben lév fiatal szárrészein tanulmányoztam: 1) a szúrás, 2) a szívás

és 3) az állati nyál ingere folytán létrejött változásokat. Kísérleteim lefolyását

e tárgy szk keretében nem ismertethetem, e helyen csupán az elért ered-

ményeket említem.

A finom fém-, illetve üvegtvel egyszer megszrt növényrész nem hatott
;

ellenben a naponta ismételten megszúrt helyen, ahol a szúrás ingere úgy-

szólván állandóan hatott, egy hónap lefolyása alatt jelentékeny daganat

kelekezett.

* Beijerinck J. : Über Pflanzengallen. Bot. Zeitung, 1S.S7. 36. old.

** Cornu M. : Études sur le F^hylloxera stb. lásd elbb, 180. old.

*** Sorauer P, : Handbuch dcr Pnanzenkrankheiten. Berlin 1886. 754. old.
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A szívás ingerének tanulmányozásakor figyelembevettem B ü s g e n-nek*

ama megfigyeléseit, hogy a tetvek táplálékfölvétele részben a kapilláris attractio,

részben a szívás folytán történik. A kapilláris attractio ingerének kiváltására

nagyon kis átmérj, üveg-hajszálcsöveket szúrtam a kéregrészbe, de annak

daczára, hogy azok kapilláris attractioja, mködött, egy hónapon át nem jött

létre szöveti túltengés,

A rovar oesophagusa** kifejtette szívási inger tanulmányozására végén

kis átmérj, kúposán vastagodó hajszálcsövet szúrtam a kéregrészbe, és

a hajszálcs szabad végét egy aspirator-szívókészülékkel kapcsoltam össze,

melyet egy hónapon át szakadatlanul mködtettem. -4 szíi'ócsö körül Jelen-

tékeny daganat keletkezett.

A növényi szövettel érintkez állati nyál ingerének tanulmányozására

különböz rovarnyál-kivonatokat készítettem, és azokat részben hajszálcsvel

felszívatva a szúrt sebbe juttattam, részint ecsettel a felületre kentem. Meg-

jegyzem, hogy a használt nyálkivonatok egy részéhez, K ü b e T** eljárása értel-

mében, 1 ü-os konyhasó-oldatot adtam, mint amely az állati nyál ferment-

jeinek diasztatikus hatását fokozza. A növénynek nyállal bekent részletén a

brszövet és széls kéregsejtek megbarnultak, sejthártyájuk felduzzadt, míg a

sejt ürege összezsugorodott (14. rajz). A szúrt seb mentén nyállal érintkez

kéregsejtek ugyanígy deformálódtak, plazmájuk megalvadt és mindig meg-

barnultak.

Kísérleteim eredményét összefoglalva azt láttam, hogy a rovar okozta

inger együttes hatása folytán támadt kóros képzdmények létrejöttében : 1 ) a

szúrás és szívás állandó ingere okozza a sejtek, illetve a szövetek túltengését,

és ezzel a daganat keletkezését; 2) az állati nyál fermentjeinek hatására össze-

zsugorodnak a szövetek. Ez az oka tehát a növekedés irányából való eltérés-

nek, sajátságos görbületek keletkezésének és a sejttartalom átalakulásnak.

Tehát a szöveti túltengés fizikai, a sejttartaloiu-átalakiilás chemiai ingerek

hatásának a következménye. Ez az észlelet megdönti B e i j e r i n c k-nek a

rovarnyál mérgez hatására épített elméletét és egyben illuzoriusakká teszi ama

reménységeket, hogy valamikor alkalmas védoltási eljárással a Phylloxera-bán-

talom ellen immúnissá tehetjük tkéinket. Megersíti M i 1 1 a r d e t-nek amaz

állítását, hogy a szl pusztulását maga a Phylloxera-bántalom nem idézi el,

szükséges még ehhez a korhadást okozó gombák és baktériumok hozzájárulása.

A Phylloxerának ellenálló képesség tényezinek vizsgálata.

Feladatom volt tovább keresni ama tényezket, melyek a szltkének

ellenálló képességet adnak. Ezt csak úgy véltem elérhetni, ha összehasonlítom

az ellenálló és az ellen nem álló szlfajták vázgyökerének a fejldését, az

alkotó anyagait és a szöveti szerkezetét.

* Büsgen M. : Der Honigthau. Bes. Abdr. aus der Jena'schen Zeitschr. für

Naturwiss. XXV. (Neue Folge XVIII.)

** Kelbe H. J.: Einführung in die Kenntniss der Insekten. Berlin 1893. 587. old.

***
p p e n h c i m c r C. : Die Fermente und ihre Wirkungen. Leipzig, 1893.

227.
.
old.
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Nevezetesebb fejldésbeli különbséget találtam az ellenálló amerikai és

az ellen nem álló európai fajták gyökérképzésében. Elbbiek azonos körül-

mények között sokkal több mellék- és hajszálgyökeret fejlesztenek, mint ugyan-

olyan ids európai szlk. Azonban ez csak kevéssé lényeges tényez az

ellenállóképesség szempontjából, mert például a jól ellenálló Vilis Berlandieri

fajtának még a Vitis vinifera-nóX is gyérebb a gyökérzete.

Lényegesebb a szlgyökerek geotrópos elhajlásában észlelhet különbség,

valamint azok mélyebb vagy sekélyebb talajrétegben való eloszlásának el-

térései, melyek már számba veendk az ellenálló képesség kutatásakor. Mert,

a mint Neme (•* vizsgálatai kimutatták, alacsony hmérséklet, mélyebb talaj-

rétegben a plazmának ingervezetö képessége csekélyebb. Úgyszintén a Phyllo.xera

életmködése, fképpen szaporodása és kifejldése lassúbb a hidegebb mély talaj-

rétegben.** De ezek csak mellékes tényezk, melyek elsegítik ugyan valamely

fajta ellenálló képességét, de jelenlétük még nem adja meg azt, viszont teljes

hiányuk esetén is jól ellenálló lehet az illet fajta.

A szlfajták vázgyökerének összetétele, illetve alkotó anyaga vizsgá-

latában alkalmazott mikrokémiai reakczióim, valamint Foex*** és mások medd
vizsgálatai arról gyztek meg, hogy ilyen irányú kutatás pozitiv eredményre

nem vezet.

M i 1 1 a r d e t vizsgálatai megismertették a vázgyökerek Phyllo.xera-bántal-

mának lefolyását, következményeit általánosságban. R a v a zt újabb tanulmánya

beszámol a vázgyökér-daganatok összehasonlító anatómiájáról. Az ellenálló

képesség mibenlétét téves nyomon, tehát eredm.énytelenül keresték mind e mai

napig, és a különböz fajták vázgyökereiben föltételezett különbségeknek tulaj-

donították az ellenálló képességet. E szöveti különbségek megkeresése volt

kitzött czélom, és elérésére az ellenálló amerikaiak, az ellen nem álló európaiak,

e kett keresztezésébl származott fajvegyülékek és a kett egymásra oltása

folytán létrejött oltványtkék gyökereinek anatómiáját hasonlítottam össze

az alább megnevezett fajtákon.

A) Az ellenálló szlk közül megvizsgáltam :

1. Vitis rotundifolia.

2. Vitis labrusca.

3. Vitis aestivalis.

4. Vitis riparia Portalis.

5. Vitis riparia tomentosa.

6. Vitis rupestris monticola.

7. Vitis rupestris metallica.

(S. Vitis Berlandieri Nr. Ha.

9. Vitis Solonis.

* Nemec B. : Die Reizleitung bei dcn Pflanzen. Jena l'Jül. 58. old.

*• Comptes Rendus. 1882. I. 1453. old.

*** Bot. Jahresbericht 1887. 506. old.

t R a V a z L. : Nouvelles recherches sur la rósistancc au Phylloxeru. Mont-

pellier 1903.
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B) A fajkeverékek csoportjából :

10. Jacquez.

11. Herbemont.

12. Delaware.

13. York-Madeira.

14. Othello.

15. Izabella.

C) A Vitis vinij'era-szölök körJil

:

16. Furmint.

17. Leányka.

IS. Mézesfehér.

19. Kadarka.

20. Olasz-Rizling.

Az oUváiiyok közül :

21. Furmint -f Vitis riparia Portalis.

22. Furmint -)- Vitis rupestris monticola.

A fajták vázgyökere szöveti szerkezetének részletes leírását e helyen

mellzöm, csupán a három határt képvisel jelleget ismertetem : 1) a Vílis

rotii Ildifólia vázgyökerét, mint a melyen a Pliylloxera-bántalom semmiféle

elváltozást nem okoz, 2) a Vilis Berlandieri Nr. I. vázgyökerét, mely a váz-

gyökerén keletkezett daganat daczára jól ellenáll, és végül egy Vitis vinifera-t,

mely nem áll ellen.

I. A Vitis rolmidifolia ötéves gyökerébl vett keresztmetszeten a peri-

derma küls rétege táblásán leváló, barnult pára, alatta egy hat sejtsorból

alkotott színtelen pararéteg következik, mely kett együtt adja a küls burkot.

A periderma-nak az elsdleges bélsugár irányában fekv részletén egy-egy fejlett

paraszemölosöt találunk (16. rajz psz). A periderma alatt plazmával telt sejtsor

— phellogen-oszlószövet — következik. Ez alatt a kör sugarának egyharmadát

magába foglaló kéregparenchyma tölti ki a teret egészen a fatestig, a melybe

a fanyalábok folytatásaképpen egész átmérjének felerészéig terjedleg, kúpos

háncsnyalábok ékeldnek. A fatestet széles bélsugarak tagolják. A farostok

vékony falúak, tömött szövetet alkotnak. A faedények öblösek és kissé lapí-

tottak. A középponti bél kisterjedelm.

Az e fajta gyökér-keresztmetszeten szembetn, hogy sklerenchyma-rostjai

a háncsnyaláb szélén helyezdnek el, mintegy védszegélyt alkotva veszik azt

körül. Magába a háncs-parenchymába csak kevés háncsrost ékeldik. A háncs-

nyaláb ilyen alkotása egyedül a Vitis rotiindifotia gyökereinek a sajátsága,

és ez egyúttal ismertet jele is (16. rajz).

10. (Vitis aestivalis

—

V. cinerea) , V. vinifera = Jacquez.

II. (Vitis cinerea

—

V. aestivalis) ,: V. vm^evA -^ Herl>ciuovit.

12. (Vitis labrusca

—

V. aestivalis) x V. vinifera -^ Delaii'arc.

13. [Vitis aestivalis x (V. labrusca V. vinifera)] x V. vinifera - Yorli-Madeira.

14. (Vitis labrusca—V. riparia) ;; V. viniferu 01hello.

15. Vitis labrusca ;: V. vinifera ,: Izabella.
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2. Á l'itis Berlandieri Nr. \ a. négyéves gyökerébl vett keresztmet-

szeten a periderma legküls rétege 4—5 sejtsorból alkotott, szorosan simuló

barna pára, mely alatt 7—8 sejtsorból alkotott színtelen pararéteg következik.

Ez alatt 3 sejtsorból alkotott paraképz oszlószövetet találunk.

A kéregrész a körsugárnak harmad részét teszi, és a belé ékelt háncs-

részek egész szélességére kiterjedk. A háncsrészl egymásfólöH szabályos eme-

leteket ^alkotó, háncsrost-csoportok hidalják át. A farostok vékonyfalúak, üre-

16. rajz. Vitis rotundifolia ötéves gyökerébl keresztmetszet : p pcridcrmis ; kp kéreg-

parenchyma; Iip háncsparenchyma ; hr háncsrost; pc a II. számú oszlószövet (kambium)
;

/ faedény ; bs bélsugár ; h a központi bél parcnchymája ;
psz paraszemölcs (lenticclla)

a peridermisbcn. (P'riss anvagbó! vett készítményrl 26-szoros nagyítással.)

gesek, a faedények nagyon öblösek és egészen szabályos kerek alakúak. A fa-

testet tagoló bélsugarak keskenyek, összenyomottak és határvonaluk a szom-

szédos faedények nyomása folytán horpadozott, zegzugos vonalú. A közép-

ponti bél csekély terjedelm és közvetetlenül összefügg az elsdleges bélsugarakkal.
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E fajta vázgyökér keresztmetszetére jellemz ismét háncsrostjainak el-

helyezése i's a bélsugarak zegzi'igossága , melyet más fajták vázgyökerében nem

találtam (17. rajz).

A Viiis Berlandieri vázgyökéren a Phylloxera szúrása helyén alig ki-

emelked kis daganat támad és a hipertrófos rész korhadása kezdetén mindjárt,

egy 6—8-réteg paralemez képzdik, mely a korhadó daganatot egészen el-

különíti az egészséges szövetektl. E korhadást elzáró lemezek keletkezését

Millardet* is észlelte, de ellenálló képesség szempontjából nem tulajdo-

17. rajz. Vitis Berlandieri Nr. I. a. négyéves vázgyükerébl keresztmetszet : /' peri-

dermis ; kp kéregparenchyma ; kp háncsparenchyma; hr háncsrost; pc a 11. számú kambi-

alis oszlószöveti öv
; / fa ; bs bélsugár ; h a központi bél parenchymája. (Fixált és

celloidinba helyezett anyagból vett metszetrl 26-szoros nagyítással.)

nított ennek különösebb jelentséget, mert a nem ellenálló keresztezések és

európai szlk korhadó daganatai alatt is képzdnek ilyen elzáró para-

lemezek, és e fajták mégis elpusztulnak.

A Vitis Berlandieri-gyökerek korhadó daganatai leválnak és nyomuk

eltnik a nélkül, hogy a tke fejldésében valamin észlelhet változást idéztek

volna el.

* Revue Viticultuie. X. kötet, 755. old.
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3. Vitis vinifera. A négj'éves Fiirminl-gyökér keresztmetszetén, a leg-

küls burkot tekintélyes rhytidom-réteg képviseli, mely a gyökér egész felületén

szakadozott, táblás felválást mutat.

Ez alatt másodlagos periderma-t találunk, melynek színtelen paraja nyolcz

sejtsorból alkotott. A phellogen három-sejtréteg. A kéregrész a sugár harmad-

részére terjed és a belé ágyazott háncsnyalabok a kéregparcnchyma fele

részéig nyúlnak be. A háncsrész parenchymájában szabúlylalan alakú, kis-

terjedelm háncsrostcsoport van elhelyezve, egyik-másikban téglaalakú, egy nagyobb

darabban, vagy két esetleg három apróbb szigetképpen minden rendszer nélkül.

18. rajz. Vitis vinifera Furmint négyéves gyökerébl keresztmetszet: /' elsdleges

peridermis
;

jyi másodlagos peridermis ; r a két peridermis között elhelyezett rhj'tidom-

réteg ; kp kéregparenchj'-ma ; lip háncsparenchyma ; hr háncsrost
;
pc a II. számú

háncsfaképz oszlószövet zónája (kambium); ./'fa; bs bélsugár; b a központi bél

parenchymája
;
psz paraszemölcs. (Friss anyagból vett metszetrl 26-szoros nagyítással.)

A fatestet szétterült, lazaszövcl bélsugarak tagolják. Az elsdleges

bélsugarak csaknem olyan terjedelmek, mint a közéjük ékeld farész.

A farostok vastagfalúak, tágüregek. A faedények az elbbi két fajtáénál cseké-

lyebb .átmérjek, de csaknem mind egyenl nagyok és sr elhelyezésük
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O -íz.

folytán íi faszövctet nagyon hézagossá, lazává teszik, ami már a metszés köz-

ben is érezhet.

A középponti bél nagyon kisterjedelm és közvetellenül összefügg az

elsdleges bélsugarakkal. A keresztmetszetre jellemz a kevés háncsrost, széles

bélsugár és a háncsparenchyma-nak az elbbi fajtákétól eltér különös szer-

kezete (18. rajz).

Az ellen nem álló l'^iíis vinifera és keresztezéseinek vázgyökereibl

vett és ruthenium-vörössel vagy haematoxylin-nal gyengén föstött keresztmetsze-

teken, a kcregrészben eddig nem ismertetett oszlószöveti öveidet találtam. Ezek

tavaszszal vagy nyár elején keresendk, amikor új szövetek képzdése éppen

folyamatban van.

Az egyik oszlószöveti öv a

háncsrész küls szélén a második,

vagy harmadik sor parenchyma-sejt

helyén van, és kifelé bélsugár, befelé

háncsparenchyma - sejteket hoz létre

(19. rajz).

A másik oszlószöveti öv a háncs-

részt felül határolja, és a másod-

harmadlagos stb. bélsugarak közbeikta-

tása alkalmával két részre osztódó

háncsrészeket a különválás után tnintegy

áthidalja (20. rajz), befelé bélsugár és

kifelé kéregpareiichyma-sejtekét hoz létre.

Rendes körülmények között,

egészséges vázgyökerekben e két

oszlószöveti öv kizárólag a vastag-

ságbeli növekedés közben szükségelt

új elemek közbeiktatására szolgál ; de

19. rajz. Mézesfehér 3-éves vázgyökeré- sebzési vagy egyéb ingerek hátá-

ból keresztmetszet
:

/.háncs; / fatest;
gára más mködést fejt ki. Azonban

h bélsugárscjtek ; c a II. szamii oszló- „ „ ., ,, ..
, , -

.. . . ',, , • X „V, - ^ mieltt errl szo anek, könnyebb at-
szovetzona (kambium) ; osz a háncs-

, „ „

határon végighúzíkló IV. számú oszló- tekintés végett lássuk a szlgyökér-

szövet. (Friss anyagból vett metszetnjl ben talált oszlószövetek rövid csopor-

680-szoros nagyítással.)
tosítását.

I-s számú oszlószövet : a gyökér tenyészkúpja, feladata a továbbnöve-

kedés minden szlfajtán ugyanaz.

Ilik számú oszlószövct : a kambium, végzi a háncs és faelemek közbe-

iktatását, de míg az ellenálló amerikai fajták gyökerében kifelé felváltva meha-

nikai és plasztikus anyagokat szállító elemeket termel megközelítleg egyenl

arányban, addig a nem ellenálló fajták gyökerében túlnyomóan rostacsöveket

meg háncs-parenchymát és csak kevés mehanikai szervet létesít.

Ill-ik számú oszlószöveti öv : a perycicle bi kialakult phellogen, közve-

tetlenl a felbr alatt foglal helyet, ellenálló amerikai fajtákon egy-, legföljebb



ADATOK A SZÓLÓGYÖKEREK ANATÓMIÁJÁHOZ 61

két-sejtsorú és lassú mködés ; míg a nem ellenálló fajták gyökerében mindig

több sejtsorból való, fejlett és gyors mködés, ami korai kéreghámlásl

eredményez.

IV-ik számú oszlószöveti öv: a második számúból ered és a gyökér

vastagodásakor a háncsrészek tagolása és növelése a feladata. Ellenálló és

ellen nem álló fajták gyökerében, rendes körülmények között mködése azonos,

de helyzete és alakja a háncsrész szerkezete szerint változó.

V-ik számú oszlószöveti öv eredete szintén a második számú oszló-

szövetre vezethet vissza. Ez már csak a nem ellenálló szlk gyökerében

van meg.

A Phylloxera szúrása helyén támadt daganat korhadását elzáró véd
paralemezt, a további izgatás folytán mködésbe került V-ik számú oszló-

szöveti öv termelte sejtek tömege átszakítja éppen úgy, mint ahogy az els

O.tl

V 4X,,

20. rajz. Mézesfehér 3-éves vazgyökeréból keresztmetszet : háncs küls széle ; k kéreg-

parenchyma ; osz a háncsrészeket összeköt V. számú oszlószövet ; hs liélsugár-

sejtek. (Friss anyagból vett készítmén3'r!, 97-szcres nagyítással.)

hipertrófia a periderma-t. A második daganat korhadását ismét újonnan kép-

zdött paralemez zárja el, de ezt megint átszakítja a háncshatáron végig-

húzódó IV-ik számú oszlószöveti öv létrehozta daganat. Idsebb Vitis

vinifera-gyökerek Phylloxera bántalmazta részén nem egyszer találtam ilyen

daganat-emeleteket, a korhadt kéregparenchymában két, esetleg három ilyen

zárólemezzel egymás fölött, és alattuk a korhadás egészen a fatestig hatolt.

Különösen jól látható az egymás fölött elhelyezett daganat nem ellenálló

fajvegyülékek pl. Jacqiiez, Othello, Izabella vázgyökereinek a keresztmetszetén,

mert ezek elbb fejlesztenek véd paralemezt és sokkal vastagabbat, mint a

Fí7ís viniferak.
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Hogy az egymás alatt következ daganatok valóban az V. és IV.

számú oszlószövetbl indulnak ki, arról- könnyen meggyzdhetünk a még

nem egészen korhadt daganaton készült metszeteken, ahol jól látszik a

második daganatot létrehozó V. számú oszlószövetbl kiinduló sejttömeg.

Ugyanígy követhet a harmadik daganat létrejötte is, mert a IV.

számú oszlószövet mködése folytán létrejött parenchj^ma-sejtek tömege a

plasztikus anyagokat szállító rendszer elemei közül kiemel egy-egy rostacsövet

és maga felett tolja azt kifelé.

Vizsgálataim eredményét összefoglalva azt láttam, hogy a különböz

fajták ellenálló- vagy nem ellenálló képességét kizárólag a vázgyökér kérgének

szöveti különbségei adják meg. Az amerikai szl ellenálló képességét 1) a háncs-

rost kötegeinek az európai fajtálu'tót eltér helyzete, 2) fképpen pedig az

európai fajták vázgyökerében talált V. számú oszlószövetnek hiányzó volta

adja meg.

1. Ugyanis az ellenálló amerikai fajták egymás fölött emeletesen elhelye-

zett háncsrost- (sclerenchym-)nyalábjai, melyek az egész háncsparenchymát át-

hidalják, a Phylloxera-szívás, majd a korhadás okozta inger vezetésében szige-

tel testekként mködnek, és megakadályozzák az ingernek a mélyebben fekv

oszlószövetekig való eljutását, és ezzel a hipertrófia keletkezését.

2. A nem ellenálló szlk többnyire egynem kéregparenchyma-sejtjei

a szívás és a korhadás okozta ingert fennakadás nélkül továbbítják, az V.

számú, majd a IV. számú oszlószövetekig, és ezek az inger visszahatásaként

mködésbe kerülve újabb daganatokat létesítenek, melyek a képzdött kor-

hadást elzáró pára lemezek átszakításával lehetvé teszik a kéregrésznek és a

benne foglalt plasztikus anyagokat szállító rendszernek egész terjedelmében

való korhadását, a mi a tke elhalását vonja maga után.

Végeredményként tehát kimondható, hogy az V. számú oszlószövel hiánya

adja meg az amerikai fajtáknak a Phylloxera-val szemben való ellenálló-

képességét.

Moesz Gusztáv: Brassó környékén gyjtött terato-

logiai adatok.*

(7 eredeti rajzzal.)-

Növények gyjtése közben a rendestl elüt alakok többé-kevésbé

szembetnnek. Gyjtésük gyakran könny, de többnyire annál nehezebb okát

adni rendellenes fejldésüknek. Az okok külsk és belsk lehetnek. A külsket

a talaj minségében és az éghajlatban beállott változásokban, valamint a

növényt ér sérülésekben kell keresnünk ; származzanak utóbbiak akár rovar-

szúrástól vagy lerágástól, akár emberi beavatkozástól. A bels okok magában

a növényben rejlenek ; olykor a szövetek valamely betegségében, talán a

* Elterjesztette Filarszky Nándor a níivcnj^tani szakosztáljmak 1904.

évi dcczember 14-ikén tartott ülésén.
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sejtek hibás keletkezésében vagy növekedésében, st szabálytalan kifejldé-

sében. A tenyésztési és élettani kísérletek egész sora, mikroszkópos vizsgá-

latok kívántatnak ahhoz, hogy tisztán lássuk ama viszonyokat, melyek e

rendellenességekben is okvetetlenül nyilvánulnak.

R m e r is foglalkozott e téren, leírván nyolcz rendellenesen fejldött

brassói növényt*

Magam is többet gyjtöttem, leginkább a M. Nemzeti Múzeum részére.

Harminczkét lapon le is rajzoltam azokat, megfelel leírásokat is fzvén

hozzájok.

A Brassóban talált rendellenes növényeket következképpen csopor-

tosítom :

I. A s::áral; Icvatologiája.

1. Törpe növés (nanismus).

2. Óriás növés (gigantismus).

3. Elszalagosodás (fasciatio).

4. Csavarosodás (strophomania).

5. Ágak összeforradása (synophthia).

0. Ideltti hajtás (prolepsis).

II. A levelek teratologiája.

7. Rendellenes levélállás (polyphyllia).

8. Levelek vagy levélkék összenövése (cohaesio).

9. Két levél összenövése (autophyllogenia).

10. Fellevelek ellombosodása (phyllodia).

III. A virágok teratologiája.

11. A virágtakaró elfehéredése (albinismus).

12. A virágtakaró elhalaványodása (pallescentia).

13. A virágtakaró elzöldülése (chloranthia).

14. Csészelevelek ellombosodása (phyllodia).

15. Csészelevelek és szirmok ellombosodása (phyllodia).

16. A virág minden körének ellombosodása (phyllomania).

17. Porzóknak elszirmosodása (petalodia, illetleg tepalodia).

18. A magháznak túlnagyra való növése (hypertrophia).

19. A virágövek rendellenes soktagúsága (polymeria).

20. A virágövek rendellenes kevéstagúsága (olygomeria).

21. Virágátnövés (diaphysis floripare).

IV. A virágzatok leratolngiája.

22. Virágzat átnövése (prolificatio).

23. Fészekvirágzat átnövése (anthesmolysc).

* Romer: íVlittheilungen über fünf in íSommer 1878 beobachlcte inorpho-

logisch interessante Abweichiingen von der normálén I'orm. (Verh. u. Mitth. siehenb.

Ver. für Naturwiss. zu Hermannstadt.) XXIX. 107. old.

Phytotcratologisches. (Natúr und Schule.) II. 1903, Bd. 174. oki.
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24. Ketts fészek (synanthodia).

25. Virágzat rendkívül gazdag elágazása (mischomania).

26. Virágzat! ftengely rendellenes elágazása.

V. Rendellenes moszatok.

27. Closterium egyik ívszára a hátoldal felé hajlik.

28. Conferva fonalában sejthasadás következtében rés nyílik.

FÜGGELÉK

:

VI. Szokatlan fejldés.

1. Levelekbl ered járulékos hajtások.

2. Elcvenszülés (viviparismus).

A VI. csoportot nem illesztem szorosan az elbbiekhez, mert úgy a

járulékos rügyképzdés, mint a viviparismus a növény szaporodásának egy-egy

esete, nem pedig teratologiai jelenség, bár Maxwell T. M a s t c r s* és

(). Pénzig** annak tekintik.

1. Törpenövés (nanisnius). Minden növény a neki leginkább megfelel körül-

mények között bizonyos id múlva állandó nagyságot ér el. E nagyság az

illet fajra nézve némi határok között — jellemz. Azok a növények, melyek-

nek nagysága a rendesnél akár jóval nagyobb, akar jóval kisebb, azonnal

idegenszereknek tnnek fel, azaz rendelleneseknek látszanak.

A törpén maradt növények bizonyára kedveztlen körülmények között

éltek. A nedves talajt kedvel növények sziklás helyen, az árnyékot kedvelk

napos helyen csenevészekké válnak. Gyakran a magból kelt növényke nagyon

korán jut virágzáshoz^ bizonyára a nehezebb megélhetési körülmények miatt

és így törpe marad. Láttam seregesen száraz partra jutott Ranitncnlns sceleratiis-t,

melynek magassága csak 3—4 cm volt, holott nedves helyen vagy vízben

15 cm-tl 1 m-ig n. Hasonló körülmények között 2 cm nagyságú Bidens

cernua-i is láttam. i\ ét-három cm. nagyságú Tlilaspi arvense, Capsella tiursa pas-

toris^ Diplotaxis muralis, Chenopodiuni-félék nagyon gyakoriak Brassó köze-

lében is mindenütt. Gyjtöttem Solamnn nigrnni-ot, melynek magassága

csak 2 cm volt. A levél hossza nyelestl S mm.

2. A törpenövés ellentéte az óriásnövés (gigantismus). Sok kedvez

tényez összejátszása idézheti el. Jól, trágyázott talaj, kell nedvesség, elnyös

világítás, kedvez éghajlat, alkalmas fekvés és környezet mindenesetre elsegítik

a nagyranövést. De másrészt a sejtek beteges túlszaporasága is hozhat létre

óriásnövést. Különösen akkor látszik ez az eset valószínnek, a mikor nem

az egész növény, csak egyes részei, pl. csak néhány levele, egy-két ága vagy

termése n meg szokatlanul. Ez a részleges túlnövekedés különben már más

csoportba való.

* .VI M X u- c i 1 T. .M a s t c r s : Pnanzenteratologie. Ins deutsche übertrageii

von Udo Dammer. Leipzig. 1886.
** Dr. O. I' e n z i íí : Pnanzenteratoloij,ic. (icnua. 18!)0, 1894.
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Lássunk azonban egy-két idevaló példát. A Linaria iiUermedia ScHUR
rendes nagysága 30—60 cm. A Cenk déli lejtjének Martonfalva felé es részében,

erd szélén hat t nagy Linaria-i láttam egy csoportban ; magasságuk az

1 nictcrt is meghaladta. Száruk ers, virágzatuk ágas, nagyon terebélyes volt.

(A m. nemzeti múzeumi példa magassága 105 cm.)

A Rakodó-völgy mélyében évrl évrl láttam Taraxacit in ot félmeternyi

magas tkocsányokkal, széles nagy levelekkel. Nyilvánvaló, hogy az erd
hvös árnyékát és a nedves talajt kell okolnunk eme nagyra növésért.

A Cainpaniila glomcrala L. rendes magassága 25—30 cm. A szász-

hermányi lápon gyjtöttem egyet, melynek magassága éppen 1 m, termete is

szokatlan. Szára felül nagyon elágazó (12 ág), az ágak nagyon hosszúak (kb. 20 cm,

st azon felül is), egy oldalra irányulnak és összesen 42 virágcsomót viselnek.

A lápnak ugyané helyén több jól megtermett Achillea tenuis ScHUR is

virult. A M. Nemz. Múzeumnak küldött Achillea (iO cm magas, van 17 hosszú

ága, melyek mindegyike gazdag virágzatot visel.

Sokkal feltnbb azonban az uVyanitt virágzó Genliana Pneiimonanlhe

némelyike. A legnagyobbik magassága 03 cm., és a bimbókat nem számítva.

45 virága van. E növény rendes nagysága Garcke szerint 15—30 cm.

Az óriásnövésnek szép példáját szolgáltatja az a burgonyagumó, mely

több hasonló társával Árkoson termett S.-Szt.-György mellett. E gumónak
hossza 23 cm, szélessége 12 cm, súlya pedig 1100 g.

3. A s:.úr elszalagosodását úgy látszik részleges óriásnövés szokta kí-

sérni. A Brassóban észlelt néhány eset nem elegend ugyan az általánosításra,

de való, hogy úgy a Tar'axaciim élszalagosodott tkocsánya, mint a Plantago

elszalagosodott fzére hatalmasan megtermettek.

A Taraxaciim tkocsányának elszalagosodását többször láttam. A M. N.

Múzeumnak küldött növényen a tkocsány hossza 6 cm, szélessége 11 mm,
oldalán 2 kis pikkely van. Egy másiknak a tkocsánya pedig 13 mm széles.

A Plantago elszalagosodott tkocsánya 72 cm hosszú, ebbl a fzérre

15 cm jut. Felül, a hol legszélesebb, 23 mm széles.

Mindakét növénynek ugyanazon tövébl normális szárak is fejldtek, ezek

azonban jelentékenyen rövidebbek. Bizonyos, hogy az elszalagosodás létre-

hozásában is bels okok mködnek közre.

4. .4 s~úr csavarodásul, ha nem kúszó növényen jelenkezik, bátran tekint-

hetjük rendellenes fejldésnek. Feltnen látszott c csavarodás a Phylciima

Vagneri Kerx. barázdás szárán. A csavarmenetek srek és élesek. A szárnak

e rendellenes növése a levelek elhelyezkedésében is zavart idézett el, ameny-

nyiben a levelek a szár alsó részében a rendesnél srbben vannak kifejldve.

E növény sok rendesen ntt P/niciniia társaságában jelent meg a Pojána

egyik cserjés helyén ; ezért aligha küls ok idézte el a szár csavarodását.

r^savart szára volt annak az elszalagosodott Plantago-nak is, amelyrl

már megemlékeztem. A csavarmenetek száma azonban itt csak kett, és egy-

mástól távol vannak. Úgy látszik, az elszalagosodott szárak nagyon hajlanak

a csavarodásra is, mert fenyvek ellaposodott ágait is láttam már csavarosán

eltorzulva.

Növénytani Közlemények. 1905. ÍV. kötet, 2. liizet. "J



66 MOESZ GUSZTÁV

5. Az ágak összeforradására jellemz példát szolgáltattak a Fellegváron

ntt Valerianclla carinata LoiS. némely egyénei. E növényen az egy villához

tartozó azonosrangú ágak könnyen nnek össze. Az így keletkezett szár

vastag és az összenövés helyét jelz barázda jól látszik rajta.

6. Az idöelötli hajtás (prolepsis). Itt van helyén, hogy megemlékezzem

a burgonya gumóinak fiókkinövéseirl, melyek az idei szi burgonyát vidé-

künkön általánosságban jellemezték. Ezt a burgonyát a hosszúfalusi csángók

»csecses pityóka <;-nak mondják.

E kinövések a gumónak alsó részében, vagyis az indás sarkkal át-

ellenben fejldtek, gyakran többes számban is, változó nagyságban. A leg-

kisebbek borsónagyságúak, de vannak, a melyek a fels résznél is jóval

nagyobbra nttek. Hogy e kinövések újabb képzdések, utónövések, abban

nincsen kétség. Keletkezésüket az ezidei szokatlan estlen idjárásnak kell

tulajdonítanunk. Brassóban ez idén határozottan két évszakot lehetett meg-

különbö/Jetni : a tavasztól szeptemberig tartó nagyon meleg, száraz évszakot

és az utána következ ess, hvös szakot. A gumók fejldésüket szeptember

elején már majdnem befejezték, amidn az szi eszés hatására növekedésük

újból megindult és utólagosan még néhány vagy több újabb gumót fejlesz-

tettek. E fiókgumók bre hámlós volt, akár a nyárelei fiatal burgonyáé.

7. PoIyphylUa. Lomblevélnek fölös számban való megjelenését a

Salvia vcrlicillala L. növényen észleltem ; itt ugyanis az átellenes levelek

örvében még egy harmadik levél is képzdött, mely az átellenes levelektl

semmiben sem különbözik. Az egész növényen négy háromlevel örv volt.

Ezt a Salvia-i Szontagh Gusztáv, Brassó növényzetének kitn ismerje

gyjtötte.

8. A h'vch'k összeforradását a szászhermányi lápon bven elforduló

Tetragonolobiis siliquostis-on észleltem. A lóhere leveléhez hasonló hármas

levelek egyike egyetlen lemezzé alakult. A lemez kisebb ugyan, mint a három

levélke együttes felülete, de a benne futó 3 férbl és a tompa csúcson lev

három fogacskából kifejezetten látható, hogy az három levélke összeforradásából

keletkezett. A Tetragonolobiis e levele emlékeztet a forrtlevel virágtakarók

csipkéire, fogacskáira, cziinpáira, melyek számából következtethetünk az össze-

ntt levelek számára.

Rmer Gyulától kaptam egy kcthegy Syringa vulgáris levelet. Két

fére van, melyek már a levélnyélben is külön futnak. E magányos levél

azonban nem nyújt felvilágosítást arról, vájjon két levél forradt-e össze egygyé,

vagy a lemez a kettéoszlás állapotában van-e ?

9. Nagyon sajátságos a Corylus AvcJlana autophyllogenia-ja. A ren-

desen fejldött lemezre a fér mentén "egy másik kisebb lemez ntt rá.

A két levéllemeznek közös a fére. Ritkább jelenség lehet, mert csak egyetlen

egyszer láttam a Cenk erdejében.

10. A fellevelek pltyllodia-]a.. E csoportban emlékezem meg az Angelica

silvestris var. Jiiinor, az Echrnin vulgare és a Scabiosa ochroleuca var. poly-

inorpha Baümg. eseteirl.
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A szászhermányi lápon talált Aiii^elica sUveslris egyik ernj'jén ;i

sugarak mindegyikén a különben áralakú gallérkák javarésze megnagyob-

bodva, ciszélesedve, fürészes szél lomblevél alakot ölt.

Az AngeJica ugyané példáján más rendellenesség is látható. Az egyik

sugár, közepe táján hármas lomblevelet visel. E jelenségnek az a magyarázata,

hogy a gyorsabban fejld sugár egy ellombosodott gallérlevelet magával

emelt. Látszólag a sugár elbb fejldött mint a levél, melynek hónaljában

tulajdonképpen keletkezett.

A másik példát a brassói Fellegváron talált Echiiim vulgare L. szolgál-

tatja. Szokatlanul hosszú murvái sajátságos külst kölcsönöznek neki. Össze-

b.asonlításul rendcsen fejldött egyéneken is tettem méréseket. A rendes

egyén ágának legalsó murvája 2-szer hosszabb a csészénél. A murvák

fölfelé hirtelen kisebbednek. A kifejldött virág murvája olyan hosszú,

mint a csésze (0*5, 7—8 mm). Csak a legutolsó bimbók murvái hosszabbak

ismét a csészénél.

A rendellenes növény ágán a legalsó murva szintén 2-szer hosszabb a

csészénél. A murvák azonban fölfelé mindig nagyobbodnak, míg végre a virág

murvája 3 szór hosszabb a csészénél (azaz 22—25 mm). A bimbók murvái

3—1-szer hosszabbak megfelel csészéiknél.

Közel egymáshoz három ilyen Echiuni-ot láttam. Bár virágrészeik nor-

málisaknak látszottak, egészséges magvakat nem tudtak érlelni, A csészék

mélyén csak elcsenevészedett terméseket láttam.

Minden esetre érdemes lesz megfigyelni, vájjon jövre is megjelenik-e ez

a szokatlan alak ? Számtalanszor megfigyelték, hogy a lenyesett ágak szokatlan

nagyságú leveleket hajtanak, az állatoktól lerágott vagy sarló-kaszától meg-

sérült növények újabb hajtásain rendellenes levelek fejldnek. Az említett

Echiiwi-on azonban ilyen csonkítást nem láttam.

A harmadik példán, Scabiosa ochroleuca var, polymorpha a fészek-

pikkelyek lombosodtak el.

A 1 1-ik csoportba tartoznak az albinismiis jelenségei. Brassóban 28 olyan

növényt találtam, melynek virágtakarója a rendes színtl eltéren tiszta fehérré

vált. Csoportosítom normális színük szerint

:

a) Eredetileg piros színek. b) Eredetileg lila, kék szintiek.

1. Papaver Rhoeas. L. 1. Hcpatica transsilvanica Fuss.

2. Dentaria biilbifcra L. 2. Pulsatiüa nigricans Störk.

3. Viola Joói Janka. 3. Aquilegia vulgáris L.

4. i'olygalu major Jacqu. (.Sztpéteri hegy.) 4. Viola canina L.

5. Lychnis flos cuculi L. 5. » odorata L.

6. Carduus acanthoides L. 6. Cirsium arvense L.

7. Carduus I^crsonata L. (Nagyk.) 7. Centaurea cyanus L.

8. Pulmonaria rubr.i Schott. 8. Cichorium Intybus L.

9. Betonica ofíicinalis L. (Sz.-Hcrmány.) 9. Myosotis scabra Simk.

10. Orchis Morio L. 10. » montana Bcss.

11. » niaculata L. 11. Salvia pratensis L.

12. Erythroniuin dens canis L. 12. Crocus iridillorus Heuff.

13. Colchicum autumnalc L. 13. Scilki bifolia L.

14. Fritillaria Mclcagris L. (Botfalu.) 14. Hyacinthella leucophaca Stcv.

5*
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Feltnik azonnal, hogy a Brassóban talált eme fehér virágok között sárga

eredeteket nem találunk. Mindannyian a piros és kék (lila) virágok sorából

származnak, még pedig egészen egyenl arányban. Hogy min okok gátolják

a piros és a kék festék keletkezését, nem tudjuk. Altalános körülmények semmi-

esetre, mert hiszen eme fehér virágok majdnem mindenkor a rendes színeze-

tek nagy társaságában találhatók, de csak elvétve, szálanként. Szk területen

ezer és ezer Hepatica transsilvanica tartja meg szép kék színét, miért lesz

fehérré éppen az a néhány virág, mely a Cenk tetején évrl évre található ?

Bizonyos, hogy a növény bels viszonyaiban kell az elfehéredés okát keresnünk.

12. Elhalványodott, de nem tiszta fehér virágokat 12 növényen észlel-

tem. Ezeket is normális színük szerint csoportosítom.

21. rajz. A Colchiciiiii atiiumnale lepellevelei elzöldültek és elkeskenyedtek.

a) Eredetileg piros szín :

1. Polygala major Jacq. Halavány rózsaszín. (Sztpéteri hegyen.)

hj Eredetileg hét; (lila) színnek :

1. Hepatica transsilvanica P'uss, rózsaszín.

2. i\quilegia vulgáris L., rózsaszín.

3. Delphinium consolida L., rózsaszín.

4. Hesperis alpina Schur, majdnem fehér. (Keresztényhavas.)

5. Aster tinctorius Wallr., rózsaszín.

6. Campanula alpina L., szennyes-fehér, ibolyás árnyéklattal. (Bucsecs.)

Itt általános.

7. Campanula bononiensis L., rózsaszín. (Szentpéteri hegj^en.)

8. Gentiana Caucasiaca MB., majdnem fehér, st zöldes fehér. (Nagyk-

havas.)
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9. Veronica prostrata L., rózsaszín.

10. Salvia pratensis L., »

11. Ajuga Genevensis L., »

c) Eredetileg sárga szín.

1. Kanunculus Breyninus Crantz., vajszín.

Emez összeállításban már a sárga szín is szerepel, igaz csak nagyon

gyéren képviselve. Érdekes, hogy a piros szm elhalaványodása is jóval ritkább

22. rajz. Gemn iiioiitanuni, loinblcvelekké alakult csészelevelekkel.

mint a kék (lila) színé. A piros színnek elhalaványodását a kék szín valamely

árnyéklatára, egyszer sem észleltem. A piros bimbóknak kék virággá való

feslését (Piihnonaria, Myosotis) nem számítom e jelenségek közé.

Hogy a festékképzdés hiánya vagy megfogyatkozása átörökldhetik és

állandó jellegvé is válhatik, arra ékes bizonyítékaink a kertekben tenyésztett

növényfajok fehérvirágú változatai.
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13. A viráglakaró elzöldülcse ritkább jelenség. Brassóban mindössze 2

esetben észleltem fColchiciim aiitiiinnale L. ós Erysimum cancscens Rolh.J.

Három más növényen az elzöldülés nem volt általános (Tragopogon orientális,

Taraxaciim officináié, Crepis hiemiis). Figyelemre méltó, hogy mindé növényeken

a virágtakaró elzöldülésén kívül más rendellenességek is elfordultak. A Col-

chicnin lepellevelei nagyon keskenyek, virágzása pedig tavaszra esett' (21. rajz). Az

Erysimít ni- on a virág közepébl ismét virágok nttek, a Tragopogon-on és a

Crepis-en pedig minden egyes virág helyén egy-egy apró fészek fejldött

;

végre a Taraxaciim-on a magház ntt meg ersen.

Ji.

23. rajz. 1, 2 ;i Trifoliuui pralensc virágrcszcinek ellombosodása; ,'>' a porzó átalaku-

lása levéllé. (Kissé nagyítva.)

Jogosnak látszik az a föltevés, hogy e rendellenességek és az elzöldülés

között valamin összefüggés van.

14. Csészelevelek ellombosodása. A Keresztényhavason a Geiim monta-

mim nagy társaságában Geum rirale-va is akadtam, de ennek mind az öt

csészelevele, a sziromnál kétszer hosszabb, nyeles lomblevéllé alakult (22 rajz).

15. Csészelevelek és szirmok ellonihosodását gyakrabban láttam a Trifo-

liitm re2^ens-né\.

IG. .4 virág minden körének ellombosodása.

A Fellegvár alatti téren talált Trijblinm pralense-nek mind a 26 virág-

zata elzöldült. A csésze, szirmok, porzók és termk egytl-egyig átalakulóban

voltak lomblevelekké, vagy már át is alakultak hosszúnyel tökéletes hármas

lomblevelekké. A sziromból lett levél nyele 15—20 mm hosszú, lemeze 4— 8 mm
hosszú. E leveleknek sokszor csak egy lemezök van, a nyél csúcsán. A por-

zókból lett leveleknek csak egy vagy két lemezök van, sohasem három (23 rajz).

K 1 e i n G y u 1 a : Kikerics egészen elzöldült virágg.^1. Termcszettud. Közi. 1880.

Borbás V.: A kikerics félig z(ild virággal. Természettud. Közi. 1880.
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17. Porzóknak szirmokká vagy Icpellevdekkc való alakulása adja az

úgynevezett »telt« (dupla^ llore pleno) virágokat, melyeket kérteinkben olyan

szívesen tenyésztünk. A szabad természetben már jóval ritkábban találkozunk

velk. Brassó körül láttam teltvirágú Kaiinnciihis Breyninus-X^ félig teltvirágú

Raniincidus deiiíaíiis-l, a havasokon Potentilla chrysocraspeda-t; utóbbiak egész kis

rózsácskákká leltek. A Cenk déli oldalán pedig nagyon szép teltvirágú Pidsalilla

nigricans-i találtam. Mivel mindezek rendes virágú társaiknak nagy sokaságában,

aránylag nagyon gyéren, elszórtan élnek, nehezen tudnám elhinni, hogy a

talajban rejlene a porzók emez elváltozásának az oka.

^

24. rajz. A Taraxacuiii officiiialc túlnagyra ntt magházai : A a fészek természetes

nagyságban
i B egy virág. (3-2-szer nagyítva.)

18. A hypertrophia egy esetét a Taraxacniii-on láttam. E növény Szász-

hermányon szántóföld szélén zöld virággal nyílott. A virágzat idegenszersé-

gét fokozták a hosszúra ntt magházak. A párta hossza 8 mm, míg a mag-

ház 16 mm volt. Bóbita, porzók és bibeszál rendesek (24. rajz).

lí). Pleomeria. A virágrészeknek számfölötti mennyiségben való képz-

dése gyakori. Sok idevágó esetet láttam, de itt csak példaképpen említem a

GalantJnis nivalis t, melynek 4 küls lepellevele fejldölt és a Sedum maximiimoi,

melynek virágában 6—7 csésze, 6— 7 szirom, 12—1.'] porzó és 6 magház kelet-

kezett, holott e virág szerkezetében az 5-ös szám és ennek kétszerese a

rendes állapot.

20. Olygomeria. A virágörvek gyértagúsága éppen olyan gyakori, mint az

elbbi eset. Elég lesz csak a Syringa vulgaris-ra és a Rhamntis lindoria-ra.

utalni. Mindakett pártájának nagyon gyakran 4 helyett 3 czimpája van.
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Úgy az e, valamint az elz pont alatt tárgyalt rendellenességek okát

magában a növényben kell keresnünk.

21. Virágátnövés. Ide vonatkozólag két brassói példát idézhetek : Ery-

siniíim canescens RoTH és Rammciilus sp.-t. Az Eiysiniuni elzöldült virágai-

ból az újabb virágok nagyon hosszú kocsányon nttek (25. rajz).

A Rantinculus átntt virága is már részben elzöldült, a mennyiben az

5—5 csészelevél egészen zöld és a 8— 8 szirom belül ugyan sárga, de kívül

25. rajz. Az Erysiimiin canescens elzöldült virágaiból újabb virágok nttek.

már zöldessárga. Az átntt alsó virágban nmcsen sem porzó, sem term ; az

átnöv fels virágban ellenben sok porzó és sok term fejldött.

22. Virágzat áhíövés-énok arra az esetére, amikor a virágzati tengely

leveles hajtásba folytatódik, csak a Planlago-i említhetem, melynek fzére

csúcsán néhány kis lomblevél fejldött.

23. Fí'szekvirágzal áinövés-ét is találtam Brassó gazdag növényzetében

A Crepis tiiennis en a fészek virágai 1—3 cm hosszú kocsányokon vannak,

bezárt bimbóknak látszanak. Belsejükben rövid szártagon két átellenes levélke

fölött újabb feszek fejldött.
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Hasonló módon keletkeztek a Tragopogoii ot icnlalis fészkébl is fiókfészkek.

Föl kell említenem, hogy c rendellenes Tiagopogon-t .Szászhermányon

sokszor láttam, de mindenkor levéltetvekkel borítva.

24. Kells fcszkel Rmcr is gyjtött és le is írta. Magam a Tara-

xaciim officinale-n láttam, többek között azon az egyé-

nen is, melynek a már föntebb leírt túlnagy magházai

voltak.

25. Virágzaton az elágazás lúllengését (mischo-

inania) három esetben, mindig az Echiiim vidgare-n ész-

leltem. Az ágak alján — rendes módon — egy-két

magányos virág foglal helyet, az ágak középs és fels

részében azonban minden egyes virág helyett rövid-

szártagú ágacskákon 5— (i és még több virág is jelent

meg. Az egész növényen rengeteg mennyiségben fejldtek

ki emez apró virágok, melyeknek azonban sem pártájuk,

sem porzójuk, sem termjük nincsen. Csak a csésze

árulja el virág voltukat (oligotaxia). A murvák sehol sem

hiányoznak. Eszembe jutnak egyes növényrészeknek

rovarszúrás foljián bekövetkezett gubacsszer képzd-

ményei. Nem lehetetlen, hogy az Echiiim-nak e buja

elágazását is bizonyos rovarok okozzák.

26. A virágzali fölengi'lynek rendellenes elága-

zását a Zea Mays-on a Loliitm perenne-n és a Plantago-n

láttam.

Brassó vidékérl két fias kukoricza került kezembe.

Az egyiken a rendes nagyságra ntt torzsa alján körös-

körül még 6 kisebb torzsa fejldött, a másiknál 5,

körülbelül egyforma torzsa ntt össze, mintegy a

tenyeret utánozva. Utóbbit Rmer Gyula szívességé-

nek köszönöm.

A Loliiini perenne elágazó kalászát Noában, árok-

parton találtam. A kalásznak alul 3 meglehetsen hosszú

oldalkalásza volt. Ugyanegy tbl ágatlan, rendes kalá-

szok is eredtek. A Lolimn perenne emez elágazó alakját

egyes szerzk külön névvel is jelölték : I.. couiposíUun

Thuill., a. ramosiun ScHUR. Megjegyzem, hogy e

pázsitot sárgásbarna rozsdafoltok lepték cl. Nem lehe-

tetlen, hogy a benne élsköd gombának része volt 20. rajz. Closleriutn-ok,

az elágazás keletkezésében. melyek ívszárai cllcn-

A Planlago fzérét olykor két- vagy háromágúnak •^'•^^ irányban clhajla-

. -
,

'

nak.
láttam.

27. és 28. Rendellenes moszatok.

Rendellenes képzdések természetesen nemcsak a virágos növények köré-

ben fejldnek. Olyan Closterinm, melynek ívszárai közül az egyik a hátoldal felé

hajlik el, nem is tartozik a ritkaságok közé (2(). rajz). Ritkább jelenség lehet a Con-
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ferva különben elágazatlan fonalának olyan elágazása, melyet a fonal közepében

lev néhány sejt hosszanti oszlása és kettéválása idéz el, minek következté-

ben a fonálban meglehetsen nagy rés támad (27. rajz).

Végül megemlékezem két növénynek, ha nem is rendellenes, de minden-

esetre szokatlan fejldésbeli állapotáról.

Nagyon szembeötlk a Cardamine rivitlaris SCHUR járulékos hajtásai.

E növényt a Királyk tövében a Propástya nev fenséges sziklaszorosban

találjuk forrásos helyeken tenyészve. Nagy tlevelei vannak, nagy nyeles levél-

kékkel. A tlevél egy levélkéjének aljából lefelé bojtos gyökérzet és fölfelé

levélrózsa n, melyek levelei kisebbített másai a nagy tlevélnek. Láttam a

levélke nyelébl is gyökeret fejldni. E rendellenesség a Cardamine rividaris-on

gyakori jelenség. ScHUR is említi : »in axillis foliolorum radicantia rosulasque

foliorum proferentia . . .« * E jelenség minden esetre a növény szaporítását segíti.

27. rajz. A Confcrva fonalának kettéhasadása.

A másik példa a Secalc cercale L., melynek kalászát csírázó állapotban

találtam. Példája ez az igazi viviparismus-nak, A Brassóban gyakran található

elevenszül Poa-k. és a Polygomtm viviparitm nem igazi elevenszülk, mert a

fiatal hajtásaik nem a növényen maradt magvakból fejldtek, hanem virágok

helyén fejldött rügyecskékbl.

* Schur: Enumeratio plantarum Transsilvaniae. Vindobon. 1885. 49. old.

Szabó Zoltán: Néhány növény a Kaukázusból.*

Az 1902. év június és július hónapjaiban Lóczy I^ajos egyetemi

tanár vezetésével földrajzi kirándulást tettünk Romániában, Dél-Oroszországban,

Örményországban és a Kaukázusban. A kirándulás maga csupán földrajzi

ismereteket gyjt tanulságos út volt, tehát nem rendelkezhetett ama föl-

szerelésekkel, amelyekkel természetrajzi gyjtéseket végezhettünk volna. Már

maga az id rövidsége sem engedte az egyes vidékek gyjtés czéljából való

átkutatását.

* Elterjesztette Thaisz Lajos a novcn^^tani szakosztálynak 1905. évi

márczius 8-ikán tartott ülésen.
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A Kaukázus szebbnél szebb vadregényes vidékei, a melyeknek tííjképi

szépségeirl, földrajzi és földtani érdekességérl már más helyütt megemlékeztünk,

gyorsan, mintegy álomkép vonultak el elttünk. A remek és a változatos

növényzet, melyet a délorosz steppe, a Rionvölgy dús gazdaságú paradicsoma,

majd a Kúra szikár vidéke nyújtott, mind érdekes növcnyföldrajzi tanulságot

szolgáltatott. Maga a hegyi növényzet, melyet az Antikaukázusban a Karakao

megmászásakor, majd a Kaukázusban a Kasbek Or-Zferi glecscserének

(32UO m) meglátogatásakor tanultunk megismerni, gazdag anyagot nyújtottak

volna a gyjtésre.

Magát a Kaukázust délrl északfelé, Tiflisztl Vladikaukázig szeltük át

a grúz hadi úton. Megkezdtük a pontus-kaspii steppén, folytatva a déli

Kaukázus ess alhavasi táján egész a hatalmas vízválasztó gerinczig, a

Krestowaja-Perevalig (24o7 m), majd a havasi tájon az említett Or Zferi

glecscserig. A Terek partján haladva északon a ^Kaukasus kulcsánál' hagy-

tuk el a havas bcrczeket.

R a d d c-t, a Kaukázus nagy kutatóját, a ki Tiíliszben lelkesedve muto-

gatta a Kaukázusban gyjtött természeti kincseit, kellene idéznem, a ki mun-

kájában (Grundzüge der Ptlanzenverbreitung in den Kaukasuslándern) korszak-

alkotó tollal foglalta egybe Európa és Ázsia ezen határbástyája flórájának

képét, hogy fogalmat nyújthassak arról a természeti kincshalmazról, amelyet

a Kaukázus sziklavára magába zár.

A megfigyelések, amelyeket ez úton tettünk, megengednék ugyan,

hogy a hegység növényföldrajzát átnézetben taglaljuk, a gyjtött anyag azonban

ennek támogatására csekély. Csak néhány helyen, ahol éppen hosszabb

ideig idztünk (Noworossiisk, Bakuriani, Kobi, Kasbek stb.), kaptunk valami

botanikai zsákmányt Beluleszko vSándor és Lengyel Bcla akkori

egyetemi assistensekkel együtt. A növények legnagyobb része útközben, mivel

mindenüvé magunkkal kellett vinnünk a csomagokat, megromlott. Amit

megmenthettünk, azt feldolgozva (részint a budapesti, részint a breslaui egye-

temek növénytani intézetében) itt adjuk.

Emtmeraíio.

1. Alliuin rotundiim L. (Sp. 423.) — Boiss. FI. Orient. V. 233. —
Ledcbour, FI. Ross. IV. 134.

In sinu Zamessi, prope Noworossiisk, proxima litus. lí)02. jún. 10.

2. Androsücc Chamaejasnic Ho.ST. (Syn. 95.) — Boissier, FI. Orient. I\' . 14.

Georgia, prope Kasbek ad monasterium Zminda-Ssameba, 3200 m. jul. 2.

3. Anemone narcissiflora L. (Sp. 763.) — Boissier, FI. Orient. 1. 14. —
Ledebour, FI. Rossic. 1. 18.

Armenia. Antikaukasus. Ad Karakao. Circa 2000 m. jún. 24.

4. Anlemiaria dioica (L.) Gaertn. — Boissier, FI. Orient. III. 223. —
Ledebour, FI. Ross. II. 612.

Georgia, prope Kasbek ad monasterium Zminda-vSsameba, 3200 m. júl. 2.

5. Artcinisia lanata Willd. (Krim.) Ledebour, FI. Ross. II. 596.

Feodosia, jún. 18.
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6. Astragaltis Levieri Treou.

Georgia, prope Kasbek ad Or-Zferi. júl. 2.

7. Campamda divergens Willd. (Enum. I. p. 212.) — Boissier, FI.

Orient. III. 901. — Ledebour, FI. Rossic. II. 879.

In sinu Zamesi, prope Noworossiisk, proxima litus. jún. 19.

8. Campanula tridentata ScHREB. (Dec. III. tab. 2.) — Boissier, FI.

Orient. III. 904.

Georgia, prope Kobi. 1800 m. jún. 30.

9. Can'x Iristis M. B. (FI. Taur. Cauc. III. p. 615.) — Boissier, Fi.

Orient. V. 423. -- Ledebour, FI. Rossic. IV. 294.

Georgia, prope Kasbek ad crucem Tamaráé 3500 m. júl. 2.

10. Centaurea ochroleuca Willd. — Ledebour, FI. Rossic. II. 699. —
Boissier, FI. Orient. III. 637 sub. C. axillaris /:? ochroleuca.

Antikaukasus. Karakao. 1300 m.

11. Coeloglossiiin viride (L.) Hartm. (FI. Scand. 329.) — Boissier, FI.

Orient. V. 83. — Ledebour, Fi. Rossic. I\'. 72.

Georgia, prope Kasbek ad torrentem. 2600 m. júl. 2.

12. Corydalis soUda Smith. (Engl. bot. tab. 1471.) — Boissier, FI.

Orient. I. 129. — Ledebour, FI. Rossic. I. 100.

Georgia, prope Kasbek ad monasterium Zminda-Ssameba. 3500 m. júl. 2.

13. Doronicum caiicasictnn M. B. (Taur. Cauc. II. p. 322.)

Kaukasus. Kobi. 1800 m. júl. 30.

14. Draha siligiiosa M. B. (Taur. Cauc. II. 94.) — Boissier, FI. Orient.

I. 301. — Ledebour, FI. Rossic. I. 151.

Georgia ad Kasbek, prope monast. Zminda-Ssameba. Circa 3500 m. júl. 2.

15. Fritillaria JatifoUa Willd. (Spec. 11. 92.) — Boissier, Fi. Orient.

IV. 145. — Ledebour, FI. Rossic. V. 178. — Marscli. Bieb. Fi Taur.

Cauc. I. 425.

Georgia, ad iugum Krestovaja-Pereval circa 2700 m. jún. 30.

16. Gentiana t;erna L. (Sp. 331.) — Boissier, FI. Orient. W . 69. —
Ledebour, FI. Rossic. III. 60.

Georgia, prope Kasbek cca. 3000 m. júl. 2.

17. Gentiana pyrenaica L. (Mant. p. 55.) — Boissier, Fi. Orient. I\'.

71. — Ledebour, FI. Rossic. III. 61.

Gorgia ad Kasbek. Circa 3000 m, júl. 2.

18. Gladiohis segetitm Ker. (Bot. mag. t. 719.) — Boissier, FI. Orient.

V. 139. — Ledebour. FI. Rossic. IV. 108.

Antikaukasus, Armenia. Ad Bakuriani 2660 m. jún. 23.

19. Geránium sylvaticiim L. (Sp. 933.) — Boissier, FI. Orient. 1. 877.

— Ledebour, FI. Rossic. I. 464.

Georgia, prope Kobi. 1800 m. jun. 30.

20. Jtirinaea depressa Stev. (Mem. Soc. M. l\ . p. 61. sub Serratula.

)

— Boissier, FI. Orient. III. 583. — Ledebour, V\. Rossic. II. 767.

Georgia, Kasbek. júl. 2.
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21. Lloydia serotina RcHB. (FI. exs. 102.) — Boissier, FI. Orient. V.

202. — Ledebour, FI. Rossic. IV. 144.

Georgia, prope Kasbek, ad glac. Or-Zferi. Circa 2S00 m. júl. 2.

22. Macrotomia echioides (L.) — Boissier, FI. Orient. IV. 211. — Ledebour,

FI. Rossic. III. 148.

Georgia, Kobi ad fluv. Terek. 1800 m. jún. 30.

23. Myosotis alpestris SCHM. (Bohém. III. 26.) — Boissier, FI. Orient.

IV. p. 238. — Ledebour, FI. Rossic. III. 145.

Georgia, Kobi, 1800 m. jún. 30.

24. Nonnea rosea M. B. (Taur. Cauc. I. p. 125 sub Anchusa.) —
Boissier, FI. Orient. IV. 104. — Ledebour, FI. Rossic. III. 109.

Georgia, Kobi ad fluv. Terek. 1800 m. jún. 30.

25. Paronichia kurdica BoiSS. (Diagn. Ser. I. III. 10.) — Boissier, FI.

Orient. I. 744.

Krím. In sinu Kaffa ad Feodosia. jún. 18.

26. Pedictdaris verticillala L. (Sp. 846.) — Boissier, FI. Orient. IV. 485.

Georgia, prope Kasbek ad monast. Zminda-Ssameba. Circa 3500 m. júl. 2.

27. Phlomis Hcrba-Venti L. (Sp. 819.) /í) tomentosa Boissier, FI.

Orient. IV. 779.

In sinu Zamessi, prope Noworossiisk, proxime litus. jún. 19.

28. Potenlilla alpestris Hall. (Fii. Mus. Helv. 53.) — Boissier, FI.

Orient. II. 729.

Georgia, ad Kasbek, prope glac. Or-Zferi. Circa 3600 m. júl. 2.

29. Primula algida Adam. (In Web. et Mohr. Beitr. I. p. 46.) —
Boissier, FI. Orient. IV. 29. — Ledebour, FI. Rossic. III. 11. — Pax und

Knuth, Primulaceae in Pflanzenreich. S. 102.

Var. sibirici (Ledeb.) Pax.

Form. colorata Res.

Georgia, ad Kasbek, prope monast. Zminda-Ssameba. Circa 3500 m júl. 2.

30. Primula amoena M. B. (FI. Taur. Cauc. I. p. 138; III. p. 134.)

Var. a genuina Pax.

Boissier, FI. Orient. IV. p. 26. — Ledebour, FI. Rossica III. 9. (3. /i.)

— Pax et Knuth, Primulaceae im Pflanzenreich, pag. 53.

Georgia, ad Kasbek, prope monast. Zminda-Ssameba. Circa 3500 m. júl. 2.

31. Pyrethrum roseum M. B. (Taur. Cauc. 2. p. 324.) — Boissier,

FI. Orient. III. 340 (6 non 7!). — Ledebour, FI. Rossic. II. 549.

Georgia prope Kobi, 1800 m. jún. 30.

32. Ranunculus Villarsii DC. (FI. Francé. IV. p. 896.) — Boissier,

FI. Orient. I. 39—40. — Ledebour, FI. Rossic. I. 40.

Georgia ad Kasbek. 3500 m. júl. 2.

33. Salix hastata L. (Sp. 1443.) — Boissier, FI. Orient. IV. 1191. —
Ledebour, FI. Rossic. III. 612.

Georgia, prope Kobi, 1800 m. jún. 30.

34. Salvia ringens vSlBTH. et Sm. (FI. Graec. I. p. 14. tab. 18.) —
Boissier, FI. Orient. IV. 590.
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In sinu Zamessi prope Noworossiisk proxima litus. jún. 19.

35. Saxifraga muscoides WuLF. (In Jacqu. Mise. II. 123.) ~ Boissier,

FI. Orient. II. 805. — Ledebour, FI. Rossic. II. 223.

Georgia prope Kasbek, in muros monasterii Zminda-Ssameba. 3200 m. júl. 1.

36. Scrophiilaria olympica BoiSSiER. Diagn. vSer. I. 4. 69. — Boissier,

FI. Orient. IV. 409.

Georgia, Kobi. 1800 m. ad fluv. Terek. jún. 30.

37. Statice GmelUni (WiLLD.) Spec. pl. I. 1524.

a) genuina BoiSS. in DG. Prodr. XII. p. 645. — Boissier, Fi. Orient.

IV. 859. 4. — Ledebour, FI. Rossic. III. 460. 10.

Krim. In sinu Kaffa ad Feodosia. jún. 18.

38. Taraxaciwi integrifolinm C. KoCH. Boissier, FI. Orient. III. 789.

Georgia, ad Kasbek, prope monast. Zminda-Ssameba. Circa 3500 m. júl. 2.

39. Thalictrum aJpinnm L. (Sp. 767.) — Boissier, FI. Orient. I. 6. —
Ledebour, FI. Rossic. I. 6.

Georgia, prope Kasbek. Circa 6400 m. júl. 2.

40. Verhasciim Lychnitis L. (Sp. 253.) — Boissier, FI. Orient. IV.

324. — Ledebour, FI. Rossic. III. 200.

In sinu Zamessi ad Noworossiisk. Proxima litora júl. 19.

41. Viola Altaica Pallas. (In Schult. Syst. V. 383.) — Boissier, FI.

Orient. I. 462. — Ledebour, FI. Rossic. I. 255.

Armenia. Antikaukasus ad Karakao. Circa 2000 m. jún. 24.

42. Viola spec.

Georgia, prope Kasbek. Circa 2000 m. júl. 2.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a^ Hazai irodalom:

Angyal Dezs : Forster's Withe Seedling szlfajta. — Gyümölcskertész. XV.
évf. 1905., 99-100. old.

— — Horemoritze ringló. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 60—61. old.

Marillat Margitkörte. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 89—90. 1.

Augustin Béla dr. : A flores arnicae egy újabb hamisítása. — Gyógyszerészi

Értesít. XIII. évf. 1905., 183. old.

Aujeszky Aladár dr. : A tenger baktériumairól. — Természettudományi Köz-

löny. XXXVII. köt. 1905., 227—231. old.

Ballay Jen : Tavaszi munkák a szlben. — Borászati Lapok. XXXVII. évf.

1905., 157—158. old.

Baross László : A görög dohány. — Mezgazdasági Szemle. XXIII. évf. 1905.,

193-196. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai
eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak
minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Barth József: A Hargita hegység s szomszédságának flórája. — Magyar Bo-

tanikai Lapok. IV. évf. 1905., 8—18. old.

Bányai Ferencz : Rózsaoltás és a Maréchal Niel. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 91—92. old.

Bernátsky Jen dr. : Über die Pllanzenformationen des Lokvagebirges bei

Báziás und Fehértemplom. — Miithematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus

Ungarn. XX. köt. 1902. Leipzig 1905., 328-330. old.

— — Über die Vegetation des Flugsandes an der Ostsee. — Mathematische

und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XX. kötet. 1902. Leipzig 1905.,

332-336. old.

— — Virágos növények együttélése gombákkal. (Folyt, és befej.) — Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 69—72. és 93—95. old.

— — Zur physiologischen Anatomie der WurzelknöUchen der Leguminosen.

—

Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XX. köt. 1902. Leip-

zig 1905., 65—70. old.

Berres Sándor : Óriási paprika tenyésztése.— A Kert. XI. évf. 1905., 101— 102. old.

Biró Géza, ifj. sóváradi : A szlojtványok hibájáról. — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 1905., 204. old.

Blonski, Dr. Franz : Sc:ibiosa calcarea Tocl. — Magyar Botanikai Lapok. IV.

évf. 1905., 38. old.

Borbás Vincze dr. : Ampelopsis vagy Parthenocissus ? — A Kert. XI. évf.

1905., 189. old.

— — Mentharum Nudicipites. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905.,

48—54. old.

Budai József: Apróságok a gyümölcstermesztés körébl. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 90—91. old.

— — Magyar gyümölcsfajták összegyjtése. — Gyümölcskertész. 1905.,

75—76. old.

Bund Károly : Fává fejldött Lycium barbarum. — Erdészeti Lapok. XLIV.

évf. 1905., 196—197. old.

Ez a Lycium Debreczen kells közepén, a nagy református templommal szem-

ben fordul él, melyet a városi levéltár szerint 1767-ben ültettek oda; e szerint

137 éves volna.

Csáky János: A kert télen. — A Kert. XL évL 1905., 116— 118. és 177— 179. old.

Cserey Adolf: A mohák higroszkópos természete. — Növénytani Közlemények.

IV. köt. 1905., 7—9. old.

Cserháti Sándor : A diószegi vetési mód kipróbálása. — Kisérletügyi Közle-

mények. VIII. köt. 1905., 129—132. old.

— — A talaj nitrogenhiányának pótlása. — Mezgazdasági Szemle. XXIII. évf.

1905., 168—175. old.

— — Czukorrépa-kisérletek 1904-ben. — Kisérletügyi Közlemények. VIII. köt.

1905., 1— 115. old.

— — Mtrágyázási kísérletek czukorrépával. — Kisérletügyi Közlemények.

VIU. köt. 1905., 116-128. old.

Davidoíf, B. : Plantae novae bulgaricae. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf.

1905., 27-30. old.

Deák Antal : Élvirággal díszítsük templomainkat. — A Kert. XI. évf. 1905.,

243—244. old.

Degen Árpád dr. : Budapest flórájának új vendégei s néhány réginek új term-

helye. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 21—24. old.

— — Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Magyar Botanikai Lapok.

IV. évf. 1905., 82—83. old.

Az új faj Albániából és Macedóniából a Verbascuin Dieckianuni Borh. et Deg.

Dicenty Dezs : Talajosztályok szlészeti szempontból. — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 1905., 177—178., 199—200. és 223—224. old.
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Dobai György : A Phoenix dugványról. — A Kert. XI. évf. 1905., 203. old.

Entz Géza dr., id, : Az állatok színe és a mimicry (befej.). — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 201—221. old.

Entz Géza dr., ifj. : Beitráge zur Kenntnis der Peridineen. —
• Mathematische

und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XX. köt. 1902. Leipzig 1905.,

96-144. old.

Fekete Zoltán : Növényföldrajzí megfigyelések u Magas-Tátrában. — Erdészeti

Lapok. XLIV. évf. 1905., 161—172. old.

Forenbacher Aurél ; Bioloske i kulturnopovjesne crtice o paprici. — Glasnik

hrvatskoga Naravoslovnoga Druátva. XV. évf. 1903., 101— 144. old.

A Szerz biológiai és míveló'dcstörténeti adatokkal járul a paprika isme-

retéhez.

— — Dr Fr. Bubák, Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien.

— Glasnik hrvatskoga Naravoslovnoga Drustva. XV. évf. 1903., 130. old.

Földi Lajos : Dísznövények a sötét termekhez. — A Kert. XI. évf. 1905.,

155. old.

Futó Mihály dr. : Polypodium vulgare L. éí Polypodium vulgare y serratum

Willd. — Nivcnytani Közlemények. IV. köt. 1905., 22—26. old.

Gallubich Gyula : A szól6'ójtván}'ok elhajtatásáról. — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 175— 177. old.

Gáyer Gyula : .A.datok a zalavármegyei norikum flórájából. — Magyar Bota-

nikai Lapok. IV. évf. 1905., 34—38. old.

Grabner Emil : A burgonyafélék degenerálásának okai és a magfelújítás szük-

sége a burgonya termelésénél. — Mezgazdasági Szemle. XXIII. évf. 1905., 162— 167. old.

— — A mocsári burgonya (Solanum Commersoni). — Mezgazdasági Szemle.

XXIII. évf. 1S05., 119-123. old.

— — Mesterséges Iráej^ákkal végzett kísérletek a kaposvári uradalom répási

kerületében 1903-ban és 1904-ben. — Mezgazdasági Szemle. XXIII. évf. 1905.,

196—208. old.

Griger György : Észlelet a rózsa oltása körül. — A Kert. XI. évf. 1905.,

169—170. old.

Gyárfás József: Hazai zöldtrágyázás! kísérletek tanulsága. — Mezgazdasági

Szemle. XXIIL évf. 1905., 106—115. old.

Gyertyánífy István : Egy körtefajta dicsérete. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 48-50. old.

Gyrífy István dr. : Járulékos adatok Erdély flórájához. — Magyar Botanikai

Lapok. IV. évf. 1905., 31—33. old.

— — A Sesleria BieJzii Schiir anatómiai viszonyairól, összehasonlítva a .S. coe-

rnlans Friu.-éiva.\. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 83—90. old.

Gyry István dr. : A fonfosabb védekez szerek. — Gyümölcskertész X\\ évf.

1905., 63 - 66 old.

Haerter Ádám : A házi gomba. — Magyar Paizs. VI. évf. 1905., 4. szám

2—3. old.

Hangyali János : Háromszor term paradicsom. — A Kert. 1905 , 131— 132. old.

Heinrich Hermin : Japán törpefácskák. — A Kert. XI. évf. 1905., 240—242. old.

Hirc, Dragutin : Iter per Poseganam Sclavoniae provinciám mensibus Junio et

Julio anno 1702 susceptum a Mathia Pillér historiac naturális et Ludovico Mitterpacher

oeconomiae rusticae, in regia universitatae Budensi pr.ifessoribus presbyteris. Budae,

typis regiae universítatis anno 1783. — Glasnik hrvatskoga Naravoslovnoga Drustva.

XV. évf. 1903., 141. old.

Hollendonner Ferencz : Az olasz nád (Arundo Donax L.) — A Kert. XI. évf.

1905. 170—173. old.

Hollós László dr. : Beitráge zur Kenntnis der Pilzflora des Kaukasus. — Ma-

thematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, XX. köt. 1902. Leipzig

1905., 315-325. old.
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Hollós László dr. : Die Tiüffel und andere Hypogiien iiu Pester Komitat. —
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XX. kötet. 1902.

Leipzig 1905., 307-311. old.

— — Potoromyces loculatus Mull. in Herb. — Mathematische und Naturwissen-
schaftliche Berichte aus Ungarn. XX. köt. 1902. Leipzig 1905., 326—327. old.

— — Über die Trennung der ungarischen Scleroderma-Arten. — Mathemati-
sche und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XX. köt. 1902. Leipzig 1905.,

312-314. old.

I'saák Mártha : A kertmvészetrl. — Uránia. VI. évf. 1905., 166—171. old-

Istvánffi Gyula dr. : Deux nouveaux ravageurs de la vigne en Hongrie :

L'lthyphallus impudicus ct le Coepophagus ecliinopus. — Annales de l'Institut ccntral

ampélologique royal Hongrois. III. köt. 1904., 1—55. old.

Iváncsits István : Két rózsaoltási mód. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

40. old.

Izai József: Faültetés. — A Kert. Xí. évf. 1905., 132—135. old.

Jakab János: A gyümölcsösben. — A Kort. XI. évf. 1905., 167—168. old.

Kaán Károly : A feny épülctifa tartósságának kérdéséhez. — Erdészeti Lapok.
XLIV. évf. 1905., 227-251. old.

Kalocsa István: Mi az a fás zöldojtás ? — Borászati Lapok. XXXVII. évf.,

1905., 252. old.

Kazinczy János : .\ melegágyak készítésérl. — A Kert. XI. évf. 1905.

162-165. old.

Kardos Árpád : A paszulyok osztályozásáról. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 145-147. old.

— — Budapesti kertészetek. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 74—79.,
102—106. és 132-138. old.

A Szerz József fherczeg Fensége szent margitszigeti kertészetét ismerteti

(képekkel).

— — Török kertész-czéhek a XVII. században. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 95—97. old.

Kerékgyártó Árpád : Magyarország virágos növényei a szín tekintetében. —
Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 10—16. old.

— — Meteorológiai tényezk szerepe a növény életében. — Idjárás. IX. évf.

1905., 41—46. old.

Kirchlechner Emil : Néhány szó a szobai növények ápolásáról. — A Kert.

XI. évf. 1905., 108—111. old.

Kirchner József: A vágás, metszés és nyírás mibenléte. — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 1905., 249-250. és 362-364. old.

Koch Antal dr. : Emlékbeszéd Dr. Staub Móricz tanár felett. — Földtani Köz-

löny. XXXV. köt. 1905., 61—76. old.

Kovács József dr. : A gyep haszna a gyümölcsfák alatt. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 69—70. old.

Kövi Imre : Die Namen der Pflanzen in den Orts- und Flurnamen der deut-

schen Zips in Ungarn. Eine philologische Studie. 1904., 8'' 16 old. — Különlenyomat

a Korrespondenzblatt des Vereins für sicbenbürgische Landeskunde 1904. évfolyamából.

Kunszt János : Néhány szó a burgonyavészrl. — A Kert. XI. évf. 1905.,

183. old.

Üvegharangok alá magvetés. — A Kert. XI. évf. 1905., 226—227. old.

Lambert Kürt : hz édesvizek élete. Fordította Entz Margit. Az eredetivel

összehasonlította és a magyar viszonyoknak megfelelen kiegészítette Entz Géza.
Budapest, 1905. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat 8^ 588 old. 12 táblával.

Lejtényi Sándor : Növényszótár a középiskolai tanuló ifjúság számára. I. rész

magyar-latin. Arad 1905., 8^ 64 old. — Megjelent az Iskolai Zsebkönyvtár 4—5.

számában. Ingusz J. és fia kiadásában.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 2. füzet. 6
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Lengyel Géza : Újabb adatok Budapest környéke növényzetének ismeretéhez.

— Növénytani Közlemények. IV. évf. 1905., 26—27. old.

Licsák István : Asparagus plumosus nanus. — A Kert. XI. évf. 1905.,

236—237. old.

Lumniczer Károly : Szabadföldi dinnye elhajtatása. — A Kert. 1905.,

130-131. old.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blátter). — Kiadja és szer-

keszti Dr. Degen Árpád, fmunkatársak: Thaisz Lajos és alföldi Flatt
Károly. — IV. évf. 1905., megjelent az 1—5. füzet.

Magyar György : A gyümölcsfák ültetésérl. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 62—63. old.

Magyar Gyula : A düsseldorfi Orchidea-kiállítás (folyt.). — Kertészeti Lapok.

XX. évf. 1905., 79-82. old.

Cattleya Dubuyssoniana. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 100— 102. old.

Mathiász János : »Deák Ferencz emléke« szlfajta. — Gyümölcskertész. XV.

évf. 1905., 33. old.

Vigne de Yeddo X Sainte Maria d'Alcantare keresztezésébl származott faj-

vegyülék.

Mathiász József: Széli Kálmán-szlfajta. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

77. old.

Chasselas d'oré dit de Fontainebleau $ X Madelaine Angervine 5 hybr.

keresztezésébl származott fajvegyülék.

Matouschek, Franz : Additamenta ad floram bryologicam Istriae et Dalmatiae.

— Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 24—27. old.

— — Additamenta ad Floram bryologicam Hungáriáé. III. Determinationes

muscorum a Dre A. de Degen a. 1902 in Carpathis (rodnensibus, barcensibus, foga-

rasensibus, csikensibus, brassóensibus), in montibus pilisiensibus alibique lectorum. —
Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 78—82. old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : Az enyiczkei kert (folyt, és befej.). — Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 66—69. old.

Mititzky Pál : A szegftenyésztésrl. — Kertészeti Lapok XX. évf. 1905.,

107-109. és 129—131. old.

Moesz Gusztáv : A szászhermányi láp. — Brassói Lapok. XI. évf. 1905.,

69. sz. 1—2, old. és 70. sz. 1—2. old.

A szerz néhány nagyon érdekes növényt sorol el e lápos területrl.

— — Brassó legels virágai. — Brassói Lapok. XI. évf. 1905., 54. sz. 1. old.

és 55. sz. 1— 2. old.

Molnár István dr. : A villany a szlészetben. — Borászati Lapok. XXXVII.

évL 1905., 199. old.

Szlifjítás. — Borászati Lapok. XXXVII. évf. 1905., 138. old.

Móczár Andor, ifj. : A gomba házi termesztésérl. — Gyümölcskertész. XV.

évf. 1905., 38—39. old.

Murr, Dr. Josef: Indirekté Beitráge zur Flóra Graeca. — Magyar Botanikai

Lapok. IV. évf. 1905., 4—8. old.

Mühle Vilmos : Tanácsadója a kertmívelésben. Budapest 1905. Franklin-társulat

nyomdája. 8^ 172. old.

Oláh Dezs : A fekete mályva (Althaea rosea). — A Kert. XI. évf. 1905.,

246-247. old.

— — A gyógynövények termelésérl. — A Kert. XI. évf. 1905., 214—215. old.

Patkó József: Szllugas-szegély a veteményes kertben. — A Kert. XI. évf.

1905., 206—207. old.

Pászthy Ferencz : Kihaló óriás tölgyeink. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf.

1905., 277. old.

Pékár Károly dr. : A botanika mint nevelésbeh tényez. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 349—350. old.
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Pelikán Ferencz : A ribiszke és egres ültetése és gondozása. — A Kert. XI.

évi. 1905., 165—167. old.

— — Hogyan lehet szép nagy hagymát magról tenyészteni. — A Kert. XI. évf,

1905., 194—196. old.

Perényi József dr., id. : A raffiaháncsról. — Borászati Lapok. XXXVII. évf.

1905., 398—399. old.

Pósch Károly : A szl pathologiája. — Borászati Lapok. XXXVII. évf. 1905.,

200-201. old.

— —
• Kertészek a növénykórtan szolgálatában. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 126—128. old.

Rapaics Raymund : A növények lelki világa. — Uránia. VI. évf. 1905.,

220—233. old.

Ráde Károly : A Cyclamen persicum tenyésztése. — A Kert. XI. évf. 1905.,

139. old.

— — A csiperkegomba és a szarvasgomba tenyésztése. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 36—38. old.

Virágos tengerpart (folyt, és befej.). — A Kert. XI. évf. 1905., 113—115.

és 146-150. old.

Rehm, Dr. Heinrich : Contributiones mycologicae ad Floram Hungáriáé. —
Növénytani Közlemények. IV. kot. 1905., 1 — 6. old.

Richter Aladár dr. : Zagreb természettudományi intézményei, fleg botanikus

kertje, különös vonatkozással » Erdély « egykori magyar fvárosa : Kolozsvár hasonló

intézményeire. — Kolozsvár 1905. Ajtai K. Albert könyvsajtója. 8o 25 old.

Róth Róbert ; Ivülönös fenyalak a Magas Tátrában. — Növénytani Közlemé-

nyek. IV. évf. 1905., 19—21. old.

Röszler Károly, ifj. : A czukorrépavetés idejére vonatkozó kísérletek. —
Kisérletügyi Közlemények. VIII. köt. 1905., 133—135. old.

— — A czukorrépa sortávolságának megállapítására irányuló kisérlet. —
Kisérletügyi Közlemények. VIII. köt. 1905., 136— 138. old.

— — Termelési kisérletek abundansz amerikai zabféleséggel. — Mezgazdasági.

Szemle. XXIII. évf. 1905., 116—119. old.

Sajó Károly : Néhány megjegyzés a fák alatti gyepre. — Gyümölcskertész

XV. évf. 1905., 87—89. old.

— — Néhány szó az serJkrl. — A Természet. VIII. évf. 1905., 145— 150. old.

— — Az stermészet maradványainak megmentése. — Uránia. VI. évf. 1905.,

177—181. old.

Schilberszky Károly dr. : Almafák varas betegségei. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 108. old.

A világitó növényekrl. — A Kert. XXI. évf. 1905., 271— 272. old.

— — Egresgalyak mohásodása. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 109. old.

— — Keresztezés útján létesített új fajták minsége. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 83—84. old.

— — Körtefa levélatkája és galyszáradása. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

109. old.

— — Lisztharmat okozta foltok a rózsafavesszkön. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 108-109. old.

Ribizke-betegségek. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 39—40., 66—68.

és 79. old.

A szerz a Ploivrightia ribesia Sacc, Fusicoccum viridulwn (Bonord.) Sacc.

és a Cronartimn rihicoluin Dietr. nev gombák okozta betegségekrl, valamint a víz-

kórság, üveges levélfoltok és a korompenész néven ismert bajokról növénykórtani

szempontból értekezik.

— — Vonatkozás a rovarok meg a virágok színe és illata között. — A Kert.

XI. évf. 1905., 275. old.

6*
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Schilberszky Károly dr, : Zur Anatomic und Biologie der Blüte von Hedychium

Gardneianum Wall. — Mathemalische und Naturwissenschaftliche Berichte aus

Ungarn. rXX. köt. 1902. Leipzig 1905, 328—330. old.

Serényi Gusztáv : A növények érzékszervei. — Gyógyszerészi Hetilap. XLIV. évf.

1905., 2—6. old.

Staub Móricz dr. : A Cinnamomum-nem története. Két térképpel és huszonhat

táblával. — A Magyar Tudományos Akadémia és a M. Kir. Földtani Intézet támoga-

tásával kiadja a Magyarhoni Földtani Társulat. Budapest 1905. 4" 138 old.

Szabó József: A hangyák és növények együttélése. — Zoológiai Lapok.

VII. évf. 1905., 26—28. old.

Szilágyi János és Treitz Péter : Megfigyelések a meszes talajokról és a meszes

talajokra alkalmas amerikai szlfajtákról Budapest 1905. Pátria könyvnyomdája.

Szilárd Béla : Adatok a Malva arborea festanyagának ismertetéséhez. — Gyógy-

szerészi Értesít. XIII. évf. 1905., 203—205. old.

Thaisz Lajos : Festuca Wagneri Deg., Thaisz et Flatt a Festuca sulcata alfaj

új változata. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 30—31. old.

— — Sophoramag csiráztatása. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 84. old.

Tzsér József: Nyári violák tenyésztésérl. — A Kert. XI. évf. 1905.,

266—267. old.

Triska Sándor: A kukoricza hajtása melegágyban. — A Kert. XI. évf. 1905.,

100—101. old.

Uhlárik Sándor : A leveg mint tápláló anyag. — A Kert. XI. évf. 1905.,

211—213. old.

Fekete ribizke. — A Kert. XI. évf. 1905., 135. old.

Vadas Jen : Az akáczfa (Robinia Pseudacacia L.) ellenségei, betegségei és az

ellenük való védekezés. — A Természet. VIII. évf. 1905., 162—164., 173—176. és

199—202. old.

Waisbecker Antal dr. : Új adatok Vasvármegye flórájához. — Magyar Botanikai

Lapok. IV. évf. 1905., 54-78. old.

Weisz Ferencz : A faültetés. — A Kert. XI. évf. 1905., 230—232. old.

Wéber Dezs : Adatok a karlsbadi tea összetételéhez. — Gyógyszerészi Hetilap.

XLIV. évf. 1905., 132. old.

Wolcsánszky János : Adatok Magyarország lombos mohainak ismeretéhez. —
Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 28-33. old.

Zádor Gyula : A konyhából kikerült trágyaanyagok értékesítése. —
• A Kert.

XI. évf. 1905., 150—152. old.

— — Ha a virágos fák nem kötnek gyümölcsöt. — A Kert. XI. évf. 1905.,

198—199. old.

— — Mikor hasznos a gyep a gyümölcsfák alatt ? — Gyümölcskertész. XV.

évf. 1905., 50—51. old.

Zelles Aladár: Baraczk- kultúránk (folyt.). — A Kert. XI. évf. 1905., 102—105. old.

— — Gombatenyésztés a kertben. — A Kert. XI. évf. 1905., 196— 198. és

227-228. old.

Szlmetszéskor. - Borászati Lapok. XXXVII. évf. 1905., 298—299. old.

b) Külföldi irodalom:

Erdélyi, J. R. : Beitrag zur Histologie der Loliumfrüchte. — Zeitschrift des

österreichischen Apotheker-Vereins. 1904., Seite 1365— 1369.

Fischer, Dr. Theobald : Der Ölbaum. Seine geographische Verbreitung, seine

wirtschaftliche und kulturhistorische Bedeutung. — Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus

Justus Perthes' Geographischer Anstalt. Ergánzungsheft No. 147., 1904.

A szerz az olajfának földrajzi elterjedési körébe a Quarnero örökzöld part-

szegélyét is belevonja.
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Pantu, C. Zacharia : Aronicum Barcense si Goodyera repens in Romána. —
Analele Academiee Románé. Seria II. Tom. XXVII. 1904.

A szerz e két növényt az erdélyi Kárpátok romániai részében is felfedezte.

Scherffel, Aladár : Notizen zur Kenntnis der Chrysomonadincac. — Berichte

der Dcutschen Botanischen Geseljschaft. Bánd XXIÍ. 1904., Seite 439—445.

Schulí, Dr. Richárd : Monographie der Gattung Phyteuma. Geiscnheim a Rh.

1904. Üruck und Kommissionsverlag von J. Schneck. Seite 1— 204. 8o mit 3 Atlas.

A szerz a hazai Phyteumákat is tárgyalja.

Szabó Zoltán : Mykologische Beobachtungen. — Jahresbericht der Schlesischen

Gesellschaft für vaterlándische Kultur. 1904., Seite 1—6.

Új gombafajták : Arihrobotrys superha Corda var. ratnosa Szabó var. nov. és

Stysanus Stemonites (Pers.) Corda var. ramosus Szabó var. nov.

Zahlbruckner, Dr. Alexander : Verzeichnis der gelegentlich einer Reise im

Jahre 1897 von Prof. K. Loitlesbcrger in den rumánischen Karputhen gesammeltcn

Lichenen. Annalen naturhist. Hofmus. Wien 1904. Bánd. XIX., Seite 1—8.

Vorarbeiten zii einer Flechtenflora Dalmatiens. — Österreichische Bota-

nische Zeitschrift. Jahrgang LV. 1905., Seite 1—6.

A magyar tengerpartról közölt új faj a Gyalecia croatica Sghul. et A. Zahlisr,

melyet Schuler J. juharfakérgen gyjtött Goles és Crni vrh között Jelenje fölött a

Medvedove vrata felé vezet út mentén.
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A növénytani szakosztálynak 1905.

évi februárius 8-iki (CIX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. Lengyel Géza (Budapest) -dFIo-

risziikai adatok Heevs-vármegye észalii

részébö!« czímen tart eladást. Ismerteti a

vármegyére vonatkozólag eddig megjelent

irodalmat, mely úgyszólván kizárólag csak

a Mátra vonalának növényzetét írja le, és

nem szól a megyének sem a Mátrától

délre elterül sík, sem pedig az északi

hegyes részérl. Röviden vázolja a vidék

növényzeti képét, melybl különösen, a

tájat jellemz, száraz homokkhegyek nö-

vényzete szembetn, valamint növény-

földrajzi viszonyait, melyek a közép-dunai

flórajáráshoz kapcsoljak. Ezután körülbelül

450 új adatot sorol el, melyek közül

kiemelendk : Equisetum maxiinitni Lam.

form. serotinvim (A. Br.), Melica trans-

sylvanica Schur. Agropyrum trichophorum

(Link) Richt., Iris graiiiinea L., Ouercus

sublobaia Kit., Rosa caryophyllacea Bess.

form. Zalána Wiesb., Rosa dumetorum

Thuill., Hypericum acutum Mönch, As-

trantia major L., So ophularia Necsii

WiRTG., Campanula persicifolia L. var.

hispida Lej., Achillea lanaia Sprg., Cen-

iaurea spiiria Kern., Cirsiniii rákosdense

SiMK. (palusíri X horiduin).

2. Mágocsy-Dietz Sándor »^
luczfenyö a Tátrában^ czím eladásában

ismerteti azokat az elváltozásokat a lucz-

fenyveken, amelyek a szél nyíró hatásá-

nak tulajdoníthatók. Az általa megfigyelt

rendellenességeknek a helyszínen készített

fotográfiai fölvételeit egész sorozatban be-

mutatja.

Ugyancsak Mágocsy-Dietz Sándor
bemutat néhány olyan fotografikus képet

a Magas-Tátrából, amelyek az erdk bel-

sejének növényzeti világát sr és szálas

erdben tüntetik el.

3. S z i g e t h i-G yulaAndor (Buda-

pest) »Adatok a szölögyökerek anatómiá-

jához különös tekintettel a Phylloxera bán-

talinára« czímen tart eladást. A külön-

böz F/í/s-ek legfiatalabb végs elágazású

hajszálgyökér-végét mindenütt ketts süveg

borítja ; ez alatt több ré.teg merisztéma

fedi a tenyészkúpot, mely a hosszirány-

ban való tovább-növést végzi. A tenyész-

kúp mögött a gyökérszó'rök öve követ-

kezik ; a szrök száma és fejlettsége, ezzel

a felszívó felület nagysága, amerikai és

európai szlkre nézve más és más. Egy-

korú F/Yí5-hajszálgyökerek középponti hen-

gerében a nyalábok száma fajtánként vál-

tozó. Az endodermisz C a s p a r y-féle

sötét pontja hiányzik. A Phylloxera-há.n-

talom folytán valamennyi Vifis hajszál-

gyökere egyenlen kampószer daganattá

(nodositas) alakul. A túltengés létrejötté-

ben a rovar okozta szívási inger a f-
tényez, míg a nyál mérgez hatására

a szövetek összezsugorodnak. Az idsebb

vázgyökerek összehasonlító anatómiájá-

nak tanulmányozása közben S z i g e t h i-

G y u 1 a huszonnégy-féle ]^itis vázgyöke-

rének szöveti szerkezetet hasonlította össze.

A Vitis vinifera-k vázgyökerein a Phyllo-

xera helyén mindenütt félgömb alakúan ki-

emelked daganat (tuberositas) keletkezik

;

amerikai szlkön csak a legfiatalabb

vázgyökerek némelyikén keletkezik ilyen

daganat. A vázgyökerek daganatai kor-

hasztó penészek és baktériumok hatása

folytán besüpped fekélyekké alakulnak és

mintegy elmetszik a vázgyökeret. A daga-

natok keletkezését a Vitis vinifera váz-

gyökerek kéreg- és háncs-részében elhelye-

zett oszlószövetek az amerikai szlk
vázgyökerében hiányzanak, vagy úgy van-

nak elhelyezve, hogy a rovar okozta inger

nem jut el hozzájuk.
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A tárgyhoz Tuzson János és

Mágocsy-Dietz Sándor szólanak.

4. Thaisz Lajos »Csanád-vdi'inegye

/lordjának elömunkdlaiai« czímen beszá-

mol a nevezett vármegyén több éven át

folytatott botanikai kutatásainak és gyj-

téseinek fbb eredményeirl.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

márczius 8-iki (CX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; Jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. AugustinBéla (Budapest) » Vizs-

gálatok a magyarországi szappangyökeren«

czímen ismerteti a Gypsopliila paniculaía

L. nev gyökérnek szöveti anatómiáját,

összehasonlítván azt a Glycyrrhiza echi-

nata L. gyökerének anatómiájával. Ez

utóbbi növénynek a gyökerével ugyanis

újabban a valódi szappangyökér-drogot

hamisítják, ettl azonban úgy makroszkó-

posán, mint mikroszkóposán, valamint

chemiai viselkedésével könnyen megkülön-

böztethet.

A Glycyrrhiza echinaia-mik t. i. sokkal

keményebb a gyökere, dús keményít-

tartalma van, az oxalsavasmész pedig csak

gyéren fordul benne el. A Gypsophila

paniculaía gyökerében ellenben keményít
nincsen, az oxalsavasmész szép buzogány-

fejalakú kristályokat alkot, melyek külö-

nösen a gyökér küls szöveti részében és

a bélsugarakban fordulnak el nagy meny-

nyiségben.

A tárgyhoz Klein Gyula és G a b-

n a y Ferencz szólanak.

2. Kerékgyártó Árpád (Buda-

pest) >>Melegösszegek a Castanea vesca

növényföldrajzáhan«. czím eladásában

említi, hogy a S t a u b-féle melegségi kü-

szöb (0") felhasználásával 103 helyre nézve

számította ki a Castanea vesca Gartn.

virításához és termésének érleléséhez szük-

séges melegösszeg minimumát, maximumát
és optimumát. A kontinensen a virítás

minimuma lOOOO C, az érlelése 25000 C,
s az érlelés maximuma 0000" C. Ebbl
kifolyólag Kerékgyártó a Castanea

termésérlclésének és különböz módozatai-

nak alapján hat övet állapított meg. Az
elsn belül a Castanea vadon fordul el.

erdt alkot, elfordulása spontánnak nevez-

het. A másodikon belül mívelik, de mel-

lette elvadul. A harmadik övben mívelik,

termését föltétlenül megérleli. \ negyedik-

ben a termés érlelése föltételes. Az ötödik

öv a díszfaként szerepl és termést

sohasem érlel Castanea területe, és az

utolsó hatodikban mint bokor fordul el
(Közép-Svéd- és Norvégország). Mindenütt

termést föltétlenül érlel a Castanea, ahol

az érlelés melegösszegének optimuma a

3000" C-t meghaladja, a spontán öv

határán belül pedig a minimum sohasem

száll a OOOOC. alá. A Brit-szigetek más

viszonyt tntetnek fel. A virítás minimuma
8000 c., az érlelésé 20000 c. Ezt a külön-

bözetet a Brit-szigetek egyenletes klímája

okozza, melyet tartós hideg nem szakít

meg. A hmérsékletnek tehát nemcsak

mennyisége, hanem hatásának módozatai

is irányadók.

A tárgyhoz M á g o c s y-D i e t z Sán-

dor szól. Szerinte a melegségi küszöb

(00) megállapításánál a számításban bizo-

nyos javítást kellene végezni, mert csak

ezáltal érhet el a melegösszegek gyanánt

kapott adatoknak az egységessége. Fel-

hívja továbbá az eladó figyelmét olyan

tényezkre is, amelyek a Castanea vesca

fejldését befolyásolhatják. Ilyenek pl. az

idjárás ellen védettebb helyek, a Nap

hevének kevésbé vag^/ jobban kitett he-

lyek stb., melyek mind a melegösszegek

kiszámításakor figyelembe veendk.

Klein Gyula megjegyzi, hogy a nö-

vény-phaenológiában használatos küszöb-

pont meghatározásának nincsen tudomá-

nyos jellege, mert az tisztán megállapodás

útján jött létre, nem pedig hosszas kísér-

leteknek az eredményeként. Különben is

a 00 C.-tól való kiindulás hibás, minek

folytán a melegösszegekül kapott szám-

értékek sem helyesek.

Tuzson János ellenben az eladó által

fölolvasott számadatokat nagyon becses

eredményeknek tartja ; a kapott adatok

mint tisztán megfigyelési adatok vehetk

csak figyelembe, és mint ilyenek szintén

szerepök van a tudományban.

Schilberszky Károly az ismer-

tetett számértékeket szintén elfogadhatók-

nak tartja, bizonyos módosításokkal ; ha

nevezetesen a különböz hatótényezk is

tekintetbe vétetnek a számításban, ellen-

rzésképpen. Nevezetes adatokat szolgál-
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tatna az isotherma-vonalakba es Castanea-

termhelycknek a viselkedése klimatlkai,

illetleg pontos meteorol'^giai adatok alap-

ján megállapítva.

3. Szabó Zoltán (Breslau) -dNc-

hány növény a Kaukázusból« czím dol-

gozatát T h a i s z Lajos terjeszti el.

Szerz az enumeráczióban közölt növé-

nyeket 1902. év nyarán gyjtötte, amikor

L ó c z j'^ Lajos egyetemi tanár tanár-

jelöltjeivel földrajzi kirándulást rende-

zett Romániába, Dél-Oroszországba és a

Kaukázusba. Ez a kirándulás nem lévén

növénytani, így a czélja sem növény-

gyjtés volt; de azért alkalmilag, a meny-
nyire az id rövidsége és a szállítás ne-

hézségei megengedték, arra is figyelem

fordíttatott. A gyjtés Noworossysk, Rion-

völgy. Karakon, Kobi, Kasbek stb. kör-

nyékén történt. Konzerválni sikerült a gyj-
tött anyagból negyven fajt, melyek közül

kiemelend : Astragalus Levieri Freyn,

Campanula divergens Willd. és tridentata

ScHREB,, Doronicuiii caticasicum Vis.,

Jurinea depressa Stev., Lloydia serotina

RcHB., Macrotomia echioides Boiss., Pa-

ronichia kurdica Boiss , Primula algida

Adam. var. siberica Pax form. colorata

Res., Primula amocna M. B. var. genuina

Pax, Pyrethrmn roscum W. B., Taraxa-

ctim iniegriflium C. Koch.

4. Wolcsánszky János (Budapest)

DÁdatoli Magyarország iitohflóráJához«

czim dolgozatát Schilberszky Ká-

roly terjeszti el. Wolcsánszky dol-

gozatát a Dr. Vángel Jen tanár veze-

tése alatt álló budai paedagogium biológiai

intézetében készítette, ahol az ország

különböz helyeirl érdekes mohanyag
állott rendelkezésre. A szerztl meghatá-

rozott mohoknak a revízióját P é t e r f i

Márton hryologusunk végezte.

5. Mágocsy-Dietz Sándor »A
Paliurus aculeatus Lam. tennésérölv. czí-

men tart eladást. Ez alkalommal ama
megfigyelésérl tesz emUtést, hogy az egye-

temi növénykerti herbáriumi példányok

alapján a Palitiriis-\QKm.GS szárnyának szé-

lessége változik, st Fiume környékérl

olyan szárított növényt is kapott — bár

fiatalon — melynek szárnya nincsen. Ezt

a körülményt a botanikusok figyelmébe

ajánlja, mert nem lehetetlen, hogy új faj-

változata forog szóban.

6. K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi

jegyz az elnökség nevében jelenti, hogy

következetesség okáért a növénytani szak-

osztály meghívóin az eladók névsora

ezentúl is afec-sorrendben fog szerepelni.

Indokolt esetekben azonban az elnökség

esetrl-esetre kivételeket fog tenni a sor-

rend megváltoztatása tekintetében.

SZEMÉLYI hírek

Dr. Bernátsky Jen múzeumi I. oszt. segédr 1905. május 30-án adjunktussá

neveztetett ki a m. kir. Szlészeti Kísérleti Állomáshoz.

Dr. Kontúr Béla orvos, 1905. évi május 22-ikén meghalt Budapesten.



Mentovich Fercncz,Miskolczi áll. fels keresk.

iskola, Molnár Aladár, Motolit\' István, Nagy
Béla, Nagy Kálmán Miklós, Nag\' Lajos,

Nagyváradi all. freáliskola, Neumann Jen,
Novotn}' Lajos, Nyárád}' i-;. Gyula, Pánd\'

Kálmán, Pancsovai áll. fgimnázium, Pápai
irg. nvérek intizcte. Páter Béla, Ifj. Pátkay
Lajos, Pécsi m, kir. honvéd-hadapród-iskoia,

Pétermann József, Petrozsényi kaszinó, Pin-

tér Mihály, Práznovszk\' Ferencz, Raab
Alajos, Rácz János, Rapaics Ra3'mond, Ráde
Károly, Rothschnek Jen, Saxlehner Andor,
Saxlehner K;ilmán, Saxlehner Ödön, Selmcczi

ág, ev, 13'ceum, Simonyi Semadam Sándor,
Sylvester Ákos, Scherffel .Madár, Schber
Kmil, Szamosujvári áll. fgimnázium, Szath-

máry Mihály, Székelyudvarhelyi r, kath.

fgimnázium, Szckelyudvarhelyi ref. kollé-

gium, Székelyudvarhelyi áll. freáliskola,

Szentkirályi Kálmán, Szirmay László, Szolga

Ferencz, Szolnoki áll, fgimnázium, Teleki

Emma grófn. Temesvári áll felsbb leány-

iskola. Temesvári áll, fgimnázium, Temes-
vári reáliskola tanári kvtára, Thaisz Lajos,

Thirring Gyula, Thunkzj' Kornél, Tokaji

áll. fiúiskola, Ifj, Tornaüyai József. Tóth
Pál, Török Gyula, Turtsányi Kálmán, Újpesti

áll. polgári leányiskola, l'ngx'ári fgimn;izium.
Varga Oszkár, Vérfy Béla, Wagner György,
Wagner János, Wahl Ignácz, Waisbccker
Antal, Weiss Ödön, Wirth Árpád, Wolf
Béla, Wolff Gyula, Zilahi áll, polgári leány-

iskola, Zombori v;irosi könyvtár-egyesület.

A növénj'tani szakosztály czélja és

mködése.

1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nj'újtani

szakszer közleménj'ek elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megligyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avag}- elre kitzött tudomá-

nj'os kérdések megvitatására; tovább;i, 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 egyszer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választmányi ülés

napiján osztálylés nem tartható.

3. A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, h) a másodelnök, cl a jegy-

z, A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy
segédjegyzt,

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három-évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás
útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A Jdíiyzö nyilvántartja a tagok név-

sorát. Kladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

lcs eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igényibe veheti

a Társulat irodiiját,

6. Eladást tartani óhajtó tagok az
eladás tárgyát legalább nyolcz nappal
elbb a jegyznek (Kümmerle Jen, Buda-
pest, Váczi-út 12. szám) bejelenteni tar-

toznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikai

felolvastatni kívánják, ezt lehetleg rövid
kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czéljából a

szakosztál}' valamelyik, az illet tárg)'gyal

foglalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél ónüiál tovább nem tarthat. Na-
gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabli 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 jcgj'zkönyvi

kivonat melle csatolják egyúttal .annak for-

dítását is.

A szakosztály tisztikara :

Elnök: Klein (iyula meg}'etemi

tanár (Budapest. VIII. Eszterházj'-utcza 1

.

szám) ; alelnök : M á g o c s y-l) i e t z Sán-
dor (Budapest, VIII. Ülli-út 78); jegj-z:

Kümmerle J. Béla nemz. múzeumi
növénytani segcdr (Budapest, V. Váczi-út

12. szám).

Szakosztályi ülésnapok :

.A növénytani szakosztály rendes ülé-

seit a hónapok következ nap>jain tartja

1905-ben : október 1 1-ikén, november 8-ikán,

deczember 13-ikán.



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 \-onatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre lU-ivnyi terje-

delemben, negyedevenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy közlemény (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ívnél töbl^re nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat c 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.

november 20-iki választmányi ülés 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, hasonlókép] p-

koronával fizethetnek el a folyó

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügyeiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növcnytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli
;

ez összegeket a szakosztiil}' a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények*

érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 lioronat fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapjiik.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folycjirat czéljaira.

8. .-K »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és áhásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolyanr megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bánni okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megszLmés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a liefizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények* írói

díjait (eredeti közlemények ívenként 50 kor.,

ismertet közleménj'ek 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 Gyula (elnöke) megyetemi
tanár, ii e r n á t s k y Jen nemzeti mú-

zeumi növénytani segédr (a Bcihlatt

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

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

M á g o c s y - D i e t z S u n d o r tud.-egyetemi

tanár, Schilberszky Károly tud.-

egyetemi magántanár.

Tudomásul.

Tudatjuk tagtársainkkal, hogy az el-

fizetk száma folyó évi július hó 22-éig 422.

Tudósítás.

A y>Xövényiani KözJemények« elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

:i lyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

. áltozás) a K. Al. Természettudomá-
nyi Társulat pénztárához (Buda-

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

folyóirat szellemi részét illet küldemé-

nyek vagy felvilágosítások ügyében pedig

.Schilberszky Károly szerkeszt-

höz (Budapest, I. Budafoki-út 13. szám)

forduljanak.

Értesítés.

.•\ kik a >->NövciiytaHÍ Kzlei!iéuyfk«-hen

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok ki-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

benyújtott kéziratra jegyezni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok a füzet megjelenése után azon-

nal átvehetk a Társulat igazgatói irodá-

jában, melyeknek mérsékelt díjszabását az

átvételkor a szerzk egyenlítik ki.

A i'esti Lloyd-társulat kiinyvsajtója (felels vezet: Kó~.nl Antal J.), Dorottya-utcza 14.


