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

a) Hazai irodalom:

Austerweil Géza : A szlniag felhasználása. — Temészettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1906., 74-75. old.

Bezdek József: Tkés Lajos Temesvár környékének edényes növényzete

(ismert..). — Növénytani Közlemények. l\. köt. 1905., 106. old.

Bodonyi János : Szabadföldi spárga téli hajtatása. — A Kert. Xí. évf. 1905.,

674-675. old.

Borbás Vincze dr. : Magyarország növényvilága. — György A. »A Föld

és népe« V. köt. 1905., 99—127. old.

Borhy Sándor : Euphorbia pulcherrima. — A Kert. XI. évf. 1905., 745

—

746. old.

Bottá István: Fekete József. — A Kert. XI. évf. 1905., 727—728. old.

Csorba Pál : A Hydrangea hortensia cserépben való nevelése. — Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 309-310. old.

— — A Sophora japonica L. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 365—367. old.

Dene Béla István : A paradicsom hajtatása. — A Kert. XI. évf. 1905., 708

—

709. old.

Ernyey József: \ magj'-ar szent korona országainak területén érvényben volt

gyógyszerkönyvek hivatalos gyóg3'szereinek jegyzéke. I^udapest, 1905.

Szerz sok gyógyszernek a népies magyar botanikai nevét is feltünteti.

Farkas Lajos : Csávázott burgonyagumók. — \ Kert. XI. évf. 1905., 741—
742. old.

Futó Mihály dr. : Az Aspidium lobatum Sw., Aspidium angulare Kit. és Aspi-

dium Braunii egymáshoz való viszonyáról. Kolozsvár, 1906. Ajtai K. Albert könyv-

sajtója. 80 16 old. 4 ábrával.

— — Néhány szó a Filicalcs fajai, alfajainak és fajváltozatainak bélyegeirl s

ezzel kapcsolatban a Polypodium vulgare L., Scolopendrium scolopendrum Karsten és

Pteridium aquilinum Kuhn faj változatairól. Kolozsvár, 1905. Ajtai K. Albert könyv-

sajtója. 80 22 old.

Gyrffy István dr. : Hymenostylium curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. /í. scabrum

Lindb. újabb elfordulásáról hazánkban, különös tekintettel a szár és levél anatómiai

viszonj'aira. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 95— 100. old.

Hegyi Dezs : Bab vagy baszuly (betegségei). — A Kert. XI. évf. 1905.,

692-693. old.

Borsó (betegségei). — A Kert. XL évf. 1905., 752—753. old.

Burgonya (betegségei). — A Kert. Xll. évf. 1906., 22—24. old.

Jávorka Sándor : Prodán Gyula »Adatok Eger és környékének f[órájához«

(ismert.). — Növénytani Közleménj'ek. IV. köt. 1905., 106. 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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Kardos Árpád : Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület második évtizedének
története (folyt, és befej.) — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 295-304. és 328—
359. old.

— — Képek a budapesti Városligetbl. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905
307-309. és 360 -361. old.

-r- — Néhány új;ibb rózsáról. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 362—365. old.

Köcse György : A spárga czélszer hajtatása. — A Kert. XI. évf. 1905.,

707—708. old.

Krenedits Ödön : Rózsafák visszametszése. — A Kert. XL évf. 1905., 682
683., 713. és 722—723. old.

Kunszt János : Úti jegyzetek s tapasztalásaim a magyar orvosok és természet-

vizsgálók Szegeden tartott XXXIII. gylése alkalmából. Losoncz 1905. Losonczi Sándor
könyvnyomda. 8" 19 old. — Különlenyomat a »Losoncz és Vidéke« 1905. évf. 40.,

41., 43., 44., 46. és 48. számából.

Lengyel Géza : A Momordica Charantia növényrl. — Természettudományi Köz-

löny." XXXVIII. köt. 1906., 93. old.

— — Hanz Schinz »Plantae Men}'hárthianae«, Ein Beitrag zur Kenntnis der Flóra

des unteren Sambesi (ismert.). — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 101— 102. old-

— — Ormándy Miklós »Növénynevek etymologiája« (ismert.) — Növénytani

Közlemények. IV. köt. 1905., 104—105. old.

— — Rendellenes növés Boletus edulis. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIII. köt. 1905., 91. old.

Lengyel Géza : Szabó Zoltán »Monographie der Gattung Knautia« (isme rt.)

— Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 104— 105. old.

Magyar Gyula : Clerodendron myrmecophilum és Cl. falla.x. — Kertészeti

Lapok. XX. evf. 1905., 361-362. old.

— — Három kiváló diszcserje-újdonságról. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

304—300. old.

Mesriczky Szalay Alix : .\ magról tenyészthet fszernövények. — .\ Kert.

XL évf. 1905., 738—741. és XII. évf. 1906., 3-5. old.

Mágocsy-Dietz Sándor : A lúczfeny eltorzult toboza. — Növénytani Közle-

mények. IV. köt. 1905., 100-101. old.

— — A második nemzetközi botanikai kongresszus. — Természettudományi

Közlöny. XXXVIl. köt. 1905., 740—746. old.

Paszlavszky József : A virágillat és a méhek. — Természettudományi Közlöny.

XXXVIl. köt. 1905., 781—782. old.

Pax Ferdinánd : A gánóczi kövült növényzet. Die fossile Flóra von Gánócz

bei Poprád. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 89—95 és (19) — (59) old.

Rapaics Raymund : Ernyey József A magyar szent korona országainak terü-

letén érvényben volt gyógyszerkönyvek hivatalos gyógyszereinek jegyzéke (ismert.). —
Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905., 105 — 106. old.

Ráde Károly : A Begonia »Gloire de Lorraine< mint teli virág. — A Kert.

Xlf. évf. 1906., 13—14. o!d.

— — A vadrózsa (Rosa canina) magról való szaporításáról. —
,
Kertészeti

Lapok. XX. évf. 1905., 303—307. old.

— — Egyes kevésbé ismert, de ajánlatos Ficusokról. — A Kert. XI. évf. 1905.,

079-682. old.

Rodiczky Jen dr. : Lestyán termesztése. — A Kert. XII. évf. 19(^6., 20—21. old.

Sajó Károly : .Az stermészet kincseinek megmentése. — Természettudományi

Közlöny. XXXVIl. köt. 1905., 705—739. old.

Schilberszky Károly dr. : .A cseresznyerothadás egyik okozójáról. — A Kert. XIL

évf. 1906., 24. old.

A kelkáposzta feketerothadása. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

373. old.
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Schilberszky Károly dr. : Nevezetesebb iigorkabetegségek. — Kertészeti

Lapok. XX. évf, 1905., 373—374. old.

— — Ugorkatermés virágporzás nélkül (Parthenocarpa). — A Kert. XI. évf. 1905.,

763. old.

Virágh Dániel : Bouvardia tenyésztése. — .A Kert. XI. évf. 1905., 740

—

747. old.

Zalai Zsófia : Néhány j(') szeptemberi körte. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

311—312. old.

b) Külföldi irodalom.

A.scherson, Dr. Paul : Über eine neue Form von Sibiraea Max. — Sitzungsbericht

der Gesellschaft naturforschender P'reunde zu Berlin. Jahrg. 1905., Seitc 219— 2li2.

A szeiz a Sibiraea croatica Deg. nev növénynek horváttengerparti cs hercze-

govinai termhelyével foglalkozva, annak elfordulása által növényföldrajzilag lényeges

megersítést lát az .Ázsiával összekötött európai tlórakapocsban.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

deczember 13-ikán tartott (CXVI.) ülése.

E^lnök : Klein Gyula
; Jegyz

m e r 1 e J. Béla.

K ü m

1. Klein Gyula elnök mély fajdalom-

mal jelenti, hogy Fekete József buda-

pesti kir. magy. tudománj'egyctemi növény-

kerti intéz, szakosztályunk tagja múlt évi

november 27-ikén elhunyt. A megboldo-

gultban szakosztályunk egyik buzgó tagját

vesztette el, aki botanikai mködéseink-

ben és törekvéseinkben mindenkor élénken

részt vett. A növényeket már kora ifjú-

ságától kezdve lelkes szeretettel ápolta és

gondozta ; kertészeti tudása és tapaszta-

latai lévén pedig elsrend magyar ker-

tészszé lett, amiért a hazai botanikusok,

pályatársai és az egész magyar kertész-

társadalom ehsmerését és tiszLeletét vívta

ki. Emlékét szakosztályunk kegyeletesen

fogja rizni és az elhunytával ért veszte-

ség fölött jegj'zkönyvében ad kifejezést.

2. Bernátsky Jen (Budapest) » í.^/aZ'Z'

vizsgálatok a Polygonatunt-félék anatómiá-

jára vonatkozólag «. czím dolgozatát T u-

zson János terjeszti el. Bernátsky a

Folygonatum-íélék összes hazai, valamint

két küLöldi fajának részletes anatómiai szer-

kezetét ismerteti rendszertani szempontból.

A gyökér, gyökértörzs, szár és levél ana-

tómiai szerkezete alapján az egyes fajok

és génuszok biztosan meghatározhatók,

amihez azonban ép és egészséges anyagra

van szükség. Bernátsky egyúttal a

Polygonatum gyökéitörzsén található ki-

emelked lélegznyílasok élettani szerepét

is magj'arázza.

3. F a n t a Adolf (.Székesfehérvár) »Rend-

ellenes növényeké czímen ismerteti dolgo-

zatát. Bemutatja rövid leírás kíséretében

a növénygyjtései közben talált 58-féle

rendellenes növénj^t. A virágokon a rend-

ellenességeket átnövés, összenövés, a szir-

mok szabályellenes alkata, száma és színe

szolgáltatták ; bemutat továbbá egynél

több virágot hordó tkocsányokat és össze-

növés okozta elszalagosodott szárakat is;

valamint összentt és számra, színre és

alkatra nézve rendellenes leveleket ; végül

máktokokat, melyeknek belsejében fiók-

tokok képzdtek.

A tárgyhoz sznlva M á g o c s y-D i e t z

i Sándor, örömét fejezi ki az eladónak az

általa megfigyelt és följegyzett rendelle-

I
nességeknek gazdag sorozatához, melyek

közül némel3'ik új és érdekes adat a

teratologiai irodalomban.

4. P é t e r f i Márton (Déva) » Bryologiai

liö-leinéiiyehv. czím dolgozatát Schil-
berszky Károly terjeszti el. Péter fi

kimeríten ismerteti ebben a Grimmia
plagiopodia Hedw. fajnak hazai területén

való elfordulási viszonyait. Dolgozatának

másik részében pedig a hazai Cephalo-

ziella-k ismeretéhez szolgáltat br3rolQgiai

adatokat, melyekre vonatkozólag két eredeti

rajzon mutat be egy fiatal növényt, vala-


