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VI. Fam. Lecanorae.

48. Gasparrlnia murorum (Hoffm.) T ornab. = ^wí^Moma
murorum Kbr. Farkasvölgy. — 49. Placodium crassum (Huds.) Th.

F r. = Lecanora crassa A c h. Gelléithegy. — 50. Placodium saxi-

coluni (Poll.) Kbr. Visegrád. •— 51. Placodium fulgens (Sw.) D.

C. = Psoroma fulgens Maas. Gellérthegy. — 52. Callopisma vitellina

Ehrh. = Candelaria vitellina Mao, s. Visegrád. — 53. Icmadophila

aeruginosa (Scop.) Trev. Zseleznófürdö. — 04. Lecanora subfiisca

(L.) A eh. Viszoka.

VII. Fam. Pertusariae.

55. Pertusaria communis D. C. Viszoka.

VIII. Fam. Lecideaceae.

56. Psora decipiens (Ehrb.) Kbr. Berkipuszta. — 57. Thalloe-

dema coeruleonigricans (Lightf.)= Thalloidima vesiculare Hoffm.
Visegrád. — 58. Rhizocarpon geograpJiicum (L.) D. C. Babiagura.

M. -Tátra, Svábhegy, Farkasvölgy.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

(A szakosztálynak 1907 márczius 13-án tartott ülésébl.)

Tuzson János: A berlini uj botanikai kert és

intézet.

A múlt év deczember havában, egyik dolgozatommal kap-

csolatos adatgyjtéssel foglalkozva, három hetet töltöttem a berlini

botanikai múzeumban, a mely ekkor az egyetemi növénytani inté-

zettel egyesítve, már a dahlemi botanikai kertben emelt új ott-

honában volt. Ezalatt alkalmam volt az egész intézettel és bota-

nikai kerttel munka közben, közvetlenül megismerkedni és így

azokról nemcsak mint átfutó utazó, hanem mint közelebbi isme-

rs jegyezhettem fel egyet s mást, a mi ránk, magyar botaniku-

sokra nézve nemcsak általánosságban, szakunk szempontjából

lehet érdekes, hanem különösen azért is, mert a legutóbbi idk-
ben történt kormányintézkedések folytán, a közel jövben a buda-

pesti egyetemi növénykert és a kapcsolatos intézet újból való

létesítése eltt állunk.

Ismeretes, hogy Eichler idejében a berlini botanikai kert

az egyetemi botanikai intézettl különálló intézmény volt és a

város külsbb részében, a Grünewaldstrasse mellett volt elhe-

lyezve. Az eredetileg szabad fekvés kert körül lassankint bér-

házak épültek és Eichler halála idejét (1887.) követ években

azok a kertet már egészen körülvették. Az amúgy is nem nagy,
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csupán 11 ha. kiterjedés kert növényzetén a köriilépítés hátrá-

nyai, a friss leveg hiánya és a kszénfüst hatása hovatovább

jobban érezhetvé váltak és a város odaterjedése folytán a kert

látogatottsága is mindinkább elviselhetetlenné lett. Ezek a körül-

mények, valamint az, hogy a kert kicsiny volt, üvegházai rozo-

gák és a benne lev botanikai múzeum is szknek bizonyult,

arra indították a kert akkori igazgatóját, Úrban professzort, hogy
kormányának elterjesztést tegyen a kertnek szabadabb és tága-

sabb területre való áthelyezése iránt.

Midn Eichler helyébe 1889-ben Engler lépett és a bota-

nikai kert a múzeummal egyetemben az egyetemi katedrával a

legszorosabb kapcsolatba jutott, Engler vette át a kert ügyét

és több szakért közremködése mellett, 1895-re juttatta az ügyet

a részletes tervek elkészülése stádiumáig. Az iij kert helyéül már
kezdettl annak mai területét választották ki a dahlemi kincstári

uradalomban. Ez a terület a kincstár által villatelkek gyanánt

való értékesítésre volt szánva és a kert czéljaira felhasznált 40
ha. értéke mintegy 1"4 millió márkában szabatott meg. Ezzel

szemben a régi kert területének értéke mintegy 16 millió márkát

képviselt. Ebbl az értékbl volt tervezve az új kert összes költ-

ségeinek fedezése, a mely költségek a német császár által 1899-ben

jóváhagyott tervek alapján kereken 46 millió márkában állapít-

tattak meg.
A kertnek és a múzeum új otthonának létesítése tehát

ekkor vehette kezdetét és tavaly szig, tehát 7 év alatt elké-

szült annyira, hogy az egyetemi növénytani intézet és a mú/-eum

megkezdhették a költözést. A kertben, a szabadban a telepítési

munkák úgyszólván már teljesen befejezvék és a kert fás növény-

zete már szépen felemelkedett. A tenyészt és a mérsékelt h-
mérsék üvegházak készen vannak; csupán az óriási méretekben

készül pálmaház és a Victoria-ház vannak még készüliéiben.

A kert beosztása nagyjában a következ. A Königin Luise-

strasse fell van a fbejárat. Ettl balra esik a múzeum és

intézet, a melynek az ntczáról külön bejárata van és a mely

mellett, elkülönítve fekszik a növénytani intézettel egyidejleg

odahelyezett gyógyszerészeti intézet. A kert fbejáratától jobbra

esik az igazgatói és aligazgatói lak. Az utóbbival határos a gyógy-
növények csoportja, a melyhez a gazdasági növények területe

csatlakozik. Ezek és a fút között terül el a növényföldrajzi

csoport, a melytl délnyugati irányba esik a rendszer és az arbo-

rétum. A Potsdammer- Strasse fell is van bejárat, a mely ere-

detileg a íbe járatnak volt tervezve. E mellett van az inspektori

lak, tovább a kertészek lakásai, a gazdasági épületek és az udvar,

a „Kolonial-Haus", a gépház és ettl északra a tenyészt és

mérsékelt hmérsék üvegházak nagy sorozata. Tovább haladva

következik a készül nagy pálmaház, oldali szárnyaival és ezek

között a Victoria ház. Ettl északra a morfológiai és biológiai osz-

tály, a melynek üvegháza a múzeum és intézet épületéhez csatlakozik.
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Mindeme érdekes és gyönyören telepített osztályokat külön,

behatóan ismertetnem igen messze vezetne; épen ezért csupán a

kert egy-két részletébe kisérlek meg rövid bepillantást nyújtani.

A mint a kert beosztásának rövid vázolásából is kitnt, a
kert telepitésében általában az az elv nyilvánult meg, hogy a
növénykert czélját nem csu!)án az képezi, hogy benne a növé-
nyek valamely systema szerint legyenek elrendezve, hanem hogy
más tudományos és gyakorlati szempontok is kifejezésre jus-

sanak a csoportosításban. Ez az elv a berhni kertben valóban
igen szépen kifejezésre jut és teljes mértékben érvényesül ered-

ményeiben is.

Engler növényföldrajzi irányzatával kapcsolatosan a kert-

nek legnevezetesebb része, annak növényföldrajzi osztálya, a
mely kisebb részieleiben is a legtermészetesebb csoportosítás

szem eltt tartása mellett van telepítve és különösen igyekeztek

a florisztikai munkában rendesen kifejezésre jutó ama törekvést,

hogy az egyes flórák a politikai határokhoz kapcsoltassanak,

lehetleg kiküszöbölni. így pl. nem Bajorországról, Tirolról és

Svájczról, stb., hanem az Alpesek elterületérl, az északi

mészk-Alpesekrl és a délkeleti dolomithegyekröl stb. van szó.

A rendelkezésre álló nagy terület, a kert kedvez fekvése

és alakulata és természetesen a kell anyagi eszközök segítsé-

gével az egyes geográfiai területek magassági és más tagoltsága

oly gonddal van megalkotva, l)Ogy valóban a természetben tényleg

meglev viszonyok számos analógiájával találkozunk e részben.

A növényföldrajzi osztály számos részre oszlik; ilyenek az

Eszakamerikának, Ázsia mérsékelt övének, Afrika déli részének
növényzetét, — továbbá Közép- és Észak-Európának, az Alpesek
lánczolatának stb. flóráját bemutató csoportok és még mások.
Sajnos, a téli idszakban tartózkodván ott, csak a fás növénye-
ket és a táblákat láthattam, azonban ezekbl, valamint fként
az Engler vezet füzeteibl is áttekinthettem a csoportokat.

Talán legjelentékenyebb két csoportját képezik a növénygeografiai

résznek az északamerikai és az Alpesek és környezetükre vonat-

kozó csoportok. Az északamerikai feloszlik: Északamerika szub-

arktikus, atlantikus és pacifikus területére. A szubartikus terület

Európa és Ázsia szubartikus flórájának is számos alakját tartal-

mazza, mint pl. Juniperus communis, Botrychium virgatum, Ne-
phrodium spinulosum, Dryopteris polypodioides^ Cystopteris fragilis,

Woodsia ilvensis, Linnaea borealis, Ledum palustre, Arcto-

staphylos uva ursi, Vaccinium vitis idaea és V. oxycoecos, Drosera
rotundifolia, Empjetrum nigrum, Alnus incana, Betula nana, Rihes
rubrum, Artemisia vulgáris, Solidago elongata, Equisetum silva-

tieum, Adoxa moschatellina, Gnaphalium norvegicum , Aira
caespitosa, Parnassia palustris, Ruhus chamaemorus, Cornus
suecica stb. Ezeken kívül természetesen számos typikus amerikai

fajt, mint Cornus canadensis, Populus halsamifera, Rihes Hudso-
nianum, Pinus Bayiksiana, Ledum groenlandicwm, Rhododendron
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canadense, Vaccinium pennsylvanicum stb. E flórának a mi flóránk-

kal való analógiái és ettl való különbségei igen érdekesek és hason-

lóan érdekesek a többi északamerikai csoportok is, a melyeken az

amerikai flórának a fásnövényekben való változatossága és gazdag-
sága és a többi növényzet elüt volta mellett is szembetn a mi
európai mérsékelt földövünk növényzetével való szoros vonatkozása.

E sorozatok kétségkívül rendkívül tanulságosak és a növény-
világ fejldéstörténete és elterjedése viszonyainak megértésében,
helyes felfogásában igen fontosak, és kétségtelen, hogy ez ada-
toknak a botanikai kertben való bemutatása nagyon könnyíti és

elsegíti a helyes növénygeografiai iskolázást.

Igen szép része a növénygeografiai csoportnak az AlpeseJc

és Tcörnyezetük flórájára vonatkozó is. Ez három magaslat- soro-
zatból áll. Egyikben be van mutatva az északi, a következn a
központi és a harmadikon a déli Alpesek flórája. E magaslat-
csoportot pedig körülveszik az Alpesek eltti területek flóráját

feltüntet részletek. Ezek között van az Alpesek keleti részéhez

csatlakozó elterületek csoportja is, a mely a bennünket érdekl
pontusi heide-nek a bécsi medenczében díszl flóráját tünteti fel.

{Stipa jjennata, Melica cüiata, Poa hulbosa, Festuca ovina var,

vaginata, Carex huviilis és C. nitida, Allium flavum, Tunica
saxifraga, Iris jmmila, Gagea pusila, Gypsopihila paniculata,

Ranuficulus illyricus, Cytisus Kitaibelii^ Salvia austriaca^ Mar-
rubium peregrinum, Cephalaria transsilvanica^Xanthium spinosum^
Xeranthemum annuum, Cirsium pannonicum és Jurinea mollis

stb. Bemutatvák az Alpesek keleti elterének pannóniai fióra-

elemei is, melyek a Balkán-félsziget hegyi régióiban is elfordul-
nak. Ezek közt : Quercus lanuginosa, Q. cerris, Prunus chamae-
cerasus, TJlmus campestris, Rhamnus cathartica, Stajjhylea pinnata,
Cornus mas, C. sanguinea, Pirus ária, Cotoneaster integerrimus,

Colutea arborescens ; továbbá Iris graminea^ Aristolochia clema-

titis, Hesperis tristis, Erysimum pannonicum, Astragalus vesica-

rius, A. exscapus, Anthriscus vulgáris, Convolvulus cantabricus,

Digitális ferruginea, D. lanata stb.

Gyakorlati, de tudományos szempontokból is igen tanulsá-

gos a gazdasági osztály összeállítása. Itt a gazdaságilag fontos

növények vannak az illet termény szerint csoportosítva. így: a
gabonanemüek, a takarmánynövények, az embertl táplálék gya-
nánt használt hüvelyesek, a kerti vetemények, a fonásra hasz-

nált rostokat szolgáltató növények stb. Különösen tanulságos e

csoportban az, hogy nemcsak a kertészeti és gazdasági kultur-

fajtákra, lianem azoh származására és a vadon él talakokra
is különös figyelem van fordítva.

Nagyban kiegészíti ezt a részt a trópusi hasznos növények
sorozata a koloniálís növényházakban.

Igen gazdag és nagy gonddal van összeállítva a kert bio-

lógia-morfológiai osztálya, a mely két részbl áll. Az els rész

bemutatja a következket:
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Levélállás: örvös levélállás, még pedig 2 tagú {Thuja,

Dianthus, Acer); 3 tagú Juniperus, Lysimachia, Liliacea-yiTág);

4 tagú {Paris, Calluna); 5 tagú [Linum, Viscaria, Agrostemma) ;

sok tagú {Eqidsetum, Hippuris); Icétsoros (V2) és zeg-zugos levél-

állás: {Arundo donax, Iris, Luzula sílvatica); csavaros levélállás,

még pedig ^/s {Carex); '^/r, {Salix, Rihes); Vs {Brassica, Antir-

rhinum); Vis [Verhascum. phlomoideSf Ehus typJiina),' ^/^^ {Ahies

álba és Picea excelsa toboza); ^V34 (RudhecJcia laciniata); ^Vsó
{Picea és Ahies hajtása); """"/ni {Helianthus annuus brakteái és

Adrágzata).

A levélálláson kívül bemutatvák: a levélalakok; a hajtás

és levél alkalmazkodásai; védekezés a vízvesztés ellen (viasz-

bevonat, molyhosság, szukkulens növények); organikus anyagok-
kal táplálkozó növények (rovarevök : tentákulumos és összecsukódó

level Droseracea-k, tömlalakú fogókészülék {ütricularia, Nephen-
tes stb.), a baktériumok szimbiózisa, mikorizás növények, szapro-

fiták (zöld, nem zöld); árnyékigényl növények; a hajtás külön-

féle kifejldése (kúszó, kapaszkodó és epiíita növények stb.).

A második részletben találjuk a következket: A hajtás

és a levél változásai; a virág és termés változásai; a beporzási

berendezések viszonyai (anemofil és entomofil növények); a sza-

porodási szervek morfológiai viszonyai (autogamia, heterosztilia,

heterogamia, dichogamia, kleisztogamia, stb.); keresztezdés által

létrejött növények; mozgási tünemények; a magvak és termések

elterjedését elsegít morfológiai viszonyok.

A múzeum és intézet berendezésérl szólva ki kell emel-

nem, hogy az egy hatalmas, kétszárnyú, kétemeletes épületben

van elhelyezve, és gondoskodva van arról, hogy a bels béren--

dezések a lehet legalkalmasabbak legyenek a munkára, de emel-

lett az épületnek úgy külsejét, mint belsejét egyszerség jellemzi.

A dolgozószobák berendezése praktikus és egyszer.

A rendszertani és növénygeografiai czélokra szolgáló szobákban

egy íróasztal, egy hosszú asztal a növények kirakására, egy
könyvszekrény, herbárium-állvány és egy ruhaszekrény van.

A múzeum herbárium-anyaga mintegy 25,000 faszczikulus,

a mit megközelítleg 1'5 millió lapra lehet becsülni.

A könyvtár mintegy 25,000 czímet tartalmaz, aránylag sze-

gényes, mert évi dotácziója 1000—1200 márka és így fleg
ajándékkönyvekkel szaporodik. Daczára ennek, nagy múltja

következtében, mégis tartalmazza az összes fontosabb mveket
és folyóiratokat.

A könyvtár használata az intézetben dolgozók részére a

legliberálisabb. A könyvtár egész déleltt, 9—2-ig nyitva van,

abba az intézetben dolgozók szabadon bemehetnek és a szerz-

nevek abc-je szerint rendezett sorozatból kivehetik a szükséges

könyvet. Az íróasztalon kitett vevény-nyomtatványt kitöltve és ezt

otthagyrva megy kiki a könyvvel a dolgozószobájába. A herbárium

anyagának használatához már külön igazgatói engedély szükséges.
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Az intézetben tartják a gyógyszerészeti növénytani gyakor-

latokat és a tanárjelöltek morfológiai gyakorlatait. A renflszertani

kollégiumok a városban, az egyetem épületében tartatnak meg.
Általában a professzoroknak kevés (2—6) heti órájuk van; a

többi id a tudományos munkálkodásé és a kert, valamint a kolo-

niális állomás ügyeinek elintézésére szolgál. Kéthetenkint egyszer

az intézetben ülés van, a hol a fiatalabb alkalmazottak referál-

nak a fontosabb irodalmi újdonságokról.

Ezekben foglaltam össze röviden a berlini kertre és inté-

zetre vonatkozó adataimat ; a mi viszonyainkat az ottaniakkal

egybevetve és többektl hangoztatott elmaradottságunkat mérle-

gelve nem szabad elfelednünk, hogy a berlini intézetre és kertre

az állam több mint 5 millió márkát áldozott és ez intézmények

évi dotácziója meghaladja a 200,000 márkát.

A berlini botanikai intézet, múzeum és kert berendezésein,

a bennük folyó munkálatokon és ezek eredményein, szóval az

egész intézményen észre lehet venni, hogy ez a nagy német
kultúrának jelentékeny tényezje.

(A szakosztálynak 1907 május 8-án tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.

M a r t i u s : Flóra brasüiensis. Az elmúlt évszázad botanikai

irodalmának talán legnagyobbszabású alkotása fejezdött be a közel-

múltban : a Flóra brasiliensis, melynek elkészülte majdnem nyolczvan

esztendt s több tudományos nemzedéket vett igénybe.

C. F. Th. Marti US német botanikus Miksa József bajor

király megbízásából 1817— 1820 években botanikailag átkutatta

Braziliát s errl az útjáról gazdag növényanyaggal tért vissza. Miután

a legfontosabb fajokat egy háromkötetes munkában (Nova genera et

species plantarum) közzétette, hozzáfogott az egész brazíliai flóra

szisztematikus felsorolását és ábrázolását tartalmazó nagy munkához.

Fejedelmi támogatásokkal (I. Lajos bajor király, Ferdinánd császár és

II. Pedro brazíliai uralkodó) sikerült is munkáját megvalósítani, mely-

nek keresztülvitele czéljából korának legjelesebb szakíerfiait csoporto-

sította maga körül.

így keletkezett a Flóra brasiliensis — írja Úrban, az utolsó

szerkeszt — a botanikai irodalomban páratlanul álló munka, részint

mivel minden egyéb flóramunkánál nagyobb területet ölel fel,' részint

mivel azokat az anyag feldolgozásának tökéletességében és gondos-

ságában, valamint a mellékelt képek számában messze felülmúlja.

Minden egyes itt tárgyalt család egész monográfiának tekinthet, mert

nemcsak Brazihára szorítkozik, hanem kiterjeszkedik a szomszédos

területekre is, továbbá az egész csoport növényföldrajzi viszonyaira.

Természetesen ezt a nagy feladatot csak úgy lehetett megoldani, hogy


