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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VII. KÖTET. 1908. 5. FÜZET.

Hazslínszky Frigyes hagyatékából.

Köztebocsátja : Mágocsj'-Dietz S.

A honi flóra kutatásában és ismertetésében nagy érdemeket

szerzett néhai Hazslinszky Frigyes életének utolsó perczéig

munkálkodott. Ez a magyarázata annak, hogy hagyatékában egy-

két félig-meddig kész kézirat, nagyszámú feljegyzés és jegyzet

maradt. Igaz, hogy elhunyt tudósunk életében többször is han-

goztatta, hogy halála után jegyzetei ne tétessenek közzé. Néhány
szaktársunk óhajtására és a család kívánságára azonban most

mégis közrebocsátom hagyatékából azokat, a melyeket néhai

tudósunk is már közlésre szánt. A közlések során azonban mindig

tiszteletben óhajtom tartani elhunyt tudósunknak azt a kívánságát,

hogy a csak múló értékíí, vagy futólagos jegyzetek ne közöltes-

senek.

I. Közlemény.

Adatok Horvátország és Fiume zuzmó- és mohaflórájához.

Primitiae íiorae plantarum cellularium Croatiae et territorii Fíumani.

Tudvalevleg Hazslinszky Frigyes két ízben járt Horvát-

országban és Fiúméban.^ Els útjának eredményei elvesztek,

vagy tönkre mentek, mert sem gyjteményében, sem irodalmi

munkálatai sorában nem találni e /.éknek az eredményeknek fel-

dolgozását. Különböz irataiban akadni csak itt-ott egy-egy jegy-

zetre, a mely alighanem fiumei els útjából való.

Másodszor 1882-ben járt Horvátországban és Fiúméban, a

midn néhány helyen hosszabb idn át gyjtött. Második útjának

eredményeit az összeállította alakban némi formai módosításokkal

a következkben közlöm:

^ Emlékbeszédek a M. T. Akad. tagjairól. IX. köt. Budapest, 1899.

269. lap. — Természettudományi Közlöny XXXL K. Pótfüzetek, 5. lap.

Növénytani Közlemények. 1908. VH. kötet, 5. füzet. 17
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Lecanora subfusca L. jegenyefenyön, Klek .

„ „a,) pinastri

„ „ b) cateilea microcarpa,

kerítésen

„ „ c) glabrata, fenyn . .

„ „ d) allophana, fenyn . .

„ piniperda Kbr. f. subcarnea, Klek

„ Flototviana S p r

Icmadophila aeruginosa S c o p., fenyn
Acarospora glaucocarpa W a h 1

,, smaragdula W a h 1. in muro

TJrceolaria scruposa L., f. corticola . . .

f. bryophila ....
Diploicia canescens D i c k s., terméstelen .

Psora lurida S m
„ decipiens E h r h

Thalloidima vesiculare Hoffm
Bacidia rubellá Ehrh. tölgyön, . . . .

„ effusa R b h

Biatora viridescens S c h r a d. f. putrida .

„ tabescens Kbr
incrustans DC ........

„ rupestris S m
Bilimbia sphaeroides S m. f. muscorum . .

Buellia punctata F r

Lecidella goniophila Fik
r, immersa Web
„ enteroleuca A c h

Sarcogyne pruinosa S m
Lecanadis bifornis Fik
Graphis scripta L. Klek

Opegrapha atra P. bükkfán

Arthonia vulgáris Schaer
Calycium nigrum S c h a e r. f. curtum . .

Endopyrenium pallidum A c h

„ hepaticum A c h

,, Michelii M a 8 s

Peiractis exanthematica S m
Thelotrema lepadium A c h

Polyblastia lactea Mass., in Omo, Klek .

, caesia A r n

Verrucaria muralis A c h

1 1

1

1

1

1

1

1
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FerrMcan'a fuscoatra W 1 1 r

fuscella T u r n

rupestris S c h r a d

„ calciseda DC
„ purpurascens H o f f m. . . .

Thelidium pyrenophorum A c h

Acrocordia gemata A c h., in Fago . . .

„ glauca K b r. in Carpino . . .

Pyrenula nitida Schrad
Tomasellia arthonioides M a s s

Arthonia rhyponta A c h., in Populo . . .

Pertusaria communis DC
„ leioplaca A c h

Lecothecium corallinoides Hoffm. . . .

Collema byssinum Fik
., cheileum A c h., in muro ....
„ pulposum B e r t. in saxis . . .

granosum W u 1 f. f. granulosum

„ conchilobum K b r

„ tnultifidum Scop. í. marginale .

„ , » f. complicatum .

„ f. jacobaeifolium

, f. polycarpum

Synechoflastus flaccidus A c h

, Vespertilio L i g h t f. . . .

Leptogium lacerum A c h

^ f. lophaeum . .

Plectospora hotryosa M a s s

Mallotium tomentosum Hoffm

—
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Musci hepatici
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Musci frondosi
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Musci frondosi
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Hypnum jmllescens S c h r e b. . .

„ cupressiforme L. . . .

„ „ f. fiUformc

„ molluscum L

^ cuspidatum L

„ purum, L
Hylocomium triquetrum L. . . .

p loreum Br. cur. . .

Sphagnum acutifolium E li r h. . .

A felsorolás szerint Hazslinszky Frigyes Horvát-

országban és Fiúméban gyjtött 98 zuzmó fajt 145 termhelyrl,
továbbá 14 faj májmohát 24 termhelyrl és 79 faj lombos

mohát 125 termhelyrl, a mely számokból a Zákányon, tehát

Magyarországban gyjtött 2 zuzmó- és 1 májmohafaj leszámí-

tandó. A fajok legtöbbje Közép-Európában van elterjedve és nem
ritka, úgy hogy a fenti termhelyek megjelölése a legtöbb esetben

növényföldrajzi jelentséggel alig bír.

(A szakosztálynak 1908 november 11-én tartott ülésébl).

Tuzson J.: A Potentilla rupestrís rendszertani tago-

lódása és elterjedése.

A fajra és ennek alosztályára vonatkozó felfogások külön-

félék lévén, szükségesnek vélem, hogy azokat a tételeket, a

melyeket irányadóknak tartok és ebben a dolgozatomban is szem
eltt tartottam, itt elre bocsássam. Ha a fajok keletkezésére

vonatkozó kutatásoknak eredményeit és azokat a legelemibb

követelményeket, a melyeket egy biztos alapokra helyezett rend-

szerhez fzünk, figyelembe vesszük, úgy — mindenekeltt —
a faj keretébe tartozó legvégs egységnek, a fonnának vagy
esetleg subformának is teljes önállóságot kell tulajdonítanunk;

vagyis olyannak kell azt tekintenünk, mint a melynek sajátságai

utódról utódra örökldnek. Ezek a végs egységek sok esetben

a J r d a n-féle apró fajok (petites espéces) változatosságának és

sokaságának jellegét viselik magukon ; különben pedig a d e

Vries-féle elemi fajokkal (Elementarart) azonosak és egyrészt

a mi megkülönböztet képességünk, másrészt a tudomány czél-

szerségi szempontjai által határolt végs tagjai a rendszernek.
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Ennek következtében az olyan növényalakok, a melyekrl
feltételezzük, hogy a megkülönböztetés alapját tev sajátságaik-

ban változásnnk vannak alávetve, hogy csupán a termhely be-

hatásai alatt létrejött múló alakok, azok tulajdonképen sem
formák, de még subformák sem lehetnek. Az ilyeneknek saját-

ságait az illet formák vagy varietások leírásában czélszer meg-
említeni, de tudományosan elnevezett külön egység alapját nem
képezhetik.

A másik tétel, a mit e helyen elre bocsátok, az, — a mit

látszólag felesleges is fejtegetni — hogy nincsen semmi okunk
a fajt, illetleg annak alosztályait, — az utolsó kivételével, —
valamely növénypéldányhoz (originale) kötni, hanem azok éppen
olyan gyjtfogalmak, mint a génusz, família vagy rend. És
ennek megfelelen sorozzuk a faj keretébe a subspecies-eket,

a melyek varietásokat és ezek ismét formákat tartalmazhatnak.

Természetes, hogy a faj keretében semmiféle fokozat sem
szükséyképeni. A fenti fokozat tagjai közé másokat is iktathatunk,

mint a hogy azt pl. a bécsi nemzetközi botanikai kongresszustól

kiadott nomenklatúra-szabályokban találjuk felsorolva, vagy pedig

a mint az Ascherson-Grabne r-féle Synopsis-ban történt.

Viszont a faj állhat pl. csupán varietásokból, vagy csupán for-

mákból, vagy végül csupán egyedekbl.
A besorozás tudományos alapját az egyes növényalakok fej-

ldéstörténeti leszármazása teszi, a mit a morfológiai hasonló-

ságok és különbségek mérlegelése révén igyekszünk megállapí-

tani, illetleg a gyakorlatban többnyire csakis az utóbbival szá-

molunk.

A fentemiitett alárendelés nehézségei — a melyek e

módszernek sok ellenséget támasztottak, egyrészt abban állanak,

hogy a helyes besorozás az összes többi formák vagy varie-

tások beható ismeretét tételezi fel és ennek következtében

egy „új" növényalakot könnyebb egyszeren új fajnévvel látni

el, mint azt — ha rendszertani értéke úgy kívánja, — az illet faj

keretébe pontosan beillesztve ismertetni. Másodsorban pedig az

okoz nehézségeket, liogy a természetes rokonságot, illetleg a

leszármazás mikéntjét a legtöbb esetben igen nehéz, st több-

nyire lehetetlen biztosan megállapítani ; éppen úgy, mint a hogy

a génuszokat, családokat és rendeket is sok esetben nehéz, st
lehetetlen teljes biztossággal olyan sorozatba illeszteni, a mely

a természetes rokonságot és a leszármazás történetét híven

visszatükrözné. A mint azonban a génuszok, családok stb. csopor-

tosításában természetesnek találjuk a fejldési sorozat rendszeres

feltüntetését még akkor is, ha a származási sorozatot nem
ismerjük biztosan, éppen úgy a faj határain belül sem lehet —
a tudományos rendszertan szempontjaiból —- más elv irányadó.

A gyorsan kibontakozó növéuystatisztika és növényföldrajz czél-

jainak természetesen ez az elv nem felel meg, mert körül-

j)iényesebb és behatóbb munkát igényel eljárást követel ; a
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statisztika és a növény földrajz hivatása pedig a gyors és köny-

nyen áttekinthet módon való ismertetés.

A nehézségek természetesen csak a monografice részletesen

fel nem dolgozott növénycsoportokra vonatkoznak ; az olyan

csoportok alakjait ellenben, a melyek rendszeresen fel vannak
dolgozva, úgy a statisztika, mint a növényföldrajz leghelyesebben

rendszertani értékük szerint veszi figyelembe, st úgy a fejldés-

történetig mint az ökológiai növéngföldrajz7iak egyik ffeladata az

ú. n. növénygeografai alakokat szisztematikái értékük alapján

ismertetni. Itt csupán bizonyos technikai nehézségek volnának a

megnevezés czélszer módja tekintetében. Erre vonatkozólag két-

ségtelen, hogy az említett dolgozatok szövegében a, binominális

ith'.gnevezés a legczélszerübb és ennek tulaj donképen nincs is semmi
különös akadálya oly értelemben, hogy a génusz-névhez közvet-

lenül a subspecies, varietas illetleg forma neve csatlakozzék,^

moly esetben természetesen az illet név nem vehet szisztematikai

kijelentésnek, vagyis nem jelenti az illet növényalakiiak külön

faj gyanánt való tekintését.

Ha a fajt széttagoljuk különféle rangon álló elemekre^ ügy
az alacsonyabb rangnak a tudományos rendszertanban gyöke-

redz egyedüli indoka csakis az lehet, liogy a közvetlen fölötte

álló kategóriának összetev részét képezi.

Miután ezek az összetev részek a sajátságaik elütése

tekintetében és a diíferencziák értéke tekintetében igen külön-

félék és miután a rendszeres csoportosítás bizonyos mértékben
a tudomány kényszere alatt történik, természetes, hogy a faj

alkotó elemei, ú. m. a varietások, formák stb. egymáshoz viszo-

nyítva nem szabhatók bizonyos szigorúan betartandó állandó

értékekhez. E tekintetben a fennforgó viszonyok döntenek és

elfordulhat pl. az, hogy egy varietas kisebb morfológiai diffe-

rencziára van alapítva, mint a milyen differencziák az odasoro-

zott formák között tapasztalhatók. Az sincs kizárva, st közelrl

rokon formákon gyakran elfordul, hogy ugyanaz a növényalak
elfordul két vagy több különböz forma példányai között. Ilye-

nek az ú. n. „átmeneti" alakok is, a melyeket morfológiai alapon

ugyanazzal a joggal sorozhatnánk két vagy három forma vagy
varietas, st subspecies alakjainak körébe is. Ezekben az esetek-

ben szintén nehéz a biztos döntés, mert szigorúan morfológiai alapon,

esetleg geografiailag és fejldéstörténeti szempontokból is egy-

mástól távol es növények egy keretbe kerülhetnek vagy meg,
fordítva. Ilyen esetekben az egyedüli czélhoz vezet módszer az-

^ Ez ellentétben áll a nemzetközi szabályok XIV. 28. pontjával, mely
szerint „a faj alosztályaira a binominális megnevezés meg nem engedhet".
Ennek daczára a legújabb növényföldrajzi s fejldéstörténeti munkákban is

gyakran tapasztaljuk a fenti módszernek hallgatag és igen czélszer érvé-

nyesülését. És hacsak nem akarjuk minden egyes alkalommal a species,

subspecies, varietas és forma, vagy még több kategória nevét ismételni, úgy
más megoldás mint a fenti, nem is gondolható.
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ha az illet helyekrl számos példányt vizsgálunk meg és ezáltal

a kérdéses növényalakok normális variálásának terjedelmét és

milyenségét vetjük össze, a mi jogos alapját képezheti annak,

hogy egyes, els pillantásra morfológiailag azonos példányokat

egymástól különválasszunk, — illetleg különböz formákhoz,

vagy varietásokhoz csatoljunk.

Végül még egy tételt említek itt meg. A fajok keletke-

zésére vonatkozó vizsgálatok eredményei, de a florisztikai tapasz-

talatok is azt bizonyítják, hogy egymáshoz hasonló^ st egymással
— ítéletünk szerint — azonos növényalakok, killÖ7iböz helyeken

s különböz alakokból (polytropikus úton) is származhatnak. Ezek-

nek az eseteknek biztos megítélése nem minden esetben lehet-

séges és ha a véletlen szerencse nem nyújt felénk biztos ada-

tokat; úgy könnyen tévedhetünk, még pedig két irányban. Vagy
elválasztunk egymástól két morfológiailag azonos, de különféle

származású növényalakot, csupán növényföldrajzi alapon, vag}'

pedig egyesítjük a két alakot egymással, holott közös szárma-

zásaik iránt alapos gyanúnk van.

Ez a kényszerhelyzet mindenesetre ritkán fordul el, mert

a különféle leszármazás a legteljesebb morfológiai convergentia

mellett is nyomot hagy a növényen. Különösen pedig felismerhet

a különbség annak a módszernek segítségével, a melyet már
elbb említettem, t. i. azáltal, ha az illet növényalakok nagyobb

számú példányát vizsgáljuk meg, és a két alak nagyszámú pél-

dánya alapján, az illet alakok normális variálási terjedelmét és

az ennek határain belül es sajátságokat is egybevetjük.

Ezek elrebocsátása után megkísérlem a Potentilla rupe-

stris fajnak eddigelé ismeretes és a rendelkezésemre álló her-

báriumi vizsgálati anyagból^ megállapítható európai és nyugat-

ázsiai alakjait rendszerbe foglalni. Az összes leirt alakok és

elfordulási helyeik csakis tényleg megvizsgált példányokra ala-

pítvák. Ez okból dolgozatom nem teljes, illetleg nem annyira,

mintha az összes irodalmi adatokat is tartalmazná. A szibériai

és északamerikai alakok e dolgozatba nincsenek felvéve.

A Potentillákrsi vonatkozólag L e h m a n n ^, Z i m m e t e r
^

és W 1 f * régebbi monográfiáitól eltekintve, újabban az A s c li e r-

son és Grabuer Synopsisában ^ és legújabban W o 1 f nak dol-

gozatom befejezésekor megjelent monográfiájában*^ lev adatok

1 Vizsgálati anyagomat a budapesti nemzeti múzeum és a bécsi cs

és kir. udvari múzeum növénytani osztályának s a budapesti tudomány

egyetem herbáriumának, továbbá Simonkai Lajos herbáriumának pél-

dányai és saját gyjtéseim képezték. Mindazoknak, a kik vizsgálati anyag-

gal támogattak, szinte köszönetet mondok.
- Revisio Potentillarum, 1856.
' Die Europ. Arten d. Gatt. Potentilla, 1884.

' Potentillen-Studien, I, 1901; II., 1903.
' Synopsis d. Mitteleurop. Flóra, VI, 1904.
'• Monogr. d. Gatt. Potentilla, Bibi. I'.ot. Heft. 71, 19u8.
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és az ott olvasható rendszertani beosztások vannak eltérben.

Vizsgálataim ezeket az adatokat és illetleg beosztásokat a

továbbiak szerint részben megersítik, részben pedig kiegészítik

és helyesbítik.

Potentilla rupestris L.

L. Spec. pl. 1753, 711 ; A s eh er s o n et Gr ab ne r, Synopsis,

VI, 1904, 695; Th. Wolf, Monogr. d. Gatt. Potentilla, Bibi. Bot.

1908, 123.

Caules ramosi, miilti- vei pauciflori, 2— 60 cm. alti: fólia

pedunctdata, pinnata^ 2—4 juga ; foliola ellyptica, rhomhoideo-ovata

vei suborbiculata, acute vei subobtuse biserrata, partim serraturis sim-

plicibus; sepala externa acuta vei subobtusa, saepe bi-vel trifida,

internis angustiora et breviora, sepala interna oblongo-ovata, apiculata;

peiala obovata, vei suborbiculata, calycem subaequantia vei plus minus

superantia; álba vei (exemplarium exsiccatorum f. rumelicae) ochro-

leuca; stamina 20— 30: carpella numerosa, oblongo-ovoidea subacumi-

nata: stylus fiisiformis, carpello siihaequilongus; stigmata incrassata;

\ Potentilla rupestris magja: 1. a var. orientalis-é ; 2. a többi alakoké. 54:1.

semina 1—l'3mm. longa, suhvemicosa vei (var. orientális) laevia (icon

1.2), subapiculato-ovata, apice subarctiata; caules ,
pedunculi

,
petioli, caly-

ces et foliola pilis patentissimis vei erectis et pilis articulatis glanduligeris

plus minus dense obtecta; foliola retardata plerumque densissime pilosa.

var. 1. gracilis (Friv.) Asch. et Grabn. Synopsis, VI,

1904, 696; var. typicaT\x. Wolf, Monogr. d. Gatt. Potentilla, 1908, 126.

Caules erecti, 20—60 cm. alti, plus minus ramosi, multiflori;

petala sepalis paulo longiora, álba; receptacula, caules, pedunculi et

petioli pilis simplicibus et glanduligeris phis minus densis obtecti, foliola

stibtíis praecipue in nervis et ad margines pilosa, supra pilis sparsis.

Itália septentr. : m. Calvario pr. Domodossolam, Rossi. Hb.

Sgfr. 46/a, 46/b; Itália (?) Hb. Wiilfen.

Helvetia : Thayngeii (Schaífhausen), 0. Appel, Hb. Sgfr. 46/c;

Schaffhausen, 1., W. S o n d e r, 2,, P o s t ; Mayens de Verbier (Valais),

M. Besse. Hb. Sgfr. 46/d: Bignasco (ficino), Hb. Pittoni;
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Mont Blanc pr. Sarmieux, Bohatsch: Geneve, Hb. Tausclier;
Biére (Vaud), Mortier, Hb. Tripet.

Gallia : Chambéry á Lémenc (Savói) Hb. H a z s 1. ; Bessans

(Savoie), Huguenin; La Papé pr. Lyon, 1., Hb. E. Migiol,
Soc. Vog.-Rhén., 2., J. Guichard fils, Reliq, Maillé and, 3.,

A. Boullu, Soc. dauph., 4., Herb. Jordán, 5., Ozanon, Reliq.

Maillé and, Neyron (Rhone), Roux, Flór. sel. exs.

Germania : Deidesheim (Pfalz), F. Schultz, Hb. norm. 253;
Breslau (Schlesien) 1., Sintenis, 2., Baenitz, Hb. Eur. ; Görlitzer

Thai (Schlesien), Wiitzor ; Meseritz (Fosén), Th. Meyer; m. Gorayer

Berge (Posen), R. Hiilsen; Driessen (Neumark), W. Lasch; Lagow
(Brandenburg), J. Golcnz; Schernieisel (Brandenburg), J. Golenz;

Austria : Sattendorf (Karinthien), F e n z 1 : Klagenfurt (Karintbien),

1., Jabornegg, FI. exs. Austr.-Hung. 819, 2., Krenberger,
3., Jabornegg, Hb. S gfr.: Dornbach (Karinthien) 1., J. Kovát s,

2., D 11 i n er, 3., Hey n e : Langenlois (Niederösterreich), 1., Koll-
brnnner, 2., Andorfer: Wien, Reichenbach; Gratz, 1.,

Herb. W. Streinz, 2., Gebhard. 3., Pro kopp 4., Hb. F ü r-

s t e n w ;i r t e r : Bozen (Tirol), Hausmann; m. Carnioliae (Tirol) 1 .,

Hb. S eh ott, 2., Gráf; Maria Trost (Stiria) ; Frain (Máhren), A.

b o r n y ; m. Göltzschberg (Böhnien, Mittelgebirg) Hb. R e i c h a r d t

;

Kost (Böhmen), G. Lorinser; m. Kahlerberg pr. Kunratitz (Böhnien)

A. Naumann; Lewin (Böhmen): m. Göltzschberg (Böhmen), A. C.

M a y e r
;

Hungária occid. : Pozsony, 1 ., H e u f í e 1, 2., T a u s c h e r,

3., Baumler; Keszthely, Bor b ás; Sopron, 1., Sonklar, 2.,

H a y n a 1 d : Kszeg, A. W a i s b e c k e r, Hb. S g f r. ; Szt. Lörincz

(Com. Vas) Márton: R. Hidvég (Com. Vas), Márton; Tarótháza

(Com. Vas), Márton; Pécs, 1., Simon kai, 2., Nendtvich;
m. Dobogók pr. Budapest, Tuzson et Lengyel. Hungária sep-

tentrionalis : m. Kis Kárpátok, Zahlbruckner; Szabarka (Com.

Gömör), Fábry; Rimaszombat, Fábry: Széchény (Com. Nógrád),

H a y n a 1 d ; Selmeczbánya, 1
.

, M á g o c s y, 2. J á v o r k a, 3. Tuzson,
Balcan : Stara Planina (Serbia) A d a m o v i c FI. Serb. : Rasovati

Kamen P a n c i é.

Rossia : Warschava, K a r o ; Macocha pr. Sauniki, K. D r y m m e r.

Ehhez a nagyon változatos varietáshoz szokás számítani azokat

az összes alakokat, a melyek a továbbiakban megnevezend varietaso-

kon és formákon kívül Európában ismeretesek. Kétségtelen, hogy ez

még számos formára tagolódik. így a vizsgálati anyagomban igen

sokszor ismétldött egy egyenes szárú és csak a csúcs felé elágazó

30—50 cm. magas alak. melynek szirmai csak kevéssel haladják túl

a csészét és melynek 1—3'5 cm. hosszú, tehát aránylag apró levél-

kéi vannak. Feltnen elütnek ettl a nagylevelü s nagy termet,

ersen elágazó, szintén apró virágú alakok, a milyenek pl. a Pozsony

környékérl származó példányok. Szembeötlen nagy virágú és meg-

lehetsen molyhos alakot láttam Sopron környékérl és a tiroli mészk-
hegyekbl, vagy ugyanilyenek a Schultz-féle herb. norm.-ban 253.
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sz. alatt kiadott Deideshain környékérl származó példányok. Szintén moly-

hos, de apró virágú alak akadt a kezembe Svájcz délnyugati és Franczia-

ország délkf'leti részébl és egy feltnen nagyvirágú és igen molyhos

csészéjü és kocsányú példány Szerbiából ((Rasovati kamen). Igen apró

virágú példányt láttam Kuntrasitz környékérl (Csehország) stb. Mind-

ezek a sajátságok olyan természetek, hogy esetleg örökldhetnek is,

biztos meggyzdést azonban ez irányban nem szerezhettem, mert

egyrészt csak 1— 1 példányból kellett következtetnem, másrészt pedig

az egy és ugyanarról a helyrl származó példányokon is oly változatos-

ságot láttam, hogy az egyes alakok normális variálásának határait

lehetetlen volt biztosan megállapítanom. ^ A termet nagyságát a

talaj minsége, a beárnyékolás stb. befolyásolhatja, a molyhosság er-
sebb vagy gyt^ngébb kifejldésére vonatkozólag pedig igen fontos

tudnunk azt, hogv azt a tenyészeti retardatio emeli, mely utóbbi

körülmény folytán a megkésve fejld virágok csészéje és kocsánya,

de a levelek is tömötten molyhosak lehetnek anélkül, hogy ez az

illet alak állandó sajátsága volna.

var. 2. TÍllosa (Lee. et Lam.) m. pr. p. var. rillosa Lee, et

Lam. Cat. Pl. centr. 1847, 154.

Gaules 15—60 cm. alti; fólia pilis adpressis hirsufa, caules

et peduncula in parte superiore pilis dense obtecta; petala sepala

multo superantia.

f. 1. suecica m. FoHis tenuibus, suhpellucidis, ptHis mediocriter

obtectis.

Suecia: Trolimén pr. Kinne KuUe (Vestergötland), 1. Lager-
heim, 2. Areschoug; Gisseberg (Vestergötland), Lundquist,
Pl. Scand. ; Vestergötland, 1. A n d e r s se n, 2. Wik strö m : Alseda

(Smaland), Lundquist: Smalandia, Fries, Hb. Sadl. : Halland

bor., E. Fries et Sieurin.
Ezt az alakot eddig nem vették figyelembe; sem Ascherson

és G r a b n e r, sem W o 1 f nem említik, sem elkülönítve, sem pedig

valamely alakhoz csatolva. Linné a fajt tulajdonképen erre is ala-

pította. (Sp. plánt. 1753, 711).

A f. pyrenaeica-\ól valamivel kevésbbé molyhos volta és fino-

mabb, hártyaszer levélkéi által különböztethet meg ; a var. gracilis

nagyobb termet alakjaihoz közel áll. de nagyobb pártája és moly-

ho«sága által, a var. orientális-tó\ pedig szemcsés felület magja révén

könnyen megkülönböztethet.

f. 2. pyrenaelca m. var. villosa Lee. et Lam. Cat. Pl. centr.

1847. 154; f. villosa Th. W o 1 f, Monogr. d. Gatt. Potentilla, Bibi.

Bot. 71, 1809, 127; var. subalpina Th. Wolf ibid. 126.

Fólia crassiora {varietati gradli siniilia), pilosa.

Hispánia: Origuela (Teruel), 1. E. Reverchon, Hb. Sgfr.
959/a, 2. B a e n i t z, Hb. Eur. ; Serrania de Cuenca, M. Gandoger:
Gerte pr. Placencia, E. Bourgeau, Pl. d'Esp.

^ Terjedelmesebb vizsgálati anyag átvizsgálása után az általam feláUitott

f. grandifolia rendszertani értéke bizonytalan. (L. M. Bot. Lap., 1908, 209. old.)
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Gallia: Gedre (alp. Pyrenaeis, 1600 m.), 1. H. Bordere,
Hb. Sgfr. 492, 2. Bordéré: m. Cournilie (alp. Pyrenaeis, 2000 m.),

H. Bordere; Caryol pr. Espalion (Aveyron), H. Cos te, Hb. Sgfr.
46. f. : St. Jean-du-Bruel (m. Cebenniíi, Aveyron), H. Coste, Hb.

Sgfr. 959.

Helveiia: Mayens de Sión (Valais. 1350 m.), F. 0. Wolf;
Salvan (Valais), R. M ásson.

A mint a synonymok is jelzik, vitás növényalak. Mint a var.

{/racüis-t formákra, úgy ezt a formát talán több subformára lehetne osztani,

de csakis behatóbb és az illet elfordulási helyeken tett vizsgálatok

alapján. Wolf legutóbb (minden kapcsolat fenntartása nélkül) két

részre bontotta : var. subalpina-ra. és f. vülosa-ra. Az elbbinek jogosult-

ságát a P. grandiflora Heuff. alakkal szemben indokolja és ez két-

ségtelen is ; a var. villosa Lee. et L a m o 1 1 e-tól azonban csak az

utóbbinak tömöttebb szörözete és apróbb termete révén választja el,

a mi nem állhat meg, mert a Pyrenaeusok és a délkeleti franczia

hegységek magasabb helyeirl származó apróbb alakok (var. suhalpina

Wolf) szrözet tekintetében éppen oly változatosak, mint a Spanyol-

országból Siegfried-tl kiadott var. villosa-^. Viszont ezektl a

Siegf r i e d - féle 49. sz. lap példányai sem különböztethetk meg
(utóbbiakat Wolf ugyanis var. suhalpina-wdik tartja).

A Wolf var. s u b a 1 p i n a-ja különben is minden valószínség

szerint nagyon heterogén alakcsoportokat tartalmaz. Ha a spanyol-

országi és délfrancziaországi ama alpesi alakok, a melyeket Wolf
az ö suhalpina-]k\ioz soroz, melyeket aReverchon, Gandoger,
Bordere s mások gyjtéseibl ismerek, egyáltalán önállóak volnának,

lígy mint subformák kétségkívül a fenti f. pyrenaeica alá volnának

sorozandók. Emellett, azonban úgy hiszem, hogy az Alpok és Kelet-

szibéria „subalpina" alakjai (ha önállóak volnának), morfológiailag is

felismerheten, más és más leszármazásnak és nem tartoznak sem a

var. villosa alá, sem egymás kötelékébe.

var. 3. Benitzkyi (Friv.) m.

Caules 6—S cm. alti, petnla sepalis multo.usque duplo longiora.

Subvar. 1. grandiflora (Heuff.) m. Pilis mediocriter dense

obtecta.

f. 1. banatica (Th. AVolf) m. var. hanatica Th. Wolf,
Monogr. d. Gatt. Potentilla, 1908, 128. P. rup. var. grandiflora

Heuff.i Verh. zool.-bot. Ges. 1858, 101.

Pilis rigidis^ stiberectis : foliolis plus minus ovalibus, usque

-SVg—3 cm. longis.

Hungária m,erid. : m. Strazsucz pr. Mehadia, 1. Heuff el,

2. Simonkai.
f. 2. rumelica m. P. Benitzkyi Friv. Flóra IX, 1836, 437.

P. Bömeri Friv. in herb.

' A Heuff el eme elnevezését Wolf jogtalanul vetette el, mert
hogy Heuff el ezt a növényt értette, az a diagnosisból és az elfordulás
megadásából minden kétséget kizárólag bizonyos.
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FoHolis suborbiculatis, 1—2 cm. longis, pilis patentissimis, caulibus

usque 20, plerumque 10—12 cm. altis, floribns albis, vei in exemplariis

exsiccatis {etiam in vivibus?) flavescentibus.^

Rnmelia, Frivald3zky;ia siibalp. Karlovae, F r i v a 1 d s z k y

;

Philippopel Frivaldszky.
f. 3. asperula T h. W o 1 f. Monogr. d. Gatt. Potentilla, 1908, 127.

Caulibus usque 20—25 cm. altis, foliis crassioribus. nerins

tobustioribus, pilis majori parte patentibus.

Bulgária, m. Catalkaje pr. Sliven, Wagner.
subvar. 2. mollis (Panch.) m. Pot. mollis Pancic, Add. FI.

Serb., 1884, 139. Pot. nialacophylla Borb. Östr. Bot. Ztschr., 1886,

239.; var. mollis Asch. et Grabn,, Synopsis 1904, VI, 697.

Plánta pilis breviuscidis patentissimis omniparte densissime obtecta.

Serlna merid. Zlatibor, Pancic.
A var. Benitzkyi összes leírt alakjait jellemzik az aránylag ala-

csony termet és nagy szirmok. Ezenkívül geográfiai elterjedésük is

egymással érintkez területekre esik és így egységes.

A subvar. mollis tömött és selymes molyhosságával a legfel-

tnbben elüt a többi alakoktól, de ez a molyhosság nem nóvum, csak

fokozatban különbözik a többi alakétól és így bármily értékes saját-

ság is diagnostikailag-, rendszertanilag nem nagy jelentség és ezért

a többi közös vonások alapján a var. Benitzkyi keretébe helyezend.

A Wolf f. asperula-ja, kétségen kívül ide tartozik. Különválasztásá-

nak jogosultságát csupán a vastagabb levelek és a kiállóbb erezete

alapján nem látnám kétségtelennek. Elálló szörözete azonban a f.

banatica-tó\, termete és leveleinek alakja a rumelica-ió\ különbözvé
teszik és így egymagában marad. (A kékes zöld szín, melyrl Wolf
említést tesz a P. rupestris más alakjain tett tapasztalataim szerint,-

a termhelytl és konzerválástól függ).

P. Sintenis és J. Bornmüller (Iter Turc. 1891, No 708.)

kiadtak Törökország Hágion Oros (Áthos) félszigetérl egy P. Benitzkyi-

nek jelzett (det. Halácsy) növényt. Ez szintén a subvar. grandiflora-

hoz tartozik. Termete hasonlít a /'. banatica-hoz, de szörözete apró,

elálló és aránylag széles levélkéi feltnen durván frészeltek. Való-

színleg külön forma, de csak egyetlen terméses példányt láttam (Hb.

Impr. Vindob.), és így a növényt nem ismerhettem meg eléggé,

Ascherson és Grabner megjegyzései kapcsán (i. h. 697.

old.) említem meg, hogy a Janka által a var. Benitzkyi-hez csatolt

sarmieuxi növény (B o h a t s c h) egy példányát láttam (Hb, Mus. Nat.

Hung.) és azt a var. gracilis-hez tartozónak határoztam meg. Apróbb
virágú, erteljes termet szrös növény. Egy példányból biztosan nem

^ A vh-ág sárga színét úgy Lehmann (i. h. 53. old.), mint Wolf
(Monogr. 133. old.) kétségbe vonják azzal a feltevéssel, hogy a Frivaldszky
.,petalis ochroleucis" megjegyzése a szirmoknak herbáriumban való meg-
sárgulására vezetend vissza. A bécsi múzeum egyik példányán a szirmok
sárga színe igen jól felismerhet. Mikroszkóppal vizsgálva azt találtam,

hogy a festanyag a szirmok papilláiban van. Egyelre legalább a szárított

állapotra vonatkozólag a ..sárgás ' jelzt fentartandónak velem.
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dönthettem felette, az azonban bizonyos, hogy nem tartozik a var.

Benitskyi-hez. A V o e r n 1 ein-tól említett déltiroli növény szintén

valószínleg a var. gracilis-hez tartozik.

A var. Halácsyana (D e g.) T h. W. és f. idaea T h. W. isme-

retlenek elttem. Könnyen lehetséges, hogy a subvar. grandiftora-hoz

tartoznak ; csupán a leírásuk alapján azonban róluk biztos véleményt

mondani lehetetlen.

Tar. 4. strigOSa Th. W. Monogr. d. Gatt. Pot. in Bibi. Bot.

71, 1908, 133.

Plánta caulibus stnctis,erectis,omniparte pilis rigidis obtecta, subse-

tosa; calycibuspostanthesinpauloauctis, petaliscalycibus paulolongiorihus,

Balcan, Frivaldszky; Rumelia (Hb. Mus. Nat. Hung.)

;

Khodoppe, Frivaldszky; Rumelia. Frivaldszky.
Tar. 5. orientális (Keller et Siegfr.) m. Pot. rupestris

f. orientális Keller et Siegfr. Engl. bot. Jahrb. XIV. 1891—92. 499.

Caulibus 15—50 cm. altis, robustis, cum calyce sericeo-villosis;

petalis sepala multo superantibus ; calycibus post anthesin valde auctis ;

foliolis ovatis, usque 4 cm. latis, supra sericeis, infra glandidosis
;

seminibus laevibus, nervatis.

Asia minor.: m. Darsosdagh (Szanschak, Gümüschchane), 1. Sin-
tenis Hb. Sgfr. No 650. a., 2. Sintenis Iter. orient. 1894.

No 5790; Istavros (Sz. Gümüschchane), Sintenis, Iter orient. 1889.

No 1783: V. Djimil (Lazistan). Balansa, Pl. d'orient. No 1430;
alp. Lazistani, Herb. Monbret: Armenia, SzovitsHb. h. Petrop,;

Olympus (Bithynia), Herb. Monbret.
Tar. 6. minor (Boiss.) ni. f. minor Boiss. FI. Or. 11.

1872, 707. (nomen nudum).

Caidibus 2—22 cm. altis
;
plánta omni parte minor, petalis

sepalis paulo, nsque i/^ longioribus.

f. 1. Boissieri m. Pilis erectis.

Asia minor : in summis Mesogis (Lydia), B o i s s i e r.

Ezt az alakot Boissier i. h. nomen nudum-mal jelzi; Wolf
(i. h. 126. old.) a var. gracilis eltörpült példányaival (subvar. humilis

Rouy et Camus) kapcsolatosan említi, mint kétes növényt. A bécsi

múzeum P. rupestris-ei között akadtam rá a B oi s si er-féle lydiai

növényre és azt morfológiailag a P. j)ygmaea Jord. alakhoz igen

közel állónak találtam. Különbség a kett között csupán az, hogy a

P. pygmaea szörözete elálló, a B o i s s í e r-féle növényé pedig merev,

felfelé álló. A feltn hasonlóság alapján ezt a két növényt össze-

foglalom, habár elfordulási helyeikbl következtetve majdnem kétség-

telen, hogy különböz leszármazásúak.

f. 2. pyg'maea (Duby) m P. rup. var. pygmaea Duby Bot.

Gall. I. 1828, 112. P. pygmaea Jord. Obs. pl. nouv 7. fragm. 1850.

25; P. corsica Soleir. Mss. ex Lehm. Jnd. sem. Hamb. 1849.

Pilis mollibus, patentissimis.

Corsica: m. Renoso, Bastélica, Re ve re hon, Pl. d. 1. Corse

1878, No 107.

Sardinia : m. Geargentu, U. M a r t

e

II i. Hb. Sgfr. Exs. Pot. No. 50.
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A mint az elfordulási helyek sorozatából kiderül, a P.
rupestris typikus növénye az északi extratropikus flóravidéknek.

Legészakibb adatunk a vestergötlandi (58°—59°), legdélibb el-
fordulási helyeink pedig Spanyolországban, Szardínia szigetén, a
Samothiake szigeten s a Hágion Oros félszigeten a 40° tájára esnek.

Legnyugatibb elfordulási adataink Spanyolország keleti

részébl valók; a legkeletiebbek pedig Kis-Azsiaból, nevezetesen
a lazisztáni hegyekbl

Ezen a területen a P. rupestris nem ritka, de nem is

gyakori és elfordulása szeszélyes, néha majdnem meteorikusnak
nevezhet. Jacquin feljegyezte egy herbáriumi czédulára (Hb.

Imp. Vindob.) „Austriae rarissime plánta"; Uechtritz ugyan-
csak egy herbáriumi czédulán említi, hogy hiányzik déli Lengyel-
országból, Fels Sziléziából, Galicziából ; holott e helyeken kívül,

köröskörül elfordul. B o r b á s Vasmegye flórájában felhozza,

hogy „Fels Lövn csak egy helyen, de öt évig nem mutatkozott".

Budapest környékérl, Visegrád melll Sadler^ említi

legelször s az nyomán késbb Kerner-^ és Borba s^ is;

utóbbi csillag alatt, vagyis nem látta. Én Lengyel asszisztens

úr társaságában tavaly gyjtöttem a Sikáros feletti réten, a Dobogó-
kre viv út mellett, a hol — ha elbb is lett volna — úgy
B r b á s figyelmét aligha kerülte volna ki.

A mint a kisebb részletekben, úgy nagyjából is érdekes e

növény elterjedése. Hazánk északi, nyugati és délnyugati hegy-
vidékén, ha nem is gyakori, de eléggé elterjedt növény. Az
Alföldrl és úgylátszik Erdélybl is teljesen hiányzik, Erdélybl
a csikmegyei Ocsémtetejé-rl ugyan felemlíti Schur* nem-
különben Baumgarten'^ is Brassó és Alsórákos környékérl.
Simonkai, ''' mint kérdéses növényt sorolja fel, maga nem
gyjtötte és a Baumgarte n-féle herbáriumban sem találta

meg. így lehet, hogy a Pot. rupestris Erdélybl hiányzik. Növé-
nyünknek nagy területekrl vaió hiányzását különben Z i m m e t e r

nyomán Ascherson és Glrabner is kiemelik. Európában, és

kelet felé egészen Kis-Azsiáig eléggé el van terjedve, az említett

kikerü ése egyes területeknek azonban feliün. Wolf adatai

szerint (i h. 124. old.) hiányzik a P. rupestris Skandinávia
északi részérl, Írországból, ^kócziából, Dániából, Hollandiá-

ból, Francziaország északnyugati és Olaszország déli részébl,
Oroszország és az északnémetországi síkság nagy részébl, Glali-

cziából stb. Kisázsián túl, kelet felé nincsenek adataink elfor-

^ Flóra Com. I'esthiensis, 1840, 209 : „Non frequens in rupestribus ad
Visegradum et Dömös".

'^ Die Ve^etationsverháltnisse des mittleren und östlichen Ungarns
und angrenzenden Siebenbürgens, 1875, 141.

^ Budapestnek és környékének növényzete, 1879, 164.
* Österr. Bot. Ztschr. Vül, 1858, 22.
* Etiumeratio stirpium Maííno Transs5'lvaniae etc, 1 816, II. 60.
" Erdély edényes Hórájának helyetibített foglalatja, 1886, 218.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 5. füzet. 18
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dulásáról, ilyenek már csak Szibiria több részében és Eszak-

amerika nyugati hegységeiben való elfordulásáról számolnak be.

Ennek a szeszélyes elfordulásnak ol<ait kutatva, els sorban a

növénynek a termhely iránti igényeiben vélnök azt keresni.

Ebben a tekintetben azonban növényünk a legkevésbbé

sem válogatós. Leggyakoriabbak azok a herbáriumi példányok,

a melyek sziklás, köves területekrl valók. Elfordul azonban a

havasalji rétektl kezdve le a völgyek talpán elterül rétségekig

mindenféle helyeken. Úgy látszik azonban, hogy a nagy kiter-

jedés siJcságoJcról teljeset! hiányzik.

Fejldéstörténeti szemponi okból, mint a Rosacea-k általá-

ban, a harmadkori arktikus flóra elemei közül való, Európa

területére északról vándorolt be; azonban aligha az orosz

síkságon keresztül, hanem vagy északról a skandináviai fél-

szigeten, szóval Európa északnyugati részén át, vagy pedig Kis-

Ázsián keresztül, a hová az ettl keletre es hegylánczolatok

vonalán jutott el, — a mely irányban még hat fajrokona van

elterjedve. Valósziuü, hogy mint számos növényünk, úgy ez is

Északamerika északi részeibl jutott Európa területére. Eszak-

amerikából jelenleg a JRupestres- csoportnak 5 faja ismeretes.

A P. rupestris egyes alakjainak Európában való elhelyez-

kedése igen érdekes és fontos következtetésekre jogosít. Azt

látjuk ugyanis, hogy a var. gracilis, a mely úgy látszik a faj

talakját tartalmazza, Középeurópában aránytalanul nagy területen

el van terjedve, még pedig oly helyeken, a melyek ennek a talak-

nak boreális természetére vallanak. Eme terület körül, mint köz-

pont körül, habár megszakításokkal, ko.'ízorú alakjában helyezked-

nek el az egyes varietások, illetleg alakok. Még pedig : északról

kezdve, a skandináviai félszigeten. Spanyol- és Francziaország-

ban és Svájcz délnyugati részében^ a var. mllosa alakjai; délen,

Corsica- és Sardinia- szigetén a í. pygmaea, Magyarország déli

részén és a Balkán-félsziget hegységeiben egészen Kis-Azsiáig

a var. Benitzkyi változatos formái és a var. strigosa, Kis-Azsiá-

ban pedig a var. orientális és a f. Boissieri.

A töalaktól eltér alakok tehát valamennyien az elbbi elter-

jedésének határszélein fordulnak el és minden valószínség szerint

ott is keletkeztek. Ez a körülmény a mellett bizonyít, hogy a varie-

tások s formák fleg a talak optimális elterjedési területének

szélein jutnak érvényre és tartják fenn magukat, mint az illet

területrészek jellemz növényalakjai.

' Igen érdekes és mindenesetre ritkábban elforduló eset, hogy Svájcz

délnyugati részében (Valais), a f. pyrenaeica és a var. gracilis, vagyis a

faj két subtilis kategóriája keveredik; minek érdekességét emeli az a körül-

mény is, hogy a Pyrenaeusoktól keletre haladva, a Lyont környez terüle-

tekrl a f. pyrenaeica hiányzani látszik, hogy Svájczban ismét fellépjen.

A szakosztálynak 1908 április 8-án tartott ülésébl.



M0E6Z G. : AZ EGRES AMERIKAI LISZTHARMATJA HAZÁNKBAN 219

M o e s 2 G, : Az egres amerikai lisztharmatja hazánkban*

1908. évi május havában a m. kir. földmüvelésügyi minisz-

térium a napilapok útján figyelmessé tette a közönséget az egres-

nek új betegségére, mely Északamerikából származott át és Európá-

ban terjedben van. E betegség elidézje a Sphaerotheca mors-

uvae (Schv^ein) Berk. nevezet gomba. ^ Mégis meglepett,

midn ugyané hónapban, — 27-ikén — a háromszékmegyei
Béty községben Nemes Hermann úr zöldséges kertjében

ráakadtam.

A kert 28 egresbokra közül tizet betegnek találtam.

Nemes H. úr késbb arról értesített, hogy a betegség az egész-

séges bokrokra is átterjedt, ügy hogy csak hat bokor maradt
épen. Több bokor pedig kiveszett.

Az egresnövény Jillapota valóban szánalmas volt. A fiatal

hajtások többé-kevésbbé eltorzultak, leveleik ránczosak, görbül-

tek. Úgy a hajtások fels részét, mint a leveleket eleinte penész-

hez hasonló, vékony fehér szövevény vonja be, mely csakhamar
lisztes lesz. Ugyanilyen fehér foltok jelentkeznek az éretlen, kis

bogyók felületén is.

A fehér szövevény a gomba miceliuma, mely Oidium-szerü

spórákat, ú. n. kouidiumokat hoz létre. E konidiumok nagy tömege
adja a lisztes felületet.

A konidium elliptikus, színtelen spóra. Hossza: 20—30 p-.

szélessége : 13— ITfA. (Salmon (1903) méretei: 27—31X 18—20 ft.)

A hajtás idsebb részeit, leginkább a szár felületét, köröskörül

barnaszín, tömött, vastag, nemezszerü kéreg takarja. Ugyan-
ilyen foltok lepik el a már nagyobbodó, még mindig éretlen

bogyót is. A zöld bogyón e foltok igen feltnek. Kezdetben
kicsinyek és keskeny fehér szegélyük van, majd gyorsan meg-
nagyobbodnak, egymással összeolvadnak és sokszor az egész

bogyót teljesen beborítják. E foltok a sima bogyóról késsel elég

könnyen lekaparhatok. E foltok miceliuma 3—5 (J. széles hyphák
sr szövevényébl alakult. A hyphafonalak barnaszinek, vas-

tagfalúak, táplálékukat az egres él szöveteibl szerzik. A gomba-
lepte bogyó szabályos alakját rendesen elveszti, késbb össze-

zsugorodik.

A barna micelium hálózatában tömérdek igen apró, szabad
szemmel nem látható gömböcske, ú. n. perithecium rejtzködik.

Sötétbarna szín tokok, melyek fala sejtes szerkezetnek látszik.

Alsó felületükbl rövidebb-hosszabb, egyenes vagy görbe, barna
szín fonalak, úgynevezett függelékek nyúlnak ki, melyek gyak-

^Salmon és utána az összes szerzk (kivéve K u n t z e 0.-t).

Berkeié y-hez társszerznek veszik C u r t i s-t is. A Grevillea IV. köt.

1876. 158. oldalán, hol e gomba elször viseli a Sphaerotheca nevet, Ber-
keley, a czikk szerzje, Schweinitz neve mellé sem a maga, sem
C u r t i s nevét nem jegyezte.

18*
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ran el is ágaznak. Hosszaságuk olykor a peritliecium átmérjét

ötszörösen is felülmúlja.

A perithecium-nak csak egy tömlje (ascus) van s e töml
8 spórát tartalmaz.

A tok (perithecium) többnyire szabályos gömbalakú ; a töml
(ascus) tojásalakú és a spóra elliptikus, színtelen.

Méreteik

:

Eéty :

perithecium átm. : 70 - 100 (t

ascus 80—100X50-73 \í

spóra: 20—33 X^-IS |J-

Salmon(1902)
76-110 ;j.

70 -92X50- 62 [j.

20-25X12- 15 [j.

Heniiings(1902)

90-120 II

80—100X60-80 fx

12-20X12-14|x

Kertészek és mycologusok megfigyelései szerint az eröseb-

ben megtámadott fiatal hajtás megsemmisül, az idsebb pedig

fejldésében visszamarad. Close C. P. (1899) szerint a lomb

júliusban majdnem teljesen elpusztul. A meggyengült cserjék

a téli hideg ellen elvesztik ellenállóképességüket. Megegyeznek

a megfigyelések abban is, hogy ;iz amerikai lisztharmat igen

veszedelmes betegség, terjeszkedési képessége igen nagy. Külö-

nösen az európai egres fogékony iránta. S almon (1901) mondja,

hogy Amerikában a vadon él és kultivált Ribes-eken igen el-

terjedt és hogy az Európából behozott Bibesek szinte kivétel

nélkül áldozatául esnek. Figyelemreméltó, hogy S almon (1900),

a 12 Eibes faj között, melyeken e gomba Amerikában élsködik,

a Ríbes rubrum-oi is említi. Féls tehát, hogy nálunk sem fogja

megkímélni a ribiszkét.

Feltn az is, hogy Rétyen, a peritheciumok már május

havában is jól ki voltak fejldve. Hogy tömls spórái mikor

csíráznak, arra még nem tudunk felelni.

E betegségnek oly hirtelen való megjelenése nagyon meg-

lepett, mert hiszen ugyané kénben, a megelz év nyarán nyo-

mát sem láttam e betegségnek. Felkértem Nemes József
joghallgató urat — kinek figyelmét e gombára felhívtam —
hogy járja be Réty kertjeit és keresse e gombát. Kérésemnek

eleget tett, de sehol másutt nem akadt re;i. Nemes Hermann
úr pedig, ki községét kitnen ismeri, a/on kérdésemre, vájjon

az utolsó két esztendben hoztak e bármit Réty-be, akár Eszak-

amerikából, akár Oroszországból, következen válaszolt: „Nem
lehetetlen, hogy Amerikából hurczulták be. A fuvarosok ugyanis,

kik a kovásziiai herivásárra törökbúzát szállítanak, minden pén-

teken öste udvaromban megpihennek és lovaiknak is zab helyett

törökbúzát adnak és azt elhullatják az udvaron. Az udvar mel-

lett van a kert és ebben az egresfák suhogó fövenyben, ezért

minden tavaszszal az udv ron gyjtött trágyával megtrágyáztas-

suk. És tudom azt is, hogy most talán két éve Oláhországból

n« m engedték a törökbúzát kihozni és a brassai gabonaraktára-

kat amerikai törökbúzával latrák el. Lehet, hogy ezzel hurczol-

hatták ide, mert a községünkben ezt a betegséget sehol más-

nál nem vették észre.*
u
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Nem tartom valószínnek, hogy a törökbúzával jött volna

át e gomba Háromszékbe. Uiána kellene járni, hogy Háromszék-

megye egyéb községeibe nem juthatott-e át Románián keresztül

Oroszországból? Bár Romániából ez ideig még nem jelezték.

Mindenesetre feltn, hogy az ország délkeleti sarkának

egyszerre né^^y helyérl válik elfordulása ismeretessé. Még pedig:

Réty (1908. V. 27); Szentkatolna, (1908. VI. 25.), Gelencze

(1908. VI. 29) és Felsrákos (1908. VII. 29). Az els három köz-

ség Háromszékben, a negyedik pedig Udvarhely vármegyében

van. (Lásd: S chilb er s zky, 1908.)

Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. a. az egres bogyóját a gomba
csak részben lepte el; b. egészen ellepett, összetöpörödött bogyó; o. és b. tenn.

nagys. c. peritheciumok, nagyítás: 60; d. perithecium 24Ü-szer nagyítva; e. ascus

300-szor nagyítva
; f. spóra, 60-szor nagy. ; g. konidlumok 400-szor nagyítva.

(Szerz eredeti rajza.)

Schilberszky Károly megtalálta e

június hó 14-én, az ország középs részében

határához tartozó alcsii szigeten, egy kertben*,

gombát f. évi

is, a „Szolnok

hol 172^) kösz-

métebokor volt megfertzve. „Betegségtl mentes bokor egyetlen

egy se volt." Schilberszky K. gondosan mérlegelve az alcsii

elfordulás körülményeit, kénytelen kijelenteni, hogy „lehetetlen-

ség a betegségnek ideszármazása fell még csak távoli támasz-

pontokat is találni. " (Schilberszky, 1908).

E gomba elterjedésének története tanúsítja, hogy nagy
ugrásokkal halad, valószínleg a közlekedési eszközök útján.

^ Schilberszky K. hozzám intézett levelében 172 bokorról

említést. Czikkében 70 bokorról van szó. Ez sajtóhiba.

tesz
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Terjeszkedésének következ momentumait állapíthatjuk me^ :

1895 ben jelent meg elször Európa földjén, még pedig

Oroszországban Winnitzy községben, Podoliában. Ussikow pomo-
logus egész határozottan állítja, hogy e betegség Amerikából

importált gyümölcscsel vándorolt be Winnítzy-be. 1897-ben ugyanitt

már mint veszedelmes betegséget ismerték. 1900-ban, vagy még
elbb, Dániában már volt, mert Eriksson (1905) hírt ad arról,

hogy ez évben Dániából fiatal egresnövénynyel behurczolták

Svédország déli részébe.

Ugyancsak 1900-ban fedezte fel S almon (1901) Írország-

ban Whitehall és Ballymena kertjeiben. Kutatásai kiderítették,

hogy soha e kertekbe Amerikából növényt nem hoztak. Ezért

azt véli, hogy e gomba Írországban is honos. Brenan Arth.
(1900) és S a 1 m n (1901.) közleményei adtak els hírt e gom-
bának Európál)an való megjelenésérl. Ez idtl kezdve számos

czikk foglalkozik e gombával.

1902-ben Hennings P. (1902) Oroszországból, Moszkva

kormányzóság Michailoivskoje községébl küldött beteg egresen

állapította meg az amerikai lisztharmatot. Mivel az Amerikából

való behurczolást ebben az esetben sem lehetett megállapítani,

azért is honosnak tartja e gombát Oroszországban. Ugyanez

évben már a Finn öböl partján Kunda-hsin is fellépett e betegség.

1904-ben S almon (1904) szerint e gomba Írországnak

hat, Oroszországnak tíz, egymástól messze es helyén él. 1905-

ben Chelchowski és Aderholdt arról értesítenek, hogy

a gomba már Posen tartományba is eljutott Labischin községbe,

valószínleg Oroszország fell. Ugyanezen évben eljutott már

Norvégiába is. (S c h ö y e n 1905.). Ugyancsak ekkor Eriksson,
utalva éppen a Sphaerotheca Mors-uvae rohamos terjeszkedésére,

kérdezi, nem érkezett-e el annak az ideje, hogy a növénybeteg-

ségek terjeszkedése ellen az államok nemzetközi védelemrl gon-

doskodjanak ?

1905-ben a svéd és a finn kormányok a külföldi Rihes-

eknek behozatalát egyelre betiltották.

Jelenleg e betegség már az osztrák császárság több tarto-

mányába, (Csehország, Galiczia, Morvaország, Krajna, Alsó-

Ausztria) és a Kaukázus-ba is befészkeldött. (Linhart 1908.)

Ezek után szinte bizonyosnak mondható, hogy e betegség

Amerikából jutott Európába, elször Oroszországba s innen ter-

jedt Európa többi részébe, nem pedig Írországból.

Az ezen betegség ellen való védekezési eljárást gazda-

közönségünk megtalálja a „Kertészeti Lapok "-ban (1908. 189.

old.) és a „Kert"-ben (1908. 454. és 516. old.) Linhart Gy.

és Schilberszky K. dr. tollából.

Érdekes, hogy a Sphaerotheca Mors-uvae (Schwein.)
Berk.-nek, vele teljesen azonos alakú és nagyságú párja van.
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Ez a b'paerotheca Euiyhorbiae {(J a st.) S almon. [= Sph. tomeii-

tosa 1 1 h. = Sph. gigantasca (Sorok, e t T h u e m e n).

Báumler]. Még megjelenésében is egyezik az egres Sphaero-

theca-}kwa\, a mennyiben neki is tömött, barna, nemezszerú mice-

liuma van. Gazdanövénye azonban nem a Ribes, hanem az

Euphorbia nem több fnja. Könnyen érthet, ha e két gombát,

melyek alaki sajátságaikban teljesen egyezk, S a 1 m o n és utána

mások is, egy fajnak tekintik és a régebbi nevet használva,

közös névvel Sph. mors-uvae-nak nevezik.

Több körülmény azonban óvatosságra int.

1. Feltn, hogy egy és ugyanazon gomba ugyanazon fej-

ldésbeli alakja, két, egymástól annyira különböz genusz fajain

élsködjön, mint a Eihes és az Euphorbia,

2. S almon monográfiájából tudjuk, hogy az egres Sphae-

rotheca-jsi Északamerikában igen elterjedt a Bibes-en, holott

ugyanott az Euphorbia-n nem található. Már pedig elképzelhe-

tetlen, hogy a Sph. mors-uvae, nagy elterjedése mellett át ne
származott volna az Euphorbiálc-Tai, ha e két gomba egy és

ugyanaz volna.

3. Több országban régtl fogva ismeretes az Euphorbia-\iO\\

él Sphaerotheca, de párját a Ribes-en nem észlelték, vagy csak

az utolsó 2—3 esztendben. Svájcz-ban 1 1 h találta, még
1865-ben Euphorbián, de a Ribes-en máig sem észlelték. Franczia-

országban sem találták az egresen, holott az Eu])horbia-n 1851
óta ismeretes. Hazánkban Báumler találta Pozsony környékén,

a Schur erd szélén Euphorbia palustris on, 1890-ben. Ha átszár-

mazott volna az egresre, Báumler okvetlenül megtalálta volna.

Németországban is jól ismert és helyenként gyakori a Sph.

Euphorbiae, mig a Spli. Mors-uvae csak a legutolsó években
jelentkezett az orosz határhoz közel, ügy hogy itt az Orosz-

országból való behurczolás nagyon valószínnek látszik. Néger
(1906) Tharandt vidékén úgy találta, hogy a Sph. Euphorbiae
igen elterjedt az Euph. dulcison. Ugyanott a tharandti kir. erdé-

szeti akadémia botanikus kertjében a Ribes grossularián kívül

mindenféle északamerikai Ribes faj is termesztetik s ezekre bár

az alkalom megvolna, még sem származik át az Euphorbia liszt-

harmatja. Hozzátehetem a magam részérl, hogy Rétyen és kör-

nyékén hol sokat botanizáltam. soha. Euphorbia-n Sphaerotheca-t

nem találtam.

Hennings (1902. Z. f. Pflkr. p. 16) utalva arra, hogy
Oroszországban a Sph. Euphorbiae gyakori, felteszi, hogy e gomba
az Euphorbia-TÓl származott át a Ribes-re. A Sphaerotheca Mors-
uvae-i a Sphaerotheca Euphorbiae , alkalmazkodási alak"-jának
tartja. Magnus (1902) ellene szól e magyarázatnak és mindkét
Sphaerotheca-t különálló fajnak tartja. Különben maga S almon
is késbb (1902) különválasztja a két fajt.

Megvizsgálván azt a Sphaerotheca-t, melyet Báumler
Pozsony mellett az Euph. duícis-on talált, magam is meggyzd-
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tem, hogy alak és nagyság tekintetében ezt a gombát az egresétl
megkülönböztetni nem lehet.

A különbségek bizonyára a bens, finomabb szerkezetben
rejlenek s ki tudja, vájjon felfedezhetk lesznek-e a mikroszkóp
segítségével? E két gomba példája mutatja, hogy indokolt ese-
tekben nemcsak a durva jellemvonások, hanem csekélynek látszó

finom különbségek is alkalmasak lehetnek a fajok megkülön-
böztetésére. Ez esetben élettani különbség választja el e két
gombát.

Eszembe jutnak a Puccinia félék spórái, melyek gyakran
teljesen azonosaknak látszanak és mégis más-más fajhoz tartoz-

nak. Es eszembe jut a szerves vegyületek egész sora, melyek-
nek empirikus képlete teljesen azonos és mégis más-más
anyagok.

A vita nem nyer befejezést addig, mig pontosan eszközölt

oltási kísérletek nem végeztetnek. Addig is a felsorolt okok
elegendknek látszanak arra, hogy az Euphorhia és a Rihes
SpJiaerotheca-\t külön-külön fajnak tekintsük.

Az idézett irodalom jegyzéke.

1899. Close C. P. : Treatment for Gooseberry Mildew. (Agric,

Exper. Stat. Bu 1. Nro. 161. New-York.)

1900. Salmon E. S. : A Monograph of the Erysipbac^ae.

(Menioira of the Torrey Bot. Club. Vol. X. New-York. p. 70—74.)
1900. Brenan Arth.: Sphaerotheca Mors-uvae B. et C. in

Ireland. (Journ. of. Bot. XXXVllI. p. 446.)

1901. Salmon E. S. : Der Erdbeer- und der Stachelbeer-

Mehltau. (Zeitschr. f. Pflanzenkraukheiten. p. 78— 81.).

1902. Hennings P. : Der Stachelbeermehltau in Russland.

(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. p. 16— 17.)

1902. Hennings P.: Ueber die weitere Verbreitung des

Stachelbeermehltaues in Russland. (ü. ott. p. 278—279.)

1902. Hennings P. : Ueber die Verbreitung und das Vor-

kommen von Sphaerotheca Mors-uvae (S c h w.), dem Stachelbeermeltau

in Russland. (Gartenflora, p. 170— 171.).

1902. Magnus P. : Ueber den Stachelbeermeltau. U. ott, p.

245—247.)
1902. Salmon E. S.: Supplementary Notes on the Erysipha-

ceae. (Memoirs of the Torrey Bot. Club. XXIX. New-York. p. 93.)

1903. Salmon E. S.: Ueber die zunehmende Ausbreitung des

amerikanischen Stachelbeer-Mehltaues in Európa. (Zeitschr. f. Pfl.-

Krankh. p. 205—209.)
1904. Salmon E. S. : On the present aspect of the epideniic

of the American Gooseberry Mildew in Europe. (Journ. Roy. Hortic.

Soc. Vol. XXIX. p. 102—110.)
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1905. Chelchowski S.: Rosa maczna (Sphaerotheca Mors-

uvae Berk. et Curt.). (Wszechsmiat, Weltall. Warschau. Nro. 39.)

1905. Aderholdt R. : Der amerikanische Mehltau des Stachel-

beerstrauches, eine für Deutschland neue Pflanzenkrankheit. (Flugblatt.

Nro. 35. Berlin.)

1905. Schöyen W. M.: Beretning om Skadeinsekter og-

Plantesygdomne i 1904. I. Landog Havebrug. (Aarsberetning angaaende

de oífentl. Foranstaltninger . . . Kristiania.)

1905. Eriksson J. : Den araerikanska krusbiirsmjödaggen pa
svensk mark. (K. Landtbruks akademiens Handl, och Tidskr. Stock-

holm, p. 273—278.)
1906. Néger F. W. : Ueber Spaerotheca Mors-uvae (Schw.)

Berk. e t Curt. und Sph. tomentosa 1 1 h. (Ann. Mycologici p. 279.)

1908. Linhart Gy. : Az amerikai köszméte-lisztharmat. (A

Kert. p. 454- 455.)

1908. Schilberszky K. : Az amerikai köszméte-lisztharmat

hazánkban. (A Kert. p. 516—519.)

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

D o b y G. : A sóskasavas sók szerepe a csírázásnáL

A sóskasavnak és sóinak szerepérl a növények életében

ma még igen eltérk a nézetek, a minek némi magyarázata két-

ségtelenül az is, hogy azok rendeltetése a különböz növények-
ben bizonyára más és más. A legáltalánosabb az a nézet, hogy
e sav és sói bomlási folyamatok termékei s hogy a káliumoxalát
kristályai éppen azért fordulnak el a növényekben oly gyakran,
mert az a rendeltetésük, hogy a sóskasavat, mint mérget, az
anyagcsereforgalomból kiküszöböljék.^ Ezt a felfogást támogatja
az a tapasztalat is, hogy a káliumoxalát oly növényekben, me-
lyekben rendesen nem fordul el, nagy mennyiségben keletkezik

akkor, ha a növénynek a káliumon kivül nincs elég tápanyaga. ^

Más adatok ellenben a mellett szólnak, hogy a növény pl. a
szabad sóskasavat tápanyagul is használhatja, bárha ilyen gya-
nánt nem is válik be a legjobban,^ st több kutató (Frank,
Sorauer és de Vries, A é, Tsch irch, Cza p e k, K r au s) még
a káliumoxalát oldódását is megfigyelte, a mi Kraus-t arra indí-

totta, hogy e sót bizonyos esetekben tartaléktápanyagnak tartsa. *

' Pf e f f er: Pflanzenphysiologie 1897. 1. 489. és Czapek : Biochemie
der Pfianzen, 190.5. ü. 426.

= B e n e c k e : Botan. Zeitung 1907. 79.
^ Pfeffer: Pflanzenphysiologie, I. 486.
* Czapek: Biochemie d. Pflanzen, II. 427.
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A m a r viszont kísérletei nyomán arra a meggyzdésre jutott,

hogy a káliumoxalát nem annyira a sóskasav, mint inkább
a fölösleges, nem asszimilálható kálium megkötésére való. ^ Az
alkálioxalátokra nézve nem találtam adatot az irodalomban, noha

úgy látszik, hogy ezeket mint vízben oldható oxalátokat átmeneti

termékeknek tekintik a szabad sav és káliumsója között.

Miután más irányú kísérleteimben a czukorrépa termésének

{„gomoly") sóskasav- és oxaláttartalmát vizsgáltam,'^ érdekelt az

a kérdés, változik e az oxaláttartalom a mag csírázása közben,

de fként: Oldódik-e a káliumoxalát.

Elbb említett vizsgálataimból kitnt, hogy a czukorrépa

gomolyáb^n a szabad sóskasavnak nyoma nincs, az alkálioxalá-

tok mennyisége pedig (H2C.204-re és a répagomoly száraz anya-

gára átszámítva) (J'30 és l'67n között, a kalciumoxaláté 0'8 és

l"87o között váltakozik s hogy az oxaláttartalom a répamag
egészségi állapotával, vagy minségével semmin összefüggésben

sincs. Minthogy ennélfogva alábbi kísérleteimben a vízben old-

ható oxalátokra is tekintettel kellett lennem, a kísérleteknél

használt valamennyi anyagot, mint az áztató vizet, a csiráztató

edényekben összegylt nedvességet stb. oxalátra kellett vizsgál-

nom, hogy tájékozódhassam, mennyi oldódott ki egyszeren a

répagomoly oxalátjából és mi lett a megmaradt részszel. Hogy
munkámat ez irányban megkönnyítsem, néhány elzetes kísérlet-

ben egyszeren nedves levegben csiráztattam a répamagot,

de így oly kevés csira fejldött s azoknak is nagyobb része

beteg volt, hogy a nedves szrpapiros között való csírázásra

kellett áttérnem. E végbl a gomolyakat 6 óráig 20—30 cm.^

desztillált vízben áztattam s az ekkor kioldott alkálioxalát meny-
nyiségét meghatároztam. A gomolyokat ezután nedves szr-
papiros között Petri csészében (1. és 2. kísérlet), illetve üveg-

lappal lefödött fényképez tálban csiráztattam, miközben gon-

doskodtam arról, hogy a szrpapiros állandóan eléggé nedves
legyen. A csírázás befejeztével a gomolyokat kiszedtem és a

szrpapirosban, valamint a vízben, melylyel az edényeket ki-

öblítettem, meghatároztam az oxalátot, azonban se ebben, se

abban nyomát se találtam. Meghatároztam ezután a gomolyoktól

elválasztott csirák, száraz anyagát s most mind a csirákban, mind
a gomolyokban megállapítottam az alkáli- és kalciumoxalát

mennyiségét, még pedig elször a vizes kivonatban az alkáli-

oxalát ot, azután a már vízzel kivont anyagot sósavval megsava-
nyítva, éterrel kivontam s e kivonatból leválosztottam a kalcium-

oxalátot. A kétféle meghatározás eredményeit H2C.2 04-re és a

gomoly száraz súlyára átszámítva, a következ két táblázatban

állítottam össze

:

' Compt. rendus 137. 1301.
•' Kísérletügyi Közlemények 190S.
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1. táblázat.

A kísérlet száma 2.

A lemért légszáraz gomolyok súlya gr.-okban

szárított

A csirák oxaláttartalma

5066

4-898

5003

4-343

5005 5026

4-345 14-363

«»
. S

N^^ I

CS o

2 ^-s
® C 13

A csirák száraz anyaga 10.0 803 6-77 5-84

Alkálihoz

kötött HjCjO^

az áztató vízben 0-35 0-38 0-35 034

a kicsírázott gomolyban 047 0018 10037 0-077

Ca-hozkötöttHjCjO^ 0-942 0-943 0-891 0946

Hány napig csírázott a gomoly ? 10 10 10

A csírák egészségi állapota :

2. táblázat

I

Szépen fej-

Szépen fejlet- i

lettek,

tek, de sok a ,

beteg. I

kevés
beteg.

alig né-

hány
beteg.

A kísérlet .száma

A csírázatlan gomolyban van: ^

Az áztató vízben oldódott

:

Maradt tehát a gomolyban csírázás eltt

:

Ebbl csírázás után találtam:

Eltnt tehát a csírázás alatt

:

I

' Alkálihoz

kötött

0-79

0-35

0-44

0047

393

0-79

0-38

0-41

0018
0-392

0-79

035
0-44

0037

0403

079
0-34

45

0-077

0-373

A csirázatlan gomolyban van: '

A csírázás után találtam

:

Eltnt tehát a csírázás alatt

:

Ca-hoz

j

kötött

0-95

0-942

0-008

0-95

0-943

007

0-95

0-891

0-059

0-95

0-946

0-004

Az els táblázat csak a kísérletek eredményeit tünteti fel,

míg a másodikban az eredményeket a gomolyok eredeti oxalát-

tartalmával hasonlítottam össze. Ebbl elször is az a szerfölött

érdekes tény tnik ki, hogy míg a kalciumoxalát mennyisége
csírázás közben nem változott^ addig az az alkálioxalát, melyet
az áztató víz ki nem oldott^ csaknem teljesen eltnt, a csirákban
pedig egyáltalán nincs oxalát. Mindez arra mutat, hogy a répa-
mag csírázásakor kalciumoxalátja érintetlenül marad, vízben old-

ható sóskasavas sóit azonban tartaléktápanyagul használja ; ezek-
bl már most vagy magasabbrend szerves vegyületek lesznek,
vagy teljesen elégnek s így is energiaforrásként szerepelnek,

* E rovat számadatait természetesen külön csirázatlan anyagon álla-

pítottam meg. Az adatok szárított gomolyra vonatkoznak.
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;

végül pedig lehet, hogy az oxalát a fény hatására vizzé és szén-

dioxiddá ég el s ezt a növény asszimilálja.^ Annyi kitnik e
kísérletekbl, hogy a répagonioly alkálioxalátjai nem értéktelen

termékei az anyagcserének, hanem hasonló szerepet játszannk,

mint Treboux vizsgálatai szerint^ az algáknál, hogy tehát
— noha nem is a legértékesebb, de mindenesetre — tápanyaga
a növénynek, melyet fként akkor használ, ha egyéb tápanyaga
— mint pl. a csírázásnál is — szken van.

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

WcberD. : Adatok néhány növénycsalád termésének

és magjának anatómiájához.

A jelen ismertetés alapját azok az anatómiai vizsgálatok
képezik, melyeket az 1906. és 1907- években Tschirch berni

egyetemi tanár pharmakognosiai intézetében végeztem. Vizsgála-

taim tárgyai pharmakognosiailag fontos termések és magvak
voltak, melyek részben elindiai drogok, részint Dél-Amerika
fontos gyógyászati és élvezeti czikkei. Dolgozatom egész ter-

jedelmében német nyelven „Beitráge zur Anatomie einiger

pharmakognostisch wichtiger Samen und Früchte" czim alatt

jelent meg. A termések és magvak anyanövényei igen különböz
családokba tartoznak, melyek terméseinek és magjainak bels
szerkezetével nagyon kevesen foglalkoztak, st némelyikre vonat-

kozólag nem találtam semmit sem az irodalomban, azért azt

hiszem nem lesz érdektelen, ha itt az eredményeket az egyes
csíiládok szerint foglalom össze és azokat az eddigi irodalmi

adatokkal is egybevetem.
A tárgyalandó növénycsaládok a következk

:

Capparidaceae, melynek tagjai közül a Polanisia icosandra

Wet A. magja,

az Anacardiaceae családból a Semecarpus Ánacardium L.

és Ánacardium occidentale L. termései,

a Myrmiaceae családból Émbelia Ribcft Burm. termése,

a Sapindaceae családból a Paullinia cupana Lunth.
magja,

a Malvaceae családból a Hibiscus Abelmoschus L. magja,
8 végül

a Lahiatae családból a Dracocephalum Royleanum Benth.
termése voltak vizsgálataim tárgyai.

' Pfeffer: Pflanzeuphysiologie I. 487.
* Berichte d. deutach. botan. Ges. XXUI. 190'). 482.
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A Capparidaceae családra jellemz a becz, csonthéjas

vag:y bogyoszer termés. A magvak vesealakúak, a maghéjon

kinövések, esetleg szrök fejldnek. A maghéj különben kemény,

kéregszer, mint azt jól ismerjük. Érdemleges anatómiai vizsgá-

latokat a raaghéj szerkezetérl eddig még nem végeztek.

Az általam vizsgált Polanisia icosandra W e t h. A. mag-

jaira rái lenek az elbbi általános tulajdonságok, csak a magvak
alakja inkább csigaszer.

Az epidermis sejtjei helyenkint sajátságosan kidudorodnak

;

belsejöket anorganikus váz alkorja, mely fehérje-anyagokkal

van kitöltve. Ezek adják a szabad szemmel is látható kinövé-

seket, melyek bordázottá teszik a mag felületét. Az epidermist

egy megnyúlt festékes sejtekbl álló sor követi, mely után

paiisadeszeren kifejldött kamrás üreg sclereidák következ-

nek. A negyedik réteget tangentiális irányban megnyúlt hegyes

vég, egymásba kapaszkodó sejtek alkotják (T s c h i r c h szerint

Querzellenschicht). Ezután 1 sorban összeesett parenchymsejtek s

végül gödörkés vastagodása sejtek következnek szintén 1 sorban.

Az embryo alakja és szerkezete már régen ismeretes és

jellemz a családra, t. i. patkóalakú ; egyik szára a radiculát a

hypocotyllel, a másik a két cotyledont, közöttük dudor alakjá-

ban kifejldött plumulával foglalja magában, mint azt Filarszky-

nak ^ a Cleomeae alcsaládra vonatkozó vizsgálataiból is tudjuk.

A Polanisia nál körülbelül 3 sejtsorban tápláló szövet is fejldik

ki. Utóbbi, valamint az embryo sejtjei olajos plasmát és

aleuront tartalmaznak.

Anacardiaccae. Mint ismeretes az Anacardiaceae családban

általában húsos termés van és érdekes, hogy a termésképzésben

nemcsak a magház, hanem a kocsány s a virágtengely is sok-

szor résztvesznek. A termésfal középs része húsos, a bels
kemény és sclereidákból áll. A maghéj brszer. Az embryo

erteljes, táplálószövet rendesen hiányzik.

Anatómiai vizsgálatok igen kis számmal vannak; Berg^ a

Semecarpus Anacardium L. és Anacardium occidentale L.-röl közöl

egyes adatokat, melyek nem teljesen megbízhatók, sokszor tévesek.

Vizsgáiatiim szerint a Semecarpus Anacardium termésfala

következ rétegekbl áll

:

1. radi.Uis irányban megnyúlt palisadeszer sejtekbl álló

epidernii-, mely sejtek között levegnyiláshoz hasonló képletek

a valószínleg degenerált leveg nyilasok vannak

;

2. parenchymatikus (húsos) réteg, melyben kis váladéktar-

tók, iia»íy cardol- tartók és edénynyalábok foglalnak helvét. A car-

dol-tartüknak érdekes papillaszer kiválasztó sejtjei vannak;

^ Filarszky Nándor: Adatok a Cleomeae rendszertani állása-,

szövettani szerkezete- és fejldéséhez. Budapest, 1884.
^ B e r g : Handbucli der pharmaceutischen Botanik. II. Pharmako-

gnosie. 18á<.
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3. mechanikai réteg, mely 1 sor microsclereidából és 1

sor macrosclereidából áll. A sclereidák hosszú, radiális irányban
megnyúlt, keskeny, vastagfalú, H üreg sejtek. A maghéj bamás-
szin, vízben felduzzad, s epidermist, több sorban parenchym-
sejteket, edénynyalábokat és kis üregii, összenyomott sejtekbl
álló, legbels réteget különböztetünk meg keresztmetszetén.

Két nagy cotyledon, kis radicula és kis rügy alakjában
kifejldött plumula alkotják a csirát. A cotyledonok pheripheri-

kus részében érdekes edénynyalábok vonulnak végig, melyeknek
háncsrészében egy typikusan kifejldött váladéktartó van.

Az Anacardium occidentale termése vesealakú. A homorú
oldal közepén érdekes vizfelszivó szervet találunk, mely küls-
leg egy világosabb szín nyeregalakú folt alakjában, u alak-

ban van kifejldve. E szerv szivacsos parenchymából áll, a mely
a felületén lev nyílásokon keresztül mohón szívja be a vizet

és a sclereida résen keresztül a gyököcskéhez juttatja. Ez tehát

egy érdekes berendezés a csírázás elsegítésére és hasonló a
Papilionaceae család magjaiban található tracheidás szigethez,

melynek Tschirch vizsgálatai nyomán ugyanezen szerepe van.

A termésburok szerkezete csaknem megegyezik a Semecar-
pus Anacardium-évai, de itt typikus levegnyílásokat találunk

az epidermisben ; a cardol-tartók nagyobbak s egyik fajtájánál

(mert kétféle van : varietas a amerieanum és varietas [3 indicum)
a microscieridák két sorban fejldnek ki.

A vesealakú mag héja megegyezik a Semeearpus-éva\.

A radicula erteljesen van kifejldve. A váladéktartós edény-
nyalábok nemcsak a sziklevelekben, hanem a gyököcskében is

fellépnek. A csira sejtjei olajos-plasmát. aleuront és keményítt
tartalmaznak.

A Sapindaceae Radlkofer^ alapos tanulmányai után egy
igen jól ismert család. A termés a legkülönbözbb lehet, melyben
egy vagy több mag érik meg. Jellemz, hogy a mag tövén igen

gyakran az ú. n. arillodium fejldik ki. Radlkofer szerint a
maghéj vagy brnem, vagy vastagfalú sugárirányban meg-
nyúlt prismás sejtekbl áll. Az embryo sejtjei keményítt, olajat,

aleuront, cseranyagokat, vagy saponin any;igokat tartalmaznak.

A Paullinia ciipana K u n t h nev délamerikai liána magjai
mogyorónagyságúak, tövükön az említett arillodiummal. A mag-
vak anatómiájával Johlenhofer^ és Kirmsee^ foglalkoz-

tak, mivel e magvakból készítik a gyógyszerészeti szempontból
íontos „pasta guarana"-t. Kirmsee igen vastagfalú oszlop-

sclereidákat és parenchymatikus sejtekbl álló réteget edény-

' E n gle r-Pr a n 1 1: Die natürlichen Pflanzenfamilien III. 5. 277.
* Zohlenhofer: Zur Kenotnis der Samen von Paullinia cupana

(Archiv d. Pharmazie. Ib82. Bánd 18. Heft 9. p. 641.)
* E. Kirmsee: Beitráge zur chem. u. pharmakogn. Kenntnis der

Pasta Guarana. Strassburg, 1897.
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nyalábokkal különböztet meg a maghéjon. A csírán a gyökerecs-

két és rügyecskét nem találta meg ; a sziklevelek sejtjeiben

keményítt és barnás tömegeket látott.

Vizsgálataim szerint:

1. A sclereidáknak kalapácshoz hasonló üregük van és

felületi metszeten nézve körvonalaik hullámosak.

2. A második réteget gödörkés vastagodású 2—4 sejt-

sorban kifejldött parenchymsejtek alkotják.

3- A harmadik rétegben vonulnak végig az edénynyalábok.

4. A negyediket összeesett, 2—3 sorban kifejldött

sejtréteg alkotja.

Az arillodium apró, isodiametrikus sciereidákból áll. Rajta

külsleg már szabad szemmel is két dudor látható. A középs
nagyobb a köldök, a másik a gyököcske dudora. A csira két

nagy sziklevélbl áll, melyeknek a mikropyle- csatornával szemközt

lev szövetében a radiculát és plumulát egy, illetve ketts dudor
alakjában találjuk meg. A szíklevelek sejtjei cseranyagokon és

keményítn kívül coffeint is tartalmaznak, a mely az arany-

chloridos reaktióval gyönyören kimutatható.^

A Malvaceae család tagjainak kevés kivétellel száraz ter-

mése van. A magvak simák vagy egyenetlen felületek, bordá-

zottak. A magvak szövettani szerkezete már több tanulmány tár-

gyát képezte.

Schuman^ szerint a maghéj küls része sötét szín,

mely alatt hatalmas, ellenálló pálczikaréteg (Stábchenschicht)

van kifejldve.

Harz^ három réteget különböztet meg a maghéjon, melyek
közül legfontosabb a Malvaceae-rsb jellemz palisadsclereidák rétege,

ezenkívül az igen kis üreg sejteket, és a fels harmadban az

ú. n. fényövet (Lichtlinie, v. Tschirch szerint „Lichtzone").

Bochmann* szerint, ki a Malva sylvestris magjait vizs-

gálta, e fényöv optikai jelenség, mely a sejtfal anyagának külön-

bözségében leli magyarázatát.

A „Hibisciis Abelmoschus" L. maghéjának epidermisében

sajátságos emergentiákat találtam, melyek gyantás anyagokat
(eredetileg illanó olajat) tartalmaztak. Az epidermist a Malva-

ceákra jellemz sclereidák követik, kis üreggel, ebben anor-

ganikus zárványnyal. 3—4 sejtsorban festéktartó sejtek és 3—

5

sorban összenyomott parenchymsejtek következnek ezután, a

mely utóbbi réteget Tschirch tápláló rétegnek nevezi.

' Lásd : W é b e r: Beitráge zur Anatomie einiger pharmakogn. wichti-

ger Samen u. Früchte 1907. Pag. 70.
* Engler -Prantl: Die natürliche Pflanzenfamilien.
^ Harz: Landwirtschaftlichen Samenkunde. Berlin 1885.
* Bochmann F. : Beitrage zur Entwickelungsgeschichte offizineller

Samen u. Früchte — Bern 1901.
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A maghéj legbels rétegét lapos, gödörkésen megvasta-

godott falú sejtek alkotják.

A csira a Malvaceae-rs, jellemz, tipikus ; sejtjei olajos

plasmát, keményítt és protein-szemcséket tartalmaznak. Táp-

lálószövet kevés.

Myrsinaceae. Kevésbbé ismert család a Myrsinaceae,

melynek jellemz termésalakja a csonthéjas termés (drupa), az

alcsaládok szerint egy, kevés vagy sok maggal.

P a X ^ szerint a termésre jellemz, hogy kicsi, gömbölyded,

húsos, ritkán nedvtelen színes exocarppal és kemény endocarp-

pal. A maghéj vékony, hártyaszer.

Mindezek ráillenek az Emhelia Ribes Burm. terméseire

is, mely egymagvn, a miért is a Myrsinoideae alcsaládba tartozik.

Anatómiai vizsgálatok a termés és magról eddig még nem
igen történtek.

A nedvtelen exocarpiumnak finoman ránczozott cuticulával

bíró epidermise van, mely alatt több sorban parenchymatikus

szövet következik. Edénynyalábok öve képezi a harmadik réte-

get. Az endocarpiuni téglaalakú kis üreg sclereidákból áll.

A maghéj finom hártyaszer.

Az endospermium érdekesen megvastagodott sejtekbl áll,

szarúszer. Ezen ondospermiumba kis sárgaszín csapok nyúl-

nak be, melyekben sárga kristályokat találunk. Ezek nem
egyebek, mint az embelia-sav, a termés ható anyaga

Az embryo horizontális helyzetet foglal el s erteljesen ki-

fejldött radiculából, illetve hypocotylból, két kis szíklevélbl

és plumulából áll. A csira és endosperm sejtjei között az ú. n.

duzzadó-réteg (Quellschicht) van 3—4 sejtsorban kifejldve. Az

endosperm és csira sejtjeiben olajos plasma és protein- szemecs-

kék alkotják a tartalmai.

Z«/;iatee. Alegáltalánosabbanjellemz termésalakjaaLa?>m<ae

családnak van, a négyes makkocska, melynek felülete sima vagy

egyenetlen felület.

B r i q u é^ szerint a mesocarpium legels rétege a sclereida-

réteg, melynek sejtjei isodiametrikusak vagy pallisadszerek.

A kis üregben kristályok vannak; az ersen megvastagodott

sejtfalakon különös csatornák húzódnak végig. Az epicarpium

gyakran palisadszer.

Endocarpium kevés, sima, nagysejt, clilorophyll-tartalmú.

A maghéj gyengén kifejldött.

Chatin^ vizsgálatai szerint a bels epidermis scleren-

chymatikus, de nem mindenütt. Soknál felduzzadó küls epi-

' Engler— Prantl: Die natiirliche Pflanz nfamilien. IV. 1.

^ Engler— Prantl: Die natiirlichen Pílanzenf imiliea IV. 3. a.

3 E. H a r z : Landwirtschaftliche öamenkunde. Berlin 1885.
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dermist találunk (így az Ocimum, Salvia^ Lallemantia, Draco-

cephalum fajoknál). A maghéj vékony bels rétege porózus sejt-

falakkal bír. Endospermium hiányzik. Az egyenes embryo
olajdús.

A Dracocephalum Royleanum B e n t h. terméseinél a fen-

tebbieken kívül a következket találtam:

Az epidermis igen nagy nyálkasejtekböl áll, melyek között

hosszú T alakú több sejtbl álló támasztó-oszlopok vannak.

A nyálkasejtékben 1—2 keményít-szemecskét is találunk a

nyálkán kívül. 2—3 sorban festéktartó-sejtek következnek ezután

s a Ts chir ch-féle tápláló-réteg. Ezt követik a jellemz scle-

reidák, a vastag falakat átjáró csatornákkal. A maghéj két

sejtsora közül a fels, illetleg a küls chlorophyllt tartalmaz.

Táplálószövet nincs. A csíra egyenes, eltérést nem mutat.

A szakosztálynak 1908 márczius 11-én tartott ülésébl.

Rapaícs R.: Elzöldült csillagfürtvírág,

A kassai M, K. Gazdasági Akadémia botanikus kertjében az

amerikai hazájú Lupinus perevMis egy tökéje az idén július havában

másodszor is virított ; azonban a második virágzás virágai abnormáli-

san fejldtek : el zöldültek. Az elzöldült virágokon egyedül a csésze

nem változott meg, a szirmok lomblevélszerüek úgy színüket, mint

szerkezetüket tekintve, a porzók helyén vékony fonalak fejldtek,

a melyek hamarosan elszáradtak a nélkül, hogy virágport termeltek

volna ; a termlevél a fürt alsó felében, a szokottnál jóval nagyobb
hosszúságától eltekintve, rendesen a fürt középs felében mindinkább
kiterül és lomblevéiszerü, míg végül közvetlenül a fürt csúcsa alatt

lev virágok termlevele teljesen megfelel valamely páratlí<nul szár-

nyasán osztott lomblevélnek azzal a feltn sajátsággal, hogy a levél

csúcsán lev levélke aránytalanul ersebb fejlettség, mint a többi.

Az elzöldülésnek éppen ez az utóbbi körülmény kölcsönöz jelent-

séget, a mennyiben újabb bizonyítékot szolgáltat a Brogniart-
Celakovsk y-féle foliolaris elmélethez.

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 5. füzet. 19
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IRODALMI ISMERTET.
Zelenyák János, A gyógynövények hatása és használata. Szerz

kiadása. A szerzt a jelen munka összeállításánál azon czél vezette, hogy

a nálunk term gyógynövényeket, melyek nagyrészt feledésbe mentek, ismét

bevezesse a házi használatba. A bevezet részben mvelési szabályokat ad;

itt a növényeket egy- és kétnyáriakra, évelkre és fanemü gyógynövényekre

csoportositja. Az egyes növényekrl megmondja, hogy milyen talajba és

mikor vetendk, valamint hogyan kell a kikelt növényt gondozni és begyj-

teni. Végül a kész árának kereskedelmi értékét is felhozza; ez persze igen

változó, de mégis tájékozásul szolgálhat. A botanikai elszóban az egyes

növényi részek leírásával foglalkozik: csak az a kár, hogy itt — a mint a

használt irodalom felsorolá.sa is bizonyítja — az újabb botanikai tankönyve-

ket nem vette tekintetbe; ennek tulajdonítható bizonynyal, hogy sok oly

determinativát használ, melyet a botanika mai álláspontján már nem fogad el.

A szöveg legnagyobb részét a gyógynövények fejezetkinti tárgyalása képezi.

A növény leírását a szerz a Wágner-féle atlaszból veszi át, ehhez hozzá

fzi a használatát, megemlítvén, mily betegségek ellen és mily betegségek-

ben használható az illet növény úgy belsleg, mint külsleg. A munka
harmadik részében a különböz betegségek vannak betrendben felsorolva

és mindegyik után ott találjuk azon növények neveit is, melyeket a szerz

az elbbi részben az illet betegség ellen ajánl. A munka végére a Hoflf-

mann—Wagner féle atlasznak 40 táblája van csatolva. A szerz már az

elszóban kiemeli, hogy nem akarja az orvost pótolni és a közönséget a

kuruzslásra megtanítani — mert az orvosi tanácsot okvetlenül ki kell kérni —
hanem inkább a sok titkos csudaszert kiszorítani azáltal, hogy a laikus

közönség figyelmét, melynek ezen könyvet összeállította, felhívja a növények-

ben rejl s ez id szerint elfelejtett gyógyerökre.
Augusztin B.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet ; Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Anonymus: A burgonya két veszedelmes betegsége. — Gazdasági

Tanácsadó. II. évf. 1908., 74—75. old.

A Champignon-gomba termesztésérl. 18 ábrával. — Gazdasági

Tanácsadó. II. évf. 1908., 65—66. és 69—70. old.

A moha szerepe az erdben. — Gazdasági Tanácsadó. II. évf.

1908., 83. old.

A lombhullatás. — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908., 347—

350. old.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-

tannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-

lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. fSzerk.)
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— — Látogatás a szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai inté

zetben. Megfigyelések és javaslatok. — Borászati Lapok. XL. évf. 1908.

338—339. old.

Barna Balázs dr. : A burgonya újabb betegségei. 4 ábrával. —
Mezgazdasági Szemle. XXVL évf. 1908 , 397—403. old.

— — Ujabb adatok a gyümölcsfa kártevi ellen való védekezésrl. —
Mezgazdasági Szemle. XXVI. évf. 1908., 168—171. old.

C o 1 a X : Néhány ritkább Orchidea-különlegességrl. — Kertészeti

Lapok. XXm. évf. 1908., 273—277. old.

Csopey László, ifj.: A napfény hatása a baktériumokra. —
Uránia. IX. évf. 1908., 242—243. old.

Dicenty Dezs: A klorozisról. — Borászati Lapok. XL. évf

1908., 298—289., 332—334., 350—351. és 367—368. old.

Entz Géza dr., i d. : Az alkohol hatása a növényekre és az álla-

tokra. 10 rajzzal. — Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 593

—

605. old.

Forenbacher Aurél dr. : Vegetacione formacije Zagrebacke

okoline. Zágráb, 1908. Tisak dionicke tiskare. 80 old. 8-rét.

Francé Rezs: Lamarck elméletének hatása az újabb élettudo-

mányban. 1 képpel és 2 rajzzal. — Pótfüzetek a Természettudományi Köz-

lönyhöz. XL. köt. 1908., 81—120. old.

Glück Lajos dr. : A semen Colchici, Sabadillae, Sinapis nigra és

Sinapis álba porának mikroskopiumos vizsgálata. — Gyógyszerészi Értesít.

XVI. évf. 1908., 624—627., 682—684., 702—703. és 722—725. old.

Gugler Wilhelm: Die Centaureen des ungarischen National-

Museums. Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Centaurea und

der ihr nachst verwandten Genera. Taf. 1. — Annales Musei Nationalis

Hungarici. Vol. VL 1908., pag. 16-297.

Gyulai Gyula: A káli a növényvilágban. — Kertészeti Lapok.

XXUI. évf. 1908.. 344—347. old.

Hanusz István: Növény - idjósok. — Az Idjárás. XII. évf

1908., 197—198. old.

Hints Zoltán dr. : Néhány hivatalos gyümölcs porának mikro-

skopiumi vizsgálata. — Gyógyszerészi Értesít. XVI. évf. 1908., 503—504.,

563—564., 583—586. és 604—606. old. — Gyógyszerészí Hetilap. XLVH. évf.

1908., 367—370., 398—401., 433—434., 446—447. és 466—467. old.

Kardos Árpád: Hazai cseresznye- és meggyfajták. — Kertészeti

Lapok. XXXm. évf. 1908., 277—278. old.

Kerékgyártó Árpád: Eranthis hyemalis Salsb. elfordulása

Budapesten. — Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 191—192. old.

Kövessi Ferencz dr. : Észrevételek az erdei fák nitrogén fel-

vétele czímü tanulmányhoz. — Erdészeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 1099—
1112. old.

Magyar Gyula: Ével növényritkaságok. — Kertészeti Lapok.

XXni. évf. 1908., 330—334. old.

— — Kertészeti útirajzok. Antibes—Villa Thuret. (Folytatás.) —
Kertészeti Lapok. XXHI. évf. 1908., 271—273. és 326—330. old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : A budapesti egyetemi növény-

19*
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kert érdekes virágzó növényei. V. közi. 2 ábrával és VI. közi. 2 ábrával. —
A Kert. XIV. évf. 1908., 543—547. és 572—577. old.

Moesz Gusztáv dr. : Brassó vidékének és a Rétyi Nyir Cypera-

cea-i. — Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 182—191. old.

Páter Béla dr. : A kolozsvári m. kir. gazdasági akadémia gyógy-

növénytelepéröl. — Kisérletügyi Közlemények. XI. köt. 1908., 440—456. old.

Pósch Károly: A górcs a kertészeti növényvédelem szolgála-

tában. — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908., 339—343. old

Rapaics Raymund dr. : A sisakvirágok a kertészetben. I —
A Kert. XIV. évf. 1908., 706—708. old.

Világító gombák. — Uránia. IX. évf. 1908., 442—443. old.

Römer Gyula: Der Wert von Naturbeobachtungen in der Schule.

— Programm der evangelischen Madchenschulen U. B. in Brassó. Nr. 24.

Am Schluss des Schuljahres 1907—1908. veröffentlicht vom Direktor Kari

Thomas. Brassó, 1908. Buchdruckerei J. Gött's Sohn. 66—73. old.

Sajó Károly: Beltenyésztés ós keresztezés. 1 képpel. — Uránia.

IX. évf. 1908., 450-455. old.

— — Melegföldövi mivelt növények. 4 képpel. — Uránia. IX. évf.

1908., 309—317. és 427—438. old.

Schilberszky Károly dr. : A gyümölcsfák virágbiológiája és

termékenysége. — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908., 334-335. old.

— — A hazai növények meghatározására alkalmas külföldi illusztrált

könyvek. — Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 589. old.

— — A Málj^a-félék fertz klorózisáról. — Kertészeti Lapok.

XXni. évf. 1908., 344. old.

A steppe-területek jellege. — Természettudományi Közlöny.

XL. köt. 1908., 635. old.

A szltke chlorotikus állapotáról. — Borászati Lapok. XL.

évf. 1908., 200—201., 216—217., 236-237. és 255—256. old.

— — A szltökének baktériumos mézgásodása. 1 ábrával. — Borá-

szati Lapok. XL. évf. 1908., 692—693. old.

— — A tápióka és szágó. — Természettudományi Közlöny. XL. köt.

1908., 589. old.

— — Az almafák korompenésze és okozója. — Természettudományi

Közlöny. XL. köt. 1908., 589. old.

Az anthoczián elfordulásáról és élettani szerepérl. — Pót-

füzetek a Természettudományi Közlönyhöz. XL. köt. 1908., 155— 157. old.

Gyilkos galócza. — Természettudományi Közlöny. XL. köt.

1908., 590. old.

Lisztharmat Evonymus japonica-n. — Kertészeti Lapok. XXIII.

évf. 1908., 343. old.

Phoma oleracea okozta kelkáposzta-betegség. I—II. — A Kert.

XIV. évf. 1908., 583—5S5. és 620-621. old.

Rózsafa-rák. - Kertészeti Lapok. XXIU. évf. 1908., 344. old.

Veszedelmes gombabetegség. (Pionnotes Cesatii (Thüm.) Sacc.) —
Borászati Lapok. XL. évf. 1908., 583. old.

Védekezés kétféle tulipánbetegség ellen. — A Kert. XIV, évf.

1908., 653. old.
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Simonkai Lajos dr. : Magyarország és a vele délnyugaton kap-

csolatos területek shonos, valamint kultivált Acer-einek foglalata. (Con-

spectus Acerorum, in Hungária, terrisque Balkani-septentrionalis Hungáriáé

adjacentibus, spontaneorum et cultorum.) 12 (az eredetiek nyomán kiseb-

bített) ábrával. — Növénytani Közlemények. VII. köt., 1908., 141—182. old.

Spergely Béla: A növényi secretum-tartókról. — Gyógyszerészi

Hetilap. XLVn. évf. 1908., 655—657., 670—673., 690—692. és 704—705. old.

Szabó Zoltán dr. : A budapesti egyetemi növénykert. 7 képpel.

— Vasárnapi Újság. LV. évf. 1908., 904—906. old.

Pax F. Díe Tertiarflora des Zsiltales. (Ismertetés.) — Növény"

tani Közlemények. VH. köt. 1908., 193—194. old.

Szathmáry László: A kristályos klorofill. — Pótfüzetek a

Természettudományi Közlönyhöz. XL. köt. 1908., 158— 160. old.

Szentimrey Árpád: Rovarok és virágok. 11 képpel. — Uránia.

IX. évf. 1908., 384—388. old.

Tkés Lajos: Növénytan. Gimnáziumok IV. osztálya számára.

írta : 340 képpel. Budapest, 1908. A Szent-István-Társulat

kiadása. 216. old. 8-rét.

Vértes Bódog dr. : A semen Lini, Stramonii, Hyosciami és Fába

calabarica porának mikroskopiumos vizsgálata. — Gyógyszerészi Hetilap.

XLVIL évf. 1908., 479—481., 494—496., 628—629. és 641—642. old.

Zelenyák János dr. : A gyógynövények hatása és használata.

írta és kiadja Budapest, 1908. Stephaneum-nyomda r.-t. LU. +
256. old. 39 táblával. 8-rót.

Zemplén Géza dr. és Roth Gyula: Adatok az erdei fák

nitrogén felvételéhez. (Beitrage zur Stickstoffaufnahme des Waldes.) 14

táblával. — Erdészeti Kísérletek. X. évf. 1908., 1—61. old.

b) Külföldi irodalom :

Justin, Kajko: Ein botanischer Sommerausflug in das Velebit-

gebirge. — Mitteilungen des Musealvereins für Krain. Jahrg. XVIH. 1905.,

Heft I. u. n., Seite 1—13.

K r n f e 1 d, Dr. E. M. : Anton Kerner von Marilaun. Lében und
Arbeit eines deutschen Naturforschers von Mit einem Geleitwort

von Prof. Dr. R. von Wetistein. Mit 25 Abbildungen im Text und auf

Tafeln, sowie 3 faksimile-Beilagen. Leipzig, 1908. Chr. Herm. Tauchnitz.

Seite XX. + 392. 8°.

Linneo en Espana: Homenaje á Linneo en su segundo Cente-

nario 1707—1907. Zaragoza, 1907. Mariano Escar. Pag. 528 et lam. 30. 8».

A m botanikai adatot is tartalmaz, néhai Haynald Lajos biboros érsekre

vonatkozólag.

Pantu Zách. C. : Contributiune la Flóra Bucegilor. Cum. tab. 2.

Bucure^ti, 1907. Instit. de arte grafice Carol Göbl. Pag. 32, 4". — Extrás

din „Analele Academici Románé" Seria II. Tom. XXIX. Nemo»-iie sectiunii

§tientifice.
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
Az 1908. éri november hó 11-én tartott 141-ik ülésnek jegyzökönyre.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz :Moesz Gusztáv.
1. Augusztin Béla: A fenygyantatermelés Magyarországon

czím eladásában felhívja a szakosztály figyelmét azon körülményre, hogy
hazánkba a fenyögyantát és annak termékeit évenkint több mint két millió

korona értékben hozzák be. Leginkább Francziaországból, Észak-Ameriká-

ból, Oroszországból, továbbá Ausztriából és Németországból. Fképpen a

Pwws-félék szolgáltatják a gyantát. Nem volna-e lehetséges ezen czikket

nálunk is elállítani? A Pinus süvestris nálunk körülbelül 300,000 holdnyi

területen fordul el, de eredményesen gyantát termelni csak Vas megyében
volna lehetséges, hol több mint 100,000 holdon van erdei feny. Leg-

gyakoribb fenynk a lúczfeny, mely nálunk kb. 2 millió kat. holdat

foglal el. Azt állítják, hogy e fa a külföldön kevés gyantát szolgáltat.

Eladó vizsgálatai hazánkra nézve más eredményeket mutatnak. A Gyalui

havasokban Albák és Vidra környékén a lúczfeny gyantáját kb. 15 cm.

hosszú és 3—4 cm. széles fenyökéregtokokban hozzák forgalomba. A
Bihari hegységbl szintén kapott mintegy 10 kilogramnyi mennyiséget.

E gyanták minsége jó, bár terpentinolaj tartalmuk a czélszerütlen gyjtés
következtében kevés. Fogaras vármegyében néha úgy nyerik, hogy az el-

halófélben lev fenyfa törzsét megpörkölik. Máramaros megyében meg-

kísérelték a franczia gyantázási módszert és a lúczfenynél meglepen jó

eredményt értek el. Kívánatos volna, ha ezen iparág nálunk is meghonosodna,

mert éppen azon lakosságot juttatná keresethez, mely a legszegényebb.

A gyjtésnek csak egy akadálya van, hogy nálunk az erdt túlságosan

rzik a vadászat miatt. Pedig ha az erdt gyantázás czéljából bérbeadnák,

a tízszeresét is jövedelmezné a vadászbérlet összegének A népet ki kellene

oktatni a helyes gyantázási eljárásra és csak a fák kivágása eltt 10 - 12

évvel kellene a gyantázást megengedni, euyrészt mert ekkor a fa értékét

már nem csökkenti, másrészt mert ekkor legbvebb a gyantafolyás.

Hathalmi Gabnay Ferencz: Igaz, hogy az erdtörvény

szigorú, de meg kell gondolnunk, hogy e törvény életbeléptetése eltt az

erd a Csáki szalmája volt. Sehol annyi visszaélés nem történt az erd ki-

használása körül és sehol annyi kipusztult erdség, mint éppen nálunk.

Igaz az is, hogy a vadászat jövedelme igen csekély az erdészet jövedelmé-

hez képest. Hogy a gyantázás gyengíti a fát, az bizonyos, és erre vonatkozólag

példákat hoz fel, de bizonyos korlátok közt meg kell engedni. A kihasználás

eltt 10—15 évvel megkezdett gyantázás nem árt a fa értékének.

Simonkai Lajos felhívja a szakosztály figyelmét azon tapaszta-

lására, hogy a lúczfeny nem termel mindenütt egyformán sok gyantát.

így a Biharhegység nyugati részén alig van gyanta, míg Vidra és Szkesrisora

felé a gyantaképzdés igen ers. Czélszerü volna azért a gyantatermelés szá-

mára egyes területeket kihasítani, hol a termelés gazdaságosabbnak ígérkezik.

Augusztin Béla örvend S i m o n k a i L. felszólalásának, mert

ezzel megersítést nyer az sejtése, hogy a gyantatermelés nem minden

vidéken egyforma.

Hathalmi Gabnay Ferencz kifejti, hogy a gyantakópzödég
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Összefügg a talajjal is. Máramarosban a lúcz, ha hagyják, 300 évig is elél.

A kertben gyorsan vastagodik, de rövid élet. Máramarosban az évgyrk
igen keskenyek, de bven képzdik a gyanta; a kertben az évgyrk
szélesek, de nem hoznak gyantát.

2. Bernátsky Jen: Iristanulmányok czímen elzetes közle-

mény gyanánt néhány adatot említ a hazai Iris és a velk közel rokon

külföldi Iris-fajokra vonatkozó tanulmányából. Elször is foglalkozik az

Iris graminea-\a.l s a hozzátartozó fajokkal (J. Pseiidocyperus Se h u r,

/. Sintenisii Janka, /. larea Janka, /. Urumovi Vei.), a melyek fleg

a Balkánfélsziget északi részén élnek s közülök az I. Pseudocyperiis hazánk

délkeleti részén is elfordul. Az I. Reichenbachi Heuff, I. bosniaca

B e c k és /. serbica P a n c. szinten olyan fajcsoportot alkotnak, a melyek-

nek középpontja a Balkánfélsziget északi része és hazánk délkeleti része.

Azt a benyomást nyerjük tehát, hogy ez a terület némely fajcsoport ki-

fejldésére nézve fontos terület. A középeurópai flórában régóta ismeretes

fajok közül nem egy shonos e területen s innen származott el Európa

többi részébe. Eladó végül megállapítja, hogy nálunk, valamint Ausztriá-

ban az I. spuria-i, mely nyugati növény, az I. subbarbata helyettesíti, s

hogy a tordai Iris tipikus I. arenaria, nem pedig I. ftavissima, a mely

különben az elbbivel közeli rokonságban van, de csak túl az Urálon fordul el.

3. Hollendonner Ferencz: Az Alyssum Arduini szárának

anatomiájá-\a.\ foglalkozva, vázolja az elsdleges állapotoknak a másod-

lagosan vastagodó szárban bekövetkez elváltozásait. A már kezdetben is

teljes cambiumgyr befelé edényeket, nagymennyiség celluloza-falú fa-

parenchymát és körben elhelyezked libriform csoportokat választ le.

A dipleurikus paracambium kialakulásának a helye a levél insertiósikja és

innen terjed tovább az epidermis alatti kéreg els sejtsorában A vastago-

dást gátló sklereida-csoportok kiküszöbölésére külön phellogen alakul, á

mely késbb a régi phellogenhez csatlakozik.

4. Moesz Gusztáv: „Néhány bevándorolt növényünk" czimü el-

adásában szól a Solidago serotina Ait, az Erechthites Jderacifolüis (L.)

R a f f. a Matricaria suaveolens (P u r s h) B u c h e n a u, az Amarantus
albus L. ; és az Elodea canadensis Rich. et Michx. növényeknek hazánk-

ban való terjeszkedésérl.

Mágocsy-Dietz Sándor felhívja az eladó figyelmét arra, hogy

Elodea canadensis a Kelenföldön is van, egy régi téglavet medenczéjében.

Hogy e növény már nem terjeszkedik oly ersen, mint régebben, abban a

halaknak is nagy részük van. A halak ugyanis kikezdik az Elodea tenyész-

kúpját. Az egyetemi botanikus kert azon medenczéibl, melyekben hal is volt,

kipusztult, míg azon medenczékben, melyekben hal nem volt, szépen megmaradt,

Végül megemlíti, hogy Ung és Bereg megyékben, patakok mentén a

Budbeckia laciniata L. terjeszkedik.

Tuzson János felszólalásában ismerteti a Xanthium italicum Mor.

elfordulását Ó-Becse környékén, a hol azt Kovács Ferencz pléb. gyjtötte.

Símonkai Lajos kifogásolja az eladás czímét, mert az eladás-

ban nemcsak bevándorolt, hanem behurczolt növényekrl is szó volt.

Szabó Zoltán hozzászólásában rámutat arra, hogy Európa is

viszonozza az Amerikából kapott behurczolt növényeket. Ilyen kihurczolt
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növény a Kn. arvensis (L.) C o u 1 1, var. glandulosa F r o e 1. f. subacaulis

S c h u r, melyet C o 1 1 i n s gyjtött Észak-Amerikában.

5. Hathalmi Gabnay Ferencz indítványozza, hogy tekintettel

az elrehaladott idre, Rapaics Raymund értekezése az Aquilegia

nemzetségrl, tétessék a jöv ülés tárgysorozatába. A szakülés ily értelem-

ben határoz.

A szakosztály 1908. évi decz. hó 9-én tartott 142. ülésének jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : Moesz Gusztáv.
1. Elnök az ülést, melyen néhai Nendtvich Tamás rokonsága is

megjelent.megnyitjaésüdvözli aszép számban megjelent tagokat és vendégeket.

2. Róna Jen (Pécs.) : Emlékezés Nendtvich Tamás- ról.

Felolvassa Tuzson János. Róna Jen kegyeletes szavakkal emléke-

zik meg Nendtvich Tamás- ról, ki ezeltt egy félszázaddal hunyt

el. Munkálkodásának emlékét öt dolgozat és a Magyar Nemzeti Múzeumban
elhelyezett gyjteménye rzi.

3. Augustin Béla: Ujabb eszközök ismertetése. A Reichert-
féle ultramikroszkop jóságát több praeparatum bemutatásával illusztrálja.

Bemutatja továbbá a Schmidt- és a Franki -féle spektroszkópot.

4. Moesz Gusztáv: Magyarország Cordyceps-eiröl tart eladást.

Bogáron, hernyón, bábon él Cordyceps-ünk három van : C. müitaris (L.)

Link; C. entomorrhiza (D i c k s) F r i e s és a G. clavulata (S c h w.)

E 1 1 i s e t E v e r h.

5. Rapaics Raymund: Az Aquilegia nemzetség-r'ó\ írt tanul-

mányát Moesz Gusztáv terjeszti el. E génuszban három rokonsági

kört lehet megkülönböztetni, az A. parviflora, az A. leptoceras és az

A. vulgáris rokonsági körét.

6. A szakosztályi ügyek során jegyz elterjeszti a szerkeszt-

bizottság következ indítványát : „Mondja ki a szakosztály, hogy tekintet-

tel a nyomtatási költségek emelkedésére, a papiros drágulására, a nyújtott

ivek, rajzok és táblák nagyobb számára, és azon kívánságtól vezéreltetve,

hogy ezentúl még többet nyújthassunk folyóiratunkban, 1909. évi jan. 1-töl

a növénytani folyóirat elfizetési ára 3 kor. helyett 5 korona ós az ezentúl

belép alapítók dija 50 kor. helyett 100 kontna legyen." A kérdéshez

Szabó Z., Hathalmi G. és Mágocsy-Dietz S. szólnak hozzá.

Ezekután a szakosztály a szerkesztbizottság indítványát elfogadja. Jegyz

elterjeszti a szerkesztbizottság második indítványát : „Mondja ki a szak-

osztály, hogy a szakosztály folyóiratának mostani czime : „Növénytani

Közlemények'" alkalmasabb czímmel cseréltessék fel. Ajánlja a „Botanikai

Közlemények'' czímet. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy folyóiratunk a kül-

földön ismeretesebbé váljék és inkább figyelembe vétessék, mint eddig".

A megindult élénk vitában részt vettek Kerékgyártó B.,BernátskyJ.,

Szabó Z. , KleinGy., Kümmerle J. B. és Tuzson J. Ezután a

szakosztály elfogadja a szerkesztbizottság második indítványát is ; azzal

a hozzátevéssel, hogy a „Beiblatt" czíme is megfelelen helyettesítend

vagy elhagyandó, mely utóbbi kérdés megoldását a szerkesztbizottságra bízza.

Megjelent 1909 januárius 12-én.


