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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.


