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

IX. KÖTET. 1910. VI 25. 3. FÜZET.

Szabó Z. : Ujabb hístologíaí és fejldéstani megfigye-

lések a Knautía génusz fajain.^

— Két tábla rajzzaL —

Eddigi, a Knautia gémisszal foglalkozó munkáim* elsejében

röviden megvilágítottam már e génusz histologiai jellemvoná-

sait. Azóta azonban a budapesti egyetemi növénytani intézetben

és kertben alkalmam nyílt ezirányú tapasztalataimat bvíteni, úgy
hogy a jelen alkalommal, — addig is, amig teljes monographiám
megjelenhet, — néhány fontosabb eredményrl számot adhatok

1. Az involucrum levelei és a vaczok. A virágzati vaczok

és involucrum-leveleinek histologai szerkezetében igen jelents

és kiemelked jellemvonás rejlik a Knautia génusz egyes rend-

szertani csoportjainak elkülönítésére nézve. Morphologiai alapon a

három {Lychnoidea, Tricheranthes, Trichera) algénuszokat már
régebben elkülönítették, mint elz munkáimban kimutattam. Azóta

legújabban Van Tieghe m^ foglalkozott a Dipsacaceáh össze-

hasonlító morphologiájával, de az algénuszok megkülönbözte-

tésében a régieknél nyomósabb okokat kimutatni nem tudott.

A Lychnoidea, Tricheranthes és Trichera algénuszok fész-

kének már küls morphologiája is sejtetni engedi a bels
histologiai különbségeket.

A Lychnoidea monotypikus algénusz Knautia orientális

L. faját vizsgáltam, az eredményeket a következkben foglal-

hatom össze : A virágzat 4—12 (tehát kevés) virágú, az invo-

lucrum levelei rendesen egy sorban elhelyezvék. Ennek következ-

tében a vaczok kicsiny, korongszer, lapos, tömör, szrözet kisebb,

vékonyabb szrökkböl áll. Az involucrum levelei felállók, igen

^ Kivonat szerznek a Szakosztály 1909. évi márcz. hó 10. és április hó
14. ülésein tartott eladásaiból.

- Monographie der Gattung Knautia (Englers botan. Jahrbücher Bnd.
XXXVL (1905) 389—442) ; Index criticus specierum atque synonymorum
generis Knautia (L.) Coult. (Beibl. zu den botan. Jahrb. Bnd. XXXVIII. Nr.

89. Heft. 4/5. 1—31. old.)

^ Pb. Van Tieghe m, Remarques sur les Dipsacacées. (Annales
des Sciences naturelles. Tom X., 9. Serié, novembre 1909. p. 148—200.)
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134 SZABÓ z.

merevek, széleik vályúszeren begörbültek, s a virágokat szorosan

körülveszik. Ez a szerkezet histologiailag is támogatva van. Az invo-

lucrum-levelek alapja ersenfelvan duzzadva, nagy parenchymarikus
párnát alkot, a mely párna egész szélességében és vastagságában
csatlakozik a virágzati kocsány elsdleges kérgéhez (II. 1. 10. rajz).

A szárból kihajló edénynyalábokat tömör, soksejt sklerenchyma-

kötegek kisérik, melyek fareaktiót adnak. A levelek bels felü-

letén ers. fareaktiót adó kurikularéteg észlelhet (II. t 13., 14. rajz).

Ezeknek a berendezéseknek fontos biológiai jelentségük is

van. A Knauiia orientális csészéje nincs ellátva azokkal a sertékkel,

a melyekkel a Trichera algénusz fajai fel vannak fegyverezve,

miért is a virágoknak, különösen bimbókorban való támogatását

ilyen szervek nem teljesíthetik, hanem ezt a szerepet az invo-

lucrum levelei veszik át, melyek a bennük futó 10—14 skleren-

chyma köteg kölcsönözte merevség által kell védelembe fogadhat-

ják a virágokat. E merevség azonban a mennyire hasznára van a

bimbónak, virágnak, érni kezd termésnek, annyira kárára van

az érett termésnek, a mely nem tudna szabadulni az involucrum-

levelek merev, összehajló öblébl. Ezen a bajon segít az elbb
említett levélpárna. A míg a többi Knautia-fsijiml a termés ére-

déséig, st azután is a vaczok és az involucrum zöld, él marad,

addig a Lychnoidea algénusznál a termés lassú érésével kap-

csolatban a kocsány fels része az involucrummal együtt kiszárad,

a mely kiszáradással kapcsolatban az involucrum leveleit támasztó

levélpárnák turgescens állapota megsznik, azok összeesnek,

helyükön ízület keletkezik, a levelek táuyérszeren kihajlanak,

s a terméseket kihullatják.

A Tricheranthes algénusz {Knauiia integrifolia) virág-

zata több virágú mint a Lychnoidea-é, involucrum levelei szét-

ha.jlók, lágyabbak. A vaczok már egy kissé domborodik, de

inkább szembetn az egyes virágokhoz külön kiemelked dudor,

úgy hogy azok egy kissé kocsányosoknak tnnek fel. A csésze

a Tricherákat jellemz merev hosszú szálakat szintén nélkülözi,

csak egyes változatok bírnak hasonló képletekkel ; a vaczok serte-

szrei azok, melyek a fejld virágok között a merevít szerepet

viszik. A 2—3 sorban álló involucrum levelek alapja csak igen

kevéssé duzzad fel, s ez a kis duzzanat sem csatlakozik teljes széles-

ségében a kocsányhoz, hanem a kocsány felé összehúzódik, s ízülettel

csatlakozik ennek kérgéhez. (11. t. U. rajz.) E szerint az involucrum-

levelek nincsenek turgescens, duzzadt párnával alátámasztva, ha-

nem széthajlók, sklerenchymarostok nincsenek benne, szilárdításuk-

hoz csak az járul hozzá, hogy az edénynyalábok fölött az epidermis

alatt (II. 15., 16. rajz) 8—Í2 sejtbl álló egy sornyi vastagabb falú

hypoderma fut. Az epidermis kutikulája fareakciót nem mutat.

A Trichera algénusznál a vaczok majdnem teljesen göm-

hös^ belül üreges. (II. t. 12. rajz.) A gömb alsó feléhez a fel-

levelek több sora (3-4) illeszkedik, melyek közül a külsk alapja

kissé felduzzad, de valiamennyi ízülettel csatlakozik a kocsányhoz.
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Stereoma vag,}' hypoderma nem mutatható ki, csak a levél köze-

pén lev fübb, az elbbi algénuszokhoz képest sokkal fejlettebb

edényuyalábok felett, a küls oldal epidermise alatt láthatunk 3—

6

vastagabb falú sejtet. (II. t. 17., 18. rajz.) A brakteák ennélfogva

lágyak, visszahajlók, a bimbók, virágok támogatására a csésze

szálkái szolgálnak. A vaczok jelentéktelen szrözet.

E vizsgálatok alapján a három algénusz következképen
állitható táblázatba:

A) A vaczok lapos, az involucrum-levelek duzzadt

alapi részszel támaszkodnak a kocsányhoz, lemezük fel-

álló, merev, vályúszerííen hajlott, belsejében a lü—12

alig fejlett edénynyalábot sklerenchymakötegek kisérik I. Lychnoidea.

B) A vaczok domború, az involucrum-levelek Ízü-

lettel csatlakoznak a kocsányhoz, lágyabbak, laposak

;

o I az involucrum-levelek széthajtok, az edénynyalá-

bok fölött 8—12 sejtbl álló hypoderma sejtsor fut . . II. Tricheranthes.

b) SLZ involucrum-levelek visszahajlók, az igen fej-

lett edénynyalábokat 3—6 vastagfalú st-jt függeszti az

epidermishez III. Trichera.

2. A virágzat. A rügy tenyész kúpjának csúcsát a virágzat

kezdeménye zárja be. Kezdetben ez félgömbös, a melyet a már er-
teljesebben fejldött involucrum-levelek vesznek körül. Az egyes

virágok kezdeményei akropetális-spirális sorrendben jelennek meg
a virágzat kezdeményén A virágkezdemények nem fejlödnek

azonban egyenletesen és fokozatosan, hanem leghamarább fej-

ldik a spirális legalsó kanyarulata, azután 1— 2 kanyarulat fej-

ldésében visszamarad, s a félgömböt felez spirális mutat csak

ismét erteljesebb fejldést. (I. t. 1—3, 9., 10. rajz.)

3. A virágkezdemények kezdetben félgömbös dudorok, majd
megnyúltak, a növekedés folyamán egymáshoz szorulva oszlopo-

sak lesznek. (I. t. 4—5. rajz.) Az egyes virágrészek megjelenése

nagyjában megegyezik azzal a menettel, a melyet P a y e r ^ más
Dipsacaceae nem zetségeknél konstatált.

Legelbb is az involucelhim négy dudora (I. t. 5. rajz i) jelenik

meg median-transversális elhelyezésben, a melyek késbb közös

alappal növekednek tovább. Habár az involucellum nem tartozik a

szorosan vett virághoz, de fejldésében és késbbi élethivatásában

annyira egybeforr a virággal, hogy czélszerbb szerkezetét a virág-

részekkel együtt, e helyen szemügyre vennünk. Az involucellum nem
egyéb négy egybenít fellevélnél, a mint azt már Buchenau,"
Payer, (i. m. 629- old.) Pénzig,^ C e 1 a k o v s k y,* vizsgálatai

alapján elz munkámban is említettem, de a mikor tévesen

E i c h 1 e r-t is a négy felleveles magyarázat hívének jeleztem, üjab-

' Payer Traité d'organogénie de la fleur (1857) G29. old 131 tábla.

Részletesebb irodalom : E i c h 1 e r, Blütendiagramme I. (1875) 278. oldal.

2 Buchenau, Botan. Zeitung (1872) 359. old.

^ Pénzig, Atti della Societá dei Naturalisti di Modena III. (1884.)
* C e 1 a k o V s k y. Über den Blütenstand von Morina und den HüU-

kelch der Dipacaceen. Botan. Jahrb. XVII. (1893) p. 395—418.

12*
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banVan Tieghem is (i. m. 171. old.) a négy felleveles magya-

rázat mellett döntött a négy meristelébl következtetve. E i c li 1 e r

(i. m. 278. és küv. old.) ésHöck^ felfogásával ellentétben, a kik

két fellevelet látnak az involucellum fellépésében. Utóbbi szerz

újabb munkájában szintén hajlik a 4 felleveles magyarázat felé.

Vizsgálataim határozottan a négy levél mellett tanúskodnak,

a melyek egyidben mint négy médián és transversálisan elhelye-

zett dudor keletkeznek. E mellett bizonyít a Van Tieghem
általt tapasztalt adat, a minden dudorban külön keletkez négy

önálló ^meristele" is.

Az involucellum szövetei meglehets nagy változásokon

mennek át a fejldés folyamán. A nyiló virág involucelluma,

mely zárt csövet alkot, már többféle szövetet enged megkülön-

böztetni (II. t. 4. rajz).

A kívülre es epidermis radiális irányban nyultabb, mint

a befelé néz, továbbá sr szrözettél fedett. A küls epidermis

alatt egy sejtréteg következik, mely tangentialis irányban nyúlt

vékonyfalú sejtekbl áll. minden egyes sejtjében egyedülálló cal-

ciumoxolat kristályt tartalmaz. A mesophyllum többi szövete paren-

chymatikus, de a' kifelé es 4—6 réteg igen apró, a befelé es
2-I3 réteg tágabb üreg sejtekbl áll. melyek itt-ott buzogány-

kristályokat tartalmaznak. Ez utóbbit már Vesque- is észlelte volt.

Az involucellum négy dudoráuak szuperponálva jelennek

meg a j^á'^ta dudorai. Eleinte négy kis dudor, — a párta négy

czimpája — majd ezek közös alapi része — a párta csöve

indul fejldésnek. (I. t. 6. rajz.) A virágzat kerülete felé es virág-

dudorokon a médián ell es czimpadudor fejldik a legertel-

jesebben, míg beborítja a többi három czimpadudort, melyek

közül a médián hátulsó fejldésében leginkább visszamarad (I. t.

7_8. rajz). A két oldalsó közepet tart, s körülbelül egyforma

nagyságúvá fejldik. A virágzat közepe, csúcsa felé haladva

az egyes czimpák közötti különbség folyton kevesbedik. A kifej-

lett párta ilyenformány gamopetal, zygomorph. Histologiai szer-

kezetét tekintve (I. t. 15. rajz), izolaterális szerkezet, epidermise

papillás, különösen a czimpák bels oldalán. Bimbókorban a küls

epidermis hosszú trichomákat is visel (I. t. 8. rajz), melyek azonban

késbb lehullanak, rajtuk csak a mirigyszrök és a gyenge, rövid

trichomák maradnak meg a kinyílás után. A párta csövének

alapi része duzzadt gyrként veszi körül a bibeszál alsó részét.

(I. t. 19. rajz n.) Ennek a gyrnek fontos szerepe van a neUarium

megalkotásában, a mely a virág nyílásakor fejldik ki. A párta

alapi részének gyrje ugyanis szorosan körülzárja a bibeszál

tövét, de késbb "^az érintkezési öv alsó felén a párta egyes epi-

^Höck Dipsacaceae Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV.4.

(1891) 18.5—6. old. H ö c k, Verwandtschaftsbeziehungen der Valerianaceea

und Dipsacaceen. Botan. Jahrb. XXXI. (1902) p. 405-411.
" Vesque, Caractéres des principales familles gamopetales (Ann.

sed se. nat. Paris 7 ser. I, 182. old.)
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dermis sejtjei hólyagalakúan duzzadnak fel. (I.t. 21. rajz.) Az érint-

kezési öv fels részén az epidermis sejtek normálisak, st elég

vastag falúak is, míg az alsóbb hólyagok igen vékonyak, s tel-

jesen kitöltik a bibeszál és a párta alapi gyrje közti részt.

A szirom tövén megjelen ezt a hólyagos g}'rt nektariumnak
kell tekintenünk, a mely következtetést nemcsak a histologiai

szerkezet, de a biológiai megfigyelés is igazol. A hólyagos övön
felül a párta töve még egy darabon körülfogja a bibe tövét,

s mintegy kapilláris csövet alkot, a melyen át a nektár felszivárog

a párta csövének alsó részébe és ott meggylik. A virágra szálló

lepkék szívókájukat valóban a párta csövének mélyébe eresztik,

a mint azt számos alkalommal több fajon megfigyelhetttem.

A Dipsacaceák nektariumáról eleddig különböz vélemény
volt elterjedve. W a r m i n g ^ csak annyit említ, hogy a „Honig wird

von einem Ringé rings um den Grund des Griffels ausgeschieden".

Ebben a megjelölésében mindenestre közelebb jár a valósághoz,

mint B n n i e r,- a ki a nektariumot az involucellum csrén keresi,

és extraflorális nektariumot ír le, bár a czukortartartalmat helyesen

kimutatja egészen a párta tövéig. Az involucellum emiitett része

már az imént kifejteit histologiai okoknál fogva sem lehet nekta-

rium, de különben is a virágzás idején a csr annyira még nincs is

kiemelkedve, mint Bonni er rajzában. Különben is a csésze

maga is, de az involucellum sr sertéi is tökéletesen elzárják

az utat a Bonni er-féle nektáriumhoz, ügy hogy ahhoz a lepke

hozzá sem férhet. Megfigyeléseim szerint a lepkék szívójukat a

párta csövének mélyére, s nem az involucellumhoz nyújtják.

A csésze fejldése igen visszamarad a többi virágréfzhez

mérten. A mennyii-e ezt a vizsgálatok megítélni engedik, késbb
is indul fejldésnek, mint a párta (I. t. 6. rajz cs.). A párta czinipái

már majdhogy összeborulnak, mikor az els csészedudorok meg-
jelenése megállapítható. Nyolcz, vagy a négyes szám többszörö-

sének megfelel számban jelentkeznek a dudorok, melyek közül

4 a median és transversalis síkban jelenik meg, a többi ezek
között. A csésze gamosepal, összefort része fejldésének kez-

detén csak mint kidomborodó gyr foglal helyet az involucellum

és a párta között, a melyen az egyes csészeczimpa-dudorok iát-

hatók (I. t. 8. rajz). A czimpa-dudorok késbbi kifejldésükben több-

féle alakot ölthetnek, s mint a csésze fogai jelennek meg a fejlett

csésze peremén (limbus), míg a csésze csöve (tubus) csésze-

{Lychnoidea^ Tricheranthes) vagy tányéralakú {Trichera). A csésze

fogai vagy aprók maradnak {Tricheranthes nagy része) vagy
hosszúra n}TÍlnak [Lychnoiclea), vagy 8—16—24 sertésszálkává

fejldnek {Trichera. I. t. 19. rajz cs.).

^ Warmin^, Handb. der system. Botanik; Deutsche Ausg. 2. Aufl
von M ö b i u s (1902) 434. old.

- B n n i e r, Les nectaires. Annales des Sciences nat. VIII. (1878)
137—188 old. Tab. 7., fig. 102—103 ; — Bonnier et Sablon, Cours
de Botanique. Paris (1901) 571. old. fig. 941.
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A csésze bimbókorban igen apró parenchymatikus sejtekbl
áll, a melyek csak a szálkákljan, fogakban nyúlnak meg hosz-

szabbra. A bimbó teljes kifejldése eltt a szálkák a Trichera

alnemzetségnél megkeményednek, merevekké válnak annak követ-

keztében, hogy a szálka hosszúra nyúlt parencliyma sejtjeinek

fala ersen megvastagodik, ezek prosenchymákká alakulnak (I. t.

16. rajz). A csésze szálkái alsó részében ezek a rostok a paren-

chymaszövet közepén csoportosulnak, de feljebb már kitöltik az

egész szálkát (1. 1. 17— 18. rajz). Fiatalabb, még nem érett termésen
a csésze tányérja duzzadt, zöld, a szálkák vízszintesen szétállók,

de késbb a termés megérésekor a csésze elhal, a szálkák össze-

hajlanak egy csomóvá, alapi részük és a csésze tányérja elszá-

radása folytán.

A bimbó csészéje merev szálkáinak fontos biológiai szerepe

van {Trichera). Ezek ugyanis a párta csövét szorosan körülveszik,

ehhez hozzátapadnak, s ezáltal annak merev, felálló helyzetet

adnak (I. t. 11. rajz). Abban az esetben, ha a csésze nem bír ilyen

szálkákkal, ezek szerepét részint az involucrum merev felálló

brakteái (Lycknoidea), részint a vaczok szrei (Tricheranthes) viszik.

A csésze semmiképen sem tekinthet pappusnak, mint az elter-

jedés szolgálatába álló szervnek, már az eddigiek alapján sem,

Höck (i. m, 186. old.) véleménye ellenére, de már azért sem,

mert sokkal kisebb, mint az achenium, semmiképen sincs beren-

dezve a szélbe való kapaszkodáshoz, továbbá az érett termésrl
hamar le is hull, hiszen az embryo teljes kifejldése után elszárad.

A csésze tányérja duzzadt, parenchymatikus szövetbl áll,

a melyben a radius irányában 8 edénynyaláb fut a fogakba,

sertékbe. A nyolcz fedénynyaláb a tányér pereme felé elágazik,

s egy-egy ivszer kart bocsájt jobbra-balra, a melyek a szomszédos

fnyaláb bocsájtotta egy-egy karral egyesülnek, s ismét a perem
felé hajlanak a 8 fog közé interponált fogba. Jól látható ez a

szerkezet a tányéron vízszintesen készített metszeten (I. t. 30. rajz),

a melyen észlelhet az is, hogy az említett nyolcz edénynyaláb

a tányér közepén nem egyesül, hanem lehajlik, s befut egyenesen
a term falába, a mely tulajdonképen a csésze szöveteinek

egyenes folytatása. A párta edénynyalábjai a csésze edény-

nyalábjaihoz épen az említett lehajlásnál csatlakoznak (I. t. 21. rajz).

Az andröceum dudorai a csésze dudoraival egyidejen
jelennek meg a pártaczimpákkal váltakozva, a párta csövének

alapi részén, a virágdudor csúcsával határos övben (I. t. 12. rajz).

A párta csövének növekedése ezt a négy porzódudort is fölemeli,

úgy hogy a párta és porzókör dudorainak ezentúl közös alapi

része lesz. A porzókör dudoraiból legelébb a négy igen keskeny
és rövid porzószállal bíró anthera gömbje fejldik ki és tölti be

a párta csövének bels üregét (I. t. 6., 12. rajz ant.). Engler^

^ A. E n g 1 e r, Beitriige zur Kenntnis der Antherenbildung der

Metaspermen in Jahrbüclier für wissensch. Botan. Bd. X. (1876) 301. old.
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szerint a két anthera-fél hosszanti osztódási sikjai egymást

100— 120"-os tompa szög alatt metszik, két rekesz az elüls

oldalra, kett pedig oldalt esik, a flbrovazalis nyaláb a

porzó hátsó oldalához közel fut. A filamentum csak késbb
indul erteljesebb fejldésnek, oly hosszúra növekedik, hogy

egyenes állásban el sem fér a bimbó belsejében, miért

is íl alakuan meggörbül. Egyik vége a párta csövéhez, a

másik az introrz anthera hátához illeszkedik. Az antherák

fejldésében elfordul az az eset. a melyre már G ö b e 1 ^ is

rámutatott, hogy az archesporsejtek egyenesen virágporanyasej-

tekké lesznek. Ezt magam is több esetben {Kn. arvensis, drymeia)

megfigyelhettem. Az archespor függleges sejt sora nem osz-

tódik mindig ketté, hanem sejtjei némely esetben egyenesen

virágporanyasejtté válnak, a melyekbl 4—4 specziális anyasejt

keletkezik (I. t. 22. rajz). Az antherák epidermissejtjei tág-

üregüek, a konnektivum felett a legnagyobbak A tapétaréteg

és az epidermis között két sejtréteg van (/", r), ezek közül a

brlsö (f) a tapétasejtek által elnyomatik, s a küls (r) lesz

endotheciummá. Az exothecium sejtjei papillásak, az eudotheciuméi

spirálisan vastagodottak (I. t. 23—24. rajz). A \drágporsejtek már
fiatal, zárt bimbóban kifejldnek, a mikor a theca fala csak üz

vpidermisböl és a megvastagodott endotheciumból áll. A íapéta-

sejt^'k a virágpor kifejldésekor szétroncsolódnak. A virágpor

tetraederszerüen összenyomott, az extine finoman bibircses, három
pórussal, a melyik mindegyike tszerén bibircses operculummal

bir (I. t. 25. rajz).

A gynöceum legutoljára jelenik meg a ^árágrészek fejldése

során. A pártaczimpák már teljesen összeborulnak, az antherák

dudc»rai mint négy gömb kitöltik a párta öblét akkor, midn a

gynöceum megjelenésének els jelei mutatkoznak. A virágdudor-

nak még eddig felhasználatlan apiliális része a párta és porzókör

közös alapi gyrjétl körülzártan elébb e!laposodik, majd a párta

és a porzók növekedése folytán homorú lesz (I. t. 12. rajz). Ezen
homorú csúcs médián symmetria síkjában ell és hátul egy-egy

dudor jelenik meg és pedig a két termlevél egy-egy dudora,

a melyek lassankint félhold alakban veszik körül a czentrális

pontot, a virágdudor csúcsát. A két félhold alakú termlevél-dudor

egy darabig külön növekedik. Ebben a stádiumban a médián
hosszmetszeten (I. t. 13. rajz) a két termlevél a metszet közepén

mint két, az antherák közé nyomuló hosszú dudor látszik.

A késbbi fejldés folyamán az antherák közé nyomuló két

szabad dudor fejldik a tulajdonképeni kétlebeny bibévé, alsó

részük azonban egybeforr és a bibeszálat alkotja. A két dudor

alapi legalsó része, a mely a csésze és a párta közös alapi

részével a fejldésnek lerajzolt (I t. 14. rajz) stádiumában egy síkban

van, alkotja meg a magházat. A magház a csésze és a párta

* G ö b e 1, Orgonographie 771. old.
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közös alapi részének meg-felel, 8 edénynyalábbal (I. t. 30. rajz) bir, a

mely összeköttetésben áll a csésze és a párta 8—8 edénynyalábjai-

val ; a magház keresztmetszetében médián hátul, vagy a jobboldali

diagonalisban elhelyezett magháznyalábon belül, néha a kett között

egy nagyobb, kilenczedik a magkezdeménybe futó nyaláb látható

(I. t. 32—33. rajz mktr.). A bibeszál a két dudornak megfelel két

médián elhelyezett edénynyalábot mutat (L t. 31. rajz), a melyek
apró parenchymatikus vezet szövet {rsz) által vannak elválasztva.

A vezet szövetet 3 körben elhelyezett nagyobb sejt réteg övezi,

melyre az epidermis következik. Az epidermis tágüreg, kifelé

papillás, befelé igen vastag falú. A papillák különösen a bibe

lebenyén fejldnek ki erteljesebben (I. t. 29. rajz), A termlevelek
alapi része által bezárt üreg (I. t. 13—14. rajz b) belsejében indul

meg a magkezdemény fejldése, a virág proterandrikus voltának

megfelelen, jóval az antherák kifejldése után. A Knautiáknak,
valamint az összes Dipsacaceáknak egyetlen fertilis termlevél
van csak. És pedig a Knautiáknak hátulsó termlevelük az, a mely
a magkezdemény fejldésében részt vesz, de a bibe fejldésében
is az elmondottak alapján jelents, a sterilis termlevéllel egyenl
mértékben mködik közre, a mint már az eddig is ismeretes volt,

ellentétben a Dipsacusokkal és a Lepicephaliis nemzetséggel
(Van Tieghem i. m. 183. old.), a hol a fertilis termlevél a
bibe fejldésében nem vesz részt.

A magkezdemény nem a virágdudor csúcsából indul fej-

ldésnek, hanem oldalt, a hátulsó termlevél tövében, abban az

osztódó övben, a mely már a termlevelek létrehozásában is

részt vett. Különben is histologiai úton a virágdudor csúcsa

(a mely szorosan véve a tengelyhez tartozik) és az ezzel szorosan

összefügg karpellumok között semmi különbség nem észlelhet.

Folyton osztódó s meristéma egyik is másik is, miért is a mag-
kezdemény axilis vagy nem axilis eredetére vonatkozó vita, mely-

ben különösen egyéb fejldéstani jelenségekkel kapcsolatban

Payer (i. m.), Buchenau,^ Barneaud,"^ Eichler (i. m.),

GöbeP vettek részt, jelen esetben olyan fogalmak körül ját-

szódott le, melyek jelentsége ráerszakoltnak mondható.
Már Göbel kifejezésre juttatta több helyen azt az össze-

hasonlító morphologiai elvet, hogy az alsó állású term létreho-

zásában a termlevelek részesek és hogy a placzentácziónak más
helye itt nincs, mint a felsállású termben. Az összes alsó állású

termk fejldésében többé-kevésbé korán kifejezésre jut az a

jelenség, „hogy a virág tenyészcsúcsa többé-kevésbé bemélyed
és az egyes viráglevelek dudora ennek a mélyedésnek a peremén
vagy lejtjén keletkezik." Hasonlóképen láttuk a Knautiák-

1 Buchenau in Flóra 1856. 389. old.; Botan. Ztg. 1872., 359. old.

^ Barneaud, Note additionnelle sur rorganogénie etc. Ann. Se. nat.

Ser 3. Tom. VI 284. old.

^ Göbel. Zur Entwickelungsgeschiclite der uuterst. Fruchtknoten.
Botan. Ztg. 1886. 729. old.
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nál is, a hol a csésze, a párta, a porzókör a virágdudor homorú
fels részén keletkezik. Hogy azután a végs, a term keletke-

zésére felhasznált homorú csúcsi részt „a virágzati tengelynek,

vagy pedig a különböz levélkörök kongenitális összenövésének
tulajdonítjuk, meglehetsen egj'remegy, már azért is, mert a

virágzati tengely már a levélképletek létrehozása által tulajdon-

képeni tengelyképlet voltát feladta." ^

A magkezdemény els dudorának megjelenésekor (I. t. 14.,

26. rajz) az egész virágrügy különösen egy övben indul ersebb
fejldésnek (I. t. 14. rajz z jelzés árnyékolt öv), a minek ter-

mészetes következménye az, hogy a placzenta mindinkább fel-

felé emelkedik, a magkezdemény növekedése lefelé történik, s

csak bizonyos fejldés után fordul ismét fölfelé, még pedig a
term azon oldala felé, a hol a placzenta van. Ennek következ-

tében a placzenta az emiitett öv növekedése folytán lassankint

egészen a term üregének fels részébe kerül, az egyetlen mag-
kezdemény anatrop függ lesz, melynek rapheja median elöl és

kívül, micropyléje pedig hátul és belül esik. (I. t. 19., 20. rajz.)

Az embryózsák fejldése akkor indul meg, a midn az

antherákban már kész virágpor van. Az egyetlen integumentum
igen vastag, tömör, s körülveszi a mélyen elhelyezett nucellust

(1. t. 27., 28. rajz)." Az embryózsák s sejtjei, az archesporiuin

négy sejtté osztódik, a mint azt már Vesque^ a Dipsacaceákra
nézve megállapította ; a négy sejt legalsaja hatalmas embryózsákká
fejldik ki, a mely teljesen elnyomja a nucellus többi sejtjeit, úgy
hogy a virágzó virágban az embryózsák közvetlenül az integumen-
tum bels prizmatikus nagymagvú sejtekbl álló sejtsorához

nyomul (I. t. 20. rajz). Az embryózsák kifejlett virágban teljesen

hasonló szerkezet a Seabiosa micrantha és atropurpurea embryo-
zsákjához, melyet S trasb urger"^ vizsgált és rajzolt le. Áz
embryózsák bels szerkezetével részletesebben Molliard^ fog-

lalkozott, kinek vizsgálatait a magam részérl megersíthetem.
Az integumentum bels prizmatikus rétegének kifejldése

(I. t. 20., 28., II. t. 4. rajz) hasonló ahhoz, a melyet Warming*''

1 Gö b e 1 Organographie 1900. 743. oldal.

- Velem egyidöben a Dipsacaceákon végzett összehasonlító morphologiai

vizsgálataiban Van Tieghem (i. m. 186. old.) szintén rámutatott egyre-

másra az itt felsorolt megfigyelések közül. Van Tieghem munkája
„Novembrel909" jelent meg, míg én histologiai megfigyeléseimrl a Növénytani
Szakosztálynak 1909. évi márcz. hó 10-én tartott ülésén (Botan. Közlem.
VIII. k. 100—101. old. , a fejldéstani eredményekrl pedig 1909. évi ápr.

hó 17-én tartott ülésén (Botan. Közlem. VIII. k. 152—153. old.) tettem jelentést.

^ V e s q u e, Neue Uutersuchungen über die Eutwickelung des

Embryosackes der Angiospermen. Botan. Zeitung 1.S79. 508. old.
* Strasburger; Über Befruchtung und Zellteilung, Jena 1878.

41-42. old., Taf. IX. fig. 3.. 4., 5.

^ M 1 1 i a r d, Sur le sort des cellules antipodes éhez le Knautia
arvensis C o u 1 1. in Bull. de la Soc. Bot. de Francé. T. XLII. (1895) 9—10. old.

•^ W a r m i n g. De l'ovule. Ann. des Sciences naturelles. Sixiéme

Serié, Tome V. a878.) 235. old. XII. tábla, 10-13. rajz.



142 SZABÓ z.

általában a forrt szirmunkra jellemznek talált, s a Seneciót ille-

tleg rajzolt le.

4. A termés. Megtermékenyítés után rohamos fejldésnek
indul az embryo fejldésével együtt az involucellum is, a mely
a magház szöveteinek redukálása miatt egyetlen és fontos véd
burkát alkotja a tulajdonképeni termésnek, a mint az általában

a Dipsacaceák közös vonása. Az involucellum teljes kifejldését

a termés megérésekor éri el. Anatómiai szerkezetével újabban
F i s c h e r foglalkozott,^ a ki a Dipsacaceák valamennyi nem-
zetségének összehasonlító termésanatomiáját közölte és a Knautiá-

kat is érintette. A még fejletlen virág involucellumának jellem-

zésekor említett mesophyllum küls apró sejtekbl álló rétege

(II. t. 4. rajz) a termés invoíucellumában sklerenchymaszövetté ala-

kul át, a mennyiben sejtjei hossziíra nyúlnak és megvastagodnak.
Ez a stereoma a termés különböz szintjében vezetett kereszt-

metszeten különböz alakú és elhelyezés. A termés alsó részében
a sklerenchyma köralakú, a mint azt F i s c h e r is helyesen
észlelte (i. m. Taf. I, Fig. 5 ; Taf. H, Fig. 7) [I. t. 32., 35. rajz.]

Feljebb haladva a termés csúcsa felé, a termés négyszögletvé való

nyomódása következtében az egész keresztmetszet négyszögletes,

majd rhombos alakú, sarkai bordaként emelkednek ki (I. t. 33. rajz),

a mely bordákban az edénynyalábok futnak. Az edénynyalábok a
sklerenchymagyúrn bell esnek. A keresztmetszetek során egészen
a termés fels részéhez érve azt tapasztaljuk, hogy a sklerenchyma-
gyúrü a rhombos alak átlóinak irányában megszakad, úgy hogy itt

csak négy lemezt alkot, a mely lemezek ugyan egy kissé behajolnak
a négy bordába, de nem zárnak be kört. A bordákban az edény-
nyalábok futnak, melyeket szintén kisér néhány sklereida (II. t.

34. rajz). Hosszmetszetben tekintve a szövetek elhelyezését (I. t.

36. rajz) világos lesz elttünk az, hogy az involucellum a ter-

més csúcsán tulajdonképen egy ellaposodott peremet alkot, a
melynek bels része, a csre, négy lapos fogban körülveszi a csésze

és a term közös részét, ebbe fut a négy sklerenchymalemez,
más része peremszeren kihajlik, ebben futnak az edénynyalábok,
a melyek itt még a termés tengelyére merleges (vízszintes)

irányú övszer összeköttetésekkel is bírnak. A perem edény-
nyalábjait kisér sklereidák néha hatalmas fogakká nyúlnak
ki {Tricheranthes), különösen a rhombos alakú keresztmetszet

hosszabb tengelye végein. Az említett jelenségek miatt, külö-

nösen azért, mert a sklereuchymagyúrü a termés fels részében

nem zárt, hanem a rhombos tengelyek irányában meg van
szakítva, az involucellum a radicula csírázáskor való kilépése

eltt ezeken a helyeken reped fel. Nem repedhet azonban alsó

részében egészen végig, hosszában az involucellum, mert ott a

^ Fischer, Josef, Beitrage zur Systematik der Dipsaceen. Sonder-
abdruck aus den Siízungsber. des deutscheii nat. med. Vereins íür Böhmen.
,Lotos" 1906. Nr. 4.



ÚJABB HISTOLOGIAI MEGFIGYELÉSEK A KNAUTIA GÉNU8Z FAJAIN 143

sklerenchyma zárt gyrt alkot, miért is emiatt a rendesen két

részre hasadt involucellum ers csiptetöként mködik, és függve

marad az egyik szikiévéleu.

A termés megéréselcor, vagyis az embryo kifejldésekor a

magház szövetei redukálódnak, alig hogy csak küls epidermise

marad meg, mely sötétzöldszín. Az embryo gazdag endosperium-

ban van beágyazva, kétsejtsorú rövid suspensoriumon függ

(I. t. 5., 6. rajz), radiculája a termés csúcsa felé a mieropyle

és placenta felé néz, egyenes, homotrop.

5. A fejlett embrijón szabatosan tanulmányozható a gyokór-
tenyészöküp kialakulása is. A Dipsacaceák gyökértenyészökúpját

már többen tanulmányozták. így Eriksson,^ a ki a Morina
elegáns gyökércsúcsát vizsgálta, s azt találta, hogy a Helianthus-

typus és az második typusa között foglal átmeneti helyet.

Éussow'^ a Cephalariákat a Helianthus-typus szerinti fejl-

désnek írja le ; F 1 a h a u 1 1 a Scabiosa caloccphala B o i s s. és

Dipsacus fullonum Mi 11. növényeket a Coniposita-typus szerinti

fejldéseknek találja, vagyis a középponti henger, az elsd-
leges kéreg és az epidermis a gyöksüveggel külön-külön meriste-

mából keletkezik. Flahault még a Cephalaria amhrosoides

B i s s. tenyészkúp fejldését irja és rajzolja (Pl. 3, Fig. 15)

le, a melynél igen különös viszonyokat talál, alig megkülönböz-
tethet nieristem-rétegekkel, három sejtsorú periblemával.

A mi a Knautiákat illeti, vizsgálataim szerint ez a génusz

a Compositák-níú {Helianthus-tyims), st általában a kétszíkek-
nél leggyakoriblj módon fejleszti gyökércsúcsának szöveteit.

A t. II. 6. rajzán egy fejlett embryo hosszmetszete van feltün-

tetve. A metszet pontosan a két sziklevél illeszkedési síkjában

készült. Els pillanatra észrevehet egy symmetria sík —> <—
között, a mely az egész embryót két symmetrikus félre osztja

;

a suspensor két sejtsorán kezddik, a calyptrán, kérgen átal

a középponti hengerben folytatódik. A rajzon árnyékolva van fel-

tüntetve a protoderma sejtréteg és a pericambium. A protoderma
tangentialis osztódása által fejldik a gyökérsüveg (calyptra), ep.-nél

az epidermisbe megy át (dermatogen). Az epidermistl [ei)) a

csúcs felé haladva a protoderma fokozatosan tangentiálisan két

sejtre váhk (a;\, x'\ x^), az így keletkezett sejtsorok még
tovább is osztódhatnak (w). Az így létre jött szövet a gyökér-

süveg els szövete lesz, a mint a radicula a termésbl kilép.

Ugyanekkor a calyptrogen-réteg {cg) fokozott tangentialis osztó-

dása folytán a suspensor és a hypophysis sejtjei levettetnek.

^ E r i k s s 11, Über das Urmeristem der Dicotylenwurzeln ; Jahrb.
für Wissensch. Botan. 1878., 418. és 428. old.

^ ex Flahault, Recherches sur raccroissemont terminál de la

racine chez les phanerogames. Ann. se. nat. 6 ser. Tonie VI. 78. old. (1878.)

és ex Eriksson 1. c. (R u s s o w in Mem. l'acad. Petersbourg VII. Serié,

Tome XIX. no. 1. 1872.)
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A periblema fejldésének kiinduló pontja a metszeten

egy-egy a symnietria vonaltól jobbra-balra helyezd sejt,

tehát a természetben egy-egy sejtréteg gyr (iA;, ik'). Ez az

elsdleges kérget létrehozó szövet a legterjedelmesebb mind-
egyik között. Kis távolságra a csúcstól, ott a hol a felbr (ej))

már teljesen fejlett, 8 tágüreg sejtrétegbl áll, a melynek
legkülsjébl a gyökér kollenchymás felbralatti exodermise

(ex) fejldik, bels rétege pedig az endodermist (end) képviseli.

A periblema és a pleroma határán tágüreg, inkább négyzetes

sejtsor különböztethet meg, a mely (ij)) initiális sejtbl kelet-

kezik, de tangentiális fallal nem osztódik több réteggé, ez a

pericambium. A pleroma initiál-sejtjei szintén symmetrikus elhe-

lyezések {ipl). A pleroma sejtjei sokkal apróbbak, mint a peri-

blémájéi, vagy a calyptráéi. A középs symmetriavonal pontosan

követhet ezen a szöveten át is, a mely rendesen 6 sejtsorból

áll az epidermis kifejldésének síkjában (ep).

A Tcifejlett csiranövény radikulájának keresztmetszetében

a diarch edénynyalábon belül némely esetben (II. t. 3. rajz) kevés

bélsejtet láthatunk, de sok esetben a két nyaláb tracheái összeérnek

a középen (II. t. 2. rajz). A vazális rész elemei a kerület felé kiseb-

bednek.Az endodermis jól kivehetvékonyfalú sejtréteg, elparásodott

radiális falakkal. Az elsdleges kéreg tágüreg parenchymatikus

sejtekbl áll, melyek az endodermis és esodermis felé kisebbednek.

A periderma az exodermisben indul fejldésnek (Douliot^
„periderme sous-epidermique"). A radicula gyökérágazatainak

keletkezését a Dipsacaceáknál már Van Tieghem és Douiiot
tanulmányozta,^ a gyökér és szár edénynyalábjainak egymásba-
futását pedig Gérard,^ úgyhogy e helyen az vizsgálataikra

utalhatok, csak annyit említve még meg, hogy a hypokotyl

szárrész középponti hengerében a kotyledonok alatt a két szik-

iével edénynyalábjának folytatását találjuk két tranzverzálisán

elhelyezett edénynyalábcsoportban. Ezek közét a médián síkban

laza parenchymaszövet tölti ki, a melybe a középpont felé kiseb-

))edö vazalis részek belenyúlnak (II. t. 1. rajz). A mköd kambium
által másodlagosan létrehozott edények tágabb üregek, mint az

elsdleges edények. A csíra hypokotyl szára nyaki részében a

médián parenchymatikus szövetet a gyökér diarch nyalábjának

vazális része foglalja el.

A csíranövény csíralevelei igen sren papillás epidermissel

vannak borítva, a mi a csíra ers heliotropikus tulajdonságával

^ Douiiot, Recherches sur le periderme. Ann. se. nat. Ser. VII.

Tom. X. 386. old. g. 64.

* Van Tieghem et H. Douiiot: Recherches comparatives sur

l'origine des membres endogénes etc. Origine des radicelles des Diotyledones

Racines latérales des Dicotyledones. (Ann. Se. Nat. VII. Ser. Tom. VIII. 488. old.)

^ G é r a r d, Recherches sur le passage de la racine á la tige. (Ann.

Se. Nat. VI. Ser. Tom. XI. 365. old.)
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függ össze. Úgy a csíraleveleken, mint a plumula els levél-

kéin a levegnyílások fejldése jól követhet (lí. t. 37—45. rajz) és

megállapítható, hogy az a P r a n 1 1-féle Crucifera-typushoz mérten
történik. Rendesen három sejt környezi a zárósejteket, a mint
már V e s q u e is felismerte a Dipsacaceákra vonatkozólag/ a mely
esetben (I. t. 37—40. rajz) az els beilleszked fal a levegnyílás
anyasejtjében egy falzugot zárt el; más esetekben négy, ritkán

több sejt is környezheti a levegnyílást, a mikor is azt tapasz-
taljuk, hogy az els beilleszked fal (I. t. 41—45. rajz) két, ritkán

több falzugot rekesztett el. (A rajzokon a fejldés menete pon-
tosan követhet.)

6. A kifejlett növény vegetatív szerveinek histologiai jellem-
vonásait már elz munkámban igyekeztem kidomborítani, most
még csak azt fzhetem ide befejezésül, a mit újabban a szár
anatómiai szerkezetében konstatálnom sikerült, ugyanis a bél-

(liaphragma jelenlétét.

A legfiatalabb szárrészben, az epicotylben még nyoma sincs

sem a bélhüvelynek, sem a béldiaphragmának. Az egész epicotyl

szár tengelyét laza, parenchymatikus bélszövet tölti Id, a melyhez
kétoldalt, a kotyledonok helyzetével keresztben helyezkednek el

az edénynyalábok, az els két levél nyalábjai. Az endodermis az
epicotylban jól kivehet, radiális falain ersen fénytör C a s p a r i-

féle pontokkal. Idsebb szárrészeken a radiális falak elparásodnak,
tangentiális irányban nyúltak, a pericyklus homogén, egyszer sejt-

sor, olyan mint a milyent Morot- a Scahiosákn-dX konstatált. A bél
a csomókon keresztül is követhet, izodiametrikus, gömböly sej-

tekbl áll. Kifejlett növényen azonban a bél szerkezetében több-

kevesebb változás látható. A csomóközökben a keresztmetszet
közepén a bél középponti része hiányzik, a szár csöves, a bél-

sejtek az edénynyaláb-gyr felé megvastagodnak, béíhüvelyt
alkotnak. A csomókban a bél középponti része nem foszlik el,

hanem lemezként megmarad és béldiaphragmát alkot. Az egyéves
Kn. orientális különösen csöves szárú; béldiaphragmája, kö-
zepén vastagodott szövet, a mely a bélhüvelyhez vékonyabb falú

sejtekkel csatlakozik (II. t. 7—9. rajz). Feltn jelenség "az, hogy
a diaphragma a csomóközök üregébe hólyagos tömlszer
intnmescentiákat bocsát, a mely valószínleg a bélszöveteknek
a növekedés folytán való elszakadásakor fellép callusképzdésre
mutat. A Kn. drymeia béldiaphragmája vastagabb, mint a Kn.
orientalisé. A szár tömöttebb, a diaphragma beljebb nyúlik a
csomóköz üregébe. A Kn. macedonica béldiaphragmájának
vastagodott sejtjei ellentétben az elz fajokkal, a bélhüvely
vastagodott sejtjeivel állanak összefüggésben és azoknak mint-

' V e s q u e, Caractéres des Principales familles gamopétales tirés

de Tanatomie de la feuille. Ann. se. nat. 7 Ser. Tom. I. 209. old. pl. 9. fig. 21.

- M r 1, Recherches sur le péricycle. (Ann. des Se. nat. Ser. 6. Tome
XX. 250. old.)
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egy folytatását alkotják. Már ezekbl is látható, hogy a bél-

diaphragma fontos rendszertani-histologiai jellemet rejt magában,
de sajnos, mindezideig több él vizsgálati anyag nélkül a többi

fajra nem terjeszthettem ki vizsgálataimat.^

Á rajzok magyarázata.

Az I. tábla 1—14., 16—21., 30., 32—36., a II. tábla 4—6., 12., 17—18.

rajza a Knautia drymeia Heuff., az I. tábla 15., 29., 31., 37—45., a II.

tábla 1— 3., 7—10., 13—14. rajza a Knautia orientális L., az I. tábla 22—25.

rajza a Knautia macedonica Gri s e b. fajoknak a budapesti k. m. tudomány-

egyetemi növénykertben tenyésztett példányaiból, az I. tábla 26—28. rajza a

Knautia arvensis var. budensis S i m k. Budapest környékén gyjtött pél-

dányaiból, végre a II. tábla 11., 15., 16. rajza a Knautia integrifolia var. hyh-

rida (AH.) Korfu szigetén B a e n i t z által gyjtött herbariumi példányaiból

elállított készítmények után készült.

I. tábla.

1—3. rajz. A virágzat hosszmetszete fejldésének kezd és haladottabb

fokán 30-szor nagyítva {br = involucrum levél, vd = virágkezdemény, k =
fejlettebb, r = visszamaradt fejlödésü dudoröv, 1—2—3 fokozatosan id-

sebb virágdudorok).

4— 5. rajz. Egyes virágkezdemény hosszmetszete 100-szor nagyítva

[i = involucellum dudorai, ö = a bemélyedt csúcsi rész).

6— 7. rajz. Egyes virágbimbó küls képe ersen nagyítva (me =
médián elüls, mh = médián hátulsó, l

—
l = transverzálís pártaczimpák,

ant = anthera, cs — csésze, i = involucellum dudorok).

8. rajz. A bimbó oldalról nézve, ersen nagyítva (jelek mint elbb).

9—10. rajz. A virágzat plasztikus képe fejldésének különböz fokán,

ersen nagyítva (^\

—

k^ — gyorsabban fejld, r = visszamaradt öv).

11. rajz. A fejlettebb bimbó küls képe médián hátulról tekintve,

vázlatosan, a szrözet elhagyásával, 20-szor nagyítva. (Jelek mint a t;— 7.

rajzon ; cr = az involucellum csre, icor =^ az involucellum koronája)

12. rajz. A bimbó hosszmetszete diagonalis irányban az antherák

felfüggesztési pontján keresztül, 50-szer nagyítva vázlatosan (jelek mint a

6—7. rajzon ; & = a dudor bemélyedt csúcsa).

13. rajz. A bimbó hosszmetszete a médián síkban 50-szer nagyítva

vázlatosan (jelek mint a 6. és 12. rajzon ; bi^_^ = termlevél-kezdemények).

14. rajz. Mint a 13., de a magkezdemény {mkd) megjelenésekor,

50-szer nagyítva vázlatosan (z = növeked öv).

15. rajz. A pártaczimpa keresztmetszete 70-szer nagyítva {tr = edény-

nyaláb, pp = papillák).

16. rajz. A csésze fogának hosszmetszete a szrözet elhagyásával

^ E helyen is szinte köszönetemet fejezem ki M á g o c s y-Di e t z

Sándor dr. egyet. ny. r. tanár úrnak, hogy vizsgálataim elvégzését az

egyetemi növénykertben és növénytani intézetben megengedni, szíves útmu-
tatásaival és tanácsaival támogatni kegyes volt, továbbá Abonyi Sándor
dr. egyetemi tanársegéd és Fodor Ferencz egyet, hallgató uraknak,
hogy a fejldéstani tanulmányokkal járó veszdséges beágyazási munkála-
tokban szívesen segítségemre voltak.
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65-ször nagyítva {tr = edónynyaláb, s = sklereidák, I. = a 17. rajz, í/. =
a 18. rajz metszet síkja).

17— 18. rajz. A csésze fogának keresztmetszetei ; a 17. rajz a 16.

rajz I. síkjában, a 18. rajz a 16. rajz II. síkjában, 120-szor nagyítva ítr =
edénynyaláb, s = sklereidák).

19. rajz. A bimbó médián hosszmetszete a 11. rajznak megfelel

fejldési fokban vázlatosan, 20-szor nagyítva (m — médián elüls, nih =
médián hátulsó pártaczimpa, hi = bibe, ant = anthera, cs = csésze, n =
nektárium, .r = a csésze és a párta közös alapi része, i =-- involucellum,

t = term, pl = placenta, mk = magkezdemény, tr = edénynyalábok

pontozott vonallal jelzett futási iránya).

20. rajz. A kifejlett virág alsó részének médián hosszmetszete váz-

latosan, 20-szor nagyítva (n = nektárium, mp = mikropyle, pr = az inte-

gumentum prizmatikus sejtrétege, mely az embryózsákot (ezs) körülveszi,

I. a 31., II. a 30., III. a 34., IV. a 33., V. a 32. és II. tábla 4. rajz

metszési síkjának onala).

21. rajz. A párta csöve alapi részének hosszmetszete, virágzáskor, 60-

szor nagyítva (p = párta, cs = csésze, n = a nektárium kiválasztó hólyagjaí,

tr = edénynyaláb).

22. rajz. Az éretlen anthera keresztmetszete 260-szor nagyítva (jel-

magyarázat a szövegben).

5.9. rajz. Az érett anthera falának hosszmetszete 200-szor nagyítva

{ext = exothecium, cnt = endotheciuni).

24. rajz. Az elbbi rajz endotheciumának egy sejtje 450-szer nagyítva.

25. rajz. Vírágporsejt 150-szer nagjitva {exi == exine, int = intine,

op =- opereulum).

26. rajz. A termtáj hosszmetszete a magkezdemény meg jelenésekor

(ö = a virágkezdemény csúcsának bemélyedt része ; lásd az 5., 13., 14.

rajzot), a 14. rajz mkd jelzésíí részének. 160-szoros nagjitása.

27. rajz. A magkezdemény hosszmetszete kezdöfokon, 200-szor

nagyítva {ini = integumentum, ar = archesporium).

28. rajz. A magkezdemény hosszmetszete fejlettebb fokon, 200-szor

nagyítva {im = integumentum, nip mikropyle. pr = az integumentum priz-

matikus sejtsora, nuc = nucellus, ar = archesporium).

29. rajz. A bibe lebenyének keresztmetszete, 120-szor nagyítva

(pp =- papillák, tr = edénynyalábj.

30. rajz. A csésze és párta közös alapi részének keresztmetszete a

20. rajz II. jelzés vonalában, vázlatosan, 30-szor nagyítva {tr = edény-

nyalábok).

'm 31. rajz. A bíbeszál keresztmetszete a 20. rajz I. jelzésíí vonalában,

vázlatosan, 125 szr nagyítva {tr = edénynyaláb, vz = vezet szövet).

32—34. rajz. Az ered termés keresztmetszetének képe vázlatosan,

15-ször nagyítva, a 32. rajz a 20. rajz V., a 33. rajz a 20. rajz IV., a 34

rajz a 20. rajz III. számú vonalának síkjában (involucellum : ep = epider-

mis, kr vagy krys. = kristályos sejtréteg, s = a sklerenchymagyür, stereoma,

par = parenchyma szövet, í = a term fala 8 edénynyalábbal, mktr =
a magkezdemény külön nyalábja).

35. rajz. A 32. rajz involucellumának egy részlete 220-szor nagyítva
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(ep =^ epidermis, lír = kristályos réteg, s = sklerenchyma, par = paren-

chyma).

36. rajz. Az involucellum csúcsának hosszmetszete íi5-ször nagyítva,

vázlatosan (cr = csr, icor = involucellum koronája, s = sklereidák, kr —
kristályos sejtsor, tr = edénynyaláb).

3?—4. rajz. A levegnyílások fejldése. A 37—40. rajzon az els

beilleszked fal egy, a 41—45. rajzon pedig két falzugot zár be (1., 2., 3.

a beilleszked falak sorrendje, w = az anyasejt fala vagy annak része), a

a 45. rajz 320-szor nagyítva.

II. tábla.

1. rajz. A hypocotyl szárrész edénynyalábjának keresztmetszete 100-

szor nagyítva {camb = cambium, end = endodermis, per = pericyklus,

ph = cribrális rész.

2—3. rajz. A radicula keresztmetszete 100-szor nagyítva. A 2. rajz

a hypocotylhoz közelebb, a 3. rajz a gyökércsúcs felé (jelzések mint az 1.

rajzon, xl = vazális rész, sp = spirális vastagodású edény).

4. rajz. Keresztmetszet a virág termövén és involucellumán keresztül

az I. tábla 20. rajzának V. sz. síkjában, 80-szor nagyítva (involucellum :

ep == epidermis, kr = kristályos réteg, ps = apró sejtü parenchyma, par =
tágüregü parenchyma ; t = term, magkezdemény, mk = [integumentum],

pr = ennek prizmatikus bels sejtrétege, ezs = embryozsák).

5. rajz. Az embryo hosszmetszete fejldésének alsóbb fokán a coty-

ledonok (cot) els megjelenésekor, ersen nagyítva (Siisp = suspensor,

hyp = hypophysis, cg = dermocalyptrogen, perb = periblema, pler =
pleroma).

6. rajz. Az embryo gyökércsúcsának hosszmetszete 160-szor nagyítva

(magyarázat a szövegben).

7. rajz. A Kn. orientális szár-nodusának hosszmetszete igen vázla-

tosan, 5-ször nagyítva {bél = bél, tr = edénynyaláb, diaph = béldiaphragma,

in = internodium.)

8. rajz. A Kn. orientális béldiaphragmájának egyes sejtjei (a 9. rajz

s jelzés részébl) a hosszmetszeten, 125-ször nagyítva.

9. rajz. A Kn. orientális béldiaphragmájának fele vázlatosan, 25-ször

nagyítva {ins = intumescens sejtek, s = vastagodott sejtek, bélpar = bél-

parenchyma).

10. rajz a Kn. orientális, 11. rajz a Kn. integrifolia, 12. rajz a Kn.

drymeia virágzati vaczkának hosszmetszete, kissé nagyítva, igen vázlatosan

{v = vaczok, br = ínvolucrum levél, lap = az involucrum levél alapi párnája).

13—14. rajz. A Kn. orientális involucrum levelének keresztmetszete.

A IC. rajz annak középs része részletesen, 80-szor nagyítva, a 14. rajz az

egész levélé vázlatosan (tr = edénynyaláb, s = sklerenchymák).

l—16. rajz. A Kn. integrifolia involucrum levelének keresztmetszete.

A 15. rajz annak középs része részletesen, 80-szor nagyítva, a 16. rajz

az egész levélé vázlatosan (tr = edénynyaláb, ha — hypoderma).

17—18. rajz. A Kn. drymeia involucrum levelének keresztmetszete.

A 17. rajz annak középs része részletesen, 80-szor nagyítva, a 18. rajz az

egész levélé vázlatosan {tr = edénynyaláb, s =^ vastagodott sejtek).
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Prodán Gy. : Adatok Bács-Bodrog megye és kör-

nyékének flórájához.

Pteridophyta.

Nephrodmm thelypteris Svv. Nádasokban a Ferencz-csatorna

mentén és Gomboson. Asplenium trichomanes L. Sziklákon és mohos

kövek között Kamenitz és Venácz között, Erddön, Kisköszegen.

Políjpodium vulgare L. Bokrokban Erddön és Kisköszegen. Salvinia

natans (L.) A 1 1. Álló és lassan folyó vizekben a Ferenez-csatornában

és Gomboson. MarsUia quadrifolia L. Gombos mocsaras helyein.

Equisetum ramosissimum Desf. Nedves homokos helyeken Szabadka,

Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül homokos területen.

Moiiocotyledoiieae.

Potamogeton fiuitans Rot h. Gomboson a Dunában és a Ferenez-

csatornában. P, crispus L. A palánkai, bezdáni, gombosi, apatini

mocsarakban és a Ferenez-csatornában. P. luccns L. U. ott, P. j;er-

foliatiis L. U. ott. P. pusUlus L. U. ott és a Palicsi fürd tavában. Trü
glochin palustre L. Nedves réteken, Madarason és Gomboson. Sagittaria

sagittifoUa L. Álló és lassan folyó vizekben s mocsarakban Újvidéken,

Palánkán, Kisköszegen, Gomboson, Madarason és Bezdánban. Hydro-
charis morsus ranae L. A gombosi, apatiiii, bezdáni mocsarakban

és a Ferenez-csatornában. Stratiotes aloides L. A bezdáni mocsarak-

ban. Ritka. Elodea canadensis R. et M. Lassan folyó vizekben a Ferenez-

csatornában Zombor táján.

Andropogon gryllus L. Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia

között elterül homokos területen. Kötött homokon. Tragus raccmosus

(L.) Desf. U. ott. Futóhomokon. Setaria verticillata L. B e a u v.

S. glauca L. Beauv. 5. viridis (L.) B e a u v. Mivelt talajon

közönségesek. S. viridis, var. Weinmannii (R. et S c h.) Szabadka,

Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül homokos területen.

Futóhomokon. Stipa capillata L, Kötött homokos helyeken Madarason
és a Ferencz-csatorna mentén. S. pennata L. Ludas-puszta a körözsi

legelökön. Kötött homokon. S. tirsa S t e v. Köves, száraz dombokon
Kamenitz és Venácz közölt. Pallasia aculeata (L.) A zombori, neraes-

mileticsi, apatini, újvidéki, ófutaki, chottekpusztai, bezdáni, madarasi,

bácsi, szabadkai és a gádori szikeseken. Heleochloa alopeciiroides,

(Pill. et Mitt.) Hst. U. ott. H. schoenoides (L.) Hst. U. ott.

Phleum nodosum L. Száraz dombokon Kamenitz és Venácz között.

Ph. paniculatiim H u d s. Bokros gyepes helyeken Kamenitz és Venácz
között. Erddön a Dana feletti magaslatokon. Alopecurus geniculatus

L. A zombori és gombosi nedves réteken. Agrostis vulgáris With.
A. alha L. Nedves réteken, köz. Apera spica venti (L.) Beauv.
Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül homokos
területen. Kötött homokon. Venteneta dubia (Leers) B o i s s. Szikes

kaszálók szélén Bácskertes, Bezdán és Monostorszeg között. Arrhena-

13
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therum elatius (L.) M. et K., Réteken, mesgyéken s partos helyeken

közönséges. Eragrostis minor (Hst.) Karst. A zombori, madarasi,

gombosi, bezdáni, szabadkai, újvidéki, kisköszegi szántóföldeken közön-

séges. E. megastachya (K o e I.) LK. U, ott. E. pilosa (L.) P. B. A
vasúti töltések állandó gyomja. Koeleria gracilis P e r s. Száraz réteken

a zombori határban. *Melica ciliata^ L. var. transsüvanica S c h u

r

f. Holubyana (A. et G.) Erdkben, bokros helyeken, Zombor a Sikara

erdben, Zombor és Szabadka között és Karlóczán. M. altissima L.

Száraz köves partokon Illok-on. Briza média L. (Vargatáncz) Kaszá-

lókon közönséges. Bactylis glomerata L. f. ^^endula (D u m) A zombori

bezdáni, apatini, karlóczai, illoki és kamenitzi erdkben. Poa compressa

L. száraz, köves és homokos helyeken a madarasi, zombori, szabadkai

újvidéki, kamenitzi, karlóczai és illoki határon. P.palustrislj. Árterületen

Bezdán környékén és Gomboson. P. nemoralis L. A bezdáni erdben.

*P. angustifolia L. Legelökön, utak szélén a zombori, apatini és

szabadkai határban. *P. collina S c h u r. Szikes legelkön a zombori

városi legeln. Atropis limosa S c h u r. Szikes legelkön. A zombori,

kerényi, ósziváczi, kulai, sztapári, bezdáni, bácsi, apatini, madarasi,

regöczei, szabadkai, ófutaki, chottekpusztai, újvidéki, nemesmileticsi,

gádori és rszállási határban. A. Pei&onis G. Beck. A gádori ned-

ves szikeseken. *Festuca ruhra L. Gyepes helyeken. Zombor a

Ferencz-csatorna mentén. F. vaginata W. et K. Szabadka, Palics-

fürd, Tompa és Kelebia között elterül homokos területen. *F.

vallesiaca S c h 1 e i c h. Száraz partos helyeken Kanienitz környékén.

*F. pseudovina H a c k. Legelkön, Zombor, Szabadka, Bezdán között

es területen. F. riitila H a c k. Az apatini szikes legelökön. *F.

rupicola Heuff. Legelökön. Zombor, az újvidéki vasút mentén, F.

pratensis H u d s. Réteken és gyepes helyeken. Szabadkán, Gomboson

és Zombor környékén. Bromus asper Murr. Erdk szélén. Kamenitz

és Venácz között, Bezdán környékén, B. inermis Leyss. A vasutak

mentén közönséges. B. inermis 1, e y 8 s. f. pellitus {G. Beck). Száraz,

köves partokon. Kamenitz környékén. B. sterilis L. Réteken, gyepes

helyeken és erdöszélén. Zombor, Szabadka, Bezdán és Újvidék között

es területen. B. tedoruni L. f. longipilus K u m. et S e n d t n e r. Az egész

Bácskában és a Szerémségben közönséges. B. arveyisis L. U. ott

B. squarrosus L. Napos, parlagos, homokos helyeken. Szabadka,

Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között esö homokos területen. Kamenitz

és Venácz között. Karlóczán. B. japonicus Thhg. var. vestitus. Az elbbi

társaságában Kamenitz és Venácz között. Karlóczán. *B. subsquarrosus

B r b. Száraz dombokon és homokos helyeken. Szabadka, Zombor,

Újvidék, Gombos közötti területen. Kamenitz és Venácz között. Kar-

lóczán. B. cormnutatus S c h r a d. Nedves réteken közönséges. B.

hordaceus L. Gabona közt, mesgyéken és réteken közönséges. B.

hordaceus L. f. nanus (Weig.) Homokos és szikes területeken. A
Ferenczcsatorna mentén. A bezdáni és apatini szikeseken. Brachypodium

^ *jelzett Gramineákat Dr. D e g e n Árpád determinálta. Fárado-

zásáért hálás köszönetemet fejezem ki.
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sUvaticum R. Sch. Erdkben és bokrok között közönséges. Secale

fragile M. B. Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elte-

rül homokos területen. Haijnaldia villosa (L.) S c b u r. Erddön a

Dunát szegélyez magaslatokon. Agropyriim cristatum (L.) Bess.

U. ott. Illókon, Kamenitz és Vénácz között. Hordeum Gussonianiim

Pari. Szikes, sovány helyeken. Ófutaki, újvidéki, szabadkai, madarasi,

ósziváczi, kerényi, zombori, bezdáni, apatini és a gádori határban. H.

piibescens G u s s. U. ott az elbbi társaságában. Cyj^erus fiavescens

L. Mocsarakban s árteres helyeken. Gomboson. C. glomeraUis L. U.

ott. C. longus L. Mocsaras helyeken. Illókon. C. pannonicus J a c q.

Palicsi és gádori tavak környékén és Tündéresen. Scirpus compressus

Pers. Bácskában árteres helyeken és mocsarakban. S. Holoschoenus

L. Nedves homokos területeken. Szabadka, Tompa és Kelebia között

elterül homokos területen. Tömegesen. S. lacusfris L. Mocsaras

helyeken. Zombor, Apatin, Bezdán slb. határában. S. Michelianus L.

Homokos és iszapos helyeken a Duna mentén. Újvidék, Palánka,

Illók, Bezdán, Apatin, Erdd. Heleocharis uniglumis (LK.) S c h u 1 1.

Zombor a városi legelön és a Mosztonga mentén. Gomboson a vasúti

állomás közelében. Gádoron szikes területen. H. palustris (L.) R. Br.

U. ott. H. ovata (Roth.) R. Br. U. ott. Eriophorum latifolium

Hoppé. Mocsaras réteken Gomboson. Carex stenophylla Wahl.
Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül homokos

területen. Kötött és futóhomokon. C. divisa Huds. Szikes talajon

Zombor, Nemesmilitics, Madaras, Bezdán. C. praecox S c h r e b.

Árteres helyeken közönséges. C. stricta G o o d. Állandó mocsarak-

ban és nedves réteken. Gombos, Apatin, Bezdán. Szabadkán zsom-

békokat alkot, C. Schreberi Schrank. Nedves rétek szélén. U. ott.

C. acnta L. Mocsarakbau ü. ott, C. silvatica Huds. Erdkben,

Illókon és Bezdánban, C. distans L. Szikes, nedves réteken közön-

séges. C. Mühelii Hst. Erdkben Illókon. C. hirta L. Nedves

réteken Gomboson. C. pseudocyperus L. Lassan folyó viz szélén a

Ferencz-csatornában. C. riparia C u r t. Mocsáros helyeken a Duna és

a Mosztonga mentén. C. vesicaria L. U. ott. C. acutiformis E h r h.

U. ott. C. glauca S c o p. U. ott és a Ferencz- csatorna mentén, C.

Buekii W i m m. Erdtisztásokon Kamenitz és Venácz között. C.

montana L. U. ott és Zombor a Sikarában.

Anim maculatum L. Erdkben. Zombor a Sikarában. Bezdán a

Kozorában.

Juncus Gerardi L o i s. A zombori és szabadkai szikes és

homokos területein. J. compressus J a c q. Nedves réteken és mocsaras

helyeken. Bezdán környékén.

Luzula campestris (L.) DC. Apatin, Zombor, Madaras, Szabadka

füves helyein.

Colchicmn arenarium W. et K. Madarason a Jezert környékez

homokos dombokon. Gagea pjusüla (Se hm.) R. et Sch. Homokos,

füves helyeken. Zombor és Szabadka környékén. G. arvensis (Per s.)

R. et Se h. Ugarokon. U. ott. Allium vineale L. Száraz, szikes legelö-

kön. Apatin, Bezdán, Ó Futták, Chottekpuszta. Scilla bifolia L. Erdö-
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dön és Kisköszegen. Se. auiumnalis L. Száraz, szikes legelökön.

Apátia a helység közelében. E helyen Borbás is megtalálta. Orni-

thogalum pyramidale L. Mesgyében és árokpartokon. Zombor, Gombos
és Újvidék között. 0. Bucheanum (Kunth.) Asch. U. ott. 0. umhel-

latum L. Réteken, szántóföldeken és cserjésekben közönséges. Mus-

cari comoswn (L.) M i 1 1. Mesgyéken és erdötisztásokon, Bezdán, Sza-

badka, Zombor. M. racemosum (L.) Lam. et DC. Gyepes helyeken.

A Ferencz-csatorna mentén, Kisköszegen, Erddön, Titeli fensíkon.

M. transsilvankum S c h u r. A palicsfürdöi akáczerdökben. Az újvidéki

alsókaboli, bácsi tölgyesekben. Asparagus officinalis L. Szabadkán

íütóhomokon. Polygonatum latifoJlmn (Jacq.) Desf. Szabadka, Palics,

Tompa és Kelebia között elterül homokos területen. Ritka. Az apatini

és bezdáni erdkben. Leucojum aeüivum L. A bezdáni és gombosi

nedves és mocsaras réteken. Galanthus nivalis L. Erddön a Dunát

szegélyez dombokon. Iris arenaria W. et K. Szabadka, Palicsfürd,

Tompa és Kelebia között elterül homokos területen. Kötött homokon.

I. variegata L. Homokos dombokon Kisköszegen. /. pseudacorus L.

A bezdáni, apatini, gombosi, madarasi mocsarakban s a Ferencz-

csatornában.

Orcliis purpurea H u d s. Erdkben. Illók, Bezdán, Madaras és

Zombor határában. Szabadkán akáczerdökben. 0. palustris Jacq.
Árkokban Zombor és Gombos között. 0. latifolia L. U. ott. Nedves

réteken és nádasokban Szabadka és Ludaspuszta között. Ciphalanthera

álba (Cr.) Simk. Erdkben, Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg

között. C. longifolía (L.) Fritsch. ü. ott. Eijipadis latifolia (L.)

Ali. U. ott és a szabadkai homokpusztán, futó homokon. Neottia

nidus avis (L.) Rich. Erdkben, Bezdán, Bácskertes és Monostor-

szes; között.^s

Dicotyledoiieae.

Salix rosmarinifolia L. Szabadka, Palicsfürd, Tompa és Kelebia

között elterül homokos területen.

Gastanea vesca G á r t n. Zombor a Sikara-erdben. Quercus

austriaca W i 1 1 d. Qu. aurea W i e r z b. Qu. borealis H e u f f. A bez-

dáni. apa-tini, monostori és a chottekpusztai erdket alkotják. Qu.

borealis Heuff. f. tardiflora Tschern. Chottekpusztai uradalmi

erdben, 1909 szept. 19-én.

Parietaria officinalis L. Az alföldi nedves erdknek gyomja

(Bezdán).

Bumex lingidatus Schur. Szikes árkok mentén. Apatinban.

R. maritimus h. A bezdáni mocsarakban. B. silvester Wallr. Erdk-
ben. Gombos, Madaras és Kamenitz. R. limosus. T b u i 1 1. Szikes,

nedves réteken. Zombor a városi legelön. Brezdán, Szabadka. R. pul-

cher L. Gyepes helyeken. Gádor, Zombor. R. hydrolapathum H u d s.

Ferencz-csatorna mentén. R. patientia L. Gombos, Kamenitz. Polygo-

num arenarium W. et K. Szabadka, Palicsfürd, Tompa és Kelebia

között elterül homokos területen. Futó homokon.
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Polycuemum arvense L. Parlagokon, szántókon az egész megye

területén. Atriplex roseum L. A zombori, kerényi, ósziváczi, kulai,

sztapáti, bezdáni, apatini, madarasi, szabadkai, ófutaki, chottekpusztai,

újvidéki, nemeámiliticsi szikeseken. A. tataricum L. U. ott a vak-

sziken. Camphorosyna ovata W. et K. U. o. a partosabb helyeken.

Korhía arenaria (M. B.) Roth. A szabadkai homokpusztán. Futó

homokon. K. prostrata (L.) Schrad. Az egész titeli fensikon. Cori-

spermum nitidum Kit. U. o. Suaeda salsa (L.) Pali. Szikeseken.

A palicsi és a gádori tavak környékén, Salsola káli L. Szabadka,

Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül homokos területen.

Részint kötött, részint futó homokon. Szikesen még nem láttam. Sal-

sola soda L. Hazánk e ritka sziklakóját 1909 szeptember 26-án

találtam Gádor és Orszállás közötti nedves szikesen. Itt 4—5 kilo-

méternyi területet foglal, czinóbervörösre festvén a mezt. Társ-

növényei az Atriplex roseum, Aster pannonicus, Crypsis aculeata.

E szikes terület partosabb részét a Lepidium crassifolium lepi el. Silene

parviflora (Erh.) Pers. Szabadka, Palics, Tompa és Kelebia között

elterül homokos területen. Futó homokon. S. venosa (Gilib.) U. o.

Kötött homokon és Erddön. S. conica L, Szikár dombokon Madarason.

5. longiflora Ehrh. Szabadka, Palics, Tompa és Kelebia között

elterül homokos és homokos-szikes területen. Tunica prolifera. (L.)

S c p. Homokos helyeken. Gádor és Regöcze között. Dianthus inter-

medius Boiss. Homokos helyeken. Zombor a Sikara-erdö mellett.

Szerémség bokros, erds helyein elterjedt (Kamenitz). D. giganteus

D'Urv. Titeli fensikon Titel mellett. D. semtinus W. et K. Szabadka,

Tompa és Kelebia között elterül homokos területen. Futó homokon.

Als/ne viscosa Schreb. U. ott. .-1. verna (L.) Bartl. Madarason a

Jezert környékez homokos dombokon. Spergularia média (L.) P r e s 1.

Szikeseken. A palicsi és ludaspusztai tavak környékén. S. ruhra (L.)

P r e s 1. Szikes, nedves talajon. Zombor a városi legeln és Madarason,

Nymphaea álba L. A bezdáni, gombosi, apatini mocsarakban és

a Ferencz-csatornában. Hellehorus odorus W. et K. A bezdáni erd-
ben, a hol Borbás is megtalálta. Erdd a Dunát környékez magas-

latokon. A kaboli zárda erdejében. Eranthis hiemalis Salisb. Erdd
a Dunát környékez magaslatokon. Nagy mennyiségben találtam még
Oriováczon, a hol a tarlókon valóságos gyomnövény számba megy.

Fulsatilla nigricans Störk., Szabadka, Palicsfiird, Tompa és Kelebia

között elterül homokos területen. Futó homokon. Myosurus minimus L.

Zombor, Regöcze, Gádor, Alsókabol szikesein, Bezdán, Bácskertes és

Monostorszeg között elterül árteres, nedves, szikes kaszálókon. Ranun-
cnlus aquatilis L. Álló és lassan folyó vizekben, a Ferencz- csatorna

mentén. R. fluitans Lam. U. ott. Kisköszegen és Bezdán környékén.

JK. illyricus L. Madarason a Jezert környékez homokos dombokon.
Palicson és Regöczén. R. pedatus W. et K. Bezdán, Bácskertes és

Mouostorszeg között elterül árteres, nedves, szikes kaszálókon. R.
lateriflorus DC. U. ott. R. polyphyUus W. et K. Mocsaras helyeken.

U. ott. R. Sardous C r. Legelökön, nedves réteken közönséges. R.

polyantliemus L. Réteken, erdkben közönséges. R. Steveni Andrz.
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Nedves réteken. Gomboson, Kamenitz és Vénácz között. Adonis" ver-

nalis L. Madarason és a bezdáni erd szélén. A. flammcus Jacq.
Vetésekben Zombor és Sztapár között.

Corydalis pumila (Hst.) R e i c h b. (Determinálta dr. D e g e n

Árpád). Bezdáni erdben. C. cava S c h. U ott. Lepidium crassifolium

W. et K. Gádor, Orszállás és Regöcze közötti szikeseken. Alliaria

officinalis Andrz. Az alföldi erdk gyomja. Calepina Gorvlni (Ali.)

D e s f. Erddön a vasút mentén nagy mennyiségben található. Való-

színleg innen terjedt el a Bácskában is, Gombos és Zombor között.

Zombor és Újvidék, valamint Szabadka környékén a vasút mentén is

föllelhet. Titeli fensikon. Diplotaxis tenuifolia (L,) DC. Parlagokon

közönséges. Nasturtiuni Kerneri Menyhárt h. Nedves, szikes réte-

ken. Zombor a Ferenc-csatorna mentén. Bezdáni szikes legelkön. N.
amphibmin (L.) R. B r. A bezdáni és a madarasi mocsarakban. Steno-

phragma Thalianum (L.) C e 1 a k. Szántókon a Sikarába vezet úton.

Arahis hirsuta (L.) S c o p. A bezdáni erdben. Erysinium canescens

Roth. Szabadka és Ludaspuszta között homokon. Síjrcnia cana

(Pill. et Mitterp. Reichb. Futó homokon, Szabadka, Tompa és

Kelebia között. Alyssum desertorum S t a p f. Homokos területen. U. ott

és Zomborban a Ferenc-csatorna mentén. Rcscda inodora Reichb.
Zombor a Sikara mellett.

Saxifraga tridactylites L. Kiskszegi dombokon. S. hulhifera L.

Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg között elterül réteken. Rubus
cacsius L. Tarlókon, mesgyéken, bokros helyeken közönséges. R.

caesius X tomentosus. U. ott. Bezdáni erdben. Potentilla supina L.

Árkokban, árteres helyeken Zombor környékén. P. Baumgarteniana

Schur. Kamenitz és Karlócza környékén. P. arenaria Borkh.
Szikár dombokon, futó homokon közönséges. P. argentea L. U. ott.

P, rubens (C r.) Z i m m. Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg között

elterül erdötisztásokon. Zombor a Ferencz csatorna mentén. Bácson

az erd szélén. Titeli fensik. Geum urbanum L. Az alföldi erdknek
gyomnövénye. Sanguisorba officinalis L. Vizenys réteken. Szabadka

a körözsi legelkön. S. polygama (W. et K.) G arc ke. Szikár helye-

ken. Zombor és Újvidék között. *Rosa canina ^ L. f. enoxyphylla

B o r b. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. R. canina L.

f. viridis H a s s e. Zombor Erzsébet-ligetben. R. canina L. U. ott.

R. canina L. f. spuria P u g. Karlócza hegyein. Papuk-hegyen Erd-
dön. R. canina L. f. fi.exibilis D é s. Zombor Erzsébet-ligetben. R.

canina L. f. fallax P u g. Papuk-hegyen. R. ranina L. f. fallens

Déségl. Zombor Erzsébet-ligetben. R. canina L. f. macroacantha

Rip. U. ott. R. canina L. f. glaucescens Desv. U. ott és Karlócza

hegyein. Papuk-hegyen. R. canina L. f. semibisserata B o r b. Zom-

bor Erzsébet-ligetben. R. canina L. f. lasiostylis B o r b. U. ott. R.

canina L. f. mucronulata Déségl. Zombor a Ferencz-csatorna men-

tén. R. canina L. f. syntrichostyla Rip. Erddön a Dunát szegélyez

^ A rózsák meghatározásában Kupcsok Samu segített. Fárad-

ságáért hálás köszönet.
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magaslatokon. R. canina L. f. fissispina W i e r z b. U. ott és a

Ferencz-csatorna mentén. B. canina L. f. fissidens Borb. Zombor
Erzsébet-ligetben. Karlóczai és erdödi hegyeken. R. canina L. f. sil-

vularum Rip. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. R. eriostyla

Rip. et D é s. f. acutifolia Borb. Karlóczai hegyeken. R. Andega-
vensis B a s t. f. squarrosidens Borb. U. ott. R. Andegavensis Bast.
Zombor Erzsébet-ligetben. R. agraria Rip. U. ott. R. dumetorum
T h. f. opaca G r e n. \- arlóczai hegyeken. R. dumetorum T h. f. unci-

nella B e s s. Kamenitz és Vénácz között. R. dumetorum T h. f.

Reussii H. B r. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. R. dume-
torum T h. f platyphylloides D é s. Rip. Zombor a r. kath. temet-
ben. R. dumetorum T h. f. acutifolia Bast. Zombor Erzsébet-ligetben.

R. dumetorum Th. f. suhglahra Borb. U. ott. R. dumetorum Th.
f. solstitialis B e s s. U. ott. Karlóczán és Erddön. R. dumetorum
T h. f. obscura Pug. Zombor Erzsébet-ligetben. R. dumetorum Th.
f. submitis H. B r. U. ott és Erddön. R. dumetorum T h. f. semi-

glauca Borb. Kamenitz erdeinek szélén. R. dumetorum Th. f. Car-

rioni D é s. Guilloti. U. ott. R. dumetorum Th. i. implexa Gren.
Zombor a r. kath. temetben. R. coriifolia F r. Zombor a Ferencz-

csatorna mentén és Karlóczán. R. coriifolia F r. f. frutctorum B e s s.

Zombor Erzsébet-ligetben. R. coriifolia Fr. f. vcnosa Christ. U. ott

és Erddön. R. coriifolia F r. f. subcristata Bast. Kamenitz erdei-

nek szélén. R. coriifolia v. subcollina Christ. Erddön a Dunát
szegélyez magaslatokon. R. cuneatifrons K u p c s o k. Zombor Erzsé-

bet-ligetben. R. glauca Vili. f. imponens Rip. U. ott. R. glauca

Vili. f. falcata Pug. Papuk-hegyen. R. ooglauca Borb. Zombor
Erzsébet-ligetben. R. sepium Thuill. Zombor a Ferenc-csatorna

mentén és az erddi magaslatokon. R. sepium Thuill. f. arratica

Pug. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. R. sepium Thuill.
f. ditrichopoda Borb. Karlóczai hegyeken. R. Gizelláé Borb. f.

neogradensis Borb. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. R.

scabrata Crép. f. orifera Borb. U. ott. R. nitidula f. Blondeana

Rip. U. ott. R. rubiginosa L. f. apricorum Rip. Zombor Erzsébet-

ligetben. R. austrica Crantz. Erdk szélén. Kamenitz és Vénácz
között. R. prostrata DC. U. ott. R. arvensis Huds. f. ovata (Lej.).

U. ott. Genista tinctoria L. Szabadkán a körözsi legelkön. G. elatior

K c h. Az apatini és bezdáni erdk szélén. Cytisus aggregatus

S c h u r. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon. C. areaarius

Simk. Homokos területeken. Szabadka, Palicsfürd, Tompa és Kelebia

között. C. austriacus L. Napsütötte hegyeken. Kamenitzán és Kar-

lóczán. C. austriacus L. f. ochrolcuca (floribus ochroleucis). U. ott.

C. paliidus S c h r a d. Titeli fensikon, Titel mellett. C. Rochelii

W i e r z b. Kamenitz és Vénácz között a hegyek lejtin. Trifolium

striatum L. Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg között elterül szikes

kaszálókon. T. lacvigatum Poir. U. ott. T. parriflorum Ehrh.
U. ott. T. fíliforme L. U. ott. Lotus tenuifolius (L.) Reichb. A bez-

dáni, apatini, gádori, madarasi, szabadkai, kerényi, sztapári, chottek-

pusztai és a zombori szikeseken. Astragalus austriacus J a c q. Mada-
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rason a Jezert környékez dombokon. Titeli fensíkon. A. Oiiohrychis

L. Homokos, száraz helyeken közönséges. Onobrychis arenaria (Kit)

S é r. A szabadkai homokpusztán. Vicia sordida W. et K. Bezdán,

Bácskertes és Monostorszeg közötti legelökön.

Geránium pusillum L. A bezdáni erdben. G. Rohertianum

L. Bácska összes erdiben. Erodiiim cicutarium (L.) L'Herit.
Zombor és Bezdán között, var. chaerophylluin (C a v.) DC. Az út

mentén. E. cicutarium (L.) L'Herit. Ugyanott, var. chaerophyllmn

(Cav.) DC. f. adenotricJmm Borb. Linum austriacum L. Napos

füves dombokon. Ferencz-csatorna mentén. Zombor és Szabadka, Sza-

badka és Újvidék között. Tribulus orientális Kern. Szabadka, Palics-

fürd. Tompa és Kelebia között futóhomokon. Polygala comosa

Schkuhr. Szabadkán a körözsi legelökön. Eupliorbia Gcrardiana

J a c q. Homokos területeken, Zombor és Szlupár között. Erddön,
Szabadkán stb. E. palustris L. A gombosi, apatini és bezdáni mocsa-

rakban. E. lucida W. et K. Az elbbivel keverve ugyanott.

Lavatera thuringiaca L. Zombor és Gádor között utak mentén.

Althaea cannahina L. Erddön a Diinát szegélyez bokros dombokon.

A. micrantha Wiesb. Ugyanott. Fumana pirocumhens (D u n.) Gr.

G d r. Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között elterül

homokpusztán. Félig kötött homokon.

Viola álba B e s s. A bezdáni futtaki, bácsi, apatini, alsókaboli

erdben. V. álba B e s s. f. violaceis U. ott. V. hirta L. U. ott. V.

persicifolia Roth. Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg között elterül

mocsaras helyeken. V. arenaria DC. A palicsfürdi akáczerd homokos

tisztásain. V. canina L. A bezdáni erd tisztásain.

Thymelaea Passcrina (L.) C o s s. Parlagokon közönséges. Lythrum
virgatum. Íj. Apatini nedves réteken. Trapa natans L. Ferencz-

csatornában. Circaea lutetiana L. Szlkben Zombor és környékén.

Myriophyllum verticillatum L. Ferencz-csatornában és a gádori, apatini

s bezdáni mocsarakban.

Hippuris vulgáris L. A bezdáni mocsarakban. Fimpinella saxifraga

L. Az apatini és bezdáni legelkön. Berula angustifolia (L.) Koch.
U. ott, nedves, mocsaras helyeken. Bupleurum tenuissimum L. A
zombori, nemesmiliticsi, szabadkai, gádori, újvidéki, bezdáni stb.

szikeseken. Seseli annuuni L. Az apatini legelkön. Peucedanum
officináié L. Az apatini és a bezdáni szikes legelökön. P. alsaticum

L. U. ott. P. Cervaria Lap. lUok erdei tisztásain. Orlaya grandiflora

(L.) Hoffm. Erdd bokros helyein. Conium maculatum L. A bezdáni

mocsarak szélén.

Androsace maxima L. Zombor és Szabadka között a vasút

mentén. Gádoron és Csonoplyáu.

Statice Gmelini W i 1 1 d. Szikeseken. Szabadka és Horgos között.

A kaboli zárda szikes erdtisztásain. Bácsordas szikes kaszálóin.

Erythraea pulchella (Sw.) Fr. A bezdáni legelkön. E. uliginosa

(W. et K.) R. et S c h. Ferencz-csatorna mentén a nedvesebb partokon.

Blaekstonia serotina (K o c h.) Beck. Ugyanott az elbbi társaságában.
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Blackstonia perfoliata (L.) H u d s. E hazánkra nézve kétes fajt

Zomborban a Ferencz-csatorna mentén födöztem fel 19Ü6. szeptember

havában. Linnianthcnmm nympharoidcs (L.) Hffgg. et. Lk. A bez-

dáni mocsarakban. Yitica minor L. A bezdáni erdben.

Cynoglossum offirinale L. Utak mentén, legelökön közönséges.

C. hungariciim Simk. Karlóczán. Lappula echinata Gilib. Par-

lagokon közönséges. Aspcrugo procumbens L. A Sikara erd szélén.

Alkannn tinctoria (L.) Tausch. Futó homokon Szabadka, PaHcs-

fiirdö, Tompa, Kelebia között, továbbá Regöcze és Madaras között a

vasút mentén. Anchusa Gmelini Ledeb. U. ott. Piilmonaria molUssima

Kern. Báesszentiván és Apatin között. Myosotis palustris (L.) Lam.
Mocsaras és lassan folyó vizek mentén. Gombos, Bezdán s a Ferencz-

csatorna mentén. M. palustris (L ) Lam. var scahra. Simk. U. ott.

31. caespitosa Schultz Bezdáni erd nedves tisztásain. Lithospermum

purpureo-coemkum L. A zombori, apatini, bezdáni, chotekpusztai

erdkben. L. officináié L. Erdk szélén ugyanott, ritkább. L. arvensc

L. Parlagokon közönséges. Onosma arenariuni W. et. K. Futó homokon

Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia között. Echiiim altissimum

J a c q. Ugyanott kötött homokon és lUok határában. Tcucrium

diamaedrys L. Szikár dombokon Gomboson. T. scordium L. Mo-

csaras helyeken Zombor és Szabadka között a vasút mentén. Mcntha

Wicrzhickíana Opiz. Nádasok szélén Nemesmihticseu. Salvia glutinosa

L. A bezdáni és chottekpusztai erdkben. S. Aethiopis L. Zombor és

Szabadka között a vasút mentén. Titcli fensikon Tündéresen. Origaiucm

vnlgare L. A bezdáni erd tisztásain. Atropa helladona L. lllok erde-

jében. Physalis alkekengi L. A zombori és a bezdáni erd szélén.

Verbascum pulverulentmn Vili. Utak mentén Erddön és Gomboson.

V. australe Schrad. Titeli fensikon. Linaria genistifolia (L.)Mill.

Zombor a Sikara erd szélén, titeli fensikon. Veronica snitcUata L.

A bezdáni erd mocsaras helyein. V. triphylla L. Zombor, a Ferencz-

csatorna mentén lev szántóföldeken. V. verna L. U. ott. V. arvensis

L. U. ott. Digitális ambigua Murr. A chottekpusztai erdben.

Acanthus longifolius Hst.? Kamenitz száraz dombjain.

Plantago arenaria W. et. K. Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és

Kelebia között elterül homokpusztán. P. maritima L. A bezdáni,

apatini, gádori, nemesmihticsi, chotekpusztai és szabadkai szikeseken.

P. altissima L. A gombosi, ludaspusztai és a kisköszegi nedves,

mocsaras réteken.

Ásperula cynanchica L. Szikeseken közönséges. Galium retrorsum

DC. Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg között elterül legelökön.

Zombor, a Ferencz-csatorna mentén. Scabiosa canescens W. et. K.

Zombor és Szabadka között homokos helyeken.

Campanula sibirica L. Szikár dombokon. Madarason a Jezert

környékez dombokon. Erddön a Dunát szegélyez magaslatokon.

Campanula TracJielium L. Bezdáni és chottekpusztai erdben. Soli-

dago virga aurea L. Cserjésekben és erdkben. Gomboson és Chot-

tekpusztán. Aster linosyris (L.) Bernh. A bezdáni, apatini és a
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chottekpusztai szikeseken. A. pannonicus J a c q. A zombori, nemes-

militicsi, bezdáni, apatini, gádori, chottekpusztai, kerényi, sztapári,

ósziváczi szikeseken. A. canus W. et K. Bezdán, Bácskertes és

Monostorszeg közötti szikes legelökön. Chottekpusztán erdk szélén

szintén szikes területen. A kaboli zárda erdötisztásainak szikesein.

A. tinctorius Wallr. Illók száraz dombjain. Helichrysum arenarium

(L.) DC. Futó homokon Szabadka, Palicsfürdö, Tompa és Kelebia

között. Inula britannica L. Nedves és szikes helyeken közönséges.

Pulicaria dysentcrica (L.) G r a y. Az apatini, bezdáni és chottek-

pusztai szikeseken. Nedves réteken Illókon. Anthcmis austriaca Jacq.

Homokos réteken Madarason. Achillea asplenifolia Vént. Az apatini,

ujverbászi és szabadkai szikeseken. Artemisia monogyna W. et K.

Az apatini, bezdáni és chottekpusztai szikeseken. A kaboli zárda

erdötisztásainak szikesein. A. pontica L. Bezdán, Bácskertes és

Monostorszeg közötti szikes legelökön. A. scoparia W. et K. Erd-
dön a Dunát szegélyez száraz magaslatokon. A. campcstris L. v.

sericea F r i e s. Titeli fensikon. Doronicum hungaricum R e i c h b.

Bezdán, Bácskertes és Monostorszeg közötti erdkben. Senecio vernalis

W. et K. U. ott ritkás erdkben és Újvidéken a vasút mentén. S.

tenuifolius Jacq. Újvidék, Madaras, Szabadka, Bezdán, Apatin és

Zombor környékén cserjés, szikes helyeken. Senecio tomentosus Hst.
Bezdán, Gombos mocsaraiban. Cirsium hracliyccphalum Juratzka.
U. 0. Gádoron, Szabadka és Ludaspuszta közötti mocsarakban. Serra-

tula ünctoria L. Bezdáni és apatini erdk szélén. Centaurea Galci-

trapa L. A zombori és bezdáni legelökön. G. pannonica Heuff. Az
egész megyében közönséges. Gyjtöttem még Illókon és Erddön is.

C. arenaria M. B. (Wagner J. meghatározása). Szabadka, Palics-

fürdö, Tompa, Kelebia és Ludaspuszta közötti homokpusztán. Mada-

rason. G. Tanscheri Kern. U. ott. Pacsér és Zombor környékén.

C. rhcnana Bor. (Wagner J. meghatározása). Homokos területen

Pacsér a vasút mentén. G. micranthos Gmel. Száraz dombokon

Erddön. G. Sadleriana Janka. Szabadka és Ludaspuszta között

homokos területen. Erddön. G. Mag/jari {Sadleriana X spimdosu)

Wagner J. (Auíor meghatározása). Homokos talajon Zombor határában

a Sikara-erd mellett, C, Fritschii Hayek. (Wagner J. meghatáro-

zása). Száraz dombokon Illókon, Kamenitz és Vénácz között. Gartha-

mus lanatus L. Napos, fövenyes helyeken a Ferencz-csatorna mentén

és Gádoron.

(A szakosztálynak 1909 nov. 10-én tartott ülésébl.)
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Szabó Z, : Linné legritkább nyomtatványa, vonat-

kozásban a ,,SeseIi elatum^^ nomenklatúrájával.

Néhai Flatt Károly, a kiváló Linné-kutató az 1896. évben

Linnének egy ritka nyomtatványát fedezte fel.^ Az ö birtokában lév

els kiadású Linné „Species Plantarum (1753)" czimü müvében egy

lap kétszer volt megtalálható, még pedig a 89—90. oldal. Ez a két

példány azonban nem volt megegyez, mibl Flatt azt következtette,

hogy Linné a már kinyomatott 89—90. oldalt a Guenzia génusz

hibás közlése miatt megsemmisítette, helyette új lapot nyomatott több

helyesbítéssel és betoldással (a Minuartia génusznál). A régi helytelen

és megsemmisített lap helyébe az újonnan nyomatottat ragasztatta be,

és ezzel került a Species Plantarum els kiadása forgalomba. Alig

hogy Flatt tudósítása megjelent, Garcke^ is hírül adja, hogy az

ö példányában is megvan mindkét, a régi és az új 89— 90. oldal, st
a 259—260. oldal is kétszer van meg, s ez sem egyez. G a r c k e

arra az eredményre jut fejtegetésében, hogy Linné a Species plan-

tarum második kötetének megjelenésekor (1753. augusztus) csatolta a

két javított lapot a második kötethez. így azt pótlólag cserélték fel

egyesek a régi lapokkal. Hulth^ Linné munkáinak felsorolásánál

megemlékezik szintén e bibliográfiai érdekességrl, megjegyezvén

:

„Dans la plupart des exemplaires des Species plantarum, des cartons

de deux pages chacun ont été mis á la place des pages 89—90 et

259—260", hasonlóképen Junk'* is, a ki azonban lebecsüli a két

megsemmisített lap értékét, s nem tartja azokat oly nagy ritkaságnak,

mmt Flatt. Újabban még egy harmadik, kicserélt lapról, a 75

—

76-ikról is értesít.^

Mindezek megemlítését a miatt tartom érdemesnek, mert kiderült,

hogy a budapesti tudományegyetemi növénytani-intézet és növénykert

könyvtárának birtokában lev Linné Species plantarum-ában szintén

fellelhet úgy a régi, megsemmisített, valamint az újon nyomatott

39— 90. és 259—260. oldal. Az említelt könyvtár példányában, az

els kötet címlapja, ajánlása és az elszó összesen három lapja után

a 259—260-ik, és a 89— 90-ik újonnan nyomott lapok következnek.

Ezek után ismét az elszó folytatódik. A kötet belsejében pedig meg
van úgy a 89—90-ik, valamint 259— 260-ik lap. Az a^körülinény,

hogy az újonnan nyomott lapok olyan papíron vannak nyomva, mint

az elszó és azzal együtt fekszenek, támogatja G a r c k e nézetét, a

ki szerint Linné a Species plantarum második kötetének megjelené-

^ Kari V. Flatt, Das seltenste typographische Product Linné's.
Separat-Abdr. aus „Botan. Zeatralblatt" Bánd LXVI. 1896.

- Zwei Ersatzblátter in L i n n é's Species plantarum ed. 1. in „Botan.

Zentralblatt" Bd. LXVII. Cassel 1896.
^ Hulth, Bibliographia Linnaeana, Partié 1, Livraison 1. Uppsala

1907. p. 89.
* J u n k, Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie,

Berlin 1907. p. 18.
* Junk, Linné's Species plánt. Ed. princeps und ihre Varianten

mit Beschreibung einer neuen. Berlin, 1907.
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sével együtt küldte szét az elszót és az újonnan nyomtatott lapokat.

Bizonyos azonban az is, hogy Linné a nyomtatott példányok nagy

részében, a melyeknél a két kötet egyszerre küldetett szét, kicseréltette

a régi oldalakat az újakkal. Ezt bizonyítja az a körülmény, bogj'^ a

megsemmisítettnek jelzett oldalak alig néhány példányban vannak meg,

továbbá, hogy az irodalom mindenütt az újonnan nyomtatott oldalakra

hivatkozik. így a megsemmisített 89. oldalon szerepl Gucrezia génusz-

ról nem tud a ílorisztikai irodalom, de mindenütt az újon nyomott 90.

oldal Qucria génuszára történik hivatkozás. Hasonlóképen az Impcratoria

Ostrnthnwi L. mindenütt „Spec. plánt, ed 1. p. 259" hangzású idé-

zettel szerepel, holott ez a génusz csak az újon nyomott oldalon van

meg, a megsemmisítetten hiányzik, a hol is a Scseli- génusznak van

egygyel több faja, mint az újon. {Seseli clatins, régi 260. oldal.)

Mindezekbl következik, hogy Linné müve mégis akkor került forga-

lomba és akkor terjedt csak el, a mikor már mind a két kötet meg-

jelent és az említett oldalak már ki voltak cserélve. Csak néhány

példány lehet olyan, a melyben a megsemmisített oldalak is benn

vannak. Ezekrl valószín, hogy hamarabb küldettek szét, mieltt a

2. kötet megjelent volna.

G a r c k e ama megjegyzésére vonatkozólag, hogy a megsemmi-

sített 260. oldal Seseli elatius-si, a melyet Linné az újonnan nyomatott

260. oldalról elhagyott, azonos a Spec. plánt, 2. kiadásának Seseli

elatumíi\a.\, meg kell jegyeznem, hogy ez csak részben állhat meg.

Linné maga sem volt e növénynyel tisztában, a mint a két diagnosis

és a synonymok egybevetésébl kitnik.

Seseli elatius L.

Spec. plánt. 1 légi nyomás 260. old.

4. Seseli petiolis rameis membra-
naceis oblongis integris, foliolis bina-

tis ternatisque. Gueit. Stavip. I. p.

64. Dalib. paris. 92.

Foeniculum sylvestre elatius, feru-

lae folio longiore Tournef. inst. 311.

Vaill. paris. 54. Sauv. monsp. 256.

Apium montanum, folio tenuiore,

Baiih. jnn. 153.

Habitat in Gallia. ^

Seseli elaium L.

Spec. plánt. ed. 2. 375 old.

12. Seseli caule elongato geniculis

callosis, foliis duplicato-pinnatis: pin-

nis lanceolato-linearibus distantibus.

Daucus montanus, folio foeniculi

longiore. Magn. monsp. 294.

Apium montanum, folio tenuiore.

Bauh. pin. 153.

Hahitat in Ausfria, Gallia.

Caulis (ex Horto) huuianae altitu-

dinis, laevis, geniculis callosis albidis.

Foliola glauca, lineari lanceolata; ad
radicem majora ; in caule pauca,

laxiora. Umbellae respectu plantae

paucioribus radiis etparvae. Flores albi.

Egy kis utánjárással könnyen rájöhetünk arra, hogy Garcke
állítása nem egészen helyes, továbbá, hogy mi vitte L i n n é-t a

„Seseli elatius^'' kihagyására, ha összehasonlítjuk a megsemmisített

oldal Seseli elatius diagnosisát és synonymjait a többi rokon Seseli

diagnosisokkal, a melyeket Linné ugyanazon a két 259—260. oldalon

publikált.

így mindjárt a diagnosis els sorai: „Seseli petiolis rameis

membranaceis oblongis integris, foHolis binatis ternatisque. Guett.
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stamp. I. p. 64.''' majdnem szórói-szóra megvan úgy a megsemmisített,

mint az újonnan írt 260. oldalon a Seseli glaucum diagnosisában

:

„Seseli petiolis ramiferia membranaceis oblongis integris : foliolis

singularibus binatisque. Giiett. stamp. 64." A Seseli elath(S-i\íd még
erre következ ^Dalib. paris. 92" pedig megtalálható az ugyanazon

az oldalon igen hasonló diagnosisú : („Seseli petiolis ramiferis mem-
branaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis") Seseli vion-

tanum vezet idézetei között. E szerint L i n n é-nek feltnt a kinyoma-

tás után, hogy a „Seseli elatius'' névvel olyan növényeket foglalt

össze, a melyeket már egyrészt mint ,.Seseli glaucum"' oi, másrészt

mint ^Seseli montanum" -ot leírt, tehát a törlés feltétlenül szüksé-

gessé vált.

A fentebb közölt „Seseli elatius"' diagnosismásolatban azon-

ban még két synonym van. Ezeket Linné még felhasználta késbbi
leírásaiban. így az „Apium montanum folio tenuiore Bauh. pin. 153"-at

megtaláljuk a Spec. plánt, ed. 2. p. 375, közölt Seseli elatum syno-

nymjai között. Ez a Seseli elatum pedig a két diagnosis egybevetése

után semmiesetre sem egyezik a Seseli elatius-sal ! Az elbb említett

és a Seseli glaucum-mn\ és Seseli montauum-ma\ közös synonym-idéze-

tek pedig a Seseli elatu7n-ná\ hiányzanak, hanem ezek helyett egy új

idézet van és pedig a „Daucus montanus, folio foeniculi longiore.

Magit, monsp. 294". Ez a Spec. plánt. 2. kiadásában található Seseli

elatum növény cultivált példa után íródott le, a mint Linné maga
is megjegyzi (ex horto). Reichenbach^ és Koch- ezt a „Seseli

clatum"-ot a Seseli glaucum J a c q. (FI. austr. U. (1774) p. 27, t. 44.)

fajjal tartják egyeznek. Tekintettel arra, hogy Linné cultivált növény-

rl írta diagnosisát, az identifikálás nem bírhat kell jogosultsággal,

különösen azért nem, mert a Linné herbáriumában lev „Seseli

elatum*^ már Bertolini szerint^ sem egyezik meg a Spec. plánt,

második kiadásának leírásával^ tehát az identifikáláshoz kell herbá-

riumi alap nincsen. Legtermészetesebb tehát, ha a Spec. plánt. ed. 2.

Sfseli elatum-kt is teljesen elvetjük.

Nem tehetjük ezt azonban egy immáron harmadik Seseli elatum-

mal, a melyet Linné még késbb közölt a Mantissa plantarum

altéra generum editionis VI et specierum editionis IL Holmiae 1771
ez. müvében a 357. oldalon, a mint következik :

Seseli elatum. Foeniculum sylvestre elatius, ferulae folio longiori.

Vaill. paris. 54.

Plánta Monspelii e loco Magoolii lecta a D. Gouano.

' Lásd egvébiránt : Reichenbach FI. germán, exciirs. 467 no
3015; — De Candolle, Prodr. IV. p. 146 no. 12 ;

— Linné—Wi lldenow,
Spec. plant. Tom. I. pars. II. p. 1463. no. 15. ; — N e i 1 r e i c h, Aufzahlung
der in Uugarn. etc. p. 211. n. 5. 6^. glaucum L. ; — Die Vegetationsverh.
V. Croatien p. 150 n. 3. S. Gouani ; — Simonkai, Erdély ed. fi. p. 258.
no 812. Seseli osseum Crantz. — Willk. etLange. "Prodr. hisp. III.

p. 60. no. 8063.
^ Synops. fl. germ. ed. 3. p. 253.
« B e r t o 1 n i, Fl. ital. vol. III. (1837) 323—324. old.
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Caulis sesquipedalis, crassitie peniiae columbinae, síibdichotoraus :

ramis divaricatis : summis angustissimus.

Fólia supradecomposita (superiora tantum ternata) ; Foliola

linearia, crassitie setae aequinae, poUicaria, teretia.

Umhellae 3 fidae. TJmhellulae confertae suboctoflorae, albae.

Involucella minutissima. Semina tuberculata.

Ebben a leírásban jelentkezik ismét a törölt Seseli elatius syno-

nymjai közül a „Foeniculum sylvestre elatius, ferulae folio longiori.

Vaill. paris. 54." A diagnosis azonban úgy a Seseli elatius, valamint

a Seseli elatum L. Sp. pl. ed. 2-vel ellenkezik {Species ed. 2 : fólia

glauca, lineari lanceolata ; Mantissa: fólia linearia, crassitie setae

aequinae ; Species cd. 2 : caulis humanae altitudinis. Mantissa : caulis

sesquipedalis). Megjegyzi azonban Linné, hogy a növény, a melyet

itt a Mantissában leírt „Monspelii e loco Magnolii lecta a D. Gouano".
Láttuk, hogy a Spec. plánt. ed. 2. Seseli elatum-ánkl éppen a „Magyi.

movsp. 294" idézet szerepel, pedig a Guanó által ugyanonnan kül-

dött növény nem felel meg Linné Species 2-beli diagnosisának,

miért is ö ezt a Mantissában újra leírta, de megint csak Seseli elatum

név alatt. Ennek a növénynek kell Linné herbáriumában Seseli

elatum néven bennfoglaltatnia.

Ha el is vetjük a Spec. pl. 1. megsemmisített oldalának Seseli

elatius-kt és a Spec. pl. 2. 375. oldalának Seseli elatum-ki, de meg kell

tartanunk a Mantissa Seseli elatum-éd, a melyet Gouani le is rajzolt

(az Illustrationes (1773) 16. t. 8) és a melyet Koch (Synopsisában

(ed. 1. 1838) p. 294) Seseli Gouani-nak nevezett el. A Seseli Gouani
Koch név (1838) eltt prioritással bír a Seseli elatum Linné
(Mantissa II. 1771 non Spec. pl. ed. 2. p, 375).

Megemlítem egyúttal, hogy a régi kiadás 260. megsemmisített

oldaláról nemcsak a Seseli elatius-t törölte Linné, hanem törölte a

(még szintén tisztázandó) Seseli glaucum-ra. vonatkozó rész utolsó

:

„Iiívohcel orum foliola saepius coadunata sünt"' hangzású sorát is.

E szerint a Seseli elatius törlése nem az Imperatoria beszúrása ked-

véért történt — meit elvégre Linné eltt valószínleg egyik növény

csak oly becses volt, mint a másik — , hanem egy kellemetlen hiba

kijavítása kedvéért.

A Species plantarum els kiadásának megsemmisített oldalai

tehát a fenntebbiek szerint bizonyos érdekldésre számíthatnak. Érté-

kükbl csak az a körülmény von le sokat, hogy mai nap már úgyszól-

ván közönségesebbek lesznek, mint a helyettük készített új szöveg
oldalak. Junk bibliográfus és könyvkiadó ugyanis az 1907. évben

kiadta a Linné Spec. plánt, ed 1. kiadásának fotografikus úton el-

állított facsimiléjét. A facsimile készítéséhez pedig éppen olyan példányt

használt, a melyben az els nyomású, hibás oldalak voltak benne, az

új nyomásúak pedig nem.^ így az a helyzet áll el, hogy a facsimile

1 Junk, Linné's Spec. plánt. Edit. princeps und Ihre Varianten ez.

röpiratában (5. old.) megjegyzi, hogy , véletlenül" történt ez az eset. Ebben
a röpiratában különben az összes kétkiadású oldalak jó reprodukczióban
találhatók meg.
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kiadás 89—90. oldala és 259 — 260. oldala a nem használható, Linné
által megsemmisítendnek ítélt szöveget tartalmazza. A 89. oldalon a

Minnartia génusznak egy faja van csak meg (a Mspanica), az elfogadott

és elterjedt oldalon pedig három fajjal {dichotoma, campcsiris, montana)

szerepel. A facsimilében a L i n n é által visszavont Guerezia génusz név

szerepel a helyesebb Queria helyett, a mely elbbi természetesen a

facsimile indexében sincs meg. Hasonlóképpen ugyanebbl az okból az

Imperatoria Ostruthium hiányzik a facsimilébl, bár az Index a 259.

oldalra utal. A rövidélet Seseli datius pedig megörökíttetett a facsimile

260. oldalán, a nélkül, hogy az irodalom és ílorisztika ezideig tudomást

vett volna róla.

BlattnyT. : A Syrínga Josíkaea Jacq. elterjedéséhez,

A „magyar orgona" elterjedése nyugati határának, az erdészeti

növényföldrajzi megfigyelések alapján ^ az Ung-folyót tartjuk. Ung-

és beregmegyei termhelyeit megtaláltam, az erdélyi hegyekben való

elöjöveteleirl is vannak adataink. Növénygeográfiai kutatásaink folya-

mán nemcsak az Ung keleti, hanem nyugati vízkörnyékét is átkutattuk,

de u legnyugatabbra es lelhelyeként, csak a kispásztélyi völgyet

jelölhettük meg.

A magassági elterjedés határaival foglalkozva inkább, megemlí-

tem, hogy a Lyutta völgyén a legalacsonyabb termöhelje .30-5 méter

(Sóhát), a legmagasabb pedig a Lyutta mellékpatakát képez Bisztricza-

völgy középs szakaszán, 568 méter magasságban van. (Nagyon különös,

hogy Pax (IL 211.1.) nem hajlandó elfogadni az Erdskárpátokban

észlelt adatok helyességét. Ungban ugyan nem járt Pax de a Stoj

vegetácziójának tanulmányozása alkalmával legalább a Vicsa-völgyi elö-

jövetelekröl igen könnyen szerezhetett volna meggyzdést.^

A Bihar-hegységben legmagasabban fekv termhelye, Szkcrisora

határában, a „Riu albu" völgy (mésztalajon); 926 méternél. A Nagy-

Aranyos-völgyén tenyészetének fels határa 849 méter.

^ E kutatások a földmivelési kormány megbízásából Fekete Lajos
miniszteri tanácsos, nyg. fiskolai tanár vezetése alatt végeztetnek.

(Szerk.)

* Ez adatokkal kapcsolatban 1. T h a i s z L. czikkét Magyar Botanikai

Lapok, 1909, 213. old. (Szerk.)
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V. F. Brotherus: Neue Laubnioosgattungen. — Öfversigt af

Finska Vetenskaps-Societetens Förhandliogar, LII. 1909—1910. Afd.

A. Nr. 7. p. 1—12. — I— IV. táblán 83 rajzzal.

A kiváló bryologus négy új, rendszertani tekintetben is igen

érdekes moha-nemzetséget állit fel, a melyek a következk :

Tilrckheimia qnatcmaleiisis Broth. n. g. et sp. Legközelebbi

rokona a Pottiaceák körébe tartozó Hyophila Brid. nemzetségnek,

de a levelek szerkezete tekintetében élesen megkülönböztethet. Gyj-
tötte Kelet- Guatemala Livingston-i partvidékén köveken. H. v. Türck-
heim. — A második új moha: Pscudoracelopus phiiippinensis

Broth. n. g. et sp. Középs helyet foglal el a Polytrichaceák Bace-

lojMS D o z. et M 1 k, és a Pogonatum P a 1 i s. nemzetsége között.

Gyjtötte Luzon-Cagayan provincziájában földön Maximo Ramos. —
A harmadik új nemzetség r Pylaisiohrymu Cameruniae Broth. n g.

et sp. Még legjobban az Eutodontaceák Pylaisia Bruch et Schimp.
nemzetsége mellé sorozható

;
peristomiuma szerkezetében élesen külön-

bözik a Mytirüim hehridnrum-iól is, a melyhez küls megjelenése

tekintetében hasonló. Gyjtötte a Kamerun-hegységben fatörzseken

Dr. A. Weberbauer. •— A negyedik és utolsó a Hageniella

sikkimensis Broth. n. g. et sp. A Hylocomiaceák Macroihamnüim
Fleisch. nemzetségével rokon génusz, a melytl elágazási módja,

levelek szerkezete, rövid toknyele, kicsiny és gyengéd tokja által jól

megkülönböztethet. Gyjtötte Rhomoo pro E. L o n g, gyjtési

hely: Sikkim-Himalaya, Darjeeling, Phallut alt. 3353 m. — A dol-

gozathoz csatolt 4 fotolithográfikus tábla közül az I. táblán 2 1 rajz, a

II. táblán 18 rajz, a III. táblán 24 rajz, a IV. táblán 20 rajz vilá-

gosítja meg a részleteket. Az összes eredeti rajzot referáló rajzolta.

Györ/fy (Lcse).

— Július Giowacki (1): Ein Beitrag zur Moosflóra von

Bosnien. — Abdr. aus der Österr. Botan. Zeitschr. Jahrg. 1909, Nr. 2,

p. 1—3.
— D r. G e r g P r o t i c (2) : Beitrag znr Kcnntnis der

Moosflora Bosniens und der Hcrzegovina. — Sep.-Abdr. aus Wissen-

schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. XI. Bánd,

1909, p. 518—526. Wien.

Bosznia és Herczegovina mohflórájának ismerete az újabb idben
nagy fellendülésnek indult s az eddig közöltekbl is igen kiválónak

és érdekesnek Ígérkezik ez a terület. Legutóbbi idkben G. Gio-
wacki, marburgi gimnáziumi igazgató, bvíté tetemesen ismeretein-

ket ama munkájával, mel3^et a Növ. Közi. VII. 1908. évfolyama

27—28. oldalán ismertettem volt. E czikkében Giowacki Foca
melll a Ctenídium moluscum (Hedw.) Mitt.-ot is (Giowacki in

Z. B. G. 1907. 57. Bánd, p. 27) felemlíti. E növény késbb történt

pontos átvizsgálásánál, valamint a S trák a útmestertl kapott növények

meghatározásánál kitnt szerz szerint, hogy egy új fajjal van dolga
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s most részletcsen az (1.) czikkben : Cienidium distinguendion Glow.^
néven [G i o \v. (1.), p. 3.] — Glowaeki Jajce mellett a Pliva-víz-

eséseknól gyjtött egy Eucladmm-oi is, a melyet Eudadium verticil-

latum var. angustifolium Jur.-nak tartott s Eucl. angustifolium

(Jur.) Glow. néven igen részletesen leirt volt (Z. B. G. 1906. LVI.,

p. 194— 195). Szerz késbb Dalmáeziában ^rtí -szigetén gyjtve a

J u r at z k a-féle var. angustifolia leírásának teljesen megfelel növényt,

azt a meggyzdést szerzé^ hogy a boszniai növény nem a J u r.-féle

var., hanem egy új faj s Eudadium commutatum-nak kereszteli el

[Glow. (1.), p. 3.].

G. Protic fent idézett (2.) dolgozatának anyagát Bosznia

nyugati részében gyjtötte még 1900-ban három heti kirándulása

alkalmával, a mikor is Bugojno-tól kezdve gyjtött a következ helye-

ken : Kupres, innét Suiza-n át, Livno Vaganj, Prolog, Gubin,

CiTii Lug, Grokovei, Preodac, Rore Glamoc és Hrbljina-n keresztül

vissza Kupres-re. Ez útja alkalmával megmászta a éuljaga (1583 ra),

Meliki Molovan (1828 m), Cincar 200G m), Kamesnica (Konj. 1849 m),

Proglav (1913 ra) s a Veliki Sátor (1872 m) csúcsokat s késbb a

Vranica Planina-t (21()7 m). Az e kiránduláson gyjtött mohok leg-

nagyobb részét már közié a szerz. — 1904-ben ismét felkereste

Protic tanár a Kupres-t, a hol a Veliki Sto/.er megmászása után

Vukorsko-n át Radusa alatt Makljen-en felül Prozor-ra ment, de a

nagy hség és szárazság miatt kénytelen volt hazatérni. — Fenti (2.)

dolgozatában Protic tanár 30 faj májmohát s 106 faj lombosmohát
közöl ; a gyjtött anyag legeslegnagyobb része közönséges.

Gyrffy (Lcse).

NÖVÉNYTANI REPERTÓRRJM.^
(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Degen Árpád dr. : A Pinus Pseudopumilio (W i II k.) B e c k hazai

elfordulásának egyik régebbi adata. Eine áltere Angabe über das Vor-

kommen der Pinus Pseudopumilio (W i 1 1 k.) B e c k ia Ungarn. — Magyar
Botanikai Lapok. IX. köt. 1910., 65. old.

' Ujabban szerz a Julische-havasok területén is szedte (V. ö. Abh.
der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, Bánd V, H 2. Jena, 1910, p...41) e mohát.
E mohának termését is ismertette már azóta Glowaeki (Ö. B. Z. LIX.
1909, Nr. 3 : 92) ama példányok alapján, melyet a dalmácziai Curzola-szigeten
a „Kom"-hegyen s a trieszti karszton (Gestütswald bei Lipica) még régeb-
ben (1889-ben és 1896-ban) gyjtött volt (1. c. p. 91).

- E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a
növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. {Szerk.)

14
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— — t Simonkai Lajos dr. Arczképpel. f Dr. Ludwig Simonkai. —
Magyar Botanikai Lapok. IX. köt. 1910., 2—34. old.

Forenbacher, Dr. Aurél: Voda kao ekologijski Faktor u

Biljnoj Geografiji. (A viz, mint ökológiai tényez a növénygeographiában.)

— Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga Drustva. XXII. god. 1910.

Gabnay Ferenc z, hathalmi: A fák ereje. — Erdészeti Lapok.

XLIX. évf. 1910., 299—300. old.

Hirc, Dragutin: íz bilinskog svijeta Dalmacije. (Dalmáczia tavaszi

flórájához.) II. Flora Vrha Marjana. — Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga

Drustva. XXII. ^od. 1910.

Hollós László dr. : A Magyarországban eddig észlelt Ramularia-

fajok. Die in Ungarn bisher beobachteten Ramularia-Arten. — Botanikai Köz-

lemények. IX, köt. 1910., 109—116. és (19)—(20.) old.

— — Kecskemét vidékének Puccinia-fajai. Die Puccinia-Arten der

Umgebung von Kecskemét. — Botanikai Közlemények. IX. köt. 1910.,

101—109. és (19.) old.

Ujabb adatok Kecskemét vidékének flórájához. Neuere Bei-

tráge zur Flora der Umgebung von Kecskemét. — Botanikai Közlemények.

IX. köt. 1910, 100—101. és (19.) old.

Kopeczky Sebestyén: Az els budapesti növénykert. —
A Kert. XVI. évf. 1910., 221. old.

Kövessi Ferencz dr. : A tölgyeket pusztító Oidium-gomba

hazánkban. 5 rajzzal. — Természettudományi Közlöny. XLíI. köt. 1910.,

374—384. old.

— — A tölgyet pusztító lisztharmat-gombák és az ellene való véde-

kezésrl. 5 rajzzal. — Erdészeti Lapok. XLIX. évf. 1910., 352—363. és

390-397. old.

Kuthy Béla: Az amerikai köszméte lisztharmat irtása Szentendrén.

— Kertészeti Lapok. XXV. évf. 1910., 210—212. old.

Pantocsek József dr. : Új Bacillariák leírása. Novarum Bacil-

lariarum deseripto. I—II. közlemény. 2—2 táblával. — A Pozsonyi Orvos-

Természettudományi Egyesület Közleményei. Üj folyam. XIX. köt. 1907.

évf., 1909., 50—58. old. és XX. köt. (1908. évf) 1909., 19—29. old.

Páter Béla dr. : A deliblati homokpusztán termeszthet orvosi

növényekrl. — Természettudományi Közlöny. XLII. köt. 1910., 365—366. old.

Pillitz Ben dr. : Veszprém vármegye növényzete. II. közlemény.

Veszprém, 1910. Nyomatott Krausz Ármin fia könyvnyomdájában. 65—167.

old. 4-rét. — A Veszprémvármegyei Múzeum kiadványai. IV. szám.

Prodán Gyula: A Ranunculus ophioglossifolius Vili. Magyar-

országon. — Magyar Botanikai Lapok IX. köt. 1910., 60—63. old.

Rapaics Raymund dr. : A kert gyomjai. — A Kert. XVI. évf.

1910., 280—283. és 311-312. old.

— — A növények illatos anyagai és élettani jelentségük. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XLII. köt. 1910, 294—295. old.

— — A növények vére. — Természettudományi Közlöny. XLII. köt.

1910., 356—358. old.
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— — A növénymagvak életének szívóssága. — Természettudományi

Közlöny. XLII. köt. 1910., 434. old.

— — Kétszer virító vadgesztenye. — A Kert. XVI. évf. 1910.,

290-291. old.

— — Tényleg nö-e az Aconitum paniculatum Spanyolországban ?

Wachst Aconitum paniculatum wirklich in Spanien ? — Magyar Botanikai

Lapok. IX. köt. 1910., 63—65. old.

Scherffel Aurél: Raphidonema brevirostre nov. spec. ; egyúttal

adalék a Magas-Tátra nivális flórájához. Raphidonema brevirostre nov. spec.

;

zugleich ein Beitrag zur Schneeflora der Hohen Tátra. Rajzzal. — Botanikai

Közlemények. IX. köt. 1910., 116—123. és (20) -(22.) old.

Schilberszky Károly dr. : Védekezés az uborkák állisztharmat-

betegsége ellen. — A Kert. XVI. évf. 1910., 282—283. old.

Szabó Zoltán dr. : A magyar birodalom Knautiáinak rendszer-

tani áttekintése. Systematische Übersicht der Knautien der Lánder der

ungarischen Krone. 16 képpel. — Botanikai közlemények. IX. köt. 1910.,

67-99. és (7)— (17.) old.

— — De Knautiis herbarii Dns A. de Degen. 5 táblával. — Magyar

Botai.ikai Lapok. IX. köt 1910., 36—60. old.

Szil y Kálmán: A magvar természettudományi mnyelvrl. —
Természettudományi Közlöny. XLII. köt. 1910., 369—374. old.

Thaisz Lajos; Hazánk rétjei és legeli. — Természettudományi

Közlöny. XLII. köt. 1910., 818—322. old.

Vadas Jen: A Tátralomniczon tervezett havasi növénykertrl. —
Erdészeti Lapok. XLIX. évf., 1910., 311—317. old.

Varga Oszkár dr. és Csókás Gyula: Mykologiai tanulmány

a kender és len áztatásáról. Mykologische Studie über die Flachs und Hanf-

röste. 7 ábrával. — Kísérletügyi Közlemények. XIII. köt. 1910., 1—52. old.

Végh József: A mesterséges megtermékenyítésrl. — A Kert.

XVI. évf. 1910., 283-285. old.

b) Külföldi irodalom

:

Grauman Sándor: Magyar növénynevek szótára Erfurt, 1909.

Schütz Hermann nyomdája. 8-rét.

F r i t s c h, Dr. Kari: Neue Beitrage zur Flóra der Balkanhalbinsel,

insbesondere Serbiens. Bosniens und der Herzegowina. II. Teil. Caryophyl-

laceae. Bearbeitet von A. v. D e g e n. — Mitteilungen des Naturwissen-

schaftlichen Vereins für Steiermark. Jahrg. 1909, Bd. 46.

H a y e k, Dr. A u g u s t v. : Die systematische Stellung von Les-

querella velebitica Degen. — Österreichische Botanische Zeitschrift.

LX. Jahrg. 1010, p. 89—93.

Genus nóvum : Begenia H a y e k. Species unica : Degenia velebitica

(D e g.) H a y e k.

14*
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztály 1910 április 13-án tartott l5-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Mágocsy-Dietz S., jegyz : M o e s z G.

1 Páter B. : „Két érdekes rendellenesség" czímü dolgozatát S c h i I-

b e r s z k y K. terjeszti el. Az egyik rendellenességet a szerz a macska-

gyökér {Valeriána officinalis) tövén észlelte. A szár törpe, csavarodott, fel-

fúvódott, belül üres. A csavarodás okát a táplálkozás hiányosságában látja.

A másik rendellenességet petrezselyemgyökereken figyelte meg: két petre-

zselyemgyökérpár csavarmentesen összefonódott. E rendellenesség okául a

o-yökér két irányú növekedését jelöli meg. A hossznövekedés és a vastago-

dás irányainak eredje a csavarmentes növekedés. (Megjelenik.)

Schilberszky K. mindkét rendellenességet figyelemreméltónak

tartja. Tüzetesen fejtegeti azokat a lehetséges okokat, melyek ezeket a

rendellenességeket elidézhették. (Megjelenik.)

Kerékgyártó Á. szerint az elszalagosodást és a csavarodást a

táplálkozásban való bövelkedés okozhatja. Például említi a Taraxacum

officinalet, melyet Erzsébetvárosban, a Küküllö árterületén csaknem kizáró-

lag elszalagosodott állapotban figyelt meg.

H. G a b n a y F. felemlíti, hogy a gyökerek csavarodása erdei fáink-

nál gyakori jelenség, melyet mesterségesen is könny elállítani.

Szabó Z. oly Hyacinthus orientalis-t mutat be, melynek virágzati

tengelye elszalagosodott.

2. Hollós L. : „Magyarországból ismeretlen gombák Kecskemét vidé-

kérl" czímü dolgozatát T u z s o n J. mutatja be. A szerz felemlíti, hogy

gyjteményében Kecskemét vidékérl 1926 faj meghatározott gombája van.

Ebbl mintegy 300 fajt és változatot, mint újat az Annales Nat. Mus. Hung.-

ban írt le. A gyjtött gombáknak csaknem fele, 959 faj, fungi imperfecti.

Jelen dolgozatában 402 fajt sorol fel, melyeket hazánkból még nem közöl-

tek. (Megjelenik.)

'ó. Nyárády E. Gy. : „A Bory-mocsarak flórája'' czimtí dolgozatát

Kümmerle J. B: terjeszti el. A szerz a Bory-mocsarak egész terü-

letét, tehát galicziai részét is átkutatta. Jelen dolgozatát azonban csak el-

tanulmánynak tekinti. Miután megemlékezik azokról, a kik a Bory-mocsarak

flórájával foglalkoztak, részletesen ismerteti kutatásainak fbb eredményeit.

Legérdekesebb adata a Drosera anglica és a Radiola linoides felfedezése.

A szerz a Bory-mocsarak egyes részeirl és növényeirl szép fényképeket

készített. (Megjelenik.)

4. K e r é k g y á r t ó Á. az Eranthis hiemalis új budapesti elfordu-

lásáról szól. Megtalálta a Jánoshegyen is. (Megjelenik.)

Ez eladás kapcsán Jávorka S. jelenti, hogy f. évi ápr. havában

Komárom mellett a herkáiyi erdben hatalmasan kifejldött, termést visel

Eranthis-ra. akadt. Egy példányát be is mutatta.

5. A jegyz bejelenti, hogy a szerkeszt-bizottság elkészítette a

szakosztály új szabályzatát. Ennek tárgyalását a szakosztály ápr. 27-ére

tzi ki. Bejelenti továbbá, hogy a Társulathoz kilencz külföldi folyóirat

kiadójától, a kik a Botanikai Közleményeket kívánják, csereajánlat érkezett
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A szakosztály a bejelentést örömmel tudomásul veszi. T u z s o n J.

és M á g o c s y ' D i e t z S. indítványára a szakosztály elhatározza, hogy

azoknak a folyóiratoknak a czimeit, melyek a Társulat könyvtárában van-

nak és a melyek egészben vagy részben botanikai czikkeket tartalmaznak,

a ,Bot. Közi." következ évfolyamának els számában közzé teszi. A hatá-

rozat végrehajtásával a jegyzt bízza meg.

A növénytani 8zakoszt<áIy 1910 április 27-én tartott 156-ik ülésének

jegyzökönyve.

Klein Gy. elnök jelenti, hogy ennek a szakosztályi ülésnek egyetlen

tárgya a szakosztály új szabályzatának a megalkotása. A most érvényben

lev szabályzat már sok tekintetben elavult. Az új szabályzat tervezetét

T u z s n J. szerkeszt és M o e s z G. jegyz dolgozták ki s a szerkeszt-

bizottság azt igen behatóan megvitatta. Kéri a szakosztályt, hogy az új

szabályzat kinyomatott tervezetét, melyet minden fvárosi tag megkapott,

pontonként tárgyalja.

A jegyz felolvassa a most érvényben lev szabályzat egyes pont-

jait, valamint az új szabályzatnak megfelel pontjait. A tagok élénk

hozzászólása mellett a szakosztály a tervezetet letárgyalta. Az elfizetkrl

szóló pontnak végleges megszövegezését a szerkesztbizottságra bízta.

A jegyz jelenti, hogy Tuzson J. és Paszlavszky J. alapít-

ványukat 100 koronára kiegészítették.

A szakosztály ezt a jelentést örömmel tudomásul veszi.

A növénytani szakosztály 1910 májns 11-én tartott 157-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gy., jegyz : M o e s z G.

1. Hollós L. : „Adatok Tolna vármegye flórájához" czímü dolgozatát

Tuzson J. terjeszti el. A szerz a megyében 734 fajt gyjtött, melybl
281 fajt még eddig senki sem közölt a megyébl. Hollós számítása

szerint Tolna vármegyébl 1054 phanerogam-növény ismeretes. Tuzson
bemutatja a Holló s-gyüjtötte Carlina acanthifoUa A 1 1 i o n i-t, melyrl

azonban Hollós nem tudja bizonyosan, vájjon Tolnamegyében gyjtötte e?

(Megjelenik.)

2. Thaisz L. : „Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához. III. köz-

lemény" czím dolgozatát Mágocsy-Dietz S. mutatja be. A szerz

200 új adatot sorol el. Beszámol egyúttal növénygeogratiai megfigyelései-

rl is. Számos növénynek e vármegyét érint elterjedési határát állapította

meg és kiderítette, hogy a szádelöi és áji völgyekben régió-alávetdés van.

Ez az oka annak, hogy e völgyek ílórája a havasi flórára emlékeztet.

3. Mágocsy-Dietz S. : „Adatok a gyökerek ismeretéhez' czímen

tartott eladásában a megzöldülö gyökereken tett vizsgálatairól tesz el-

zetes jelentést. Bemutatja a Menyanthes trifoliata, az Acorus Calamus, a

Pandanus Veitschn és az Elodea densa zöld gyökereit. Rámutat arra a

tapasztalatára, hogy a gyökerez vízi növényeknek a vízbe merül, de a
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talajból kiálló gyökerei zöldülnek meg és hogy ez a megzöldülés a tenyészés

tanúsága szerint akkor következik be, a mikor a növénynek még nincs

kell számú levele, vagy pedig a téli idö homályos égboltozata nem elég-

séges a kevés levéllel együtt a növény szerves anyagban való szükségleté-

nek kielégítésére. Ilyenformán a gyökerek megzöldülése bizonyos mértékig

korrelácziós folyamat.

Ezekkel kapcsolatosan bemutatja a Pmidanus-nak és a Saccharum-

nak a lélegzés biztosítására fejldött gyökereit, a melyek jóformán pneuma-

thodok módjára szerepelnek. A jól ismert pneumathophorákon kívül számos

olyan gyökérág ismeretes, a mely a gyökerek szellztetését, illetleg léleg-

zését biztosítja. Ilyen a süvegnélküli Aesculus-gjokér, melyet Klein Gy.

derített ki ; ilyenek Vcleuovszkj^ szerint az Artemisia campestris és

más Artemüia-faiok szárának alsó részén fejldött gyökerek, valamint a

Tilia-gyökevén fejldött lenticellás gyökérágak A Pandanus és a Saccha-

rum szellztet gyökerei olyan ersebb gyökereken fejldnek, a melyek a

vízben szabadon helyezkednek el Nagy számban fejld járulékos gyökerek

ezek, melyek negatív geotropok. Kevés levegt tartalmazó, tehát állott víz-

ben felületi szöveteik aerenchymás szövetek, a melyek helyét párás szövet

foglalja el, ha a vízbe bven juttatunk levegt. Érdekes jelenség, hogy a

Pandanus megzöldült gyökerén lev szellztet gyökerek a napon bven
fedvék buborékokkal, jeléül annak, hogy az asszimilálás gázcseréjét is

szolgálják.

4. M á g c s y - D i e t z S. bemutat három ritkább könyvet, melyek

K i t a i b e 1-lel vonatkozásban vannak.

a) Kitaibel munkája: „Hydrographia Hungáriáé", megiélentFesten

1829, kiadta Joannes Schuster. Ebben a könyvben van Kitaibel
legteljesebb életrajza és munkáinak felsorolása. Az életrajzot J. Schuster irta.

b) „Acta litteraria Musei Nationali Hungarici" . Tomus I. Budae 1818.

Szerkesztette : Jac. Ferdin. Miller de Brassó, a Magyar Nemzeti

Múzeum igazgatója, a ki e könyvében Kitai beire vonatkozó életrajzi

adatokat közöl.

e) „Plán zu einer ungarischen Gesellschaft für Naturkunde, Okonomie

und Medizin. Pesth, 1802." Ezt a müvecskét, bár szerzjét nem jelöli meg,

Kitaibel írta.' A tervezend magyar Természettud. Társaságnak szabályait

tartalmazza. Ebbl kitnik, hogy a Természeti Társulatnak eszméje nem a

negyvenes években született, hanem élt már 1802-ben is.

5. Mágocsy-Dietz S. bemutat Pcnicillium-ot, melynek medd
miceliuma hatalmas rétegekben fejldött beftt paradicsomon. Beküldte

Fényi gyógyszerész. Kispesten.

6. Schweitzer J. : „Adatok a Dipsacus génusz anatómiai és fejldés-

tani ismeretéhez'^' czímen tartott eladásában saját vizsgálatai alapján vázolja

a Dipsacusok anatómiai szerkezetét. (Megjelenik.)

7. A jegyz bejelenti, hogy Schilberszky K. alapítványát

100 koronára egészítette ki. Elterjeszti továbbá a szerkeszt -bizottságnak

azt az indítványát, mely szerint az elfizetkrl szóló kikezdés az új sza-

bályzatban mint külön pont vétessék fel. A szakosztály ehhez hozzájárul.

Végül jelenti, hogy újonnan nyolcz külföldi folyóirat kíván a Bot.

Közleményekkel cserébe lépni. A szakosztály ezt örömmel veszi tudomásul.



A szakosztály július, augusztus és szeptember kivételével minden
hónap második szerdáján ülést tart.

Az üléseken bemutatandó dolgozatok czíme, legalább 8 nappal

az ülést megelzleg, a jegyznek bejelentend.

A „Botanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése czéljá-

ból szíveskedjenek a szerzk kézirataikat teljesen kidolgozni és

nyelvi szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrákat a szerzk
végzik és igy közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ivek egyik

oldalára Írandók. Személynevek (az auctor-nevek is) ketts =:=
vonallal, a növénynevek és a kiemelend tételek egyszer

vonallal liuzandók alá.

A „Botanikai Közlemények" részére szíveskedjenek a szerzk
dolgozataikhoz valamely általánosan elfogadott, más nyelv szöveget

vagy kivonatot, vagy lefordítás czéljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni.

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért

ívenkint 50 kor., ismertetésért 30 kor., az idegen nyelv szövegért

30—40 korona írói tiszteletdíj jár. Egy ívnél nagyobb czikk után az

egy íven túl terjed részért, valamint a 150 pld.-ban, díjmentesen

kiszolgáltatni szokott disszertácziókért a szerzk tiszteletdíjban nem
részesülnek.

A szerzk 25 darab különlenyomatot díjtalanul kapnak. Kívá-
natra azonban többet is, a következ ár mellett:

25 darab ívenkint, czímlappal . . 4 korona — fillér.

Auw „ „ „ . . y „ „

Ugyanilyen feltételek mellett a szerzk a más nyelv kivonatból

is kaphatnak különlenyomatokat, azonban csakis a magyar szöveggel

kapcsolatban.

A szakosztály tisztikara. Elnök : Klein Gyula megyetemi
tanár ; alelnök : Mágocsy-Dietz Sándor tudomány - egyetemi

tanár ; szerkeszt : Tuzson János egyetemi magántanár
;
jegyz :

Moesz Gusztáv freáliskolai tanár. A szerkeszt-bizottság tagjai,

a tisztviselkön kívül :Filarszky Nándor nemzeti múzeumi növény-

tani osztályigazgató, Schilberszky Károly m. kir. kertészeti tan-

intézeti tanár, Szurák János, mint társszerkeszt.

Az alapítói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Természet-
tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. ker., Eszterházy-

utcza 16. szám), a szakosztályi ülésekre szóló bejelentések a szak-

osztály jegyzjéhez (Moesz Gusztáv, Budapest, V. ker., Akadémia-
utcza 2), kéziratok a szerkeszthöz (Tuzson János, Budapest, I, ker.,

Gellért-tér 4, szám) küldendk.
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