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m. g. A trópusi fák idszakos lombhullatása. K a m e r 11 n g
Z. érdekes példákkal iparkodik ezt a tüneményt megmagyarázni (Ber.

d. deutsch. Bot. Ges. 1913. 324. old.). Kiindulva abból a valószinü-

nek látszó feltevésbl, hogy a lombliullató fák a száraz idszak ide-

jén a párolgás csökkentése céljából vesztik el lombjukat, kísérleti

úton megállapította egyes fák párolgásának nagyságát, hogy ebbl
következtethessen az elpárologtatás és a lombhullatás közötti viszonyra.

Kiderült, hogy a lombját teljesen lehullató Tectona grandi s,

Cassia fistulosa és Acalypha gyorsan és ersen párologtat-

nak, míg az örökzöld Garcinia, Mimosups és Mangifera
az elpárologtatást a minimumra mérséklik. E példák alapján azonban

még nem lehet általános szabályt felállítani, mert vannak fák, amelyek

másként viselkednek. Vannak Braziliában a Bombaceae-félékhez tar-

tozó fák, amelyek az év nagy részében is teljesen csupaszon állanak,

mások alig alig hullatják levelüket, ismét mások rövid néhány nap

alett teljesen elvesztik lombjukat, de azonnal frisset is kapnak, úgy,

hogy a fa néhány nap múlva ismét visszanyeri levélzetét. Az utóbbi

jelenséget a Terminállá catappa és néhány F i c u s mutatja.

Ezek a példák nem árúinak el összefüggést az elpárologtatás és a

levélhullás között. Általában mondható azonban, hogy azok a fák,

amelyek levele kemény, vastag, börszerü, azok nem hullatják le lomb-

jukat a száraz idszakban. A Ficus elastica levele 4 évet is

túlél. Bizonyos Garcinia- és Mimosup s-fajok levelei 5— 6 évesek

is lehetnek. De azért vannak olyan fák is, amelyek levele puhább,

gyöngébb és mégis rajta maradnak a fán a száraz idszakban is,

például aPisonia álba, Carica papaya, Averrho a-félék stb.

Mindezekbl azt következteti, hogy a trópusi fák ídf szakos lombhul-

latását nem lehet egyszeren az éghajlat változásaiból, illetleg az

elpárologtatási képességbl megmagyarázni. Bizonyára közrejátszanak

itt olyan tényezk is, amelyek a növények természetében rejlenek és

a fák ritmusos fejldését is elidézik.

m. g. Tölgyeink és a bükk fiziológiai atavizmusa. W.
Magnus a Biologisches Centralblatt 1913, évf. 6-ik füzetében igen

érdekesen fejtegeti a Quercus pedunculata, a Qu. sessiliflora és a

bükk levélhullását, valamint az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Gyakran

láthatunk az erdben olyan egyéneket, melyek a megbarnult lombot

tavaszig viselik. Mi lehet ennek az oka? Foglalkozik általában a

lombhullás kérdésével és arra a következtetésre jut, hogy az említett

tölgyek és a bükk sok tekintetben másképen viselkednek, mint lomb-

hullató fáink. Legfeltnbb jelenség, hogy e tölgyek levélsebhelyeit

nagysokára, a levél lehullása után a harmadik évben íedi be a para-

szövet^ míg a mi lombhuilató fáink levélnyelének aljában az elválasztó

szövet nagyon korán a levél leliullása eltt képzdik. Másik feltn
sajátság az, hogy a fák levélhullása és a rügyek feslése között szo-

ros viszony van. Harmadik sajátság a jánosnapi hajtások képzdésé-

ben mutatkozó szakaszosság. Negyedik sajátság a levélzetnek foko-
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zatos megjelenése. Mindezek arra vallanak, hogy e fák sei örökzöld

növények lehettek. Úgy tnik fel, mintha e fák még nem tudtak volna

teljesen beleilleszkedni mostani környezetükbe, a hidegebb éghajlati

viszonyok közé, melyek nem felelnek meg egészen bels természetük-

nek. Tölgyeink valószínleg most vannak az átalakulás korszakában.

Végleges, a klimatikus viszonyoknak megfelel morfológiai és fizioló-

giai tulajdonságaik még nincsenek. Erre vall morfológiai és fiziológiai

tulajdonságaik nagy változatossága és változékonysága.

m. g. A keményítszemek réteges szerkezete állandóan

foglalkoztatja a fiziológusokat. Legújabban Ktister E. (Ber. Deutsch.

Bot. Ges. 1913. í339. old.) ismerteti kísérleteit, melyek alapján

szembeszáll Meyer A. elméletével. Meyer ugyanis azt állította,

hogy a Pellionía keményítjének réteges szerkezetét a napszak-

változás okozza, amennyiben a kromatoforák nappal bven készítenek

keményítt s így a nappal létrejött réteg széles és tömött, míg az

asszimilációnak éjjeli szünetelése következtében a keményítszem éjjel

csak vékony és ritkább réteggel gyarapszik. Meyer elmélete szerint

tehát, a keményítszem rétegzettsége küls tényezk váltakozó beha-

tásával, lí. n. .,küls ritmus" sal masiyarázható. Sokan a keményít-

szem szerkezetét az ásványi eredet szférokristályokéval hasonlítják

össze. Kiderült, hogy az ásványi szférokristálvok rétegeinek keletke-

zése nem annyira a küls viszonyok behatásán, mint inkább az anyag

bels szerkezetében rejl tényezk ritmusos váltakozásán alapszik.

A keményitöszem réteges szerkezetét is ilyen bels ritmus idézi el.

Ezt Küster a burgonya keményítjén tapasztalta. Kísérleteinek

lényege az, hogy a gumókat állandó küls körülmények közt, állandó

sötétségben fejlesztette olyan hajtásokról, amelyek maguk is sötétség-

ben keletkeztek és keményítt nem tartalmaztak. A sötétségben ke-

letkezett fiatal gumócskák keményitöszemei mindig rétegesek voltak.

A rétegek száma pedig több volt, mint ahány naposak a gumók
voltak, azaz 24 óra alatt két rétegnél is több keletkezett. Mivel pedig

a küls tényezk állandósága ellenére is, a keményítszemek rétegei

hol finomabbak, hol durvábbak, hol szabályosabbak, hol szabálytalanok

voltak, következik, hogy a kikristályosodás feltételei, amelyek a réte-

gek keletkezésére hatással vannak, az egyes sejtekben, st az egyes

kromatoforákban is mások és mások lehetnek. Mindez tehát nem a

..küls ritmus", hanem az ií. u. „bels ritmus" jelenlétét bizonyítja.

Kár, hogy Küsternek a Pellioníával végzett kísérletei, a növény

gyenge ellenállóképessége miatt, nem sikerültek. Fejtegetései azonban

így is nagyon világosak.

m. g. ^j védekezési eljárás az egres amerikai liszthar-

matja ellen. Az orosz földmvelésügyi minisztérium 1912 nyarán a

közönséges fehérít szódával kísérletezett a Sphaerotheca mors
u v a e lísztharmat ellen. A kísérletek beváltak. Errl nyújt részletes

felvilágosítást az a hivatalos nyomtatvány, melyet az orosz földmve-

lésügyi minisztérium terjeszt abból a célból, hogy az Orosz birodalom

lakossága megismerje ezt a betegséget és az ellene való védekezést.
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hírek.

Páter Béla dr. gazdasági akadémiai igazgató hel3'ettes igaz-

gatója lett a kolozsvári m. kir. Ferencz József tud. egyetem növény-

tani intézetének és az Erdélyi Múzeum-Egylet növénytári osztályának.

Varga Oszkár dr. „A takarmányok, élelmi szerek és élvezet

cikkek mikroszkópos vizsgálata'" cím tárgykörbl a kir. József-m-

egyetemen magántanári képesítést nyert.

Valentini Elvira dr.-t a kolozsvári tud. egyetem növény-

tani intézetének adjunktusát a fiumei felsbb leányiskolához nevezték

ki helyettes tanárnnek.

Schveitzer József dr.-t, a budapesti tud. egyetem volt

tanársegédjét a bajai áll. tanítóképz intézethez tanárnak nevezték ki.

Jankafalvi Csató János kir. tanácsos, a vaskoron a -rend

lovagja, Alsó-Fehér megye nyg. alispánja 1913 nov. 13-án, 81 éves

korában elhunyt. A M. N. Múzeumot a temetésen Filarszky Nándor dr.

osztályigazgató képviselte. Nagy növénygyüjteméjiyét még életében,

1912-ben, a M. N. Múzeumnak ajándékozta.

Dr. Halácsy Jen, cs. kir. kormánytanácsos, forvos, aa

athéni kir. egyetem tiszteletbeli doktora, 1913 dec. 16-án 72 éves

korában elhunyt.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : KíJmmehle J. Béla.)

a) Hazai irodalom ."

Balázs István dr. : A kiskunfélegyházai tanítóképz-intézet bota-

nikus kertje. — Természet. I. köt. 1912., 73—75. old.

BernátskyJenödr. : A fekete fenyrl. (Über Schwarz-Föhre.)

— Kertészet. I. évf. 1913., 81—83. old

Blatt ny Tibor: Adatok az ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch.)

északi határának megállapításához. Beitriige zm- Feststellung der nördhchen

Grenze der Silberlinde. — Botanikai Közlemények. XII. köt. 1913., 165—16G.

és (38.) old.

— — Az erdötáj átalakulásairól. (Über díe Umwandlungen der Wald-

landschaft.) — Erdészeti Lapok. Lll. évf. 1913., 907—922. old.

' E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növéaytaanak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról öt értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)


