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Biorrhiza paliida 108, (48j.
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div. 19. Menyanthes trifoliata 117, 129. Meridion circulare 18. Morus
nigra 58. Myriophyllum verticillatum 117.
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BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

XVI. KÖTET. 1917. Vn/30. 1-3. FÜZET.

Jávorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok,

V. közlemény.

27. A Saxifraga aphylla Sternb., S. sedoides L. és a

S. trichodes Scop. fajokat Simon kai „Erdély edényes flórá-

jában" (245—246. old.) Baumgarten, Schur és Kotschy
nyomán egymásután mint Erdély területén term fajokat sorolja

fel. A S. aphylla, az Alpok endemikus faja, melyet Schur
(Enum. p, 237) vesz föl Erdélybl, már Simonkainál is mint
valószíntlen, kétes faj szerepel, ezt a fajt tehát bátran töröl-

hetjük egész Magyarország flórájából. A S. sedoides-t Baum-
garten a Bucsecs- és Teszla-havasokról, Kotschy pedig
(Verh. Zool.-bot. Ges. [Abh.] III. [1853] 65. old.) a Királykrl
közli, utóbbi szerz 8. Hohenwartii néven. Baumgarten, aki

herbárium nélkül írta meg Erdély flóráját, az igen sokalakú
8. moschata Wulf-t több faji név alatt közli Erdélybl. Ilyen,

a 8. moschata-t fed növényneve bizonyára az 8. sedoides-e

is. Ugyanúgy áll a dolog a Kotschy által a Királykrl közölt

^S*. Hohemvartii-YSLl is, mely valójában (Engler és Irmscher-nek
a „Pflanzenreich"-ban legutóbb megjelent Saxifraga monográfiája
szerint) a S. sedoides varietása. Kotschy idézett helyen azt

írja, hogy a Királykövön gyakori a 8. Hohenwartii és a 8. sedo-

ides. De a 8. moschata-t semmiféle synonym neve alatt sem
említi, sem Haynald herbáriumában nincsen meg Kotschy és

S c h 1 1 egyéb növényei között 8. Hohenwartii és sedoides

nevek alatt. Nyilvánvaló tehát, hogy e két név alatt csakis a
8. moschata-t gondolhatta, mely havasainkon igen gyakori és

amelynek itt részben éplevel, tehát a 8. sedoides-ehez hasonló
alakjai is nhetnek. A 8. sedoides-t tehát szintén törölhetjük az
ország flórájából ; rokonságából, mint tudjuk, csak a horvát Vele-
biten terem a 8. prenja G. B e c k.

A 8. trichodes Scop. Engler és Irmscher munkája
szerint a 8. sedoides L. synonym ónja. S i m o n k a i azonban,
amint az synonymonjaiból látható, a 8. muscoides AH. (-non

Wulf)-t értette alatta, amely csak a Nyugoti- és és Közép-
Alpok magas fekvés, glecseres helyein terem. Baumgarten
adata tehát bizonyára megint csak a hozzá hasonló 8. mo-
schata-rsi vonatkozik, nemkülönben Kotschy adata is (Verh.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. 1
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Zool.-bot. Ges. III. [1853] 134.). K o t s c h y tudniillik a S. plani-

folia L a p.-t közli kérdjel alatt a Biicsecs-havas Babele csú-

csáról, már Romániából. A ^S*. plaiiifolia azonban nem a S. mus-
coides All.=trichocles S c o p. synonymonja, ahogy azt Simon-
k a i gondolta, hanem szintén a S. moschata W u 1 f - nak többé-

kevésbbé éplevelü, valamivel szélesebb szirmú alakja. És valóban

Haynald herbáriumában van egy Kotschy-féle névtelen S. moschata,

melyet Kotschy a Bucsecs tetején gyjtött és amelynek leg-

több levele ép, csak egyes levelei három hasábúak. Igen való-

szín, hogy ezt a példányt közölte Kotschy S. planifolia

néven. A Simonkai munkájában fölsorolt 8. trichodes-X tehát

szintén a S. moschata synonymonjai közé tehetjük.

28. Az Anthriscus liocarpa Síink, in Magyar Bot. Lapok
V. (1906) p. 376, a szerz értelmezése szerint az A. silvestris

(L.) Hoffm. és az Aldunánkon honos A. nemorosa (M, B.) Spr.
keverékfaja volna. S i m o n k a i eredeti példán3'ai azonban, melye-

ket a Kazánszoros alatt Naszádos (Plavisevica) község mellett,

továbbá Herkulesfürdn a Csórics -magaslaton gyjtött, könnyen arról

gyznek meg, hogy nem hybriddel van dolgunk. Sem a levél alakja,

sem a termés nagysága, sem a kocsánkák csúcsán álló szrök
nem különböznek az aldunai, A. nemorosa néven ismert növény-

tl. Csupán a részterméskéknek bibircseken álló rövid tüs-

kéi kevesbedtek meg, vagy hiányoznak teljesen. Ha tekintetbe

vesszük, hogy ilyen kevés vagy hiányzó tüskéj terméssel bíró

A. nemorosa-t a tipikus, srüntüskés A. nemorosák között elég

gyakran találni (Heuffel 1856 júniusában Herkulesfürd körül

számos ilyen kopasztermés A. nemorosát gyjtött A. tórquata

néven [non Duby, nec Thomas]), leghelyesebb az A. liocarpát

az A. nemorosa kopasztermés párhuzamos alakjának tekinteni;

tehát olyan kettejök között a viszony, mint az A. scandix és

a var. gymnocarpa M o r i s vagy a Torilis arvensis és a T. aglo-

chis S i m k. között, távolabbról pedig az Anthriscus cerefolium

és az A. trichosperma között.

Az A. liocarpa ügye ennyiben tisztázva is lenne, ha nem
komplikálná azt az a körülmény, hogy a mi aldunai, A. nemo-

rosa néven ismert növényünk valószínleg összeesik a közép- és

délolaszországi A. sicula (Guss.) DC.-lal, amint azt már Bois-
s i e r és C a r u e 1 is állítják. Az olasz növénynek már eredeti

leírása is kopasz termésrl beszél, míg a többé-kevésbbé gyengén
bibircses tskéstermés alakot De Candolle /:?. scabra-nak

nevezi. Ellenben Cesati, Passerini és Gibelli a Com-
pendio della Flóra Italiana (1867) 598. oldalán és az nyo-

mukban Fiori, Paoletti és Béguinot (FI. analitica d'Italia

II. p. 196) és Béguinot (FI. ital. exsicc nr. 595) a bibircses

sertés termést nevezik A. siculá-nak, illetve A. nemorosá-na,k és

az igen gyakori, némelyek szerint a bibircsesnél jóval gyakoribb

kopasztermést /í. gymnocarpa C e s. Pas s. et Gib. (l. c, non
A. scandix var. gymnocarpa Moris FI. Sardoa II. [1840/3]
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235) néven jelölik. Az A. liocarpa S i m k. régebbi neve e szerint

az A. sicula (Guss.) DC, illetleg, ha az A. siculát bibircses-

termésnek tekintjük, az A. nemorosa (i. gymnocarpa (C e s.

Pass. et Gib.) Fiori et Paol.
Figyelemreméltó jelenség, hogy az A. nemorosa az föld-

rajzi elterjedési körében (a Balkán-félsziget déli és keleti része,

Déloroszország, Elázsia, Kaukázus, Szibéria) alig találjuk nyo-

mát annak, hogy az A. nemorosa a mi Aldunánkon és Olasz-

országon kívül egyebütt is elfordulna kopasz termésekkel. B o i s-

sier A. nemorosa S.glabra-ja. bizonyára csak a vegetatív részek

kopaszságát jelenti. Az egész A. nemorosa-CBO^ort alakköre e

tekintetben is alapos revízióra szorulna. Nem tartom kizártnak,

hogy a mi aldunai növényünk tulajdonképen nem is esik össze

teljesen az eredeti, kaukázusi növénnyel. Mert pl. a H o h e n-

a c k e r által (Unió itiner. 1838. In graminosis prope Schuscha
Georg. Cauc.) gyjtött A. nemorosa termése, amint errl a Magyar
Nemzeti Múzeum és a bécsi cs. és kir. udvari múzeum herbáriu-

mában lev számos példány alapján meggyzdtem, mindig
kisebb (kb. 6 mm hosszú), mint az aldunai és az olasz A. nemo-
rosa termése (rendesen 7—10 mm hosszú). Hogy a kaukázusi

növény milyen viszonyban van a többi területeknek A. nemo-
rosa-jához és pl. a Boissier A. nemorosa s. macrocarpa-jához

s így a mi növényünkhöz is, azt csak igen bséges herbáriumi

anyag alapján lesz lehetséges eldönteni.

Simonkai herbáriumában még egy A. liocarpának hatá-

rozott példány fekszik, melyet Barth József gyjtött Nagy-
szeben mellett. Ez a növény azonban nem egyéb, mint A. sil-

vestris. Nagyszeben környékén sem bibircses-, sem kopasztermés
A. nemorosa nem terem. A Grecescu Suplement la Conspect.

FI. Román. 73. oldalán, a romániai Slanic melletti hegyekrl
említett A. liocarpa S i m k. bizonyára szintén nem egyéb A. sil-

vestris-né\ vagy A. nitidá-néd, annál is inkább, mert Grecescu
is Barth Józsefnek helytelenül meghatározott példányára
hivatkozik.

29. Az Anthriscus lancisecta Simk. in Magy, Bot. Lap.

(1916) p. 376 a szerz értelmezése szerint A. nitidax nemo-
rosa lenne. Simon kai herbáriumában a következ term-
helyekrl van meg : Herkulesfürd, Chotospanvölgy ; Csukás-
havas Brassó mellett; Nagyszeben, utóbbi helyen Barth József
gyjtötte. Termésérl Simonkai azt írja, hogy kopasz vagy pedig
az A. nemorosá-éhoz hasonlóan kissé bibircsesszrös. Az pél-

dányain azonban a termés teljesen kopasz és teljesen egyezik
az A. silvestris vagy A. nitida termésével és semmi köze az

A. nemorosa terméséhez, annál inkább, mert mint tudjuk, az
A. nemorosa Erdély területén nem terem, tehát ott hybridet nem
alkothat. Az Umbelliferák körében a keresztezdés tudvalevleg
legalább is ritka. S i m o n k a i A. lancisecta példányai nem
egyebek, mint részben tiszta A. silvestrisek, részben pedig az

1*
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A. silvestris-nek elég bségesen növ olyan példányai, melyek
szélesebb levélcimpáikkal az A. nitidá-hoz ersen közelednek.

30. A Torilis microcarpa Bess.-t. B o r b á s a Math.

Term. Közlemények XV. [1878.] 301. oldalán közli a budai
Hüvösvölgybl. É néven és e helyrl való példányai azonban
— herbáriumában még a Hárshegyrl és a Svábhegyrl valók

is — T. anthriscus (L.) G m e 1.-nek bizonyultak. A T. micro-

carpa tehát Pestmegye flórájából törlend. Ellenben terem a T.

microcarpa Tokaj hegylejtjén, a honnan Simon kai a Magy.
Növ. Lapok (1877) 166. lapján közli, példányai megvannak a
Magj'ar Nemzeti Múzeum herbáriumában. Mint tudjuk, a T. micro-

carpa a mi Aldunánk mentén elég gyakori növény, elterjedési

köre a Balkánra, Déloroszországra és a Kaukázusra terjed ki,

elszigetelt, ugrásszer elfordulása Tokaj mellett tehát elég

feltn.
31. A Sium lancífolium M. B. hazai elfordulásáról Wag-

ner János számolt be a Magyar Bot. Lapok XIII. (1914) 56.

oldalán s a temesmegyei deliblati kincstári homokpuszta déli

határszéleirl egy új f. banatica-t közöl. Egyúttal azt is közli,

hogy az els példányokat Barth József gyjtötte 1904-ben
Csicsóholdvilág mellett, Alsófehérmegyében. A csicsóholdvilági

adat még nem szerepel Csató János: Alsófehérmegye növény-

és állatvilágában. Az els hazai irodalmi adat azonban tulajdon-

képen Borbás Vincétl ered, aki a Pallas Nagy Lexikona
II. kötetének 832. oldalán, a békakorsó címszó alatt közli a

Sium lancifoliumot Temes- és Hunyadmegyébl, közelebbi hely-

megjelölés nélkül. Herbáriumában azonban, melyet a budapesti

tud. egyetem növénjTendszertani intézetében alkalmam volt látni,

megvan a példány a temesmegyei Hidegkútról (Gutenbrun) és

Déváról, utóbbi Barth József gyjtése. Barth azonban még
1877-ben a kolozsvári Szénamezkön is megszedte már és eze-

ké a példányokat az élesszem Janka Viktor határozta neki

S. lancifolium-nak. Ez a keleti Balkánon, Közép- és Délorosz-

országban, Elázsiában és Szibériában honos faj lassanként

mind több és több erdélyi és alföldi termhelyrl kerül el a

különböz herbáriumokból. így a Nemzeti Múzeum herbáriumá-

ban megvan a következ termhelyekrl : kolozsvári Szénamezk,
gyjtötte Barth József; Déva ? (fiatal, biztosan meg nem
határozható példány), gyjtötte Barth, Simon kai; Arad-
megye: Glogovác mellett árkokban Arad közelében, gyjtötte

5 i m n k a i ; Arad mellett a Csála erdben a Nymphaea-ér felé
;

Szabolcsmegye : Ibrány mellett mocsarakban, gyjtötte Simon-
kai; Pestmegye: Kiskrös mellett erdben, gyjtötte Küm-
m er le J. B.

A S. lancífolium a S. latifolium-tö\ könnyen megkülönböz-
tethet az által, hogy míg a S. latifolium termésén a bordák
igen erteljesek, körülbelül oly vastagok, mint a bordák közti

barázdák, addig a S. lancifolium termésén a bordák sokkal
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vékonyabbak, mint a barázdák, azonfelül csészéjének fogai majd-
nem hiányzanak, szára gyengébben barázdás, küls tlevelei nin-

csenek 2—3-szorosan vékony cimpákra szabdalva, mint a S.

latifoUum-nél. A legtöbb felsorolt helyrl való példány a típus-

hoz és nem a f. banatica-hoz tartozik. További kutatások bizo-

nyára még számos új termhelyét fogják földeríteni.

32. A Sium opposítifolium Kit. in Schult. Österr. Flóra

I. (1814.) p. 495. et apud Kanitz Addit. p. 153. = Helosciadium

opjwsitifölütni (Kit.) Reuss Kvetna Sloveuska (1853) p. 176
et Oesterr. Bot. Wochenblatt (1854) p. 405. eredeti példánya

megvan K i t a i b e 1 herbáriumában (fasc. XI, nr. 30). Az
eredeti példány vignettáján a Sium angustifolium i L. név áll,

idegen (bizonyára S c h w a r z m a n n t ó 1 ered) kézírással írva.

Alatta ceruzával Kitaibel kezeírása: ,,a Schwarzmann Stiav-

nicka''. Mivel az Additamenta 153. lapján a S. oppositifolium

leírásának végén ez áll : „ . . . communicavit Sehwaí-zmanyi,

qui in Stiavnicka reperit et 8. angustifolium nominavit", két-

ségtelen, hogy Kitaibel herbáriumának ez a növénye a Sium
oppositifolitim-nak eredeti és egyedüli példánya. Ennek megálla-

pítása után most már megvizsgálva ezt az eléggé csonka, csak

virágzó állapotban lev eredeti példányt, konstatálhatjuk, hogy
az nem egyéb, mint a közönséges petrezselyem, a Petroselinum

hortense Hoffm. ! Reuss tehát ugyancsak elsiette ennek
a növénynek a Helosciadium nemzetségbe való áttételét. Ha
Kitaibel Schultesnek egyáltalában küldött belle pél-

dányt, az bizonyára ennek a petrezselyemnek egy másodpéldánya
lehetett.

33. A Seseli dévónyense Símk. in Magyar Bot. Lapok
VI (1907) p. 140, 142. eredeti példányai Pozsonymegyébl, a

Dévény és Dévényújfalu közti sziklás helyekrl és Pestmegyé-
bl a Szentendre feletti Pismányhegyrl valók. A nemrég sze-

rencsétlenül járt Teyber, a jószemü bécsi botanikus a Verh.

d. zool.-bot. Ges, Wien LX (1910) 255. lapján a Seseli Beckii

Seefrieddel foglalkozva, beszámol róla, hogy a S. dévé-

nyense S i m k. megvizsgálása céljából fölkereste a dévényi
termhelyet és ott csupán igen sok S. Beckii-t talált, míg a S.

dévónyense diagnózisának megfelel, tehát aprón borzastermés
és nagyobb csészefogakkal bíró növényt ott nem talált. Ebbl
joggal következteti, hogy a S. dévónyense összeesik a S. Beckii-

vel. Én Teyber gyanúját és véleményét megersíthetem
azzal, hogy Simonkainak eredeti S. dévónyense példányai

is valóban teljesen összeesnek a 8. Beekii-wel. Mert a Simon-
kai példányain az érett terméseken hiába keresünk apró szr-
zetet, legfeljebb a 8. Beckii termését is jellemz érdes-bolyhos

felületrl beszélhetünk. Ersebb nagyítással nézve növényét, bizo-

nyára S i m n k a i is meggyzdött volna állításának tarthatat-

lanságáról. A csészefogak meg a termésbordák a S. Beckii-nél

is bizonyos határok között annyira változnak, hogy a Simon-
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kaitól megjelölt különbségek, még ha fennállanának is, nem
alkothatnának faji különbséget.

34. A Primula Benköiana Borb. in Term. Közlöny, Pót-

füzetek (1888.) p. 95 et in Österr. Bot. Zeitschr. (1891) p.

323 a szerz értelmezése szerint a P. elatior és pannonica, majd
utóbb a P. carpatica és Columnae (= suaveolens) keverékfaja

lenne. Sim on kai azonban a Term. Közlöny (1897) 433. lap-

ján a P. Benköiana-t a P. intricata G r e n. et G o d r,-hoz

vonta synonymonnak. Simonkai ezt az összevonást tisztára B o r-

bás leírására támaszkodva tette, de bizonyára a P. oblongi-

folia S c h n r helyes értelmezése révén jutott a P, intricata-hoz,

melyet a P. oblongifolia-yai is azonosnak gondolt. Simonkai meg-
figyelése annál helyesebb volt, mivel herbáriumában megvolt
S c h u r P. ohlongifolia-yÁnak néhány eredeti terméses példánya,

amelyet a P. intricata-\al összehasonlíthatott, másrészt pedig
az ilyen nagy magasságban, elég sok példányszámban term P
Benköiana-YÓl nehezen volt föltehet, hogy hybrid eredet lenne.

Viszont azonban a királyki növény levele fonákán állandóan

ersen pelyhesed, míg a P. intricata levele kevésbé ráncos és

fonákán meglehetsen kopasz, egyebekben azonban eléggé egye-
zik a P. intricata-\&l. A kérdést akkoriban nem lehetett végleg
eldönteni, mivel Borba s a Term. Társulat szakosztályi ülésén

nyilvánított amaz óhajnak, hogy a P. Benköiana eredeti példá-

nyait kölcsönös megvitatás céljából mutassa be, nem tett eleget

és fönntartotta azt a véleményét, hogy a P. Benköiana neve
érvényes. Most azonban a budapesti tud. egyetem növényrend-
szertani intézetében B o r b á s herbáriumában megvizsgálhattam
a Primula Benköiana eredeti példányait és azokról megállapít-

hattam, hogy egyrészt azonosak a P. oUongifolia S c h u r-ral

(bár Schur tévesen a P. longifiora és Columnae hybridjének
tartotta növényét), másrészt, hogy a P. ohlongifolia Schur (=
Benköiana Borb.) a P. intricata-nak kissé ráncosabb és pelyhe-

sebb fonákú levelekkel bíró geográfiai eltérése.

F. P a X az Primula monográfiáiban (legutóbb az A. Eng-
ler, Das Pflanzenreich Primulaceae-kötetében), mivel aligha látta

a P. Benköiana és a P. ohlongifolia originaléit, a P. Benköiana-t
a P. elatior var. carpatica szürkénpelyhes levélfonákú alakjának
fogta fel és synonymonként az P carpatica f. villosula P a x-át

vonta alája. Ez az utóbbi növény azonban valóban a P. elatior

var. carpatica szürke levélfonákú alakja, mely Erdélynek több
pontján terem, a Barcaság havasain pedig különösen gyakori, de
a P. intricata-val nem téveszthet össze. A P a x által citált

moldvai termhely is a P. carpatica f. villosula-ra. értend és

nem a P. Benköiana-rsi.

Legutóbb Bornmüller a Mitteil. Thüring. Ver. XXX.
(1913) 59. lapján a brassói Bucsecs havas csúcsáról közli a
P intrieata-t és nem ismervén a rávonatkozó magyar irodalmi

adatokat, mint a magyar flóra új tagját mutatja be. Fölemlíti
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azt is, hogy péklányát F. P a x is látta és szintén P. intricata-

nak tartja. Nagyon valószín, hogy a bucsecsi növény szintén

szürkébb levélfonákú lesz a tipikus F. intricata-éníú, tehát bizo-

nyára a P. oblongifolia S c h u r-ral lesz azonos.

35. A Soldanella montana Mikan Magyarországon. Sol-

danella-fsijsLink között Vierhapper az Úrban és Grábner

:

„Festschrift zur Feier des 70. Gleburtstages d. H. Prof. P. Ascher-

son" cím munkában megjelent dolgozatában (Übesicht der Arten-

und Hybriden d. Grattung Soldanella) teljes rendet teremtett és

felfogását azóta is ismételten megvédelmezte a Soldanella-nak az

A. Engler: „Das Pflanzenreich"-jában megjelent feldolgozá-

sával szemben. Utóbbi helyen R. Knuth a Vierhapper által

fölállított S. carpatka-i minden indokolás nélkül a ;S'. hmigarica-

hoz vonja synonymonnak és helytelenül a S. pyrolaefolia-t isidé

vonja. Én magam Vierhapper felfogásához csatlakozom. Az
északi Kárpátok havasain term aS'. caypatica V i e r h. a aS. major

(N e i 1 r.)-tól, illetleg ennek a kistermet alakjától, a 8. hunga-

rica S i m k.-tól szerintem is mindig jól megkülönböztethet, éppúgy,
mint ahogyan a S. major-t a S. montana Willd.-tól is mindig

meg lehet különböztetni. A S. montana Mikan az Alpok növé-

nye és hazánkból eddig nem volt ismeretes, mert tudvalevleg

a régebben e néven közölt Soldanella-ink, részben S. major-,

illetleg hungarica-nsik, részben S. carpatica-nak bizonyultak.

Annál feltnbb, hogy most az igazi S. montana is elkerült

az országból. Ezt az egyetlen példányt S. montana-t G o m b o c z

Endre barátom szedte meg Csíkmegyében a Piricskehegy északi

lejtjének árnyékos fenyveseiben, a Békás-szoros közelében, még
1909 június 28-án. Levélnyelének rozsdavörös szrei olyan hosz-

szúak vagy valamivel még hosszabbak is, mint az alpesi S. mon-
tana levélnyeléé, tehát még arról sem lehet szó, hogy a S. major-

nak a S. montana felé hajló hosszabbszrü alakjával lenne dol-

gunk. Ezek után valószín, hogy a S. montana szorgosabb.

kutatás után Erdély keleti határhegyeinek más pontjairól is el-
kerül.

36. A Statice spinulosa Janka in Természetrajzi Füze-

tek VI. (1882) p. 170, melyet szerzje a S z a d 1 e r herbáriu-

mában lev, Fiume melll szedett „spec. nova" jelzéssel ellátott

példány után írt le, az eredeti példány szerint nem más, mint a

St limonium L. fJ. serotina Rchb. satnya, törpenövés,

kicsinylevel egyede.

37. A Gentiana Dörfleri Ronniger (perlutea x punctata)

apud Dörfler, Sched. ad Herb. normálé (1898) nr. 3706. I.

hazánkból is elkerült. 1906 júlyis 22-én szedtük meg dr. F i -

larszky Nándor nemzeti múzeumi osztályigazgató társasá-

gában tett gyjtútunkon Máramarosmegyében a borsai Nagy-
Pietrosz-havas déli lejtjén, a Bukuiescuvölgy felett, az alsó

tengerszem alatti sziklás helyeken, a két szül társaságában

egyetlen példányban.
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38. A Paracaryum coelestinum (Líndl.) Benth. et Hook.
hazánkban. Ezt a keletindiai növényt a hetvenes vagy nyolc-

vanas években szedte meg V á g n e r L. az ugocsamegyeí Nagy-
szlls mellett a szllskertekben és azok felett. Növényét nyom-
tatott vignettával is ellátta, de azt föl nem ismerve, Cynoglossum
montanum L a m. név alatt küldte szét. Ez a Lappula-nemzei-
séggel rokon és hozzá hasonló növény bizonyára virág- vagy
terménymagvakkal került ide, szigonyoscsúcsú töviskékkel borí-

tott terméskéivel könnyen is hurcolódhatik szét, Európában (F.

H ö c k „ Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas w^áhrend

des letzten halben Jahrhunderts" cím a Beihefte zum Bot.

Centralblatt több évfolyamában, legutóbb a XIII. 2. [1902] 219.

oldalon megjelent közleménye szerint) eddig Németországból,
Erfurt melll közölték, ahol R e i n e c k e Ilversgehofen mellett

a „Kiesgrube" nev helyen találta, Beckhaus pedig West-
falenben Seelbach mellett szedte, az utóbbi helyrl származó
herbáriumi példányok szerint kertekben van elvadulva. Érdekes
volna megtudni, hogy azóta kiveszett-e már Nagyszlls melll
vagy pedig most is ott tálálható- e még. A virágzata a Lappuláé-
hoz hasonlít, de a Lappulával szemben jóval szélesebb, nagyobb
és zöldebb, hosszúkás lándzsás a szár levele, tleve szíves tojás-

dad, virágja szintén világos azúrkék, de valamivel nagyobb.

(A növ. szakosztály 1917. évi febiuárius hó 14-én tartott ülésébl.)

Moesz G. : A kerti szegf két veszedelmes

betegsége*

1917. évi februárius hóban Kardos A. Budapest vidéké-

rl való olyan szegfüvet adott át megvizsgálás céljából, amely-

nek levelei ersen foltosak voltak. A szegf betegsége súlyos

volt. Kardos Á. szerint ez a betegség járványszeren jelent

meg és nagy kárt okozott. A mikroszkopikus vizsgálat kiderí-

tette, hogy a szegfüvet a következ négy gomba támadta meg

:

1. Úromyces caryophyllinus (Schrank) Winter.

2. Fusarium roseum Link.

3. Heterosporium echinulatum (Berk.) Cooke.

4. Alternaria dianthi Stev. et Hall.

Ezek közül a két utolsó lepte el legersebben a szegfüvet,

míg a két els gomba csak itt-ott jelentkezett kisebb mértékben.

A szegf elpusztulását tehát fként a Heterosporium echinulatum

és az Alternaria dianthi rovására kell írnunk.

Az Úromyces caryophyllinust a teleutospórák barna tele-

pei, melyek az epidermiszt áttörték, azonnal elárulták. A szeg-

füveknek ez a különben elég gyakori rozsdája a megvizsgált

példányokat alig-alig támadta meg.
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Jobboldalt a beteg szegf. Rajta a következ betegségek : 1. Alternaria

dianthi Stev. et Hall. 2. Fusarium roseum Link. 3. Heterosporium echinu-

latum (Berk.) Cooke. 1. A. és 1. B. az Alternaria dianthi konidiumtartói és

konidiumai 380-szor nagy. l.C. csírázó konidium, 225-ször nagy. l.D. Koni-

diumtartók vízben hyphákat hajtanak, 225-ször nagy. 2. A. Fusarium roseum
Link. konidiumai, 450-szer nagy. 5. A. Heterosporium echinulatum konidium-

tartói 225-ször nagy. 3. B. konidiumok, 380-szor nagy.
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A Fusarmm roseum is csak néhány példányon mutatko-
zott. Rendszerint a szár bütyke alatt jelent meg, apró, rózsa-

szín csomócskák alakjában. (A képen a szár 5-vel jelzett

helyén.) Konidiumai 40—57X3—4 \i. nagyok. {2. A) ábra.)

Úgy látszik, csak a nagyon megbetegedett, ersen elgyengült
szegfüvet támadja meg. A gyökeret is meg szokta fertzni.

A Heterosporium echinulatum adta meg a szegf beteg-

ségének f jellemét. A leveleken fehéres, szürkés vagy barnás
kerek foltokat idéz el. A foltokban olykor körkörös övek lát-

hatók. Ezekben a foltokban a gomba még nem jelent meg teljes

érettségében. A konidiiimtartók vagy át sem törték még az epi-

dermiszt vagy csak alig. A levél sötétbarna, majdnem fekete és

terjedelmes foltjaiban azonban már megtahiljiik e gomba jól

kifejlett konidiumtartóit és konidiumait. A foltok a srn álló

hosszú konidiumtartóktól bársonyos külst nyernek. A konidium-
tartók a levél légzönyilásain át törnek a szabadba. (Lásd a 3. A)
ábrát.) Míg a konidiumtartók barnasznek, addig a levél szöve-

tében szétterjed hyphafonalak színtelenek, st színtelen az a
sejtcsoport is, amely a hyphafonalak összezsfolódásából kelet-

kezik és a légüregben foglal helyet. A konidiumtartók feltnen
hosszúak (270 p-ig), görbültek, olykor elágazók. A konidiu-

mok is barnák, harántul osztottak, 2—5 sejtek és érdesek.

(Lásd a 3. B) ábrát.) Nagy számmal hevernek a szegf levelé-

nek felületén.

A Heterosporium echinulatumot Németországban 1883-ban
figyelték meg elször mint járványos betegséget. Azóta sokszor

jelent meg ez a rettegett betegség, mely ellen nagyon nehéz
védekezni. Az északamerikai Ohióban sikerrel használták ellene

a bordeauxi lével való permetezést. Másrészt vannak, akik a

bordeauxi lé hatástalanságát hangoztatják. Sorauer P., aki

tüzetesebben foglalkozott ezzel a betegséggel („Schwarze der

Nelke") azt ajánlja, hogy kerüljük a talaj ers trágyázását. így
igaz, hogy a szegfüvek kevésbbé buján fognak fejldni, ezzel

szemben azonban elérjük azt, hogy a levél kutikulája megvasta-
godik, a fertzés lehetsége ezzel csökken és maga a növény is

eUentállóbbá lesz a betegséggel szemben. (Zeitschr. f. Pflanzen-

krankh. 1898. évf. 283. old.) Magától értetdik, hogy a zárt

helyen való sr ültetés, különösen akkor, amikor a szellztetés

is hiányos, esetleg a fény sem elegend, a betegség terjedését

elsegíti. Kardos A. tapasztalta, hogy a Heterosporium echi-

nulatum ellen legcélszerbben a talaj megmeszezésével lehet

védekezni.

Az Alternaria dianthi az északamerikai Raleighban a szeg-

füvet ersen megtámadta. Stevens és Hall írta le elször
ezt a gombát 1909-ben. Tudtommal másutt még nem figyelték

meg. Valószín azonban, hogy másutt is lappangott. Erre mutat

az a körülmény, hogy Sorauer P. is talált a szegfüvön Alter-

náriát, még pedig a Heterosporium echinulatum társaságában.
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1

Kár, hogy nem foglalkozott vele s így nem tudjuk, azonos-e az

északamerikai Alternáriával vagy sem?

A Budapest vidékérl származó szegf Alternariája apró,

fekete, kiálló pontok alakjában a száron és a levelek alsó részé-

ben közel a bütyökhöz jelent meg. (A képen i-sel jelölt helye a
szárnak.) Kis nagyítással ezek a pontok parányi bolyhocskáknak
mutatkoznak. Ersebb nagyítással azt a képet látjuk, melyet

az 1. A) és 1. B) ábra mutat. Feltnik, hogy a rövid, barna
konidiumtartók a légznyilásokon át törnek a szabadba, még pedig
csoportosan. A konidiumtartók színtelen sejtcsoportból veszik

eredetket. Ebben a tekintetben megegyezik a Heterosporium

echinulatummal. A konidiumtartók hossza 40—67 [i, szélessége

67—7'5 ti, egyszerek, 4—7 sejtek, tompán végzdnek. A koni-

diumok feltnen nagyok : 33—100X20—27 p-. barnák, többé-

kevésbbé bunkósalaküak, 3—11 harántfallal és 1—4 hosszanti

fallal számos sejtre vannak osztva. A konidiumok könnyen esnek
le a tartókról, de egymástól is hamar elválnak, miért is rend-

szerint szabadon találjuk ket és csak elvétve kettesével ösz-

szefügve.

Nem volt ugyan alkalmam, hogy az Alternaria dianthi ere-

deti példányát összehasonlítás céljából megvizsgáljam, mégis azt

hiszem, hogy a mi Alternariánkat jogosan azonosíthatjuk az

északamerikaival, mert annak leírásával (Bot. Gaz. 47. [1909.]

413. oldal) meglehetsen egyezik.

Az Alternaria dianthi konidiumai vízben könnyen csíráznak

(Lásd az 1, C) ábrát), st a konidiumtartók is kihajtanak a vízben,

miközben hosszú, vékony hyphafonalat fejlesztenek. Érdekes,

hogy ezek a hyphafonalak itt-ott egybe is nhetnek (anastomo-

sis), amint azt az 1. D) ábra is mutatja.

Az a körülmény, hogy ezt az Alternariát csak olyan szá-

rakon láttam, melyeket a levelek srn takartak, azt sejteti,

hogy a levelek közt rekedt leveg és a fény hiánya elsegíti

kifejldését. Az ellene való védekezés elssorban abból álljon,

hogy megkönnyítsük a levegnek a szárhoz való jutását. A szegf
leveleinek szorosabb összekötése tehát nem ajánlatos.

(A növénytani szakosztály 1917. április 11-én tartott ülésébl.)
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Lacsny L L. : A jászóí halastavak kovamoszataL

Jászó abaujtornai községben néhány lépésre a Bódvától
épült a premontreiek nemes barokstihisú prépostsága. A pré-

postságot környez parkon keresztül a Bódván átmenve a kies
Tapolca- völgybe juthatunk; a völgyben keresztgátak építésével,

talán még abban az idben, mikor a prépostságot a morvaországi
lukai premontreiek bírták, négy egymásután következ halastavat

létesítettek, melyek közül azonban ma már csak a két alsó tó

van meg, mert a két fels tó keresztgátjának átszakítása miatt

megsznt. Mind a két tó a völgy déli oldalán keresztülfutó

Tapolca-patakból kapja a vizét. A tavakban a víz ersen meszes,
amit a parti kövekre lerakódott mésztuffa is elárul.

Az alsó nagyobbik tó terjedelme öt katasztrális hold és

275 D-öl, a közvetlenül felette lév kis tóé pedig 1360 n-öl.
A nagy tó keletnyugati irányban hosszant nyúlik; fels (nyu-
gati) sekélyebb részét sás, káka, gyékény és nád lepi el. A nád
a déli part mentén jó hosszú darabon bentte és térfoglalása

évrl-évre nagyobb. A tó fenekén buja Myriophyllum vegetáció

van, amelynek irtása sok gondot okoz a kezelségnek. Keleti

alsó vége, ahol a lefolyása is van, a legmélyebb ; itt mélysége
eléri az 5—6 métert is.

A kis tó sekélyes, ma már teljesen elposványosodott és

medrét egészen ellepték a különböz vízinövények.

A két tó parti köveirl és iszapjából 1913 augusztus hó
9-én gyjtött Bacilláriákat szándékozom jelen dolgozatomban
ismertetni.

A gyjtött anyagot az ismert eljárás szerint dolgoztam fel.

Dolgozatomat, illetleg rajzaimat a nemrég elhalt diatomologu-
sunk Pantocsek József revideálta.

A fajok rendszertani felsorolásában J. Bapt. De Tóni : Syl-

loge Algarum c. munkáját követem. A fajok neve után említem
azt a mvet, amelynek alapján a meghatározás történt és végül
a mérési adatokat közlöm.

A talált fajok rendszertani felsorolása.

A) liaphideae H. L. Sniith.

Xaviculaceae Kg.

I. Navicula Bory 1826.

1. N. mesolepta var. thermes (E.) V. H. A. Schmiedt : Atlas.

T. 45. f. 67. Long. 326 /^, lat. 79 //. A kis tóban ritka.

2. N. cincta {E.) Kg. form. minuta V. H. A. Schmiedt

:

Atlas. T. 299. f. 29. Long. 21-7 //, lat. 5-9 //. A nagy tóban
gyakori.
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3. N. salinarum Qrun. nov, var. gracilior, Valvis

elongatis, lanceolatis 37'2 jjl longis, 6 n latis, apicibus valde

attenuatis, rotundatis ; raphe directa ; nodulo centrali orbiculari-

ter dilatato ; striis subradientibus, ad polos ascendentibus, 14—16

in 10 r-.

A héjak 37"2 /^ hosszúak, 6 // szélesek, hosszúkásán

lándzsásak, ersen nyiijtott és lekerekített végekkel ; a hasadék-

vonal egyenes ; a középcsomó kerekdeden kiszélesed ; a dlt
irányú, de a végek felé felszálló erteljes sávokból 14—16 esik

10 />ra. A kis tóban ritka. (1. rajz.)

=\ 1

^

1. Navicula salinarum (Grun.) var. gracilior. 2. N. Saneti Norherti. 3. Ach-
nanthidium fexellum (Breb.) var. minuta. 4. Grunovia Takácsii. 5. Fragi-

laria parasitica (W. Sm.) va'*: rhombica. 6. Suriraya turgida {W. Sm.) var.

punctata. Nagyítás: 1600. (Szerz eredeti rajza).

4. N. rádiósa Kg. Pantocsek : A Bal. kov. p. 42. T. IV.

f. 81. Long, 59—66 //, lat. 10—11 /^. Mind a két tóban

gyakori.

5. N. rhynchocephala Kg. Pantocsek: A Bal. kov. p. 45/
T. IV. f. 87. Long. 40*3 /a lat. lO'O [i. A nagy tóban gyakori.

6. N. rhynchocephala var. rostellata Grun. Kütz : Bac. p.

95. T. Ili. f. 65. Long. 496 //, lat. 117 /u Mind a két tóban

elfordul.

7. N. dicephala E. Pantocsek: A Bal. kov. p. 40. T. IV.

f. 105a). Long. 24'8 /^ lat. 10 />«. A kis tóban ritka.

8. N. anglica var. subsalsa Grun. Pantocsek : A Bal. kov.

p. 49. T. V. f. 109. Long. 27-8 //, lat. 10*4 /a

9. N. siófoJcensls Pánt. Pantocsek : A Bal. kov. p. 49. T.

IV. f. 88., 98. Long. 117 /j, lat. 217. A nagy tóban ritka.
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10. N. lanceolata Kg. Pantocsek : A Bal. kov. p. 46. T.

IV. f. 89. Long-. 38"3 /^, lat. 9 "5 //. A nagy tóban ritka.

11. N. elliptica Kg. Pantocsek: A Bal. kov. p. 50. T. IV.

f. 100. Long. 251 /.«, lat. 14 /a

12. N, Sancti Norherti u. sp. Valvis parvuHs, lanceo-

latis, apicibus rotiindatis, 19"2 n longis, 7 />< latis; raphe directa,

striis parallelis subtilibus, 18—20 in 10 />«.

A héjak aprók, végükön lekerekítettek, 19*2 n hosszúak,

7 !> szélesek; a hasadékvonal egyenes, a finom párhuzamosan
és haránt men sávokból 18—20 esik 10 /^-ra. A kis tóban ritka.

(2. rajz.)

13. N. iridis var. affinis (E.) V. H. A. Schmiedt: Atlas.

T. 49. f. 23. Long. 50 //, lat. 10 //. A kis tóban ritka.

14. N. iridis var. amphigomplms [E.) V. H. A. Schmiedt:

Atlas. T. 49. f. 31. Long. 37'/>í, lat. 12-4 //. A kis tóban ritka.

15. N. binodis E. Pantocsek : A Bal. kov. p. 55. T. V. f.

114, Long. 24*8 ju lat. 8"4 /t. A kis tóban ritka.

II. Stauroneis E. 1843.

16. S. Oregoryi Ealfs. A. Schmiedt: Atlas. T. 242. f. 14.

Long. 86'8 /i, lat. 18'7 />. A kis tóban ritka.

17. S. amphicephala Kg. Pantocsek: A Fert-tó kov. T.

I. f. 14. Long. 527 (x, lat. 124 {x. A kis tóban ritka.

18. S. Heufleriana Grun. Schum. Die Diatom. d. H.

Tatra. p. 79. T. IV, f. 626). Long. 29-5 [x, lat. 8-7 [x. A kis

tóban ritka.

III. Pleurostauroyi Rabenh. 1859.

19. P. legumen {E.) Rabenh. A. Schmiedt: Atlas, T.

241. f. 14. Long. 16-279 [x, lat. 5—9 p..

IV. Amphipleura Kg. 1844.

20. A. pellucida Kg. De Tóni : Sylloge. Vol. II. p. 226.

long. 109*7 (X, lat. 9'3 [x. A nagy tóban tömegesen található.

V, Pleurosigma W. Sm. 1853.

21. Pl. atteniiatum {Kg.) W. Sm. Pantocsek : A Bal. kov.

p. 71. T. VII. f. 160. Long. 2077 [x, lat. 328 jx. A kis tóban

gyakori.

22. Pl. acuminatum (Kg.) Grun. Pantocsek : A Bal. kov.

p. 70. T. VII. f. 159. Long. 110 |x, lat. 17 \>.. A nagy
tóban ritka.
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C y m b e 1 1 a c e a e (Kg.) Gr r u n.

V. Cymbella Ag. 1830.

23. C. Ehrenbergii Kg. De Tóni : Sylloge. Vol. II. p. 349.
Long". 130 (J., lat. 38"7 [J-. A kis tóban ritka.

24. C. microcephala Orun. Pantocsek : A Bal. kov. p. 22.

T. XVII. f. 872. Long. 36 (a, lat. 78 ^. A kis tóban ritka.

25. C. hungarica {Orun.) Pánt. Pantocsek: A Bal. kov.

p. 21. T. II. f. 24. A kis tóban ritka.

26. C. cymbiformis {Kg.) Bréb. Pantocsek : A Bal. kov. p.

20. T. XVI. f. 335. Long. 50 |i, lat. 13*2 {x. A nagy tóban gyakori.

27. C. cistula {Hempr.) Kirehn. A. Schmiedt : Atlas. T.

10. f. 4. A kis tóban gyakori. Long. 59 |x, lat. 15'5 \i.

28. C. hercynica A. S. A. Schmiedt: Atlas. T. 9. f. 31.

Long. 24 {x, lat. 6 [x. A kis tóban ritka.

29. C. lanceolata {E.) Kirehn. A. Schmiedt : Atlas. T. 10-

f. 9—10. Long. 100—130 pi, lat. 21-37 [j-. Mind a két tóban
gyakori.

VI. Encyonema Kg. 1833.

30. E. caespitosum Kg. A. Schmiedt: Atlas. T. 10. f. 56.
Long. 30— 34 {jl, lat. 12*4 {x. Mind a két tóban gyakori.

31. E. ventricosum {Ag.) Orun. A. Schmiedt: Atlas. T. 10.

f. 59. T. 71., f. 31. Long. 17—20 jj., lat. 7'5 (i. Mind a két
tóban igen gyakori.

VII. Amphora E. 1831.

32. A. humicola Orun. A. Schmiedt: Atlas. T. 26. f. 93.

Long. 21"7 [A, lat. 62 [x. A kis tóban ritka.

33. A. libyca. E. A. Schmiedt: Atlas. T. 26. f. 105. Long.
40'9 fx, lat, 18 {X. A nagy tóban ritka.

34. A. lineata Greg. A. Schmiedt: Atlas. T. 27. f. 15.

Long. 223 {x. lat. 8 [x. A nagy tóban ritka.

35. A. Eulensteinii Orun. A. Schmiedt: Atlas. T. 25. f.

1. Long. 65"7 [x, lat. 12"2 [j. Mind a két tóban gyakori.

36. A. jjroteus Öreg. A. Schmiedt: Atlas. T. 28. f. 1. Long.
60*6 /^, lat. 34 n. A kis tóban ritka.

37. A. ovális var. pediculus Kg. V. H. Kg. Bac. p. 80.

T. V. f. 8. Long. 25 [x, lat. 15'5 {x. Mind a két tóban gyakori.

Gomphonemaceae (Kg.) Grun.

VIII. Oomphonema Ag. 1824.

38. O. constridum E. Rabenh. Süssw. Diát. p. 60. T. VIII,

f. 12. Long. 35"7 [x, lat. 9'9 |x. A kis tóban gyakori.

39. O. acuminatum E. Rabenh. Süssw. Diát. p. 60. T.

VIII. f. 13. Long. 49"6 jj-, lat. 12'5 [x. A kis tóban gyakori.
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40. G. augur E. Rabenh. Süssw. Diát. p. 59. T. VIII. f.

19. Long. 37"4 fA, lat. 18 (x. A nagy tóban gyakori.

41. G. vibrio E. Rabenh. Süssw. Diát. p. 59. T. VIII. f.

9. Long. 52*7 (i, lat. 6'2 [x. A kis tóban gyakori.

42. G. intricatum Kg. A. Schmiedt: Atlas. T. 234. f. 49.

Long. 31 jA, lat. 5"9 |x. A kis tóban gyakori.

Cocconeidaceae (Kg.) Grun.

IX. Cocconeis E. 1835.

43. C. placentula E. Pantocsek: A Bal. kov. p. 82. T.

Vn. f. 180. Long. 14—19 |i., lat. 9—13 [x. Mind a két tóban

igen gyakori.

Achnanthaceae (Kg.) Grun.

X. Achnanthes Bory 1822.

44. A. exilis Kg. Rabenh. Süssw. Diát. T. VIII. f. 1. Long.

15"5—245 (Ji, lat. 31—34 {a. A kis tóban gyakori.

45. A. exilis var. minutissima Brun. De Tóni: Sylloge.

Vol. n. p. 484. Long. 62 n, lat. 1*6 /^. A kis tóban gyakori.

46. A. minutissima Kg. Pantocsek: A Bal. kov. p. 81. T.

VI. f. 142a). Long. 17-2 [x, lat. 2-2 |x. A nagy tóban gyakori.

47. A.lanceolata [Bréb] Grun. De Tóni: Sylloge. Vol. IL

p. 486. Long. 25'5, [jl, lat. 72 {i. A kis tóban ritka.

XI. Achnanthidium Kütz. 1844.

48. A. flexellum Bréb. Pantocsek: A Bal. kov. p. 81. T.

XVII. f. 363. Long. 28 /Jt, lat. 14 />«. A kis tóban ritka.

49. A. flexellum n. var. minuta, Penitus concordat spé-

ciéi, sed illa multo minor est. Long. 11.5 |x, lat. 61. [i.

Mindenben megegyezik a speciessel, de annál jóval kisebb,

csak 11*5 ,« hosszú, 61 ,u széles. A kis tóban gyakori. (3. rajz.)

B) Pseudorai}hid€ae H. X. Stn^

Nitzschiaceae Grun,

XII. Nitzschia Hassal 1845.

50. N. lineáris (Ag.) W. Sm. Pantocsek: A Bal. kov. p.

114. T. XVn. f. 347. Long. 110-7 /i, lat. 65 /i. A nagy tóban

gyakori.

51. N. armoricana (Kg.) Grun. Pantocsek: A Bal. kov.

p. 111. T. XVII. f. 346. Long. 170. p.,lat. 62 [x. A kis tóban ritka.
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52. N. Heufleriana Grim. De Tóni: Sylloge. Vol. II. p.

540. Long. 87 //, lat. 7'5 //. A nagy tóban ritka.

53. N. gracilis Hantzsch. De Tóni: Sylloge. Vol. El. p.

540. Long. 71 //, lat. 5*1 //. A nagy tóban ritka.

54. N. palea {Kg.) W. Sm, Kützing: Bac. T. IH. f. 27.

Long. 403 /^, 1. 4 /a A kis tóban ritka.

55. N. fonticola Orun. Pantocsek: A Bal. kov. p. 115. T.

XVII. f. 261. Long. 2r6 fi, lat. 45 //. A kis tóban ritka.

56. N. amphibia Orun. Pantocsek : A Fert-tó kov. vir. p*

37. T. III. f. 132. Long. 263 /7, lat. 8*7 /j-. A kis tóban ritka

XIII. Orunowia Rbh. 1865.

57. Gr. Takácsi n. sp. Valvis parvulis, 18— 19 n lon-

gis, 6'7 !í latis, medio inflatis, apicibus rotundatis, altero latere

10—11 costis, altero autem striis subtilibus in longitudinali axe

costis convenientibus, medio radientibus ad polos parallelis,

25—26 in 10 ik (4. rajz.)

A héjak aprók 18—19 fi hossznak, 6—7 n szélesek, közé-

pen kiduzzadtak, a végek lekerekítettek ; egyik fél oldalán 10—11

ers bordával, a másik fél oldalán finom sávokkal, a bordák és

sávok a hossztengely mentén találkoznak, a sávok középen dlt
irányúak, a végek felé párhuzamosak és 10 /^-ra 25—26 esik.

E szép fajt méltóságos és ftisztelend Takács Menyhért

jászéi prépost prelátus úr tiszteletére neveztem el.

S u r i r e 1 1 a c e a e (Kg.) G r u n.

XIV. Suriraya Turp. 1828.

58. S. helvetica Brun. A. Schmiedt: Atlas. T. 282. f. 7.,

8., 9. Long. 50—70 //, lat. 15— 18 //. Mind a két tóban igen

gyakori,

59. 8. turgida W. Sm. n. var. punctata. Valvis elliptico

ovatis, 40'o fji longis, 12"3 /^ latis, inordinate punctatis utroque

polo rotundato; costis validis, 6 in 10 (i. (6. rajz.)

A hosszúkás tojásdadalakú héjak 405 /'- hosszúak, 12'3 /^

szélesek, szabálytalanul pontozottak, mind a két vége lekerekí-

tett; a valódi bordákból 6 esik 10 /^-ra. A nagy tóban ritka.

XV. Cymatopleura W. Sm. 1851.

60. C. elliptica (Bréh.) W. Sm. De Tóni: Sylloge. Vol. II.

p. 598. Long. 324 /ji, lat. 162 /jí. A nagy tóban ritka.

61. C. solea {Bréh.) W. Sm. Pantocsek: A Bal. kov. p.

117. T. XI. f. 277. Long 198 /^, lat. 25 p. A kis tóban gyakori.

Botanikai Közlemények 1—3. fzet. 2



18 LAC8NY I. L.

D i a 1 m a c e a e (G r u n.) K i r c h n.

XVI. Diatoma D. C. 1805.

62. D. hiemale var. mesodofi {E.) Grun. A. Schmiedt

:

Atlas. T. 267. f. 29. Long. 124 /v, lat. 5-6 //. A kis tóban
gyakori.

M e r i d i n a c e a e Kg.

XVII. Meridion Kg. 1844.

63. M. circulare Ag. A. Schmiedt: Atlas. T. 267. f. 34.

Long. 43'7 //, lat. 22 n. A kis tóban gyakori.

Fragilariaceae Kg.

XVni. Synedra E. 1830.

64. S. ulna E. De Tóni: p. 653. Long. 172 fi. lat. 10 /^.

A nagy tóban gyakori.

65. S. ulna var. splendens (Kg.) Grun. Rabenh. Süssw.

Diát. T. IV. f. 4. Long. 202 fi, lat. 101 //. A nagy tóban

gjakori.

66. S. acus Kg. Kützing: Bac, p. 66. T. 14. f. 20. Long.

1798 fi, lat. 3'7 //. A kis tóban gyakori, a nagy tóban ritka.

67. S. affinis Kg. Pantocsek : A Bal. kov. p. 95. T. IX.

f. 227. Long. 34*2 //, lat. 2*8 //. A kis tóban gyakori.

68. 8. affinis forma iypica Hustedt. A. Schmidt : Atlas.

T. 304. f. 7. Long. 55*8 /^. A kis tóban ritka.

69. 5. biceps Kg. A. Schmiedt : Atlas. T. 303. f. 14. Long.
181'4 /^, lat. 5*9 fi. A kis tóban ritka.

XIX. Fragilaria Lyngh. 1819*

70. Fr. parasitica {W. Sm.) n. var. rhombica. Vahás
parvulis, rhomboideis, polis productis rotundatis 14—17 fi longis,

5"3 fi latis, striis marginalibus, abreviatis, parallelis, 20 in 10 f.

A héjak aprók, rhombusalakúak, 14—17 fi hosszúak, 5'3

fi szélesek, nyújtott, lekerekített végekkel, a sávok rö\idek,

párhuzamosak, 10 esik 20 ft-ra.. A kis tóban gyakori. (5. rajz.)

71. F. Ungeriana Grim. A. Schmiedt : Atlas. T. 298.

f. 6. Long. 46*5 ft. lat. 3*4 fi. A kis tóban gyakori.

72. F. pinnata E. Pantocsek : A Bal. kov. p. 96. T. IX.

f. 218. Long. 12"4 fi, lat. 3'2 fi. A nagy tóban gyakori.
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Eunotiaceae Kg.

XX. Epithemia (Bréb). Kg. 1844.

73. E. proboscidea Kg. Pantocsek : A Bal. kov. p. 85. T.

Vm. f. 191. Long. 40'3 //, lat. 8-2 /^. A nagy tóban gyakori.

XXL Rhopalodia 0. Miiller. 1895.

74. R. gibba (Kg.) 0. M. A. Schmiedt: Atlas. T. 253. f.

1. Long. 182*9 //, lat. 8*7 //. A nagy tóban gyakori.

75. B. gibba var. ventricosa. (E.) Grun. A. Schmiedt

:

Atlas. T. 253. f. 17. Long. 48*7 //, lat. 18*2 /i. A nagj' tóban
gyakori.

XXIL Eunotia E. 1837.

76. E. arcus E. Kützing : Bac. T. V. f. 23. Long. 49'9 n,

lat. 173. A kis tóban gyakori.

77. E. alpina Kg. Rabenh. Süssw. Diát, p. 16. T. L f. 2.

Long. 24*8 /^, lat. 20 /'. A kis tóban ritka.

C) Cryptorhaphideae H. L. Sni.

Melosiraceae Kg.

XXIIL Melosira Ag. 1824.

78. M. variáns Ag.. Pantocsek: A Bal. kov. p. 131. T. XV.
f. 315. Long. 27"9 /^, lat. 13"6 //. A kis tóban gyakori.

79. M. crenidata [E.) Kg. Pantocsek: A Bal. kov. p. 132.

T. XV. f. 321. Long. 9 /i, lat. 5-8 //. Mind a két tóban
gyakori.

80. M. crenulata var. curvata Pánt. Pantocsek : A Bal.

kov. p. 133. T. XV. f. 327. Long. 6-2 //, lat. 4*9 //. A nagy
tóban gyakori.

81. M. arenaria Moore. Pantocsek: A Bal. kov. p. 133.

T. XV. f. 329. Diám. 25 /^

XXIV. Cyclotella Kg. 1833.

82. C. Meneghiniana Kg. Kützig : Bac. p. 50. T. 30. f.

68. Diám. 18*6 !>. A kis tóban gyakori, a nagy tóban is el-
fordul.

A rendszertani felsorolásból látható, hogy a két halastó-

nak mily gazdag a Bacillaria-flórája, mert 82 faj és fajváltozat

nem mondható csekéljnek. A két tó vize közül a kis tóé gaz-

dagabb fajokban (55), míg a nagy tóé aránylag szegényes (36).

2*
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Feltn, hogy az egymáshoz oly közel es tavakban csak 12

közös faj van és ezek legnagyobb részben mind a két helyen

nagy számban találhatók.

Megállapítható továbbá, hogy a két tó Bacillaria-flórája

leginkább a Balaton (éppen 50 közös faj) és a Pienninek (35

közös faj) vegetatiójával egyezik meg, már a suriani tenger-

szemmel csak 26 közös faja van.

Végül hálás köszönetet mondok e helyen is dr. T u z s o n

János egyetemi tanár úrnak, hogy a budapesti k. m. tud. egyet.

Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézet könyvtárából a

szükséges mveket szíves volt rendelkezésemre bocsátani.

(A növénytani szakosztály 1917. évi március hó 11-én tartott ülésébl.)

Havas G. : A hcreféléken és más növényeken is

elforduló azonos rendellenességekrl.

(10 eredeti rajzzal.)

A vörös herén elforduló örökld rendellenességekkel,

nevezetesen a többlevelséggel (polyphyllia), tölcséralakú levél-

képzdményekkel (ascidiák) és elszalagosodással (fasciatio) rész-

letesen fképen de Vries, Tammes T., Kajanus B.^ fog-

lalkozott, anélkül azonban, hogy azok eredetét, indító okát

felfedni tudta volna. A hivatkozott és más kutatók eredményeit

is figyelemmel kísérve, igyekeztem több éven át folytatott vizsgáló-

dásaimmal a már szerzett tapasztalatokat bvíteni és világosságot

vetni több virágos növénycsaládban elforduló azonos rendellenes-

ségek eredetére.

Kutatásaimat fleg a könnyen hozzáférhet herefélék csa-

ládjában végeztem, de nem zártam ki egyéb növényeket sem

a vizsgálatból, ha arra alkalom kínálkozott.

Vizsgálati anyagul szolgáló anomális fajok a következk

voltak, amelyeknél az észlelt rendellenességeket meg is jelölöm

egyúttal.

Medicagofélék : Medicago sativa. Laterális kétoldali hasa-

dás a középs levélkén, egyoldali hasadás a széls levélkék

küls felén, vagyis a nyél felé néz oldalon, ami által 4, 5, 6, 7-es

levelek jöttek létre. Részleges médián hasadás a középs levél-

kén, egy másik esetben a széls levélkéken, mely utóbbiakon

a hasadás folytán kialakulásban lev két levélke széle egymás-

sal összeforrott és a levélke alsó lapján derékszög kiemelkedést

' H. de Vries, Die Mutationstheorie Bd. I., II.

B. Kajanus, Polyphyllie u. Fasciation b. Tr. pratense L. Zeitsch.

f. ind. Abst. u. Vererb. Bd. VII. 1912. — Cber einige veget. Anomalien

b. T. pratense Bd. IX. 1913.
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mutatott. A középs levélke helyén rövid foualalakú csökevényes
levélképlet volt csak látható. Tölcséralakú levélképzdmény az

egyik széls levélke helyén, amely hosszú nyelecskén ült, ezzel

egyidejleg" a középs levélke egyik oldalán laterális hasadás
is volt látható. Más esetben a középs ép levélke alsó lapján,

a fér közepetáján rövidnyel ascidiát találtam. Kétlevélkepáros

szárnyas levél kialakulása, amellyel egyidejleg az egyik legalsó

széls levélke küls oldali laterális hasadást mutatott. Fasciatio

jelenléte egy széles, laposnyel levélen, amelyen a médián hasa-

dás folytán a keletkezöfélben lev két hármas levélnek egymás-
felé es oldalán a két széls levélke még egy teljes ép levélkét

alkot. Más alkalommal talált ily hasadó levélen, az egyik kiala-

kulófélben lev hármas levél középs levélkéjén egyoldali laterá-

lis hasadás is mutatkozott. Hiányos levélképzdés, mert a levél-

nyél végén csak egy vagy két levélke fejldött ; a hiányzó levél-

kék helyében esetleg dudor vagy csökevényes levélke volt látható. —
Medicago lupulina : Lateriális hasadás folytán 4, 5, 6, 7-es leve-

lek keletkezése. Ugyanebbl kifolyólag egy csiranövény els
lomblevele hármas, más alkalommal a második lomblevél ötös

levél volt. Kétlevélkepáros szárnyas levél, öt levélkével. Fas-
ciatio a csiranövény els lomblevelén, mert a kifakadáskor
nem egy, hanem egyidben két egyszer, egy más esetben két

hármas els levél fejldött. Az els esetnél az egyik els levélen

egyoldali részleges hasadás is mutatkozott. Más alkalommal a
csiranövény második lomblevelén médián hasadás folytán keletke-

zett fasciatio a levélnyélnek feléig terjedt és a hasadt nyél két

végén 2—2 levélke fejldött. Más esetben a fasciatio oly módon
nyilvánult meg, hogy a csiranövény els, elkorcsosult egyszer
levelének kihajtása után, fejldésében hosszú ideig stagnált,

amely után egyszerre négy hiányos 1—2 levélkés levél fejldött.

Közelebbi vizsgálat azt mutatta, hogy a négy levél tulajdonképen
csak két fasciatiós levél volt, melyeknél a hasadás a levélnye-

lekre is átterjedt. Ugyanez az eset fordul el egy másik növé-
nyen is, de itt úgy az els levél, mint a két következ hasadt
levélke nyeleinek végén szintén 3—3 levélke fejldött. Sárgaság
(chlorosis) jelentkezése már a csiranövényen. Abnormális apró
gombavirágzatok képzdése. — Medicago arabica : a széls levélkék
küls oldalán jelentkez egyoldali laterális hasadás következté-
ben négyes levél ^ kialakulása.

Trifoliumfélék : Tr. pratense. A széls levélkék küls felén

jelentkez és a középs levélke kétoldali laterális hasadása foly-

tán négy és ötös levelek keletkeztek. A csiranövény els lomb-
levelének fasciatiója folytán egyszerre két egyszer els levél

fejldött. A virágzatban a viráglevél képletek átalakulása (phyllodia)

többnyire 1—2, esetleg háromlevélkés lomblevelekké. ^— Tr.repens.
A széls levélkék küls felének egyoldali, egy más esetben az
egyik széls levélke kétoldali laterális hasadása folytán négy és

ötös levelek keletkezése. Részleges médián hasadás a középs
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és a széls levélkéken, azonos a M. sativán elfordult médián
hasadással, mikor az összeforrott középs levélrész, a levél alsó

lapján derékszögben kitolódik. Ötlevélkés szárnj^as levél, ^ továbbá
a Tr. pratensén leírt phyllodia.^ — Tr. híjhridum. Egyik széls
levélke küls felének teljes laterális hasadása folytán négyes
levél keletkezett. Más esetben a középs levélke kétoldali rész-

leges laterális hasadást mutatott. Apró gombvirágzatok alakulása,

A virágfejek elzöldülése. — Tr. incarnatum. A széls levélkék

küls felének egyoldali laterális hasadása folytán négy és ötös

levelek fejldtek. — Tr. fragifenim. Egyik széls levélke küls
felének laterális hasadása folytán négyes levél kialakulása. Apró
virágfejek fejldése és phyllodia. A rendes virágzati gombokból
újabb gombok kinövése (prolificatio).^ — Tr. montanum. A középs
levélke kétoldali laterális hasadása folytán mutatkozó négy és ötös

levél és egy hasonló esetben a középs levélke egyik oldah újabb
hasadásából elálló hatos levél. A hármas levél egyik széls
levélkéjének a középsvel való összenövésébl fejldött kétlemez
levél, melynél a középsnek megfelel levélke ebbl kifolyólag

egyik oldalán részleges laterális hasadást mutatott. — Tr. pro-

cumhens. A középs hosszabb nyelecskén ül levélke kétoldali

laterális hasadása folytán négy és ötöslevelek fejldtek.

Melilotusfélék : Melilotus officinalis. A széls levélkék küls
felén egyoldali, a középs levélke kétoldali laterális hasadásából

4, 5, 6, és 7-es levelek keletkeztek. — Melilotus hamosa. Az
egyik széls levélke küls felének laterális hasadásából négyes
levél keletkezett.^

Trigonellafélék : T. coerulea. A csiranövény második lomb-

levelén a széls levélkék küls felének laterális hasadása folytán

négy és ötös levelek fejldtek. Medián hasadás folytán két hár-

mas levél kialakulása hasonló módon, mint azt a M. sativán már
ismertettem.

Lotusfélék : Lotus corniculatus. Laterális hasadás a középs
és széls levélkéken. A lehasadt levélkék szabálytalan elhelye-

zdésébl rendesen négy és öt Jevélkés — a pálhaleveleket nem
számítva — assymetrikus szárnyú levelek keletkeztek. — Lotus
tetragonolohus. Egyik széls levélke egyoldali laterális hasadása
folytán négyes levél keletkezett.

Egyéb növények : Cytisus lahurnum. A széls levélkék küls
felén végbemen laterális hasadás következtében négy és ötös

levelek keletkeztek.— Cannahis sativa. Az egylemez levéllé össze-

ntt második lomblevél kétoldali részleges laterális hasadása. Rész-

leges médián hasadás a középs, más esetben a mellette lev levél-

kén. Egyszer levelek tömeges fellépése. (Cannabis sativa L. var.

mouophylla).'^ A hímvirágok phyllodizálása. Hermaphrodita jelleg

^ Magyar Nemzeti Múzeum növénj'tani osztályának növénygyjtemé-
nyében.

- Havas G. Rendellenességek a közönséges kenderen. „Kisérletügyi

közlemények" XIX., 3—4. füzet (1916).
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himvirágok, melyeknél gyakran ötnél több antherát találunk,

Nanismus. Három szíklevel csiranövény. — Humulus lupulus.

Szívalakií egyszer levelek fellépése, amelyeknél a jellegzetes

hasadások a levélen hiányoznak. Lamium macidatum. Részleges
médián hasadásból elálló két összentt levél. — ürtica dioica.

Részleges médián hasadás folytán éleikkel összentt egynyel
ketts levél, azonos a L. maculatuméval. Alacsony növés virágba

nem men csalánt több hajtása ersen elszallagosodott és egy-

két ily hajtás emellett torsiót is tüntetett fel. — Rubus caesivs.

A széls levélkék küls felének laterális hasadásából négy és

ötös levelek keletkeztek.

Vizsgálataim anyagát saját gyjteményem szolgáltatta. Más
gyjteményben vizsgált egyes rendellenes növények felemlítésekor

mindig hivatkozom az illet gyjteményre.

1. kép. Bal : Melilotus officinalis. Oldalhasadásból ered hetes levél.

Jobb : Trifolium repens. Egyik széls levélke kétoldali hasadása.

Vizsgálataim során fleg a polyphylliát és az ezzel össze-

függ részleges hasadásokat, mint legelterjedtebb anomáliákat

kísértem figyelemmel.

A polyphyllia Jceletkesésekor a hasadás a herefélék hármas
levelének úgy széls levélkéin, mint középs levélkéjén jelentkezhet.

A hasadás kiindulhat iigy a széls levélkérl., amely gyakoribb

eset, mint a középs levélkérl is {1. kép). A hasadás kétféle,

II. m. oldali vagyis laterális hasadás, amely gyakrabban lép fel

és közép vagyis médián {terminális) hasadás, amelyre ritkábban

akadunk. E kétféle hasadás mÍ7idegyike lehet részleges és teljes

hasadás. Úgy a laterális, mint terminális hasadás a herefélék

hármas levelének mindegyik levélkéjén elfordulhat.

A laterális hasadás leggyakoribb esete az, amidn a hasa-

dás a széls levélkéknek azon a felén jelentkezik, amely a közös

levélnyél alapja felé esik, aminek következtében a négy és ötös

herelevelek keletkezhetnek. Nem oly gyakori eset, de azért el-
fordul, hogy a középs levélke egyik vagy mindkét oldalán hasa-

dást mutat. Ha ez az elbbi esettel kapcsolatban lép fel, hat,
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illetve hetes levél keletkezhetik (1 bal kép). A legritkább esetek

közé tartozik az^ mikor a széls levélkéknek azon az oldalán jelent-

kezik a laterális hasadás^ amely a középs levélke felé néz (1 jobb

'ké^). Ha az ily hasadás az eddig említettekkel együtt fejldik ki, az

igen ritkán található nyolc és kilences leveleket adja. Ilyen leve-

leket de V r i e s egyáltalában nem talált, K a j a n u s azonban

akadt egy-kettre vizsgálódásai közben még pedig a Tr. pratensén.

2. kép. Trifolium montanum. A középs levélkén megismétld oldalhasadás.

A laterális hasadásnak egyik a hereféléknél még nem emlí-

tett esetét a 2. sz. képen látjuk, amikor egy levélke elsrend
hasadását ugyanazon az oldalon még egy másodrend hasadás

is követi. A képen a Tr. montanum egyik levelének középs
levélkéjérl jobbról és baból lehasadt levélkék mellett az egyik

oldalon még egy egészen apró levélkét találunk.

A laterális hasadáskor a levélke mindig a fér és a levélke

széle között hasad, ami a részleges hasadásokon jól látható.

Rendesen az egyik mellékér, amely többnyire a levélke tövének

közelébl ágazik ki, válik a lehasadt levélke ferévé.
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A terminális vagy médián hasadás rendesen a középs
levélkén észlelhet, de ritkábban a széls levélkéken is jelent-

kezhetik. A médián hasadáskor mindig a föér hasad hosszirány-

ban. A hasadás kiinduló pontját egyik esetben a levélke csúcsa

alatt bizonyos távolságban, más esetben a levélke csúcsán, tehát

a fér végén találjuk. Az els esetben egy-egy jobb- és baloldali

elsrend mellékér alakul át férré, aminek folytán az egy

levélkébl három új levélke alapja bontakozik ki, hasonlóan,

mint azt a laterális hasadáson tapasztaljuk. Miután itt azonban

a levéllap kétoldali hasadása mellett a csúcs alatt bizonyos

távolságban még az eredeti fér is hasad, a laterális hasadás

következtében keletkezett középs rész kialakulása táplálékhiány

3. kép. Medicago sativa. Bal : középhasadás a baloldali levélen. Mediánhasa-

dásból eredö ketts levél a középen. Jobb : Kétlevélkepáros szárnyas levél,

második levélalak.

miatt már vagy a fejldés kezdetén elmarad, vagy a rügybl
kibontakozott levél fejldése folyamán hullik ki esetleg (3 hal

képen a jobb széls levélke).

Ha a médián hasadás a fér legvégén kezddik, ez eset-

ben a növény — amely az egyensúly fenntartása végett szer-

veinek kifejlesztésében mindig szymmetriára törekszik — a ketté-

hasadó két féllevélke hiányos oldalain is mellékereket és alap-

szövetet fejleszt és ezáltal tökéletesen kialakult, vagyis egész

levélkéket alkot. A médián hasadás a levélnyélre is átmehet és

így állanak el oly új herelevelek, melyeknek végein a normális

három levélke, vagy ennél kevesebb számú levélke fejldik

(4. kép).

Minden ilyen hasadás útján megnyilatkozott átalakulásnak

okát csaknem mindig már a növényfejldés elején, tehát a mag
csírázásakor kell keresnünk, miután, véleményem szerint, az illet

növényen mindig újra megismétld ily rendellenességek, a fej-

ldés eme legérzékenyebb idszakában bizonyos küls hatásokra,

a sejtek plazmájában végbemen, mélyreható bels átalakulások

folyományaként lépnek fel, mint ezt már M o r g a n és mások
is állították. A már kifejldött növény mechanikai vagy más
hatásoknak (rovarszúrás vagy rágás, csonkítás, fagy, ersebb
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táplálékfelvétel stb. ismeretlen küls behatások) kitett egyes

részein szintén mutatkozhatnak fasciatiós jelenségek, ezek azon-

ban, miután csak helyi jellegek és a bens változások nem
érik a növény összes már kifejldött sejtjeit, rendesen örökld
természettel ennek következtében nem is bírnak.

A laterális hasadást oly médián hasadásnak tekintem, amely
a levél embryonális állapotában aránylag korábban keletkezett.

(A médián hasadás említett els esete.) A levélkék számának a

normális polyphylliát meghaladó megsokszorosodása és a levél-

4. kép. Medicago lupulina. A csiranövény els és második lomblevelének
középhasadása.

nyélre vagy magára a szárra (fasciatio) is átterjed hasadásakor,

a médián hasadásnak viszont egyik elrehaladottabb fokát látom.

(A médián hasadás második esete.)

Medián hasadáson alapszik véleményem szerint a tölcsér-

alakit levélképletek (ascidiák) keletkezése is, mint azt Kajanus
is sejti, mikor azt mondja, hogy itt a levélke fére a levéllappal

párhuzamos irányban hasad.

Ha a médián hasadás csak részleges, azaz a levélke csak
kis mértékben mutatja a hasadást, úgy azonban, hogy a kialakuló

új levélkék egymással összenve maradnak, tölcséralakú levelek

fejldhetnek. Ha a médián hasadás már említett els esetében,

mikor valamelyik hasadó levélke középs része is kifejldik és

amikor az újonnan keletkez széls levélkék egymásfelé néz
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éleikkel összenövés (cohaesio) folytán egy levélkévé alakulnak,

vagy a második esetben, amidn a két új, szymmetrikus kiala-

kulásban lev levélke ferei olvadnak egybe, hogy ismét egy
levélkét alkossanak, ennek alsó alapján a feleslegessé vált középs
levélrész tölcséralakba formálódva kiemelkedik (5. kép). Ez a töl-

cséralak, amely, a részleges médián hasadás folytán, mindig csupán

a levélke csúcsi részébl keletkezik^ azután, ha az összeforrott

levélke ferérl lehasad és a hasadás folytatódik még a fér
hosszában is, a jellegzetes hosszú nyelecskén ül ascidiát mutatja

;

ennek keletkezése levélkealakú papírlappal kísérletileg is bemu-
tatható.

A különböz hasadások folytán keletkezett normális poly-

phylliát, a levélkék vagy levelek számának abnormális megsok-

5. kép. Medicago sativa. Középhasadásból ered tölcséralakú levelek.

szorosodását, az ascidiákat, valamennyit a fasciatio gyengébb meg-
nyilatkozásának tekintem, amelyek keletkezésének alapját ugyan-
azok a bels okok alkotják és amely anomáliák megnyilatkozása
a sejtek anyagára hatást gyakorló küls tényezk közremködé-
sétl függ. De Vries a polyphylliát más okból erednek tartja,

mint a fasciatiót. Kaján us azonban azt állítja, hogy a levél mé-
dián hasadása és a fasciatio (szalagosodás) között összefüggésnek
kell lenni. Azt is mondja továbbá, hogy miután a lateráKs hasadás
nem más mint a médián hasadás változata, ezekbl kifolyólag

a polyphyllia és fasciatio eredete egy és ugyanazon okban kere-

send. Vizsgálódásai szerint a szalagosodás a szár megszaporo-
dott edénynyalábjaival van szoros kapcsolatban, mert azt tapasz-

talta, hogy az oly növényeken, amelyeknek száraiban az edény-
nyalábok száma a csúcsok felé fokozatos ers számbeli emelkedést
mutatott, rendesen szalagosodé hajlam volt észlelhet.
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Említést kell még tennem az egy- vagy többlevélkepáros

szárnyas rendellenes herelevelekrl is, amelyekrl de V r i e s,

K a j a n u s, P e n z i g is megemlékeznek. Kétlevélkepáros szymme-
trikusan szárnyas levelet találtam a Medicago lupulindn és M.
sativán. Az ntóbbin az egyik legalsó levélke egyidejleg laterális

hasadási! polyphyllát is mutatott (3 bal kép). A Magy. Nemz. Múz.
növénytani osztályának teratológiai gyjteményében szintén láttam

a Tr. repy'ensen keletkezett öt levélkébl álló szárnyas levelet,

amelynek csúcsán a normális hármas levélke alatt hosszabb

szártag után még két levélke fejldött. E levél a Medicagók,

Melilotusok stb. olyan öt levélkés polyphylliás leveleihez volt

hasonló, amelyeknek középs hoszszabb nyelecskén ül levélkéje

két oldalt teljes laterális hasadást mutat.

A hereféléken elforduló szárnyas leveleket szintén fasciatiós

megnyilatkozásnak tekintem, nem pedig atavistikus jelenségnek,

mint azt de Vries és feltevésekhez kötve Kajanus is állítja.

Utóbbi azt mondja ugyanis, hogyha a valóságnak megfelel ama
nézete, hogy a polyphyllia szintén fasciatiós jelenség, akkor a

polyphylliát még sem lehet atavismusnak tekinteni, mint azt a

ritkán található szárnyas herelevelek alapján de V r i e s-vel

együtt is állítja.

A legtöbb növény ontogenesise alatt nagyjából és közelíten
feltünteti mindazokat a fejldési változásokat, amelyeken a faj,

amelyhez tartozik, a phylogenesis folyamán valószínleg keresztül

ment. A herefélék csiranövényének els lomblevele rendesen
egyszer levél, a következk azonban már hármas levelek. A már
magasabb fejldési fokon álló szárnyas-level Onobrychis sativa

els lomblevele egyszer, a következ néhány levél ujasan ösz-

szetett hármas, az ezek után következk már fokozatosan több-

levélkepáros szárnyas levelek, amibl az világlik ki, hogy e

növényfaj legrégibb seinek egyszer leveleik voltak. Ezekbl
hármas level fajok keletkeztek, amelyeknek átalakulása folytán

a többlevélkepáros szárnyas-level fajok származhattak.

A herefélék szemmel látható polyphylliás megnyilatkozásá-

ban, hogy valóban újabb fajok létrehozására irányuló törek-

vést találok, mutatja az, hogy az ily anomális fajokban az

átörökléssel járó bels okok tényleg megvannak, bár gyakran az

anomália küls hatás hiányában nem nyilvánul meg. Ilyen pl. a

de Vries-féle Trifolium quinquefolium és még több más
örökld rendellenességet feltüntet elemi növényfaj, melyeknek
ivadékai között rendesen 30—40'7o-ot tesz ki az anomális növé-

nyek száma, de kedvez viszonyok között számuk 80—90'Vo-i'a

is emelkedhetik. Ezeket a rendellenes fajokat, melyeknek úgy a

rendellenes, mint normális egyedeiben is az átöröklés bels okai

szintén megvannak, amelyek növényein, tehát akár a közvetlen

utódokon, akár valamelyik késbbi ivadékon a rendellenesség

ismét erteljesen megnyilatkozik, de Vries „közép fajok^-nak

nevezi.
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Fenti állításomat bizonyítják továbbá a már létesült és

állandósult ujasan összetett level polyphylliás herefajok is, ami-

lyen a Trifolium liipinaster, Tr. tridentatum Lindl., Tr. Andre-

sonii Oray., Tr. polyphíjllum, Tr. megacephalum Nutt., amelyek

fejldésük kezdetén még hármas leveleket fejlesztenek, késbb
azonban már az ötös, st hetes polyphylliás levelek állandósulnak,

mint azt e külföldi herefajokon a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályának gyjteményében tapasztaltam.

Véleményem szerint az egyszer levelekbl a kétoldalú

laterális hasadás folytán az átalakulás els fokán ujasan össze-

tett hármas levelek alakulnak; ha a hasadás együtt jár a levélnyél

végének továbbnövekedésével, az egylevélkepáros, szárnyas {Medi-

cago, Melilotiis stb.) levelek keletkeznek. Az ujasan összetett

6. kép. Medicago sativa. Baloldalt hármas levél, a levélnyél keresztmetsze-

tével és a nyalábok lefutásával. Jobboldalt négyes levél a levélgerincz és

a levélnyél keresztmetszetével.

hármas levelekbl symmetrikus hasadás folytán az ötös és hetes

ujazott levelek keletkeznek. Az ily leveleket fejleszt növényeken

nagyritkán találhatunk egy-egy kilenc, st valószínleg tizenegyes

levelet is, amilyenek, hogy tényleg kifejldhetnek, láthatjuk a

Tr, montanumon ismertetett hasadási esetbl, vagy amilyen leve-

lekre a Cannahis sativán is akadhatunk. Az ily typikus ujasan

összetett ötös és hetes levelek mindig az ujasan összetett hármas

levelekbl alakulnak. (Cytisus-félék, Cytisus Laburnum, az uja-

san összetett here-félék, stb.) Az egylevélkepáros szárnyas-level

növények {Trifolium, Medicago, Melilotus, Rubus-félék, stb.)

középs leveleinek hasadása folytán az ujasan és szárnya-

sán összetett levél keveréke áll el, mely az utóbbi levélfor-

mák átmeneti alakjának tekinthet. Ha a polyphylliát létre-

hozó tényezk megvannak, de a levélnyél továbbnövekedésének

határa annak végén meg szabva, az ujasan összetett levelek kelet-

keznek. Ha azonban a levélkék lehasadása mellett a levélnyél tovább-

növekedésére irányuló képesség is jelen van az illet növényfajban,

akkor a két- {Medicago circinata ^) vagy többlevélkepáros szárnyas

Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztálya növénygyjteményében.
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Összetett levelek származnak. E levélfonnák természetesen már a nö-

vény fejldésének kezd idszakában veszik eredetüket, mert a rügy-

bl kifakadó levélke már a nem változó typikus levélalakot mutatja.

Meg kell még említenem, hogy a polyphylliás hasadásra

irányuló ersebb hajlam jelenlétét akkor is megállapíthatjuk, ha

a növény külsleg nem is mutat semmi rendellenességet. Egyes
herefélék levélnyelének keresztmetszetén különböz, az illet

fajra jellegzetes számú, méret és elhelyezés edénynyalábot

találunk. így pl. 3 M. sativa, M. lupulinán a levélnyél edény-

nyalábainak száma 3 (6. kép), a Tr. pratense (7. kép), Tr.

hybridum, Tr. repens^ Tr. incarnatum^ Tr. nibens, Tr. fragi-

ferum, stb. levélnyeleiben az edénynyalábok száma rendesen 5,

a Tr. montanum-éhen (8. kép) 6, az Onobrychis sativá-éban 7

(9. kép). Az oly herefajok, amelyeken a polyphyllia gyakran

mutatkozik, amilyen a Tr. pratense, Tr. repens (10. kép), M.
sativa, a levél hasadása, vagy az arra való törekvés, már az

7. kép. Trifolium pratense. Baloldalt hármas levél a levélnyél keresztmet-

szetével és a nyalábok lefutásával. Jobboldalt né^'es levél a levélnyél

keresztmetszetével.

edénynyalábok hasadásában gyökerezik, mert náluk a poly-

phylliának vagy az arra való törekvésnek mértéke szerint az

edénynyalábok száma is megszaporodik (L. 6., 7. és 10. kép).

Vannak oly herefajok, amelyeknél nagyon ritkán lép fel a

polyphyllia, amilyenek a Tr. hyhridum, Tr. incarnatum, Tr.

montanum. Ezeken a hasadást okozó er gyengesége folytán a

levélnyél edénynyalábjai nem mutatnak hasadást, mert azok

rendesen csak akkor hasadnak, amikor már a nyélbl a levélkék

lemezébe átmentek és hozzák létre utóbbiak hasadását. Ez az

eset azonban elfordulhat a polyphylliát gyakran mutató fajokon

is, ha a hasadást okozó er gyengébb, amit a részleges levél-

hasadások is mutatnak.

A három edénjTiyalábos levélnyelek minden egyes edény-

nj^alábjához a hármas levél egy-egy levélkéje tartozik. Az ide

tartozó fajok levélnyeleinek rendesen vesealakú keresztmetsze-

tében a középs edényhez a középs, a két szélshöz a széls

levélkék tartoznak. A Trifoliumok 5 edénynyalábú leveleiben,

amelyeknek keresztmetszete kidomborodó félkörhöz, vagy legöm-
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bölyített csúcsú háromszöghöz hasonló, a középen egy, az alap

két oldalán két, összesen tehát 3 egyenl nagyobbméret els-

rend (primer) edénynyalábot találunk, amelyek mindegyikének
egy-egy levélke felel meg. A középstl jobbra és balra egy-

egy, valamivel kisebb, másodrend (szecundér) edénynyalábot is

8. kép. Trifolium montanum. Baloldalt hármas normális levél, jobboldalt

levélkeösszenövés, a levélnyelek keresztmetszeteivel.

találunk még. A középs primer edénynyaláb a róla viszonylag

legkésbben lehasadt 2 szecundér edénynyalábbal még mindig

szoros kapcsolatban van, amit abból láthatunk, hogy közvet-

lenül a középs levélke lapjának kialakulása eltt ismét eggyé
olvadnak.

A Trifoliumok levélnyelének keresztmetszetében még egé-

szen kis átmérj harmadrend (terziér) edénynyalábok is mutat-

kozhatnak, amelyeknek száma 1— 6-ig terjedhet. Ezeknek jelen-

9. kép. Onobrychis sativa. Normális le-

vél a levélgerincz keresztmetszetével.
10. kép. Trifolium repens. Négyes
levél a levélnyél keresztmetszetével.

léte már 2)olyphylliával jár^ vagy az arra való hajlamot mutatja.

Ha minden említett edénynyaláb végén a levélkék kifejldnek,

a hármas here-levelek hasadása folytán, véleményem szerint,

még tizenegyes ujasan összetett levél is keletkezhetik.

A Medicago-, Melilotus-fajokban, mint arról már szó volt,

csak 3 primer edén3^nyalábot találunk. Ezek középs fedény-
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nyalábjának a hasadása még nem történt ugyan meg, de az lénye-

gileg egy még szét nem vált hármas edénynyalábnak tekinthet.

E szerint tehát pl. a Medicago sativa viszonylag régebbi

eredet fajnak tekinthet, mint a magasabb fejldési fokon álló

Trifolium praiense. vagy a még fejldöttebb Onobrychis sativa.

A Medicago sativán, mint kezdetlegesebb fejldési fokon álló

fajon még csak a középs fedénynyaláb van túlnyomólag hasa-

dásban, a ritkábban található kétlevélkepáros szárnyas-levelek

innen hasadnak le. A Tr. pratensén egyenl mértékben hasad

a 3 primer edénynyaláb, mely által a kilenc, esetleg tizenegyes

ujazott levelek keletkezhetnek. Az Onobrychis sativán a levélkék

lehasadása szintén a középs fedénynyalábról történik és így

jönnek létre a többlevélkepáros szárnyas levelek.

Összefoglalás.

1. A hereféléken, valamint számos más növényfajon is

mutatkozó azonos rendellenességek, nevezetesen a levelek rész-

leges, vagy teljes hasadása, szárnyas levelek, tölcséralakú levél-

képzdmények, a levéllemezek és virágzatok rendellenes meg-

sokszorosodása, fasciatiós jelenségnek tekinthet, aminek közvet-

len oka az edéuynyalábok gyengébb, vagy ersebb mérték hasa-

dásán alapszik.

2. A levelek hasadása kétféle lehet. Az összetett leveleken

rendesen oldal-, vagjds laterális hasadás keletkezik, amikor a

hasadás a levéllemezen a fértl jobbra, vagy balra jön létre.

Lehet továbbá médián, vagyis a levél közepén, a fér hosszában

húzódó hasadás, ami rendesen az egyszer leveleken szokott

elfordulni. A medián-hasadás a levélnyélre is átterjedhet.

3. A hármas-level hereféléken valamennyi levélke kétoldali

laterális hasadása folytán 9 levélkés herelevelek keletkezhetnek.

Ha a már kétoldalt hasadt középs levélke megismétli ezt a

hasadást, mint legmagasabb polyphyllia a tizenegylevel here-

levél származhatik.

4. A hereféléken és más növényeken is elforduló több-

nyire hasadáson alapuló rendellenességek, nevezetesen a több-

levelség, tölcséralakú levelek, szárnyas levelek, újabb fajok

létrehozására irányuló bels okokból erednek, amelyek különböz

küls hatásokra nyilatkozhatnak meg. Vannak már a fejldés

folyamán állandósult öt és hét levélkés polyphyllás herefajok,

amilyen a Tr. liqnnaster, Tr. tridentatum Lindl., Tr. Andresonii

Gray., Tr. j^olyphyllum, Tr. megacephalum Nutt., a melyeken

kezdetben a jellegzetes hármas levelek, késbben polyphylliás

levelek fejldnek.

5. A Medicagok, Melilotusok stb. levélnyeleinek kereszt-

metszete, ha a polyphylliára való ersebb hajlam nincs meg a

növényben, rendesen 3 edénynyalábot mutat. A Trifoliumokban

'általában 5, az Onobrychisnél 7 edénynyalábot találunk. A fejl-
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(lés törvénye szerint, melynél fogva a természet többnyire az egy-

szerbl mindinkább összetettebb szervezeteket alkot a Medicagok,

Melilotusok viszonylag régebb eredet fajoknak tekinthetk, mint

a Trifolinmok. A szárnyas level fajok között pedig pl. az

Onnbri/chís satira a Tr. iiratensevel szemben \ászonylag újabb

eredet fajnak tekinthet.

(A növ. szakosztály 1917. évi iiiárdns hó 14-éu tartott ülésébl.)

Györffy I. : Ketts pártájú terebélyes csengetyüke.

Kolozsvár mellett a ..Házsongárd" részen^ lí)i6 júnins

12-én egy jól megtermett terebélyes csengetykét {Caynpanula

patula-X) gyjtöttem, amely rakva volt rendellenes virágokkal.

Ezeu egyetlenegy tövön az összes kinyílott virág, számsze-

rint : 14, rendellenes volt. Rövidre fogva jellemzi e rendellenes

alkotású viríigokat a ketts párta, mindegyik virágban két, egy-

másba biíjtatott párta-harang látható (dédonl)lement).

A többletet képez bels pártatölcsér niinden esetben egy

darabból álló, végtl-végig különvált a küls, rendes pártakörtl.

A fbb változatokat, amelyek ismétldnek több esetben, a

mellékelt ábrákban tüntettem fel.

Változatosság a ])elsö pártakör magasságában és a párta

Itemetszésében van.

A bels párta vagy akkora magas, mint a küls (I.. 8.. ö.

ábra), vagy pedig nem ér oly magasságig, szóval rövidebb mint

a küls (4., i). ábra).

A bels párta l)emetszéseinek száma nem mindig egyenl.

Volt virág, amelynek küls pártája 5, bels pártája 3 metszés,

de mindkét kör metszései egyenl magasságúak; másiknál ugyan-

ilyen viszonyok mellett a Ijels pártakör metszései rövidebbek

(6. ábra) ; másiknál a küls párta 5, a bels párta 4 metszés,

mindkét kör egyenl magasságú

;

a másik virágnál a küls párta 5, a bels pái-ta szintén 5

bemetszés, de rövide1)b mint a küls (4. ábra)

és végül leggyakoribb eset. hogy úgy a bels, mint a küls
])árta 5 metszés és mind a kett egyenl magasságú : 2. ábra

és 1. ábra, mely utóbbinál részben elfedettek a párta bemet-

szései.

Eltérést mutat a két pártakör a tekintetben is, hogy hol a

bels, hol a küls pártakör bemetszésé nyúlik mélyebbre. A 3.

ábrán p. o. olyan virágot rajzoltam le, amelynél a bels párta-

^ Mivel e rénv. kaszáló, roppant nagy sajnálatomra nem liag-yliattam

ott e tövet mag'éredésig, hogy botanikus kertünkben tovább kultiválhassuk

tulajdonsága öröklése megfigyelésének céljából.

Botanikai Közlemények 1—3. füzet. o
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Campaniila patnla ketts pártakörü virágai. 1— 2. ábra : ütsallanoó^ bels
pártakör: 3. ábra: a normális pártakör bemetszésé nyúlik mélyebbre :

4. ábra : bels pártakör öt rövidel)b sallanggal ; 5. ábra : a felesszámú
pártakör bemetszésé mélyebbre hatoló: (j. ábra: bels pártakih- ;'. rövidebb

sallanggal. (Mindegyik természetes nagyságban.)

kör bemetszésé ér inagasabl)ra és a külsé iiiélyehh. Az ö. rajzon

viszont mélyebb bemetszés a bels pártalvör, a küls pártakör

bemetszésé felületesebb.

A sallangok rendszerint kétoldalas részarányosak, csak

ritkább esetben synunetrianélküliek (p. q. 6. ábránál a bels
pártakör egyik sallangja) és csak egy esetben görbült ki egy

sallang (4. ábra).

A virágtakaró többi köre : a K, A, G rendes.
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P e n z i íx kézikönyve ^ szerint új pártakör beiktutásu a

('ampaniilacealc-i\k\ közönséges jelenség.-^ több fajnál említi ugyan,

de éppen a C. patula-niú nem.''

A P e n z i g könyve megjelenése óta napvilágot látott tera-

toloü'iai irodalomnak J u st's Botemischer JaliresbericJit-lemek mos-

tanig megjelent köteteiben való utánnézése is negatívummal járt.

Xem hagyliatjidv azoidjan figyelmen kívül azt a tényt, hogy
a Cainpantila patula-\\ több más rendellenességet figyeltek már
mes.'. Kiüönösen érdekes eseteket ír le újabban K. V. Ossian
Dalilgren,* amelv rendellenességek részl)en a változó számú
csészelevelekre, a pártának különböz karély (3—4—5—7—8—9)
számaira.' levélalakú csészéjére/'" a felhasított j)árta csövére^

vonatkoznak.

(A níi\. szakosztály 1!»1T. évi május hó 9-én tartott ülésébl.)

HoIIendonner F. : Az aquincumi római szövet

anyaga.

VMl augusztus 12-én a Budapest melletti Szemlhegyeu,
a Fajd-utca átellenében fekv Janzer-féle telken, vízvezet csö-

vek lefektetésekor két sír került el ; ezek közül csak egyiknek
a tartalma jutott az aquincnmi múzeum l)irtokál)a. mert a mási-

kat elbb kifosztották. Mindkét sír durva mészkölapokból készült;

az ép sír fedele le volt ragasztva és benne egy ni csontváz
feküdt, amelynek combcsontjai között egy barnaszín ruha fosz-

lányai is megmaradtak. A sír elkészítésébl és mellette talált

egyél)b tárgyakból (két nagy üveg. üveg- és aranygyöngyökbl
való nyaklánc) kétségkívül kitnt, hogy ez a Kr. u. líl—-IV.

századból való aquincumi sír.^ A leletnek különösen ezek a ruha-

maradványok adnak fontosságot. Az ii'odalomban ugyanis bsé-
gesen találunk adatokat, hogy milyen volt a rómaiak ruházata,

micsoda anyagot használtak a szövéshez, fonáshoz, st rajzok is

maradtak fönn a készítés módjáról, de ruhaleletre ritkán l)uk-

kantak. mert a ruha könnyen pusztul, szétporlik. A 80-as évek
eltt még ritkaságszánd )a mentek a ruhaleletek, de a 80-as évek
elejétl. 1882-tl Egiptomban végzett ásatásokkor a felsegiptomi
Sakkarah]j(»l. majd Achmimból, a régiek Panoplisa-ból. a Nílus

' Dr. O. Pénz io': Pflanzen—Teratolo<.-ie II. Hiid. Geniia 1S94.
- L. c. i».

lOil.

^ L. c. 1). 108.

M\. V. Ossian D a li 1 g- r c n : Stiidier öfver afvikanrle taltorhíd-
landen ocli andra anomalicr i blommoniu lios násra Canipanulaarter. Arkiv
för Botanik Hand 10, No 10. H. 2, Upnsala & Stockholm. 1911. 1—24. old.

Tafl. 1.

= L. c. p. 8—11., 12—14.
'• L. c. p. 17., Fig. 9-11.
/ L. c. TaH. 1.. Fig. 2., 3.

* K u z s i n s z k y B. egyetemi tanár úr szive.s közlé.se szerint.

3*
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jobljpartján iiien nagy számban kerültek el a sírok])ól szövetek/

mert a talaj száraz homok és nemcsak a szövetek anyaga maradt

meg, hanem még a színe is. ügy hogy Wartha Vince a
festékanyagnkkal is foglalkozhatott.'^ Ezek az egiptonii leletek a

Kr. u. IV—VI. századból valók. Vannak azonban olyanok is, melyek
a történelem eltti korból valók; ilyen, a töl)bek között hazánkban
Tszegrl is került el, ahol egy nagy l)ronzkori telep volt.''

A mikroszkópos vizsgálatok szerint úgy a különböz hely-

rl származó riüiák, valamint a múmiákat l)orító szövetek is

lenbl, gyapjúból, selyembl készültek, de ez ntóbbi még elég-

ritka volt, mert pl. az achmimi leletek között 100 gyapjúra 1

selyem esik. de ez sem mindig teljes ruha, hanem csak díszítésül

alkalmazták. Ezek mellett használatos volt a kagylóselyem is,

amely különböz P/íina-fajoknak. leginkábl) a P. nobiUs-uek

lábában lev mirigyek sel;\'emszer váladéka — byssusa. A régiek,

így a bibliában is többször említett, byssns elnevezése azonban

nem a szövetek anyagára, hanem íinomságára vonatkozott és ez

a váladék is a régiek byssnsától kapta ninét. mert barna, o

—

i]

cm. hosszú, tinóm, selyemszer szákdcból áll, mely a vízben lágy,

de levegn megkeményedik.
A kagylóselyem használata azonban nem igen lehetett álta-

lános, mert sem Aristoteles. sem Plinins nem említi;^ elször a

Kr. n. II. századból, tehát majdnem abból a korból, amikor az

a(]uincümi szövet készült. T e r t n 1 1 i a n n s^ jegyezte fel : ,,nem

volt elég szni és megszerkeszteni a tunikát, hanem még halászni

is sikerült a ruházatot, mert a tengerbl is gyapjiít ^szedtek),

-mellyel a nyálkás, gyapjas, lapostal])ú kagylók fel vannak

ruházva"; ezután már többször találkozunk említésével (Kasilius,

Procopius, Phile), st még nui is használatos: így Xorman-

diában ruhának való szövetet, a Földkö/i-tenger mellékén, fleg
Dél-Olaszországban (Taranto, Eeggio, Cagliari) és Dalmáciában

keztyüket, erszényeket készítenek belle, nem ugyan a nagy

fogyasztásra, hanem inkább különlegessége miatt.

Az aquincumi szövet barnaszíníí. durva, fonalai elég egyenl
A'astagok, a szövés következtében igen liullámosak. könnyen

szétesnek, merevek, könnyen törnek; készítési módja a mai zsimir-

szövéshez hasonló ; az egész szrbl való szövethez hasonlít.

A mikroszkópos vizsgálattal azonban rögtön megállapítható, hogy

sem nem növényi rost, sem nem szr, hanem váladék, és így

csak a selyemhernyó szájmirigyeinek váladéka: a valódi selyem

1 ív. y r r e r : Die Graeber- und Textilfunde von Achmim-Paiioplis-

Strassbnrii', 1891. - U. a. : Römisehe und By/.antiisrhe Seidcn-Textilion.

Ü. 0. 18ÍI1.

- L. F o r r e r : Die Graeber stb. 17. oldal.

' Gasparetz: Fonó-szövö-ipar. I. 1914. B.

* A. Müller: Ueb. d. Bvssns d. Acephalen stl). Archív f. Xatiir-

geschichte. III. évf. I. kötet. 1837".

•' T e r t u 1 1 í a n i liber de pallio recens. C. Salmasiiis. Lugd. Bat.

Ifi5tí. S. p. 45 et 218.
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és a byssusról leliet «zó. A kétféle váladék iiiár alaki tulajdoii-

sáüokljaii : vastasísás,'. keresztmetszet, csavarodás, van-e lieave

(byssiis), A'agy nincs (selyem) stb. is igen eltér egymástól, de

még egyszerbb volt a megkiilönböztetésiik, ha a vizsgálásnkhoz

poláros fényt használtam : amíg ugyanis a valódi selyem kétszer

fénytör, tehát a sötétre állított nikolok közt világos, különljöz

színben játszó fonalaknak látszik, addig a kagylóselyem nem töri

kettsen a fényt, a látótér tehát sötét marad.

Az aquincumi szövetben lév rostok is barnák, csavarodot-

tak, némelyek hegyben végzdnek, üvegszeren törnek, kereszt-

metszetük többé-kevésbé lapított elipszis, vastagságuk különböz,

átlag 24— 3i'
i).,

nem kettsen fénytör, teljesen egynem, úgy
hogy mindenben egyezik a kagylóselyemmel, amit a kagyl('»ról vett

anyaggal való összehasonlítás is igazolt.

Az aquincumi szövet tehát nem csak római eredeténél,

régiségénél, haiu^m anyagánál fogva is becses, mert tudtommal

ez az els riihalelet, melv kagvlóselvembl való.

(A növénytani ;<zakosztály 1917. évi május hó 9-éíi tartott ülésébíil.)

TiíZsonJ.: A budapesti egyetem növényrendszer-

tani és növényföldrajzi intézetének újabb herbárium-

beszerzései.

Minden növényrendszertani, tiorisztikai és növényföldrajzi

nuiukálkodás legfontosabb feltételei közé tartozik a megfelel

herbáriumi anyag. Különösen pedig gyakran dönt jelentség,
-hogy bizonyos szerznek a kívánt lelhelyrl származó eredeti

példányaihoz hozzá juthassunk. Ebbl a szempontl)ól kívánatos,

hogy nagyoljb herbárinmok tartalma, különösen i)edig jelesebb

kutatók gyjteményeinek hol-léte nyilvánosságra hozassék. Hazai

viszonyaink között az egész európa- ázsiai mérsékelt és hideg öv

növényei, az északamerikai mérsékelt öv növényvilágából pedig

legalább a közös növényfajok luruak kiUönös fontossággal.

A négy-öt év óta fejld ijitézetünkbeu is a fenti irányban

kellett elssorban a kell alapról gondoskodni. Ezt egyetemünk
bölcsészettudományi karának és a nagyméltóságú vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium egyetemi ügyosztályának gondos, pár-

ti »ló elterjesztéseire a magas kormánv bölcs intézkedéseivel és

áldozatkézségével lehetvé is tette. Ma már az intézet az ezirá-

nyú más, európai egyetemi régibb intézetek mellett is megállja

helyét.

Ha az intézet külön szervezve Kitaibel Pál ideje óta

állt volna fenn, úgy természetesen gazdagabb lenne, st, mindama
kiválóbb szakféríiakra gondolva, akik egyetemünkkel azóta kap-

csolatban álltak, kétségtelenül Európa egyik legérdekesel)b és leg-

értékesebb gyjteményeivel rendelkezne.
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Még egy luigyobb herbáriuniunk van a budapesti egyetemen,
mely hivatva lehetett volna értékes egyetemi gyjteménnyé fejldni

és ez az egyetemi botanikus kert herbáriuma. Ha azonban e

botanikus kert viszontagságos történetére gdudoluidv és arra, hogy
az általános botanika tanárának hatásköre alá tartozván, soha-

sem részesülhetett abban a külön felkarolásban, mint amilyenben
egy külön szisztematikai és növényföldrajzi intézetben történt volna,

íigy magyarázatát találjuk annak is, hogy miért nem fejldött ez

a herbárium olyanná, amilyent ])1. a bécsi, berlini, szentpétervári,

párisi és más, hasonlóan nagyobb egyetemeken, st a kisebbe-

ken is megtalál a tanuló, a tanár és tudós egyaránt; ahol a tudo-

mányos munkálkodás e fontos kelléke oly mértékl)en rendelke-

zésre álljon, hogy a botanikai intézet szakszer feladatának ebben
az irányban is önállóan megfeleljen.

Nemrég szervezett intézetünk ezirányú szükségleteinek meg-
teremtésél)en a fennebb említett gondos intézkedéseken és áldozat-

készségen kívül a véletlennek is jelentékeny szerep jutott. így
elssorban kell enüítenem. hogy néhai dr. Borbás Vince her-

báriumát özvegye félve tartogatta valamely nagyobb hazai bota-

nikai intézet részere és így alkalom nyílt ezt megszerezni.-^

Hasonló alkalom nyílt tavaly arra. hogy B e h r e n d s e n W.
berlini ftörzsorvos (késbb Pózén) herbáriumát szerezzük meg.

Ez mindenesetre egyike a legértékesebb nmgángyjteniényeknek.
Saját gyjtése líehrendsennek kevés van a herbáriumban : az a

33,129 lap, amibl a herbárium áll, fleg exsiccata-kiadvány. teluít

nyomtatott etikettes. gondosan meghatározott, hivatkozásra alkal-

mas példányokat tartalmaz, fleg a reánk nézve legfontosabb

Közép- és Déleurópából. Xevezetesebl) exsiccata- sorozatok a

B e h r e n d s e n-féle herbáriumban a következk :

Baenitz: Herbárium Europ. ; Baldac ci: Iter Albán.:

Iter Creticum ; Beck: Plánt Bosn. : Bornmüller: Iter Tur-

cicnm 1S91. szerbiai és dalmáciai gyjtései, Pl. anat. or. 1889,

stb. ; Brandis gyjtései; Callier. FI. Siles exs.. Dörfler.
Herb. normálé; Heldreich: Herb. Graec. norm. ; Karó. Pl.

Dahur. ; Kerné r. FI. exs. Austro-Hung. : Kneucker: ÍTrami-

neae és Cyperaceae ; Porta et R i g o. Iter Hisp. ; K e v e r c h o n

:

Plánt d'Espagne, Pl. de Corse; Pl. de Créte: Pl. de la Francé. Pl. de
PAndalus. : Richter L. magyarországi növényei ; R o s s: Herb. Sicu-

lum ; Schultz, Herb. norm.: Stril)ny: Pl. Bulgár. Tová1)1)á:

a Soc. de la Flór. Franco-Helv. ; 8oc. Danphinoise. Soc. Sud-

Est kiadványa ; FI. Lnsit. exs. stb. Ezenkívül e herl)árium

B e h r e n d s e n számos középeiirópai uyüjtésének eredményét is

tartalmazza.

E két nauvobb herbáriumon kívül az intézet herbáriumába

helyeztettek el ajándék révén : e sorok írójának ca. 20.000 lap-

ból, dr. E n t z Géza nyg. egyetemi tanárnak fleg Budapest

' Erre vonatkozólao; 1. a Botanikai közlemények 1012. 20"). old.
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környékérl való 800— lOOÓ lapból álló herljáriiiiiia és vétel

útjáu : Jacobascli E. (Jéna) 6000 lapból álló. — P e s c h-

low W. (Berlin) 5000 lapból álló — ésHülsen (Bölme) VMKJO

lapot számláló herbáriuma, melyek Jena vidéke, Brandenburg, Pózén
területe, Svájc stlj. középeurópai területek növényzetét ölelik fel.

Igen értékes anyagot tartalmaz az intézet (Jryptogam-her-

báriuma is. Már a botanikai tanszék kettéosztásakor számos
Haszlinszky és Loj ka-féle moha-, gomba- és zuzmó-kötet

jutott a növénykerti gyjteménybl az intézetbe, azonkívül pedig

ugyaninnen egyes nagyobb Cryptogam-exsiccata mvek is, mint

Rabenhorst, Gottsche és E, abenhorst, Rehm, L i n-

h a r t exsiecata kiadványai, a- bécsi Hofmuseum Cryptogamae exs.

stb. sorozatok, amelyek alga-, gomba-, zuzmó- és mohapéldányai
az intézet gyjtésével kiegészítve egy-egy eléggé értékes soro-

zatot tesznek ki. Ebben az irányban ezenkívül tavaly szijitén két

igen értékes és a tudoniányos munkálkodást lényegesen meg-
könnyít igen fontos herbáriumot sikerült megszerezni.

Az egyik a Warnstorf ('. moha herbáriuma, amely

24,000 lombos és 5000 májmoha-példányt tartalmaz és a benne
lev fontosai)b exsiccata-mveken kívül a Warnstorf eredeti

vizsgálati anyagát, feljegyzéseit és rajzait is öleli fel. Warns-
torf jeles mvei, különösen pedig a Bi'andenburg Florájáljan

kiadott I. Leber- und Torfmose. 11. Laubmose czím munkájának
alapját ' tev eme herbárium megbecsülhetetlen összehasonlító

anyag és hogy emellett minden idkön át unikum is, azt a szak-

ember eltt bvebben felesleges kiemelni.

Másik értékes Cryptogam-herbáriuni-beszerzésünk a H o 1-

zinger J. gráci lichenologus zuzmó-herbáriuma, amely 2007
példányt tartalmaz és a Holz inger saját gyjtésein (fleg

Grác) kívül; Arnold (Bajorország), Fries (Fiiinland), W i li-

ter (Svájc), Rabenhorst (Európa), Coemann (Belgium).

L e i g h 1 n (Anglia ) és B r e n t e 1 (Afrika
)
gyííjtéseit és exsic-

cata-mveit is tartalmazván, az intézet H a s z 1 i n s z k y és L o j k a-

féle zuzmó-gyííjteményeivel együtt eléggé gazdag sorozatot tesz

ki, amely mint összehasonlító anyag, ezen a térén is lehetvé
teszi a tudományos búvárkodást az intézetben.

Ezzel kapcsolatban említeni itt meg, hogy a botanikai tan-

szék kettéosztásakor a botanikus kertben volt systematikai és

uövéiiyföldrajzi könyvtár is átjutott az új intézetbe, amely a

Simonkai, Halácsy, Richter L. és más elhunyt botani-

kusok könyvtáraiból tett beszerzések révén, valamint könyvkeres-

kedi úton vásárolt mvekkel kiegészítve ma már o88ö mbl áll.

A könyvtár teljesen rendezve is van és használható (vasár-

napok és ünnepek kivételével naponként d. u. 4—6-ig); a lier-

1)árium rendezése még csak folyamatban van ugyan, de a köte-

tek annvira rendezvék, hogv minden meatalálhatí) és az intézet

dolgozóhelyiségeibeii használható.

(A iiöv. szakosztálj' 1916. évi április hó 12-én tartdtt ülésébl.)
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Jávorka S. : A Magyar Nemzeti Múzeum növény-
tárának újabb gyarapodása.

A Magyar Nemzeti Múzeuin herbánunia a iiiiilt év máso-
dik felében azokon a növényeken kívül, melyekhez évente vétel,

csere és gyjtések útján, meg a revizió fejéljen való ajándékok
lítján szokott jutni, még két nagyobb ajándékgyüjteménnyel gya-

rapodott.

Az egyik gyjtemény a tavaly elhunyt dr. W a i s b e c k e r

Antalnak, Vas vármegye tb. forvosának, a nyugatmagyar-

országi botanikus gárda egyik legérdemesebb tagjának herbá-

riuma. 191G július 8-án kelt beadványában Thirring Gusz-
t á V n é szül. W a i s b e c k e r íré n, az elhunyt tudósnak leánya,

értesítette a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóságát, hogy édes-

atyja hátrahagyott herbáriumát felajánlja a Magyar Nemzeti

Múzeumnak. A Múzeum a nagylelk ajándékot köszönettel fogadta

és dr. Filarszky Nándor udv. tanácsos, a Nemzeti Múzeum
uövénytani osztálvának igazgatója 1916 augusztus hó végén a

herbáriumot személyesen át is vette és Kszegrl Budapestre

hozatta.

Az egész gyjtemény S4 növénycsomagból áll. Ebbl 51

csomag a tulajdonképeni virágos növényekl)l álló herbárium.

Ehhez járulnak a K n e u c k e r-féle Carex-exsiccata centuriái. a

Gramina Huuf/arica centuriái, három csomag haraszt és néhány

csomagból álló. kevésbbé használható gyjtemény. A kiUföldrl

származó növényeken kívül (fleg Baenitz, Dörfler, Sieg-
f r i e d, Revére h o n. S i n t e n i s, B o r d é r e, S a f e r, S a b-

ransky növényei és kiadványai) a gyjteménynek legnagyobb

becsét AVaisbecker saját gyjtései teszik. A növényföldrajzi

szempontból oly íontos Borostyánk és Kszeg környékének

növényzete jóformán teljesen képviselve van Waisl)ecker
gyjteményében és a tle publikált újdonságok, melyek az

„Kszeg és vidékének edényes növényei "-l)en, továbbá az Osterr.

Bot. Zeitschriftben és a Magyar Botanikai Lapokban megjelen-

tek, a legtöbbször rendkívül bséges példányszámban vannak

begyjtve és így igen tanulságos és jól ellenrizlietö vizsgálati

anyagot szolgáltatnak. Különösen gazdagon vannak képviselve

gyjteményében a harasztol\ Carex-, Potentilla-, Rosa-. Euhus-

fajok. utóbbi közt B o r b á s, S i m o n k a i és S a b r a n s k y igen

sok faja is meg van. amelyeket bizonyára csere fejében kapott

a szerzktl. Gyjteménye jelents mértékben egészíti ki a

IMúzeum herbáriumának különösen vasvármegyei növényanyagát,

maga a nemeslelk adományozás pedig a hazafiúi kötelességtel-

jesítésnek követend például szolgál.

A másik növényszerzemény, amelyhez a N. Múzeum növénytára

jutott, a heJgráfli botanikus múzeum cserére szánt fölös növényei-

bl összeállított kolle]:cíó. Amint ismeretes. Thaisz Lajos a
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iiiiilt 1916. évi május 10-iki szakosztályi ülésen indítványt ter-

jesztett el. melj'ben a belgrádi P u n c i c-lierl)áriinn megóvását

vagy esetleg megszerzését ajánlja. Már j('>val korábban azonban
a Magyar Nemzeti Múzeum ismételten is érdekldött ezen gyj-
temény sorsa iránt és ennek eredménye az lett, hogy a szerbiai

kormányzóság megbízta a Pan ci c-herbárium gondozásával meg-
bízott szákféríiakat. hogy néhány nagyobb növénytani múzeum,

így a mi N. Múzeumunk részére is válogasson össze a belgrádi

növénytani nuízeum fölös duplumaiból egy-egy kollekciót Ez a

reánk es kollekció meg is érkezett és 986 növényt tartalma-

zott, amelybl 668 növény a Balkán-félsziget különböz pont-

jairól, fleg Szerbiáb('il. Albániából és Macedóniából származik.

Legnagyobb részük igen értékes növény, részben originale, külö-

nösen P a n c i c és P e t r o v i c t ó 1. A gyíijtk között szerepel

elssorban Pancic tanár, Petrovic Száva orvos, K o s a-

nin belgrádi egyetemi tanár, azntáu Adamovic. Bornmül-
1 e r. 1 1 i c. B i e r b a c h, J u r i s i é,^ Ö n s k a 1 o v í c, J o v a n ovié
és mások. A legtöbb növény Ó-Szerbiából a Sar planináról.

Üszküb, Korab, Prizren, Veles, Demirkapu stb. környékérl val('».

(A növ. sziikosztály 1917. évi januánu.'^ hó lO-rn turtott ült'séböl.i

IRODALMI ISMERTET.

W. Junk, BUdiographiae botanicae suppleiHentnm. W. ,)unk

Verlag und Aiitiquariat fiir Naturwlssenschaften. Herliu. 1916 8° p.

I—VÍ^ 289—1052.
A kontinens esjvik le2:na2:vobb könyvkereskedésének könvvjeo'V-

zeke jelent meg a fenti einimel. E könyvjegyzék annyira kimagaslik

a többi könyvjegyzék sorából, az antikvár-katalógusok közül, hogy

mint külön müvet mutatjuk be e lielyen. Már az 1909. évben megjelent

Bibliugrapbia Botanica is. amely 288 oldalon (3891 cimet tartalmazott

minden botanikusnak kézikönyv gyanánt állott könyvespolcán. A cég

most az 1909 óta forgalmába került müvek cimeit állította össze

ebben a függelékben, amely Jóval terjedelmesebb, mint a törzsjegyzék

és 23,395 címet tartalmaz. Ez a nagy anyag helyesen tagolt, szakok

szerinti csoportosításban nyer áttekinthet elrendezést. Mivel az újabb

botanikai irodalom fontosabb müvei majdnem kivétel nélkül megfor-

dultak a Junk cég kezén, ez a katalógus nemcsak az egyes müvek
forgalmi értékérl nyújt felvilágosítást, de még az irodalomban is

tájékoztat. Ára kötve l M. 50.

Körösy Kornél és Lenhossék Mihály : .4 budapedi köiujv-

tárakba és intézetekbe járó teiinészettudomini/i, orvosi és mezgazda-
áji folyóiratok ,/eí///^é/i;e. Összeállították : . . . Iviadja a magy. kir.

Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. Budapest. Kilián Frigyes ni.

kir. egvetemi könyvkeresked bizománva. 1910.
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A Daday Jen összeállította természetrajzi folyóiratjogyzék

(Magyar Könyvszemle, 1890) általános elterjedése és használata

bebizonyította már, hogy ilyen folyóiratjegyzék a tudományos munkál-

kodásban nélkülözhetetlen. Éppen ezért örömmel üdvözöljük az új

jegyzéket, amely még jobban kitágította a tekintetbe vett szakok

határait és valamennyi budapesti tudományos könyvtárra figyelem-

mel volt.

Az elszó szerint a jegyzék kiadása egy nagyobb könyvtárakeió

els lépése, amelynek célja az, hogy Budapesten a világirodalom

minden szükséges természettudományi, orvosi és mezgazdasági folyó-

irata legalább egy példányban meglegyen valamelyik könyvtárban.

Az els lépés természetesen nem lehet más, mint a jelenlegi állapot

megállapítása, vagyis valamennyi könyvtár folyóiratállományának og)--

séges jegyzékbefoglalása. Ebbl a jegyzékbl kitnik már most, hogy

108 budapesti könyvtárba 1768-féle (ezek között 87 külföldi botanikai)

folyóirat jár az említett szakmákból, és pedig 3542 példányban. Sok

folyóirat több példányban van meg tehát, mint ahány példányban

feltétlenül szükséges volna, úgy, hogy az esetleg felesleges duplumok

csökkentése révén lehet beszerezni azokat a folyóiratokat, amelyek jelen-

leg sehol sincsenek még meg. Már ennek a célnak megközelítése is elég

ok arra, hogy a jegyzék szerzi nem rettentek vissza a léleköl nehéz

munkától, amellyel a sok adat beszerzése, összeállítása és a jegyzék

szerkesztése járt. Ez a munka különösen azért is volt még gjümöl-

csözö, mert a jegyzéket ilyen ideiglenes alakjában, mint elmunkálatot

is, haszonnal hívhatják segítségül azok, akik a budapesti könyvtárak

útvesztjében valamely folyóii'atot meg akarnak találni.

Ugylátszik, a jegyzék összeállításában nem ez utóbbi cél vuli az

irányadó, mert különben a folyóiratokat, épp úgy mint Daday tette,

egyszeröen abc sorrendben közölné. A fcél a folyóiratok könnyebb

áttekinthetsége volt. hogy ezáltal hamarosan meg lehessen állapítani a

meglév és a hiányzó folyóiratokat. A szakok megállapítása a Dewey-
féle decimális rendszer szerint történt. Lehet, hogy ez a beosztás nagyobb-

szabású könytárak berendezésében és könyvkatalógusok kiadásában bevált

és a kíinyvtartan-tudomány elismert segédeszköze, de egy ilyen kis kézi

jegyzékben ennek a bevezetését nem látjuk teljesen indokolva, már csak

azért sem, mert a keresést semmiképen sem könnyíti meg. különösen

annak nem, aki e i-endszer értelmét és szellemét közelebbrl nem ismeri.

Bizonyára azért vállasztották a szerzk ezt a rendszert, hogy a kata-

h'igus késbb minden szakra ki legyen könnyen terjeszthet. Hasonló-

képen nehézkes a könyvtáraknak a megszámozása is, mert a folyóirat

címe után álló több szám között megtalálva a könyvtár számát, ezzel

ismét a könyvtárak jegj zekében kell felkeresnem a könyvtár címét.

Sokkal használhatóbb volt a Daday féle jegyzékben alkalmazott lövi-

ditéssel történ jelölés. Igaz azonban, hogy Daday jegyzéke mindössze

l könyvtárt vett tekintetbe, a Körösy-Lenhossék jegyzék könyvtáiai-

nak száma közel jár a 200-hoz, úgy, hogy minden folyóirati-im

után a könvvtárcimek közlése még a les'naa-vobb rövidítések révén is

alaposan megnagyobitotta volna a füzet terjedelmét.
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Bizonyára :i terjedelem csökkentése miatt maradtak ki a jegy-

zékbl a már megsznt, vagy a könyvtárak által többé nem hozatott

folyóiratok cimei, pedig ezek közlése csak örvendetes elnye lett

volna a jegyzéknek, valamint a betrendes jegyzék is, pedig ezt

bizonyára többre becsülte volna a jegyzék használója, mint a szakok

szerinti jegyzéket.

Mindezeket a hiányokat szerzk a 2. kiadásban óhajtják pótolni,

amely valójában nagy hiányon segít majd és a világirodalomban is

hézagpótló mii lesz. miértis megjelenését kívánatosnak tartjuk. Addig

is ezt az els kiadást melegen ajánljuk a tei'mészetbúvároknak, akÍK

sok idt és utánjárást takarítanak meg e m használata révén.

Szah Zoltán.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet : Kommekle J. Béla.)

a] H a / a i i r o d a I o m.

A j t a y Jen: A .szappangyökér termelése a delibhiti homokpusz-

tán. — Erdészeti Lapok. LVI. cvf. 1917., 25—27. old

A n d r a s o V s z k y József d r. : A szölöniao'vak diaíiiiosztikus

értéke. 36 ábrával. — Borászati Lapok XLVIÍ. évf. 191.")., :iS— 39. sz. —
A 3L. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet

Évkönyve. VL évf. 191ö— 1916. (1917), 49—59. old.

Anonymus: Egy ritka hazai növény. (Vicia peregrina L.) —
A Kert. XXIII. évf. 1917., 6ü-61. old.

A u g u s t i n B é 1 a d r. és D a r v a s F e r e n c d r. : Ütmutatás a

vadon term gyógynövények gyjtéséhez. A magyar királyi Vallás- és Köz-

okt. .Minisztérium hozzájárulásával kiadja a magy. kir. Honvédelmi Minisz-

térium hadsegélyz hivatala. Budapest, 1917. Pátria nyomda. 78 old. 8".

Bernát s k y J e n d r. : A bab és borsó fenésedése vagy foltos

betegsége. — A Kert. XXIII. évf. 1917., 183—184. old.

— — A peronospora. — Borászati Lapok. 1916. évf. 26. sz.

— — Védekezési kísérletek oidium (lisztharmat) ellen. — Borászati

Lapok. XLIX. évf. 1917., 8. szám, melléklet, 1—2. old.

Bodnár János d r. : Újabb adatok a burgonya és rukidiépa

lélegz enzimeinek (zimáz, karboxiláz) biokémiai ismeretéhez. 2 ábrával.

Neue Beitráge zur biochemischen Kenntnis der Atmungsenzyme (Zyniase,

Carboxylase) der Kartoffel und Zuckcrrübe. Mit 2 Fiuuren. — Kísérletiiyyi

Közlemények. XIX. köt. 1916., .ösO—600. old.

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

növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
ielent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról t, értesíteni szíveskedjenek.
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B o g s c h Sándor cl r. : Daphnc arbuscitla í'el. ágfasciatiója.

1 phototypiás táblával. Fasciationsfalle an ÁstcMi von Daphiie arbuscula Cel.

Mit 1 phototypischer Tafel. — Botanikai Múzeumi Füzetek. II. köt. 1916.

1 füz., o— 7. old.

D a r V a s F e r e n c d r. : A ricinus terme.sztése. — Természettudo-

mányi Közlöny XLIX. köt. 1917., 56 —58. old.

l) e g e n Á r p á d d r. : A M. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állo-

más és Ampelológiai Intézet jelentése az 1915 16. évben kifejtett mködé-
sérl. — A M. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai

Intézet Évkönyve. VI. évf. 1915-1916. (1917). I—XXI. old.

— — A trieur- vagy malombükköny és a malundconkoly. í'ber die

Trieur- oder Mühlenwicke und über die Mühienrade. — Kisérletügyi Közle-

mények. XIX. köt. 1916.. 323—352. old.

A magyar ..trieur"- vagy malombükköny túlnyomólag Vicia saliva,

segetalis, striata illetleg pannonica nev növények magvait tartalmazza.

I'^rdekes a Yicia peregrina és a Latliyrus Clymcnuni magvainak elfordu-

lása a hazai rostaaljakban, melyeknek növénye hazánkban még nem igen

került el.

Die ungarischeu „Trieurwicken" cnthalten in überwiegendem Teil Samen

í'olgender Wickenarten : Vicia sativa, segeíalis, striata respekt. pannonica.

Neu für die Flóra Ungarns is das Auffinden der Samen von Yicia peregrina

und Lathyrus Clymenum, derén Pílanze bisher kaum gefunden wurde.

— — A rézgálicnak egy új, eredményt ígér pótszere a peronospora

ellen való védekezésben. 5 ábrával. (Über ein neues, Erfolg versprechendes

Ersatzmittel dos Kupferyitriols bei der Bekámpfung der Peronospora. Mit

5 Abbildungen.) — A M. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti xVllomás és

Ampelológiai Intézet Évkönyve. Vll. évf. 1915—1916. (1917), 85—93. old

— — Konkolymérgezés. Über Vergiftung durch Kádasamén. — Kísérlet-

ügyi Közlemények. XIX. köt. 1916.. 11—22. old.

D o b y G é z a d r. : A burgonya rotliadása. — Természettudományi

Közlöny. XLVIII. kíH. 1916., 746—747. old.

— — Gyümölcsök higanytartalma. (Ob Früchte Quecksilber eiit-

haltén Vi — Természettudományi Közlöny. XLVIII. köt. 1916., 83(1. old.

Gáyer Gyula d r. : Dr. lleinrich Sabransky f (1864—1916.) —
Wcstungarischer Grenzbote. 46 Jahrg. 1917. No. 15389, 4 old.

G r k a Sándor d r. : Az ernys virágkáka rhizomáiból készített

liszt értékesítése. — Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917.,

164—166. old.

Györffy István d r. : A botanikus kert beszámolója a \'eres

Keresztnek ingyen küldött kerti termeivényekrl. Kolozsvár, 1915. Egyesült

Könyvnyomda r.-t. könyvsajtója. 4 old. 4°. — Kolozsvári Hírlap. X\T. évf.

1915.. december 18-iki száma.

— — Adatok az Ephemeropsis tjibodensis Goebel szövettani ismere-

téhez. Két táblán 17 eredeti rajzzal. Beitriige zur Kenntnis der Histiologie

von Ephemeropsis tjibodensis Goebel. Mit 17 rig. — Abbild. auf 2 Tafeln. —
Botanikai Múzeumi Füzetek. II. köt. 1916.. 1 füz., 8—32. old.
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— — Beszámoló a botanikuís kert míiködéséröl a világliáború I. évé-

ben. — Acta Universitatis Litterarum Regiae Ilungaricae Francisco-Josephiiiae

Kolozsváriensis anni MCIIXV-XVI. Fasciculus I. Kolozsvár, 1915.,197 -200. old.

— — Bibliograpliia botanica Tatraénsis. IV. A ííagas Tátra Flórá-

jára vonatkozó botanikai irodalom ismertetése. IV. rész. — Magyarországi

Kárpátt'gyesület XLIII. 1916. évkönyve. 28—43. old.

Dr. Gomba Károly. 1889. \'I/11— f 1916. I 31. Dr. Kari Gomba
11, VI. 1889--t 31,1. 1916. — Botanikai Múzeumi Füzetek. II. köt. 1916.

1. luz., 1—2. old.

— — Havasi botanikus kert a .Magas Tátrában. iBotanischer Alpen-

garten in der Ilohen Tátra. — Turistaság és Alpinizmus. VIII. köt. 1917.,

234-235. old.

Havas Géza: Rendellenességek a közönséges kenderen. Cannabis

sativa L. var. monophylla. 8 képpel. Abnormitiiten am Hanf. Mit 8 Abbildun-

gen. — Kisérletügyi Közlemények. XIX. köt. 1916., 712— 717. old.

Hegyfoky K a b o s : A virágzás a Rajna síkságán és a Xagy-

Alföldön. — Természettudományi Közlöny. XLIX. k()t. 1917., 217-220. old.

Ilire D ragut in: Prilozi hrvatskoj fiori. Beitráge zur kroatischen

Flóra. — Glasnik Hrvatskoga ProdosloVnoga Drustva. God. XXVIII., 1916.,

pag. 12—24.

H o 1 1 e n d o n n e r F erén r d r. : A gyapjúsás (Eriopliorum) ipari

használhatósága. — Természettudományi Közlöny. XLVIII. köt. 1916.,

828—829. old.

— — A hazai tölgyek levél- és ággubacsainak felhasználása ipari

célokra. — Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 82. old.

— — A kutyatej -félék kaucsuktartalma. — Természettudományi Köz-

löny. XLVHI. köt. 1916.. 828. old.

— — A tengeri f (.,Seegras"). — Természettudományi Közlöny.

XLVHI. köt. 1916., 750. old.

— — Süthetö-e kenj-ér az ernys virágkáka rhizomáiból készített

lisztbl ? — Természettudományi Közlöny. XLIX. köt. 1917., 164. old.

H 1 u b y József: Allerlei über die Hanfpíianze. í

—

II. — West-

ungarischer^Grenzbote. 46. Jahrg. 1917. Xr. 154:53, 2—3 és Xr. 15434.

2—3. old.

— — Die Brom1)eeren in der Haushaltung und in der 3Iagie der

SloAvaken. — Westungaríscher (írenzbote. 46. Jahrg. 1917. Xr. 15403., 6. old.

— — Etwas über die jetzt gebrauchten Tabak-Surrogate. — West-

ungaríscher Grenzbote. 46 Jahrg. 1917. Xr. 15383., 2—4. old.

Horn János: Jegyzetek hazai vadnövényeinknek konyhai felhasz-

nálásáról. Ábrával. — A Kert. XXII. évf. 1916, 712—714. old.

— — Néhány növény nevének magyarázata. — A Kert. XXÜ. évf.

1916., 590—593. old.

— — Pótkávét adó növényekrl. — A Kert. XXIII. évf. 1917.,

241-243. old.

I s tv á n f f i Gyula d r.: A in. kír. Ampelológiai Intézet thermostat-

szobája. 3 ábrávaL — A M. Kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás és

Ampelológiai Intézet Évkönyve. \I. évf. 1915—1916. (1917), 60—70. old.
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— — A gyókénygyapot. — Természettudományi Közlöny. XLIX.
köt. lf)17., l.iy— 141. t.Id.

.í a k u b o V i c h Emil d r. és E r n y e y József: Két természet-

lajzi szójegyzék. — Magyar Nyelv. 1915. évi'.

.1 á V o r ka S á n d o r d r. : Haynald Lajos. Születésének századik

évfordulója alkalmából. Kardinal Ludwig Haynald. Anlasslich des Zentenariums

seines Geburtsjahres. — Botanikai Közlemények. XV. köt. 1916., 127— 129.

és (39)--i40.i old.

Jóst La j o s d r. : A létért való küzdelem a növényvilágban. For-

dította G o r k n S á n d o r d r. — Természettudományi Közlíuiy. XLVIII.

köt. 1916., 754—770. old.

Kardos Árpád: Magyar pomologia és a „Kert" színes gyü-

mr.lc.>;raümelléklote. — A Kert XXIII. évf. 1917., 22—24. és 50—52. old.

K e r n H e r m a n n. 1) o b y Géza d r. és Beké L á s z 1 ó: A bur-

gonya k'vélsodródása. (('ber die Blatrollkrankheit dor KartoftVl.) I\Iagyar-

óvár. 1913. Mosonvármegye könyvnyomdája. 98. old. 8°.

A következ föfejezeteket tartalmazza -.A) Beké László: A levél-

sodródás története, kórtünetei és kórokozói : fí) Kern H e r m a n n : Terme-

lési kísérletek ; C) Dob y (4 é z a d r. : Kémiai vizsgálatok.

Kiesel b a e h G y u 1 a d r.': A Szentföld cédrusfái. Két képpel. —
Természettudományi Közlöny. XLIX. köt., 1917., 58— 59. old.

— — Az olajfa és az olívaolaj si készitésmódja. 2 képpel. —
Természettudományi Közlöny. XLVIII. köt. 1916., 810—812. old.

Kost ka László d r. : Üj szlmvelési Album. II. kiadás. Kecs-

kemét. 1913. FiscliI Dávid könyvnyomdája. 23 old. és 6 táblával. 4-rét.

Kümmerle Jen Béla dr. : Adatok a Balkán-félsziget Pteridophy-

táinak ismeretéhez. Egy táblával. Beitráge zur Kenntliis der Pteridopliyten

der Balkanhalbinsel. Mit einer Tafel. — Botanikai Közlemények. XV. köt.

1916., 143—148. és (51)— (52.) old.

Lacsny 1. L. d r. : A nagyváradi patakok kovamoszatai. Ábrával.

Die Bazillaríaceen der Biiche bei Nagyvárad. Mit Abbildung. — Botanikai

Közlemények. X^'. köt. 1916.. 161— 16S. és (63.) old.

Moesz Gusztáv d r. : A sárgadinnye Septoriája. Két ábrával.

Septoria auf der Zucker-Melone. Mit 2 Abbildungen. — Botanikai Közlemé-

nyek. XV. köt. 1916., 157—161. és (61)— (63.) old.

P a ]t J á n o s, A g h G é z a d r. és S z t a n k o v i t s Rezsd r.

:

Természetrajz elemei polgári iskolák számára. II. rész. Növénytan. 18. kiadás.

Budaj)est, 1914. Lampel K. 184 old. Színes táblákkal. 8-rét. — Ára 3 kor.

1(1 fillér.

Páter Béla d r. : Olajrózsák és rózsarozsda. 3 képpel. — Természet-

tudományi Közlöny. XLVIII. köt. 1916., 791—802. old.

P e t r i k OT i c h J. d r. ; Botanické vyskumy na boli Krizuej (1576 m.),

V Gaderi a na Tlstej (1406 m.j 1. — Sbornik Muzeálnej Slovenskej Spoloé-

nosti Ptocnik XVII. sv. I. 1912., p. 31—38.

Botanické vyskumy v Belianskej a Necpálskej doline a na holi

Ploskej 11533 m.i II. — Sbornik Muzeálnej Slovenskej Spolocnosti. Roenik

XVII. sv. 1. 1912. p. 128—13S.
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— — Botanické vyskumy na podhrad.^kom Klaku (Ilaviarke), lo95 m.,

a na Fatre katexochen. 111. — Sbornik Muzeáluej Slovenskej Spolocnosti.

Rocnik XVIII. sv. 1. 1913., p. 40-47.

Pevalek Ivo: biologiji i o geogTafskom i-asprostranjenjii alga

u sjevernoj Ilrvatskoj. Ziir Kenntnis dcr Biologie und der geographischen

V'erbreitnng der Algen in Nordkroatien. — Prirodcislovna Istrazivanja Hrvatske

i Slavonije. Svezak 9. 1916., p. 25—55. — Izvjesca (• Kaspravaiua Mate-

matieko-Prirodoslovnoga líazreda. Svezak 5. 1916.. p. 121— 132.

Üj fajok : Cylindrospcrmum Vouki P e v. és Symploca ereda P e v.

— — Sisyrinchium angustifolium Mill. u Hrvatskoj. Sisyrincliiuni

angustifoliiim in Kroatien. — Prirodoslovna Istrazivanja Hrvatske i Slavonije.

Svezak 7. 1915. — Izvjeséa o Raspravaraa lAIateniaticko-Prirodoslovnoga

Razreda. Svezak 7. 1915.

Az új növény Podsused községnél a Száva közelében níi.

Ív a p a i e s R a y m u n d d r. A debreceni homokteridet növényzeti

viszonyai. — Erdészeti Kísérletek. XVIll. évf. 1916., 124—105. old.

— — A Hóra és klima viszonyosságáról. — Az Idjárás. XX. évf

1916., 177-122. old.

— — A gabonarozsnokról. — Gazdasági I.apok 69. évf. 1917.

1. szám, 3—4. old.

-.- — A üoni botanika feladatai koruukltan. — Magyar Figyel. VII.

évf. 1917. 2. szám, 125—153. old.

— — A Hortobágy növényföldrajza. IV. (Die PHanzengeographie des

Hortobágy. IV.) — Gazdasági Lapok. 6S. évf. 1916. 12. szám. 124—126. old.

— — Archeológia és botanika. ( Archaologie und Botanik.) — Archae-

ologiai Értesít. 1916., 1—10. old.

— — A régi magyar növényorvosi monográfia. — Gazdasági Lapok.

66. évf. 1914., 196—197. old.

— — Az szibarackról. — Kertészet. V. évf. 1917., 5—6. old.

— — Irányelvek Magyarország flórájának növényföldrajzi elemzésé-

hez. — Uránia. XVII. évf. 1916., 50-54. old.

— — Néhány szó a magyarföldi virágok érdekében. — Kertészet.

IV. évf. 1916., 186—187. és 212—213. old.

Növényegészségügyi tanácsadó. 5 ábrával. — Kodolányi-féle

Gazdasági Zsebnaptár az 1917. évre. 57. évf Budapest, 1916. Wodiáner F.

és Fiai. 92— 110. old.

— — Vágják a debreceni nagyerdt. 4 képpel. — Vasárnapi Újság.

1917. évf. 3. szám, 46—47. old.

Ri eh te r Al a dá r dr. : A viztartószövet és az élettani felemás-

levelüség íphysiologiai heterophyllia). Kivonat. (C'ber das Wasserspeicher-

Gewebe und die physiologische Heterophyllie. Auszug.) — Mathematikai és

Termé.szettudományi Értesít. XXXIIl. köt. 1915., 248—249. old.

— — Róna J e n (i : Növénytani olvasókönyv. Budapest, 1915.

Franklin-Társulat. — Ára 4 kor.

Tartalmaz következ fejezeteket: I. Leírások. II. A növényvilága
magyar költészetben. III. A növénytan története. IV. A magyar növénytan
története. V. Ütmutatás növénytani gyjtésekre, megfigyelésekre. Vl. Füg-
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gelék. Utóbbi fejezet felsorolja a használatosabb növénytani kifejezéseket,

kisérve etimológiai magyarázatokkal.

S á n t h a László d r. : A szél liatása a növényekre. Természet-

tudományi Közlöny. XLVni. köt. 1916., 716—721. old.

— — A szölö gyökérszöreiröl. 5 ábrával. (Über die Wurzelhaare

der AVeinrebe. Mit .5 Abbildiingen.) — A M. Kir. Központi Szlészeti Kísér-

leti Állomás és Ampelológiai Intézet Évkönyve. VI. évf. 191ö— 1916. (1917.),

28-34. old.

Fucskó Jlihály zuzmógyíijtése Selmecbánya környékén. Die

Flechtensammlung M. Fucskó's in der Umgebung von Selmet*bánj''a. —
Botanikai Ki)zlemények. XV. köt. 1916., 16.^^í^l75. és (64.) old.

S c h i 1 b e r s z k y Károly: A Jonathan és a Téli fehér kálvilalmák

sajátszer rohadásáról. — Kertészet. IV. évf. 191(>., 322—323. old.

A rózsák üszkösödésének egyik nemérl. Ábrával. Kertészet.

IV. é^•f. 1916., 189—190. old.

— — A tulipánok megdölési betegségérl. — A Kert. XXII. évf. 1916.,

595. old.

— — Az almák magházi rohadásáról. — Kertészet. IV. évf. 1916.,

263—264. old.

— — Az szibarackfa fodrosodásáról Ábrával. — Kertészet. IV. évf,

1916., 110—111. old.

— — A szölöragya ellen való védekezési kísérletek Müller—Thurgaii

eljárása szerint. — Kertészet. IV. évf. 1916., 111 — 112. old.

— — N'édekezés a szölöragya ellen. Kertészet. V. évf. 1917.,

11^12. old.

— — Védekezés a babhiivelyek foltbetegségei ellen. — A Kert.

XXIII. évf. 1917., 185—186. old.

Schiller Zsigmond d r. : Mit jelent a Thalietrum nigricans '?

"Was ist Thalietrum nigricans V — Botanikai Kii/.leméiiyek. XV. köt. 1916.,

149-157. és (52)— (61.) old.

Surányi János: A kétsoros szi árpa. Die zweireihige Winter-

gerste. — Kísérletügyi Közlemények. XIX. kitt. 1916., 380—386. old.

Kísérletek a címben jelölt árpának (áttelelt kétsoros tavaszi árpának

Mammuth szi árpával való keresztezése) hazánkban való termelése érdekében.

— — Idegen kultúrnövényekkel végzett termelési kísérletek. 9 kép-

pel. Anbauversuche mit fremden Kulturflanzen. Mit 9 Abbildungen. —
Kísérletügyi Közlemények. XIX. köt. 1916., 23-41. old.

— — Termelési kísérletek édes burgonyával (Ijiomea' batatas) 1913.

és 1914. években. 4 képpel. Anbauversuche mit süssen Kartotfein ilpomea

batatas) im Jahre 1913 und 1914. 3Iit 4 Abbildungen. — Kísérletügyi Közle-

mények. XIX. köt. 1916., 42-49. old.

Székács Elemér: .\ magyar búza nemesítésérl. — Magyar

Figyel. Vll. évf. 1917. 7. szám, 1 8. old.

Szítt yay Dénes: Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek élete.

Születésének 100-ik évfordulója alkalmából. Kiadatlan levelek és feljegyzé-

sek nyomán. 3 arcképpel. (Über das Lében L. llaynalds, Kardinal Erzbischof

von Kalocsa. Znr hundertjahrigen Jahreswende seiner Geburt. Anf Grund

nicht venWentlichten Kriefe und Aufzeichnungen. Mit 3 Portraits.) — A Jézus-
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Társa^áyi Kalocsai Érseki Kath. rögimuázium Értesítje az 1014— 1915.

iskolai évrl. Kalocsa, 1915. 1—43. old.

T u z s o 11 J á n o s cl r. : A tölgylisztharmat károsítása a vinkovcei,

lippai és gödölli kincstári erdbirtokokoii. — Erdészeti Lapok. LVI. évf.

1917., 113—124. old.

— — Érdekes pázsit-fajok a délkeleti Kárpátokból. Két képpel.

Interessante Gramineen aus deii Südostkarpathen. Mit 2 Abbildungen. —
Botanikai Közlemények. XV. köt. 1916., 130-142. és (40)— (51.) old.

Varga Ferenc: Szap^jaii pótlására alkalmas növények. Képpel. —
Természettiuloiuányi Közlöny. XLVIII. köt. 1916.. S02—807. old.

W i n d i s c h R i k á r d d r. : A Cashew-dió. — Természettudományi

Közlönv. XLVIII. köt. 1916., 829—830. old.

« h) K ii 1 f ö 1 (1 i i r o d a 1 o iii :

B e r n á t s k y Jen d r. : Anatomische Bestimmiuig dcr >auien von

Cuscuta Trifolii und suaveoens. — Die Landw. Versuchs-Station. Jahrg"

1916., p. 1—11.

— — Der Kampf gegen die Peronospora. — Alig. Weinzeitung"

Jahrg. 1916. Nr. 51.

— — Über die Grüiiveredelung. — Zeitsclir. f. Weinbau und Wein-

handlung. Jahrg. 1915. Xr. 11—12.

B a u d y s, E. : Beitrag zur geographischen Verbreitung der Galleii in

Kroatien-Slavonien. — ("asopis (,'eské Spoleénosti Entomologické. 1913.

— — Prinos k rasprostiranju zoocecidija u Bosni Hercegovini. Ein

Beitrag zur Verlireitung der Zoocecidien in Bosnien und Herzegovina. —
Glasnik Zeinalsk. Muzeja u Bosnia i Hercegovina. XXVII., p. 375—406.

D e g e n A r p á d d r. : Ueber ein neues, Erfolg versprechendes

Ersatzmittcl des Kupfervitriols bei der Bekiinipfung der P(n-onospora. —
Allgemeine Wein-Zeitung. Jahrg. 1917. Xr. 4.

F c k e, W. 0.: Zur Keniitnis der nordeuropiiischeu Arteii von

Cochlearia. Mit 8 Tafeln. — Schrift. \'ereins f. Xatnrk. a. d. Interweser'

V. Bremen, 1916.

Gyrt" fyj István dr. : Teratologia bryologica. I— \. ("um ifoui-

Ims. — Bryologische Zeitschrift. I. Jahrg. 1916., p. 1—6. et 47—48.

L ö w Immánuel d r. : Erve und Wicke. ^ Zeitschrift für Assyri-

ologie und verwandte Gebiete. Bd. XXX. 1916., p. 171-183.

lí 11 n i g e r, Dr. K a r 1 : Die schweizerischen Arten und Formen

der Gattiing Melampyruin L. — Vierteljahrsschrift der Xaturf. Gesellschaft

in Zürich. Jahrg. 55. 1910. Heft III-IV., p. 300—330.

A szerz hazánkból is leír néhány új növényt. Ezek a következk

:

Melaiiipi/riim Bihariensc A. K e r n. ssp. Coronense v e D a h 1 Rodna,

leg. Porcius ; Kolozsvár, leg. A. Richter ; Brassó, leg. Gy. Römer ; ,V. cristatum L

ssp. Boiinigcrí P o e v. f. expallens S a g. (Hercegovina.

l

— — Gentianaceae. — K. Fritsch : Xeue Beitrage zur Flóra der

Balkanhalbinsel imbesondere Serbiens, Bosniens und der Hercegovina.

VI. Tcil. 1916., p. 312-331.

Botanikai Közlemények 1— .3. füzet. 4
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iS'ovitates : Centaurium umbellattim G i 1 i b. ssp. austriacum Kon n.

11. ssp. (Bosnia: Tuzla, leg. Wettstein], f. stenanihum (Borb.) Romi.
[Rungsuia.], f. j^ienninum (Borb.) R o n n. [Mentes Pienni], f. compactum

(B r b.) R n n. [Hungária], ssp. transiens (W i 1 1 r o c ki R o n n. (syu.

Eiythraea Centaurium Pers. var. dalmatica Borb.) [Fiume, Dalmatia], ssp.

major (Gr i seb.) Ronn. [Dalmatia] ; Gentiana carpatka W e 1 1 s t. f.

Barthiana R o n ii. n. f. [Comit. Csik : mont. Öcsém supra Balánbánya, leg.

Barth] : G. erispata V i s. ssp. ctispata Ronn. [Bosnia]. ssp. amhlypliiilla

Borb. [Bosnia]: G. praeeox K g r n. ssp. Tátrae Ronn. n. ssp. [Mont.

Tátra, leg. A. Sclierfel ; mont. Javornik, leg. \'. Volft'.]

Úrban I g n a t z d r. : Geschiclite des Königlieheu BotaniscJieu

Museums Berlin—Dahlem (ISl—1913),nebst Aufziihlung seiner Sammlungen.

Dresden, 1916. C. Heinrich. 456 old. 8".

A rendkívül érdekes összeállításban ffigyelmet érdemel Willdenow
herbáriumának ismertetése, mely szerint abban hazánk fképen K i t a i b e 1

révén 750 eredeti növényspeciessel van képviselve. A berlini gyjtemény-

tartalmaz számos olyan eredeti növényt is, melyek a hazai flóra tanulmá-

nyozásánál felette fontosak. Ilyenek azok a növények, amelyek régi. klasz-

szikus botanikiistiktól, mint pl. Crantz, W ah lenbe rg, Hst, Jacquin.

Ehrhart, Allioui, Tournefort, S c o p o 1 i, Gleditsch, M.

Bieberstein, PaUas, Besser stb.-töl származnak. A gyjtemény-

ben hazai botanikusaink és intézeteink, fleg magyar növényekkel, elég

szép számban vannak képviselve. Nagyobb kollekciókkal szerepelnek a

következk: Heuffel, Pávai, Lojka (Lichenotheca universalis, Lichenes

Regni Hungaricij, K a 1 c h b r e n n e r, L i n h a r t i Fiingi hungarici). K m e f

(Flóra Schemiiitziensis, Fungi Schemnitz. etc), K a n i t z, B a u m g a r t e n,

B r b á s (Flóra Hungáriáé, Flóra Banatica, Flóra comit. Pestiensis. exsiccata,

Menthae Hungaricae exsicc, Potentillae Hungar. exsicc, Rosae Hungar.

exsiec, Flóra Huns:ariae orientális), F e i c h t i n g e r, Knapp, F r o n i u s,

C s a t ó, Janka, H a y n a 1 d, Barth (Flóra Transsilvanica), 11 a z s 1 i n s z ky,

R i c h t e r L , S i m o n k a i (Characeákkal), Wagner W. (Flóra Tátrae),

Stoitzner (Flóra Slavonicai. W o 1 f f, V e s e 1 s k y, F r i v a 1 d s z k y J.

(balkáni növényekkel), Menyhárt (kelet- és délafrikai növényekkel), g r ó f

Teleki Sámuel (középafrikaival), H o 1 u b y, R ö m e r. W a i s b e c k e r,

M á g c s y-D i e t z, D e g e n (balkáni növényeivel, Gramina llungarica),

R i c h t e r A. (;Flora Hungáriáé orientális et merid. exsiccata ; Iter croaticum

primum auni 1909, Flóra dalmatica exsiccata), Péter fi (mohákkal). Hollós

(gombákkal). Bíró (újguineai növényekkel'. Gyrffy (mohákkal). Greschik

(gombákkal és zuzmókkal), Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztálya

(Flóra Himgarica exsiccata) és Erdélyi Nemzeti Múzeum növénytani osztálya.

Wittrock, V. B.: De Picea excelsa (Lam.i Lk. praesertim de

formis snecicis hujus arboris. Pars I. Cum XXVUí. tab., ex parte coloratis. —
Acta Horti Berg-iani. Vol. V. nr. 1. 1914.

Wolfert A.: Zur Vegetationsform der Ufer, Sümpfe und Wasser

der niederösterreichisch—ungarischen March. — Verhandlungen der K. K.

Zool. Bot. Gesellschaft. LXV. Bd. 1915. p. 47—69.
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c) Gyjtemények;

Jegyzék Jíagyarország- növényeinek gyüjteményéliez. Kiadja a 3/a^í/a>'

Nemzeti Múzeum növénytani osztálya. l\. centuria. Schedae ad Floram

Hungriricam Exsiccatam a sectionc botanica Musei Nationalis Huvgarici

editam. Centuria IV. Budapest, 1916. XII. 27. Fiitz Ármin könyvnyomdája.

55 üld. 8°.

A gyjteménynek a „Schedae"-vel egyidejleg megjelent IV. centu-

riáju a következ növényeket tartalmazza. (Die IV. Centurie mit dcr zu

gleicher Zeit erschicnenen „Schedae'" des Expircaten-Werkes enthnlt fol-

gende Píianzen.)

Fuiigi : nr. ;íl—40.

Nr. 301. Fseudomonas mucikiginosus koeleriue (A u j e .s z k y) M o e s z

(Soroksár, in] spicis vivis Koeleriae glaucae, leg. Moesz) ; nr. 002. Achhja

raccmosa II i 1 d e b r. (Aranyosmarót, in ramis Alni glutinosae aquae immer-

sis emortuis in piscina horti oomitis Migazzi, leg. Moesz) ; nr. o03. Atidiia

glomerulosa (A c h.) R e h m Iglófüred, in foliis ramisque Abietis pectinatae,

leg. Filarszky) : nr. 304. Sphacelotheca andropogonis (0 p i z) 1! u b á k

(Garamkovácsi, in inorescentia Andropogonis ischaemi, leg. Moesz); nr. 305.

üstilago major S c h r o e t e r (Sükösd, in antheris Sileues parvitiorae, leg.

Greinich); nr. 30G. Fuccinia asteris Duby (Garamkovácsi, in foliis cauli-

bnsqne Asteris linosyridis, leg. Moesz); nr. 307. Diplodia iiiori West
(Debrecen, in ramis emortuis Móri albae, leg. Rapaics); nr. 30S. Leptothyrium

carpiiricolnm S a c c. et S y d. (Hudai)est, in foliis langnidis et dejectis Car-

pini betuli, leg. Moesz); nr. 309. Stigmatea ccpJialaríae Ranojevié
(Budapest, in foliis caulibusque vivis Cephalariae transsilvanicae, leg. Moesz);

nr. MIO. CratereÜHfi cornucopioides (L.) P e r s. (Budapest, leg. Filarszkyi.

Lichenes : nr. 31— 40.

Nr. 311. TJermatociirpon polyphyllunt (Wulf.) Dal. Torr. et Sarnth.

{Magas-Tátra, leg. Szurák et Timkó) ; nr. 312. Calicium pop%dneum D e

Brond. (Heves, ad ramos Populi nigrae, leg. Fóriss); nr. 313. Coniocybe

furfurarca (L.) A c h. (Magas-Tátra, leg. Szurák et Timkó) ; nr. 314. Cono-

trema iirceolatum (A c li.) T u c k. (Németvágás comit. Ung, ad corticem Fagi.

leg. Szatala); nr. 315. Baeomyces roseus P e r s. (Németvágás, leg Szatalai :

nr. 316. Cladonia alpestris (L.) R a b e n h. (Magas-Tátra, ad Spliagnetum.

leg. Szurák et Timkó); nr. 317. Lecanora melanaspis A c Ii. (Magas-Tátra,

leg. Szurák et Timkó) : mi. 318. Icmadophila ericetoruni (L.) A. Z a li 1 h r.

(Magas-Tátra, leg. Szurák et Timkó) ; nr. 319. Farmelai saxatilis (L.) A c h.

var. leiicocJiroa W a 1 1 r. f. furfuracea S c h a e r (Budapest, leg. Timkó)

:

nr. ;'.20. Usnea loiigissima A c li. (Magas-Tátra, ad ramos Picearum, leg.

Szurák et Timkó).

Algae: nr. 12—15.

Nr. 321. Scytonema javanicvm (K ü t z.) B o r n e t (Budapest, in tepi-

dariis horti botanici universitatis ad fólia viva Pandani, leg. Mágocsy-Dietz);

nr. 322. Bofrydium granulátum {L.) G r e v. (Budapest, leg. Filarszky)

;

nr. 323. Chaeiophora elegáns (Roth) Agardh (Üj-Csorba-tó, leg. Filarszky):

nr. ;!24. Ch. tuberciilosa (R o t li) A g a r d h (Iglófüred. leg. Filarszky).

Hcpaticae : nr. 3—4.
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Xr. 325. 1— 11. Ricciocarpus natans {L.) C o r d a il. Szentendre, leg

Degen; íl. Óbecse, leg. Kovács): ni-. 32G. PeUin Fahhroniana R a ddi (Buda-

pest, leg. Sznrák et Tirakó).

Jlítsci frondosi: nr. 15— 18,

Nr. 327. Dicranum scoparium (I..) Hedwig (Iglóiured, leg. Filarszky);

nr. 328. Didymódon giganteus (Funck) J u r a t z k a (Magas-Tátra, leg.

Györffy); nr. 329. Moleiidoa Sendfnerinna ÍB r y o 1. e u r.) L i m p r. Magas-

Tátra, leg. (íyörffy): nr. 330. Dichelyvia fnlcatton (H e d \v.) Myrin (Montes

Retyezát, leg. Pétorfi et Szabó).

Filicinae : nr. 3— 6.

Xr. 331. I— II. Asplenkim trichomancs L. (I. Iglófüred. leg. Tilarszky

et Szurák ; II. Budapest, leg. Künimerle et Tinikó) ; nr. 332. A'splcnimn

viride H u d s. (Iglófüred, leg. Filarszky et Szurák) ; ni-. 333. Aspl. Forsteri

Sadl. var. iiicisnm (<-)pizi (Borostj'ánkö, leg. Zahlbruckner, Filarszky et

Künimerle); nr. 334. Aspl. Forsteri Sadl. var. dacintm (Borb.) (Petrozsény,

leg. Jávorka).

Lycopodinae : nr. 2.

Xr. 335. Selaginella selaginoidcs (L.)Liiik (Magas-Tátra, leg. Filarszky

et Tiuikó).

Angiospermae : nr. 211—275.

Xr. 336. Fku!<. carica L. Budapest, leg. Filar.szky); nr. 337. Euplturhia

amíjgdaloidas L. (Budapest, leg. Szurák
i

; nr. 338. Etiph. augulata J a c q.

cuui. í'orm. Diollis B o c k (Sokorópátka comit. Oyr, leg. Polgár) ; nr. 339.

Euph. crigna L. f. retusa L, (Úbecse, leg. Kovács) ; nr. 340. Euph. falcata

L. cum form. acuminata (L a m ) St.-Am. (Obecse, leg. Kovács); nr. 341.

Amarantus albiix L. i Obecse, leg. Kovács); nr. 342. Mirubilis nyetaginea

(Michx.) Mac M illan (Újpest, leg. Filarszky): nr. 343. Aldrovanda resi-

culosa L. (Kupinovo comit. Szerem, leg. Moesz): nr. 344. AhiUilon Aviccnnac

Gaertn. (Obecse, leg. Kovács); nr. 345. Althae o/ficinalis L. ssp. A. mic-

rantha (W i e s b.) J á v. (Csesznek, comit. Veszprém, leg. Polgár); nr. 34(i.

Tribulus orientális A. K e r n. (Ecser comit. Pest, leg. Timkó) ; nr. 347.

Saxifraga aizoides L. (Magas-Tátra, leg. Filarszky et Timkó) ; nr. 348.

í>. (n)dro^acea L. (Magas-Tátra, leg. Filarszky et Timkó) : nr. 349. S. Ijulhifcra

L. (Budapest, leg. Filarszky); nr. 350. S. caesia L. (Magas-Tátra, leg. Rosem-

berszky) ; nr. 351. S. carpathica Kchb. (Magas-Tátra, leg. Filarszky et Timkó);

nr. 352. S. moschata W u 1 í'. (.Magas-Tátra, leg. Kümmerle et Tinikó) ; nr. 353.

íS. Rocheliana S t e r n b. (Herkulesfürdó, leg. .lávoika et Szurák) ; nr. 354.

Amelcmchicr ovális M e d i c. (Znióváralja, leg. Margittaii ; nr. 355. Primus

nana íL.) Stokes (Obecse, leg. Kovács): nr. 356. Ast'^ágalus asper Wu\í'

(Pozsony, leg. Gáyer) ; nr. 357. .4. australis (L.) L a m. (Magas-Tátra, leg.

Künimerle et Timkó); nr. 358. A. contortiiplicatus L. (Obecse, leg. Kovács);

nr. 359. I— II. .4. dasyanthas Pali. (I. Dellblat, leg. Tuzson ; II. Debrecen,

leg. Rapaics) ; nr. 360, 1- II. .4. cxscapvs L. (I. ad form. cauliferam Borb.

vergens, Császártöltés comit. Pest, leg tHaynald; II. Budapest, leg. Koszilkov);

nr. 361. A. friqídus (L.) D C. (Magas-Tátra, leg. Filarszky, Kümmerle et

Timkó); nr. 362. .4. oroboides Hornem (Mas'as-Tátra, leg. Filarszky,

Kümmerle et Timkó); nr. 363. A.. Péterfii Jáv. n. sp. (Magyarszovát, leg.

Péteríi) ; nr. 364. A. regliensis Sadler (Senj, leg. t Dobiasch); nr. 365. Vicia
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pida F i s (• li. et M e y. (Óbecse. leg. Kovács) ; nr. ;;!66. T'. sfriafa (M n c h.)

M. B. (Budaörs, leg. Filarszky); nr. 367. Lathi/rus hirsiitus L. (Obecse, leg.

Kovács) ; nr. 368. L. moiitamts B e r n h. (Kszeg, leg. Gáyer) ; nr. 369.

L. vermis'{L.) Beruli. (Budapest, leg. Szuráki ; nr. 370. Loitts corniculatus

L. (Budapest, leg. Filarszky) ; nr. 371. L. siliquosits L. (Budapest, leg.

Filarszky) : nr. 372. L. íennis \V. ct K. (Torda, leg. Borza) ; nr. 373. Coro-

niUa covonata L. (Pilisszentiván, leg. Filarszky et Jávorka) ; nr. 374. C.

ragiualis L a m (Pilisszentiván, leg. Filarszky et Jávorka) ; nr. 37"). I—II,

Hedíjsarumliedíjsaroides (L ) S c h i n z et T h e 11 n n g (Magas-Tátra, I. leg.

Küiiimerle et Tinikó ; II. leg. Kümnierle) : nr. 376. Onohrijrhls transsilvanica

Simk (Balánbánya, comit. í'sik, leg. Kümmerle et Jávorka); iir. 377. Daphne

arhiiscula C e 1 a k. íMurányvára, leg. Bihari et Bogsch): nr. 378. D. lau-

rcola L. (Csákvár, leg. Kümmerle et Timkó); lu-. 379. Hipyophae rhamno'ules

L. (Budapest, leg. Filarszky) ; nr. 380. Lijthrum tribradeuhun S a 1 z m.

(Adorján leg. coniit. Bács-Bodrog. leg. Kovács): nr. 381. Myriophi/lluin

spicatum L. (Budapest, leg. Kosziikov) ; nr. 382. Hippuris rnlgaris L. (Buda-

pest, leg. FilarszkA") ; nr. 383. Corniis sangninea L. (Budapest, leg. Szurák)

;

no. 384. Apium repens (Jacq.) R c li b. fii. (Inter Soroksár et Duna-

haraszti, leg. Trautmannt : nr. 385. Pimpinella major (L.) Huds. var. rosea

(Koch) Hay. (Balánbánya, leg. Kümmerle et Jávorka); nr. 386. Sium

crectum Iluds. (Inter Soroksár et Dunaharaszti, leg. Trautmann) ; nr. 387.

Coriandrum sativum L. (Úbecse, leg. Kovács) ; nr. 388. Androsace chamae-

jasme Hst (.Alagas-Tátra, leg. Filarszky et Timkó) ; nr. 389. A. villosa

L. (.Mentes Velebit, leg. Kümmerle); nr. 390. I—II A. rillo^a L. ssp. A.

ararhnoiden (S eh ott, N y ni. et K y.) íí y m. (I. Mons Királyk, comit.

Fogaras, leg. Jávorka ; II. Balánbánya, comit. Csik. leg. Kümmerle et

Jávorkai ; nr. 391. Hottonia palustris L. (Pozsony-Szentgyörgy, leg. Zig-

mundiki: nr. 392. Cuseida epitltymum (L.) Murr. (Budapest, leg. Filarszky

et Moeszj ; nr. 393. C. lnpuliformis K r o c k. (Garamkovácsi, leg. Moesz) ;

nr. 394. Poloiionium coertdenm L. (Iglófüred, leg. Filarszky et Szurák) :

nr. 395. Alkanna tinctoria (L.) Tausch var. p>arvifora B o r b. (Budapest,

leg. Rosemberszky) ; nr. 396. Pinguicnla alpina L. (Magas-Tátra, leg.

Filarszky, Kümmerle et Timkó) : nr. 397. P. vulgáris L. Turócliget, leg.

Margittal) : nr. 398. Vinca herhacea W. et K. (Budaörs, leg. Jávorka)

;

nr. 399. Scheiichzeria palnstris L. (Tusnádfürdö. leg. Kümmerle et Jávorka):

nr. 400. Calla paliistrw L. (Kovászna, leg. Jávorka).

Scliedae ad Kryptogain.is exsiccatas editae a Museo Palatino Vindo-

Ijf.nensi. Auctore dre A. Zahlbruckner. Centuria XXIII. 191. et XXIV. 1916.

— Separatabdruck aus den Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseiims,

Wien. Bd. XXIX. 1915.. S. 454—481 und Bd. XXX. 1916.. S. 197—225.

A gyjteménynek a ,Schedae''-vel egyidejleg megjelent X.KIII. és

XXI\'. centuriája a következ adatokat tartalmazza Magyarország virág-

talan növényeinek ismeretéhez :

Centuria XXIII.

Fungi : nr. 2202a. Ustüago Vaillantü Tul. (in antheris Scillae bifoliae,

Pozsony, leg. Biiumler) ; nr. 2203a— d. Fiiccínia Absinthii DC. a) in foliis

caulibusque Arteraisiae Absinthium, Pozsony, leg. Biiunder: Szekszárd, leg.

Hollós : h) in foliis caulii)usque Artemisiae Abrotaiuim. c) in foliis cauli-
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Ijusque A. ponticae, d) in íbliis caulibusque A. vulgáris) ; iir. 2206. Tri-

phraginium Filipendulae Passer (ad fólia Filipendulae hexapetalae, Poináz,

leg. Mágucsy-Dietz) ; ii'r. 2227. í^eptoria Xanthii D e s lu. (ad fólia \iva

Xanthii strumarii, Szekszárd, leg. Hollós) ; nr. 2228. á'. Chcnopodii Westend
íad. fólia viva Chenopodii rauralis, Prencsfalii, leg. y Kmet) ; Addenda : nr.

2d. Puccinia ohtitsa Schröt (in foliis Salviae verticülatae, Vihnye, leg.

Mágocsy-Dietz) ; m: 915. P. iridis Wallr. (ad fólia Iridis pallidae. Budapest,

leg. Magyar, comm. Mágocsy-Dietz). — Corrigenda: nr. 116U. Lophodcrmium
macrosporum Rehm (ad acus Abietis pectinatae, Pozsony, leg. Bitumler).

Alfiae : nr. 2241. Gladophora proUfera Kuetz. (Dalmatia: in mari

Adriatico ad Teodo, leg Schiller), nr. 22-12. C7í. iYeesioní»i Kuetz. (Dalmatia:

in mari Adriatico ad Teodo, leg. Schiller) ; nr. 2245. Erythrotrichia cerami-

col'J, Aresch. (Dalmatia: in mari Adriatico ad Teodo, leg. Schiller); nr. 2248.

Herposiphonia tenella Naeg. (Dalmatia: in mari Adriatico prope insulam

Pelagosa, leg. Schiller) ; nr. 2254. Chara foetida A. Br. I. Reihe suhinermes

Mig. form. stibcapitata Mig. (Budapest, leg. Steinitzi, nr. 2256. Ch. foetida

A. Br. form. decipiens Mig. (Gánóc, leg. UUepitsch) ; )ir. 2259. Ch. fragilis

Desv. (Pozsony, leg. J. Schiller). — Addendum: nr. 1209b. Llothri.r subfilis

De Tóni (in rivulis Bosaeae comit. Trencsén, leg. Holuby).

Lichenes : nr. 2264. Leptogium massüiense Nyl. (Piume, leg. Schuler)

;

m-. 2280. Lecanora rrassa Ach. var. eaespifosa Rabh. (Fiume, leg. Blech-

schmidt et Schuler) ; nr. 2281. L. crassa v. subfossulata A. Zahlbr. nov.

var. (Fiume, leg. Blechschmidt et Schuler) ; nr. 2284. Ramalina carpathica

Körb. (Montes Retyezát, leg. Péterfi) ; nr. 2289. F/iyscia anaptychiella

A. Zahlbr. (^Széleskút comit. Pozsony, leg. Zahlbruckner).

Musci : nr. 2295. Pseudoleskea iUyrica Glowacki (Hercegovina: inter

V'rbuuja et Orjen—Sattel, loc. class., leg. Baumgartner).

Centuria XXIV.

Fungi : nr. 2301. Tilletia controversa Kühn (in ovariis Tritici repentis,

Pozsony, leg. Baumler) ; nr. 2:!04. Uromyces Astragali Sacc. (in foliis vivis

Astragali glycyphylli, Vihnye, leg. Mágocsy-Dietz) ; nr. 2305. U. amhigims

Lév. (in caulibus foliisque vivis et marcestentibus Alii oleracei, Aranyos-

marót, leg. Moesz; ; nr. 2306 a— b. Puccinia Lenianreae Mart. (Szekszárd,

leg. Hollós : a) in foliis vivis Centaurcae pannonicae ; bj in foliis vivis

Centaureae solstitialis) ; nr. 2S0d. P. BalsamitaeRahenh (in foliis caulibusque

vivis Tanaceti Balsamitae, Szekszárd, leg. Hollós) ; nr. 2311a. Coleosporiuvt,

hiulae Rabenh. (ad fólia Inulae hirtae, insula Csejjel, leg. Mágocsy-Dietz et

Szabó); nr. 2325. Septoria Saponariae Savi et Becc. (ad fólia viva Saponariae

officiualis, Szekszárd, leg. Hollós) ; dr. 2329. AspergiUus niger Van Tiegh.

(Hungária : i)i foliis fermentantibus Xicotianae Tabaci, leg. Preissecker). —
Addenda : nr. 107c. Coleosporiuui Melampyri Kleb. lad fólia -Alelampyri

silvatici, Bars, leg. Tuzson); nr. 617b. Cucurbitaria elongata 'írev. (in

ramulis emortuis Robiniae Pseudacaciae, Pozsony-Szentgyörgy, leg. Zahl-

bruckner).

Álgae : nr. 2334. Sphae ococcus coronopifoliiis V. Ag. (Ragusa Dalma^

tiae : in mari Adriatico, leg. Zay).

Lichenes: nr. 2355. Cladonia rangiforniis var. muricata (Del.) Arn

(Fiume, leg. Schuler), nr. 2368. Caloplaca lactea A. Zahlbr. (Fiume, leg.
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Blechschmiflt et Sohulen, iir. 2369. C piacida var. diffmcfa Stnr. uov.

(.'omb. (Fiume, leg. Srhuler).

Miisci: nr. 2B71. Blasia pusilla L. (Pozsony-Szentgyörgy, leg. Zahl-

briickner) ; nr. 2378. Andreaca frigida Hueb. (Magas-Tátra, leg. Györffy)

nr. 2379. Hymenostylium curvirostre Liiidb. i Magas-Tátra, leg. Györffy. —
Addenda : nr. 784c. Cindidotus aquatica^ Bryol. eur. (Ponor Obába comit.

Hunyad., leg. Lojka comm. Degen) ; nr. 886b. Andrcaea p'trophiM Ehrh.

(inter Csorbató et Podbansko, leg. Degen).

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

T u z s o n J. : Alpinetumok az Északi- és a Déli-Kár-

pátokban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr arról értesitette

a budapesti egyetem bölcsészettudományi karát, hogy megkeresésére

a földmüvelésügyi miniszter úr az egyetemi növényrendszertani és

növényföldrajzi intézet részére az Északi- Kárpátokban Tátralomnicon,

a Déli-Kárpátokban pedig Herkulesfürdö mellett a Cserna völgyében

megfelel területet bocsát rendelkezésére, azzal a céllal, hogy ott egy-

egy, a Kárpátok jellemz növényvilágát magábafoglaló alpesi kert

létesítessék.

Ezzel a nálunk még hiányzó alpesi botanikus-kertek ügye a

megvalósulás stádiumába lépett. Az illet kertekhez pedig az elssorban

elérend tudományos célon kívül az is fzdik, hogy — egy-egy láto-

gatott üdülhelyrl lévén szó — bennük az ott idz közönség is

kedves látványosságot és nemes szórakozást találjon.

A kertek elkészítésével kapcsolatos elmunkálatok már most

kezdetüket vették, a kivitellel pedig természetesen a béke idejét be

kell várni.

Különös fontosságot kölcsönöz ennek az örvendetes haladásnak

az a körülmény, hogy míg az általánosan szokásos üvegházi kultúrákon,

továbbá az ubiquista— ,
gyógyászati —

,
gazdasági és más, bárhol

termelhet növényeken kívül a Budapesten létesítend új botanikus

kert kiválóan az Alföld, az erdélyi medence és dombvidékeink flórá-

jának befogadására lesz kiválóan alkalmas, az itteni klímái viszo-

nyaink folytán pedig benne a magas hegységek vonzó növényvilága

csak bizonyos erltetéssel, nehezen tengd példányokban volna

tenyészthet, — addig a nevezett két alpesi kert kiválóan alkalmas lesz

egyrészt az északibb magas hegységek, másrészt pedig a Déli-Kárpátok

és a Balkán magas hegységei flórájának bemutatására, amely feladat

kétségtelenül a magyar tudomány feladatai közé tartozik. Eme
alpesi kertekkel kapcsolatosan talán az Északi- és a Déli-Kárpátok

természeti viszonyai tanulmányozásának céljait szolgáló egj'-egy bio-

lógiai és általában természettudomáyi obszervatórium létesülése is

közelebb jut a megvalósuláshoz.
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on. Levélárnyékképek elállítása, A növények ábrázolásának,

különösen a levélkörvonal és erezet gyors megörökítésének régen

alkalmazott módszere az, hogy a levelet fényérzö fénykép-papirosra

belyezve. azt, mint negatív lemezt használjuk. Az ilyképen nyert kép

a levél árnyékképe, amely árnyékkép, különösen a gázfénypapiroson

elállítva, igen jól visszaadja a levél körvonalát, de finomabb szerkezetét

nem. A levél teste mészfehérnek látszik az elhívás után, háttere pedig

koromfekete. Ezen a kellemetlen ellentéten segített és egyúttal a

finomabb levélszerkezet, nyaláblefutás, levélerezet feltüntetését találta

ki most N a u m a n n E i n a r (Berichte der deutschen Botanisehen

Gesellschaft, 34. kötet, 814. oldal). Naumann eljárása abban áll, hogy

a levelet vizes karbolsavoldatban (9:1) áztatja néhány órán át. Tudva-

levleg a karbolsav átlátszóvá teszi a növényi részeket, különösen

melegen. E céh'a már régen használjuk a karbolsavoldatot a mikro-

technikában. A levél áztatása nagyobb üvegcsészében történik. Amikor

a levél átlátszó lett, a piszkos karbolsavoldatot újjal cseréljük fel.

sötét szobában az üvegcsésze alá gázfénypapirost helyezünk és fém-

szálas elektromos izzólámpával végezzük a másolást, vigyázva, hogy

az oldalsó megvilágítást elkerüljük. Ezzel az eljárással igen szép

átlátszó árnyékképet lehet készíteni, amely részletrajzokat is nuirat.

on. A Mercurialis annua virághaj itása. Ismeretes jelenség

az Urtica, Farietaria, Pilea stb. génuszok virágjában az, hogy ezek

porzószálai a virágnyilás eltt befelé görbültek és rugalmas feszült-

ségben vannak, a virág kinyílásakor azonban ezek hirtelen kicsapódnak

és a virágport kiszórják. Ezeket a virágokat foglalta össze Delpíno
„Explodíflorae" névvel egy biológiai typusba. Wettsteiu ezeket az

explodifloraekat most egy újabb növénnyel szaporította, és pedig a

MercxriuJis aiinuaval. Ezen a növényen ugyanis az az érdekes jelenség

figyelhet meg, hogy a híaivirágok felnyílásakor az egész hímvirág

meglehets nagy távolságra elugrik a virágzatból. Jól megfigyelhetjük

ezt a jelenséget, ha ezt a nálunk is közönséges növényt levágva egy

pohár vízben az asztal közepére helyezzük. Rövid id múlva a hím-

virágok egész tömege borítja be a pohár körül az asztal lapját,

amelyeket a növény elparittyázott magától. A hímvirágok röptükben

kiszórják a virágport, úgy, hogy e jelenség élettani értelme kézen-

fekv. A megfigyelések szerint a legnagyobb távolság, amelyig a

virágok elröpültek, 220 mm. volt. (A mechanizmus részletes magya-

rázata olvasható : Berichte der Deutschen Botanisehen Gesellschaft,

?>4. kötet 830. oldalán.)
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A Xövéiijtaiii Szakosztály 15)17. évi januánus hó lO-éii tartott '21(5. ülése.

Elnök : M á g o c s y-D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán.

1. Elnök lelkes .szavakban fejezi ki a szakosztály liódf)latát O Fel-

séi;e IV. Károly iránt trónralépése és koronázása alkalmából.

Üdvözli Varga Ferenc tartalékos hadnagyot, a növénytani intézet

tanársegédét abból az alkalomból, hogy a harctéren negyedik kitüntetését

nyerte el, és pedig jelenleg a román fronton a III. oszt. katonai érdem-

keiesztet a hadiékitménnyel.

2. T u z s n J. : A Délkeleti Kárpátok két érdekes l'oá-ja címmel

értekezik. (\'. ö. Botanikai Közlemények, XV. 1916. 130. old.)

Thaisz L. hozzászólásában annak a nézetének ad kifejezést, hogy

:i Poa nrsina valósziníileg nagyobb elterjedésfí és eddig csak elkerülte a

bdtanizálók tigyelmét. A Kárpátok romániai oldalán is bizonyára elöfordnl.

J á v o r k a S. Örvendetesnek tartja a Poa ursina-kérdés tisztázását,

ö maga is több példányban sejtette a Poa ursinát.

o. Kovács F. A Vicia peregrina elfordulása Obecsén címmel

megállapítja a Vicia peregrina magyarországi elöfordidását, bevándorlását,

összehasdnlitja a rokonfajokkal és bemutatja számos kísér növényével

együtt.

T li a i s z L. hozzászólásában kifejti, hogy bizonyára sok botanikus

els ])illanatra N'icia angustifoliát sejtett a V. peregrinában, azért nem
közölték eddig hazai eli'ífordulását, pedig valószínen ez a níivény is igen

elterjedhetett.

Zsák Z. megemlíti, hogy Degen A. szerint a V. peregrina magva

gyakran megtalálható a rosta-aljakban. így legutóbb is 8 budapesti gz-

malomból származó malombükköny minta közül 8-ban találták meg. E szerint

növény igen el leliet már terjedve, felszólaló maga is megtalálta a Szent-

pjidre és Izbég közötti vetésekben.

-í. J á V r k a S. ismerteti a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárá-

nak iijabb gyarapodását. [L. e füzet 40—41. oldalán.)

Elnök örömmel állapítja meg, hogy a nagy háborús áldozatok eg>'

kis eredményeképen hazánk is részesült a gyzelmek révén kivívott zsák-

mányok egy töredékében, lieményli, hogy a növénytárba jutott herbárium-

részlet a paritásnak megfelel mennyiség, amennyiben tudomása szerint a

belgrádi herbárium felosztásakor Budapest, Bécs és Zágráb részesült ilyen

adományban. Uyképeu, ha a Pancic herbáriuma nem is, de a belgrádi

herbárium duplumainak egy része legalább Budapestre került és a Pancic-

herbáriuraot is, hír szerint, biztosítva látjuk.

f). Szolnoki I.: Két élettani kísérleti eszköz módosítása címmel

bemutatja azokat a módosításokat, amelyeket az Askenasy-féle transpirációs

modelen és a potométeren végzett.

6. A liemutatások során Schneider J. bemutatja a növénykertben

januárius hó elején virító növényeket, amelyek a tavalyi virításhoz hason-

lóan ezen a télen is kiviritottak. Érdekesebbek : Waldsteinia seoides
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líaphiie mezeruui, Saxifraga crassifolia. Bemutatja továbbá a növénykertben

tenyésztett fejeskáposzta-tövet, amely a masvak leszedése után káposzta-

fej-hajtásokat hozott.

7. Tuzson J. bejelenti, hogy a Földmivelésügyi m. kir. minisz-

térium a Magas-Tátrában és a herkulesíiinlöi Csernavölgyben egy-egy terü-

letet adott át a Vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak növénykert

létesítése céljából. A két kert létesítése a budapesti tudományegyetemi

növényrendszertani és növényföldrajzi intézet feladata lesz. Bemutatja

a Magas-Tátrai havasi-kert dombormv térképét. (L. e füzet 55. old.)

E 1 n ö k örvendetesnek tartja e kertek létesülésének közeli meg-
valósulását és hangsúlyozza, hogy a havasi-kert jigyében szakosztályunk

tette meg évekkel ezeltt a Magyarországi Kárpátegyesület kezdeményezésére

a szükséges lépéseket.

8. Jegyz a szakosztályi ügyek jsorán jelenti, hogy a Társulat

december havi rendkívüli közgylése a választmány indítványára elhatározta,

hogy a Botanikai Közlemények elfizetési díját a Társulat tagjai részére

5 K-ról 7 K-ra emelte fel. Javasolja az intézbizottság nevében e határozat

tudomásul vételét, de javasolja egyúttal azt is. hogy a szakosztály emelje

fel a Botanikai Közlemények elfizetési árát nem társulati tagok részére

8 K-ról 10 K-ra. E dijfelemelések oka a papiros és a nyomtatási költségek

tetemes emelkedése.

A szakosztály mindkét javaslathoz hozzájárul.

Jelenti, hogy az utolsó ülés óta új tagul jelentkezett Szolnoki
Imre tanárjelölt Budapest, Genszky István járványkórházi gyógy-
szerész a harctéren.

A Növénytani Szakosztály 1917. évi tVbniáiius hó 14-én tartott 217. ülése.

Elnök : .M á g o c s y-D i e t z S á n d o r. Jegyz : Szabó Z o 1 1 á ii.

E 1 n ö k bejelenti, hogy Szolnoki I m r e bevonulása miatt a mai

ülésre bejelentett eladását nem tarthatja meg.

1. J á v o r k a S á n d o r „Kisebb megjegyzések és újabb adatok V."

címmel elterjeszti újabb kritikai megjegyzéseit a hazai virágos növények

körébl. (L. e füzet 1—8. old.)

2. M á g o c s y-].) i e t z S. ...Vdatok a Balaton és környéke flórájának

ismeretéhez II." címmel újabb megfigyeléseirl számol be. (.Megjelenik.)

T r a u t m a n n K. hozzászólásában eladó megfigyelését a szélirány

hatására vonatkozólag saját megfigyelésével is megersíti.

3. Bemutatások során Szabó Z. bemutalja a budapesti egye-

temi növénytani intézet gyííjteményébe került és M e n y h á r t gyjtésébl
származó Adansonia digitata terméseket, továbbá a Gyála községben gyj-
tött Morus nigra-hajtásokat, amelyeken ketts levelek jöttek létre. Bemu-
tatja végül K öntsek Antal beküldött fényképeit, amelyek egy Zatur-

csány környékén él krisfát ábrázolnak. A krisfa méretei a következk :

Törzsmagasság 4 m., koronamagasság 15 m., törzskerület 6.28 m., törzs-

sugár 1 m., koronakerület 75.5 m., koronasugár 12 m. A fa tövét egy

patak vize alámosta, úgy, hogy gyökérzete 4 m. magasságban egyik

oldalon szabadon áll, a gyökerek között 3 m. magas és 2 .30 m. mély

ürei;' látható.
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4. Jegyz jelenti, hogy új tagul belépett: Mihály Gy. toldbirtokos

Zalaegerszeg, Z a t h u r e c z k y I s t v á n birtokos Czéczke, M a t u s e k

György Máv. felvigyázó Békéscsaba, Fényes S a m u d r. ügyvéd

Bndapest, if j. K 1 e i s li Gyula Hadad, P r (') s z La j o s cs. kir. föhad-

biztos Pola.

A Növénytani Szakosztály 11)17. évi március hó 14-én tartott 21S. ülése.

Elnök : M á g o c s y-D i e t z S á n d o r. Jegyz : S z a b ó Zoltán.

Elnök fájdalommal jelenti, hogy Kátz István, az állattani

szakosztály elnöke váratlanul elhunyt. Megemlékezvén az elhunytnak kiváló

érdemeirl a hazai zooh')gia és a társulati élet terén, javasolja a szak-

osztálynak, hogy fejezzük ki szinte részvétünket a testvér állattani szak-

osztály iránt.

A szakosztály az elnök javaslatához hozzájárul és megbízza az intéz

bizottságot a részvét kifejezésével.

1. H a V a s G. „A hereféléken és más növényeken is elforduló rendelle-

nességekrl" címmel ad el. (Lásd e füzet 20—33. old.)

C s e r e y A., T u z s o n J. és S z a b ó Z. hozzászólásában ok-

nyomozó kutatásokra irányítja ;iz eladó figyelmét.

2. Lacsny Ince L. „A jászói halastavak kovamoszatai" cimü

dolgozatát bemutatja a jegyz. (L. e füzet 12— 20. old.)

3. Bemutatások során J á v o r k a S. bemutatja a múlt ülésen tartott

eladásakor még rendelkezésre nem állott növényeket, köztük a Primula

B e n k i a n a Bor b.-t. (V. ö. 6. old.)

4. Jegyz a szakosztályi ügyek során jelenti, hogy a Társulat

közgylésének elmaradása miatt a jegyzi és szerkeszti jelentések a jöv,

áprilisi ülésre maradnak. Uj tagul bejelenti S z a 1 a y Edit h tanárjelölt,

egyetemi gyakornokot.

Növénytani szakosztály 1917. évi április ]i<> 11-én tartott 219. ülése.

Elnök : M á g o c s y- L) i e t z S á n d o r. Jegyz : S z a b ó Z o 1 1 á n.

Elnök jelenti, liogy a Társulat közgylésének elhalasztása miatt a

szakosztály tisztikaránalc jelentése is a mai ülésre maradt, a szokásos már-

ciusi ülés helyett. Szakosztályunk befejezte 25-ik évét, munkásságának

negyedszázadára tekinthet vissza. A negyedszázadban kifejtett munkálkodás

biztos alapot szolgáltat arra, hogy szakosztályunk további mködéséiiez és

a magyar botanika fejldéséhez nagy reményeket fzzünk. Melegen üdvözli

Kümmerle J. PJélát, akinek a Társulat közgylése az ezidei ^^chilberszky-

féle railléniumi jutalomdíjat odaítélte. Felkéri a jegyzt, majd a szerkesztt,

hogy a szakosztály 191R. évi mködésérl szóló jelentéseiket terjesszék a

szakosztály elé.

1. Jelentés a szakosztály 191(í. évi mködésérl.

Szakosztályunk az 1916. évben fejezte be mködésének els negyed-

századát. A szakosztály életének huszonötödik éve az elz ketthöz

hasonlóan a világháború küzdelmei közepette telt el. A fegyverek zaja, az

élet küzdelmeinek nagy nehézségei bár megszokottá váltak, de mégis érez-
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tetik nyomasztó Iiatásuk:it a tudományos, kulturális életre, igy szakosztá-

lyunk mködésére is. Ameuiiyiro lehetett, ebben az évben is kivette részét

szakosztályunk a magyar kulturális élet továbbvitelében, igyekezett tagjait

minél többször egybegyjteni és néhány órára bár, de figyelmüket, érdek-

ldésüket elterelni a világkatasztrófáról és a békés tudomány felé irányítani.

Szakosztályunk üléseinek száma minden igyekezetünk ellenére az elözö

évekhez mérten csökkenést mutat, amennyiben az 1916. évben csak 7 ülést

tartottunk, a szokásos 8—9 illés helyett. Elmaradt ugyanis a szeptemberi

és az októberi ülés nem annyira a tárgyhiány, mint inkább a tanév kései

kezdete miatt. Ezzel ellentétben sikerült azonban a szakosztálynak kirándu-

lást rendezni június havában a dabasi pusztára.

A 7 ülésen 18 eladó 22 eladást és 16 bemutatást, illetleg könyv-

ismertetést tartott. A 22 eladás közül 1 az algákkal, 2 a gombákkal. .3 a

zuzmókkal. 1 a harasztokkal, 8 a virágosakkal, 3 a földrajzzal, 1 herbáriumok-

kal foglalkozott, 2 volt technikai tárgyú és 1 életrajz. Könyvismertetés volt 5,

bemutatás 11. A 38 eladást és bemutatást együttesen 18 eladó tartotta.

Az "eladók közül Kovács Ferenc, Kümmerle J. Béla, Lacsny I. Lajos,

Schiller Zsigmond, Schneider József, Thaisz Lajos. Tiinkó György, Lnger

Emil egy-egy eladást, illetleg bemutatást tartott, mig Boros Ádám 1 el-

adást és 2 bemutatást, Fodor Ferenc 2 eladást, Gyru-ffy István 3 bemuta-

tást, Hollendonner Ferenc 2 eladást, .lávorka Sándor 3 eladást, Mágocsy-

Dietz Sándor 2 l)emutatást, Moesz Gusztáv 3 eladást és 2 bemutatást,

Sántha László 2 eladást és 1 bemutatást. Szabó Zoltán 1 eladást és

4 bemutatást, Tuzson Jánus 1 eladást és 1 bemutatást tartott.

Úgy az ülések, mint az eladók és eladások száma elz évekéhez

képest csökkenést mutat, ugyanabból az okból, mint a múlt évben, és pedig

több tagtársunk távolléte, továbbá az itthonmaradottak fokozottabb elfog-

laltsága miatt. Az összehasonlítás a következ

:

1913 1914 19ir, 1916

eladó 34 29 23 18

eladás öO 35 24 22

bemutatás . . . , . 11 14 19 16

ülés 10 M 8 7

Ezzel szemben tagjaink és folyóiratunk olvasóinak száma alig csök-

kent, a csökkenés már az 1917. év elején kiegyenlítdött. Az alapítványok

száma hárommal emelkedett, amennyiben az 1916. évben i f j. E n t z Géza,
G y r f f y István és P e r é n y i L a j o s tettek 100—100 K alapítvány t-

Az olvasók száma a következképen mutatható ki

:

1914-ben 1915-ben 1916-ban

Alapító tagok 28 26 29

Elfizetk és Társulati tagok . . . 211 214 216

Külföldi elfizetk 5 3 3

Átalányosok 580 586 575

Cseresek - .... 41 38 39

Tiszteletpéldány . . 6 5 5

Összesen

:

866 872 Sö7
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Eszerint csökkenés ('sakis az átalányosok soiában észlelhet, de ez

is jelentéktelen a mai viszonyokhoz képest.

Alapító tagjaink névsora a Társulat hivatalos [kimutatása szerint a

következ :

Alapítványok a Botanikai Közleményekre :

K

Ambrózy István báró
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íi Siinonkai Lajos-alapítvány 1016. évi számadása.
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ke/áiiikben, részint tudományo.s niuiikálkodással szolgáltuk liiizánkíit, ueiu

tudtunk vagyont gyjteni. i^Ii szeretnénk maecenáskodni, de nincs hozzá

módunk. S azok, akik e háborúnak elnyeit is élvezték, gondolnak-e a tudo-

mány istápolására is ? Azt hiszem, mi is hibásak vagyunk abban, hogy a

tehetsek nem gondolnak reánk. Ha nem iparkodunk, hogy figyelmüket

magunkra irányítsuk és hajlandóságukat megnyerjük, akkor nem is kíván-

hatjuk, hogy a botanikával tördjenek. Tisztán rajtunk múlik, ha ueni tudunk

jól fizet híveket szerezni tudományunknak. Most, amikor a háborús álla-

potok miatt a Botanikai Közlemények elállítási költsége nem várt arányok-

ban emelkedett, bizony jó volna némi küls segítség is !

A nyomda az utolsó két év folyamán három ízben emelte az egység-

árakat, összesen OVo-kal, 1917 jan. 1-tl további 20%-os áremelkedés lép

érvénybe. A klisék ára is emelkedett, és 1917 márc. 15-töl kezdve újból

emelkedik, még pedig oO%-kal. A Botanikai Közlemények nyomtatásáért és

fzéséért 1,22185 K-val fizettünk többet 1916-ban. mint 1915-beu. Klisé-

számlánk 45.98 K-val volt nagyobb. Amint a mellékelt számadásból látszik,

összes kiadásunk 5,224.U2 K-t tett ki, 1,372.12 K-val többet, mint 1915-ben.

Szerencsés körülménynek mojidhatjuk, hogy bevételeink is — bár szeré-

nyebb mértékben — növekedtek. Alapítványra befolyt 30Ü K ; az alapítvá-

nyok kamatja 171.36 K ; elfizetésekbl és tagsági dijakból pedig 2,487.20 K
gylt össze. Utóbbi tétel 350.30 Ív javulást mutat 1915-höz képest. A Tár-

sulattól kapott segélyekkel (2,740 K) együtt, összes bevételünk 5,698.56 K
volt ; azaz 387.74 K-val több mint 1915-ben.

Ha 1916. évi bevételünkhöz hozzáadjuk az elz évrl maradt forgó

tökét- (2,224.44 K) és az alaptkét (2,856 K), akkor kiderül, hogy szakosz-

tályunk vagyona 10.777 K-t tett ki. Levonván ebbl az összegbl 1916. évi

kiadásainkat (5,224.02 K) és az alaptöke összegét az 1916. év végén

(3,156 K^, megtudjuk, hogy 1917. évre 2,396.98 K marad forgó tökének.

174.50 K-val több, mint 1915-ben. Szakosztályunk pénzügyi helyzete tehát

a háború okozta sivár viszonyok közt is kedvez.

A részleteket a következ összeállítás mutatja

:

Bevétel:

1915 1916 Különbség

1. Alapítványra befolyt 283.— 300.— -f 17.—

2. Az alap kamatja 150.92 171.36 -|- 20.44

3. Elfizetési és tagsági díjak . . . 2,136.90 2,487.20 4- 350.30

4. Orsz. segélybl kapott segély . . 1,000.— 1,000.— _
—.—

5. Társulattól kapott segély .... 1.74n.— 1.74Í).-

()sszes bevétel

:

Forgó töke maradéka az elbbi évrl .

Alaptke az elz év végén ....
Összesen: 8,930.34 10.777.— -[-1,846 66

5.310.82
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Kiadás:
1915 1916 Különbség

1. írói dijak 449 40 529.40 + 80 —
2. Szerkeszt dija 200.— 200.— —.—

3. Segédszerkeszt dija 200.— —.— 200.—

4. Jegyz dija 200.— 200.— —.—

5. Szolgák dija 40,— 40.— —.—

6. Nyomtatás és fíízés 2,134.76 3,359.61 +1,224.85

7. Klisé és tábla 90.16 136.14 + 45.98

8. Kis nyomtatvány 100.65 238.40 + 137.75

9. Postaköltség 162.— 124.— ;!8.--

10. Kezelési és tiszti dijak 213.68 248.72 -f 35.04

11. A szerkeszt apróbb kiadásai . . — .

—

48.— -\- 48.

—

12. Vegyes kiadások 61.25 99.75 4- .•;6.50

Összes kiadás: 3,851.90 5,224.02 +1,372.12

Marad a Icövetkez évre forgó tkének 2,222 44 2,396.98 + 174.54

Az alapítvány összege az év végén . 2,856.— 3.156.- + 300.—

A szakosztály összes vagyona az év

végén 5,076.84 5,552.98 -{- 474.54

Sajnos, hogy a E(jtanikai Közlemények 1916. évi évfolyama utolsó

ketts füzetének költségei már az 1917. év költségvetését fogják terhelni.

Ez a körülmény azonban nem rftntja a pénzügjá helyzetet, mert hiszen

1916-ban fizettük ki az utolsó ketts füzetet, amely még 1915-ben volt ese-

dékes. A füzetek megjelenésének nagy késése — bármily kellemetlen is —
rajtunk kiviil álló i)kokl)ól következett l)e, amelyet eltüntetni nem volt

hatalmunkban.

Takarékossági okokból ez évben is ketts füzetet adtunk ki. Ezt a —
különben nem helyes — rendszert a háboi-ú folyamán is fenn kell tartanunk.

A Botanikai Közlemények 1916. évi évfolyama, a XV. kötet, liár<jm

ketts füzetben jelent meg, összesen 17 ivn\i terjedelemben, 1000 pél-

dányban.

A XV. kötetben 12 szerztl 18 eredeti dolgozat jelent íueg; ezen-

kívül 2 szerztl 2 ismertetés és 2 szerztl 4 apró közlemény. A szöveg-

közti képek száma 18: tábla 1. Ezek a számok meglepen egyeznek az

1915. évi évfolyam hasonló számaival.

Az eredeti dolgozatok szerzi és rikkeik száma ; Augustin B. 1,

Ernyey J. 1, HolJendoinier F. 1, Jávorka S. 3, Kümmerle J. B. 1, Lacsny

J. L. 1. Moesz G. 3, Sántha L. 3, Schiller Zs. 1, Szataia U. 1, Tuz.sdu .1. l'

Unger E. 1.

Irodalmi ismertetéseket írtak Gyrft'y J. 1, Moesz 6. 1. Apn'i közle-

ményeket : Moesz G. 3, Tuzson J. 1.

Ueudes rovatainkban lú. m. Kümmerle J. B. eléggé meg nem dicsér-

het Növénytani repertóriuma. Szakosztályi ügj-ek és Hirek^i változás

nem volt.

Köszönettel tartozom Jávorka S.-nak, aki kérésemre szívesen vállal-

kozott arra, hoüy a magyar íiórára vonatkozó kritikai megjegyzéseit és
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érdekesebb megfigyelé:>cit sorozatos cikkekben közölje. Az 1916. év folya-

mán már a IV. közleniéiiyt bocsátotta közre. 3Ieg vagyok gyzdve arról,

hogy ezek a tlorisztikai fejtegetések botanikai irodahnnnknak diszére fognak

válni, amennyiben sok, eddig nagyon zavaros ismeretet tisztáznak és sok

kétes dolgot megoldanak. Kérjük Jávorka S. nrat, hogy cikksorozatát

folytassa.

Mieltt jelentésemet befejezném, hálás köszönetet mondok mind-

azoknak, akik segítségemre voltak. Elssorban Mágocsy-Üietsi S. elnök

úrnak fejezem ki köszönetemet, amiért a szerkesztés munkájában tevékeny

részt vett s ezzel jelentékenyen megkönnyebbítette feladatomat. De Icöszö-

net illeti Filarszky N. alelnök urat is, aki mint folyóiratunk idegennyelvíí

részének szerkesztje igen értékes munkát végez, amikor lelkiismeretes

pontossággal azon van, hogy a külföld minél tökéletesebb fordításokból és

ismertetésekbl szerezzen tudomást munkálkodásunk eredményeirl.

A Társulat vezetsége ez évben is a legbuzgóbb érdekldéssel kisérte

a Botanikai Közlemények sorsát. Jóakaratú figyelmességükért fogadják

hálás köszönetemet! r, . -ir , _ r'...^*:..Dl . MOfxZ (jrUSZttll
,

a Botanikai Közlemi'nyek szerkesztje.

Cgy a jegyz, mint a szerkeszt jelentését a szakosztály változatla-

nul tudomásul veszi és elfogadja. Elnök javaslatára a szakosztály hozzájárul

ahhoz, hogy a szakosztály az 1917. évben is ketts számokat adjon ki,

hogy a kiadások ezzel is csökkenjenek. •

A szakosztály köszönetet szavaz J á v o r ka S á n d o r n a k soroza-

tos közleményeéi"t, K ü m m e r 1 e Jen Bélának a repertiuium fáradsá-

gos összeállításáért, Filarszky N á n d o r n a k az idegennyelvíí kivona-

tok szerkesztéséért, a jegyzíínek és a szerkesztnek önzetlen miuikásságáért.

3. G r e g u s s Pál eladásában ismerteti hosszabb tanulmányát

:

„Gondolat a növényorszá;] polyphyletikus fejldéséhez" címmel.

A növényország fbb csoportjain (Telepesek, .Alohok, Harasztok,

Nyitvatermk, Zárvatermk) belül — a Telepeseket egyelre ügyeimen kívül

hagyva — mindég 2, avagy o jellegzetes uralkodó tipust találunk (Lombos-

mohák - Májmohák; Korpafü-félék - Páfrányok -Zsurlók ; Fenyk |Gnetum|,

-Cycas-[Welwitschia| ; Ephedra-Casuarina; Kétsziküek-Egysziküek). Az egyes

fcsoportokon belül lev típusok egymáshoz való származástani kapcsola-

tait még a mai napig sem tudták végérvényesen megállapítani. Azoidian

ezen típusok külön-külön ugyanazokat a fejldési fokokat mutatják, és pedig

(spóra), iso-, homo-, heterospora, homosperma-diöcia, isosperma-monöcia,

ensperma-hínnisvirágúság. Ezen fejldési fokozatok — amelyek a nemzedék-

változással a legszorosabb kapcsolatban vannak — legalább is a .Alohoktól

fölfelé a három ftipusnál (Korpafü-Páfrány-Zsurló) a palaeontologia adatait

is fölhaszuálva — külön-külön, lépésrl-lépésre követhet. Ezen kutatás köz-

ben arra az eredményre jutunk, hogy a növényország—- legalább a Mohok-

tól kezdve — egész a Zárvatermkig 8, egymással semmiféle vérbeli rokon-

ságot fel nem mutatható külön törzsben (típusban) fejldött ki, anndyek

egyik éle a mai Kétszikek (Korpafü-tipus), másik éle az Egyszikek (Páf-

rány-típus), míg a harmadik törzs élén a monotipikus Casuarina áll (Zsurló-

típus). Vagyis a három, illetve két törzs már sidk óta egymástól teljesen

Botanikai Közieménvek )— .3. füzet. 5
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fügcetleiiül, ;i7.onOí< életkörülmények között ugyanazokon a fejlettségi foko-

zatokon át fejldött ki a mai himnösvirágúság állapotáig.

Az eladáshoz T u z s o n .T á nos szól hozzá, kifogásolva eladó

azon állítását, hogy a mai növényiendszerek monophyletikusak.

Eladó eme kijelentését oda módosítsa, hogy a mai rendszerek

egyikében sincs meg a növényországnak három fejldéstörténeti törzsre

való bontása, amely gondolat felvetése egyedül az eladótól származik.

4. Schiller Zs. : Thalictriim tamilmányol; II. része címmel a

Thaiictrum minus Jasqu. non L. -fajjal foglalkozik (megjelenik).

5. Moesz G. : KUaibd hcrbdriniirnial: gombáit ismertette. A kevés

számú gomlia zömét Rochel gyííjtötte a trencsénmegyei Rovnyeban,

1800 — 1803-ban. Kitaibel-töl is van néhány gomba a gyíijteménybcn : eze-

ket Kapnikbányáii Kabola-Polyánán. a Mátrában és Máram árosban gyjtötte.

6. Mnesz (t. : A kerti szekfü két reszcdchiics betegsége" cím el-

adásának tartalmát lásd e íuzet 8—11. oldalán.

7. r u z s o n .1. : „Killönhség a Fra-rinus excelsior és ornus Icvélerezete

M^óYí' rímmel ismerteti, hogy néha szüksége merül fel annak, hogy csupán a

levél alapján döntessék el, liogy a címben jelzett két fának melyikével van

dolgunk. A IcA'él és a levélkék alakja, az ut(ibl»iak nyelecskéje, a rügyek

stb., szóval a megszokott különbségek-tekintetében pedig oly ingadozó viszo-

nyokra akadunk, hogy szerz más liiztos ismertet jel után kutatott. Ezt a

biztos ismerteti! jelt megtalálta altban, liogy a Fraxinus excelsior harmad-

rend erei a levél szövetébl nem emelkednek ki. ellenben a Fr. ornus

harmadrend erei a levél szövetébl feltnen kiemelkedk.

8. Bemutatások során S c h n e i d e r J ó z s e f bemutatja a biiihipesti

tudományegyetemi mhénykertben most virító növények közül az Iris japonica

Thb.. Iris bucharica Fostar-fajokat, a Primula otficinalis és a P. acaulis

hybridjét

9. A szakosztályi ügyek során jegyz az intézbizottság megbízásá-

ból javasolja a szakosztálynak, hogy a szakosztály tegyen elterjesztést

Budajjcst székesfváros tanácsához aziránt, hogy a Gellérthegy déli lejtjé-

nek parkrendezése és útépítése alkalmából a törökvilág növénymaradványai.

és pedig a fü£>efatövek, valamint a Peganum harmala védelemben részesül-

jenek. Egy másik beadványában ]»edig kérje meg a szakosztály a székes-

fvárosi tanácsot, hogy a budai hegyek növényzetének nagyobli kímélése

érdekében a fvárosi tanárságot utasítsa az ifjúság figyelmének ily irányú

kifejlesztésére.

A szakosztály megbízza az elnökséget e két irat megszerkesztésével

és a társulati választmány útján történ beterjesztésével.

Jegyz jelenti, hogy az utolsó ülés óta tagokul jelentkeztek : Dámján

Béla Sopron, Folkmann Ferenc gyógysz. \ illány, Simkó Károly esperes-

plébános Tótmegyer. Dános Miklós min. oszt. tan. Budai)est, Adam Imre

lelkész Mohács-Kölked, Lambay Károly gyögys/.. Korompa. Cj cserés lett

a bécsi Naturhist. Hofmuseum botanikai osztálya, új elfizet a budapesti

szlé.szeti kísérleti állomás.
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hírek.

Dr. Filarszky Nándor m. kir. udvari tanácsost, a Magyar
Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igazgatóját, szakosztályunk

másodelnökét a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagjává

választotta.

Dr. Holló.s László nyg. freáliskolai igazgató ,, Magyarország

fi'ildalatti gombái" cimíí müvét a Magyar Tudományos Akadémia a

Marczibánvi mellékjutalommal tüntette ki.

Dr. Szabó Zoltán egyetemi adjunktus és magántanárnak, a

m. kir. állatorvosi fiskola eladó-magántanárának (> felsége az állat-

orvosi fiskolai nyilvános rendkivüli tanári cimet adományozta.

Gyárfás József, az országos növénytermelési kísérleti állomás

vezetje ugyanezen állomás igazgatója lett.

Grabner Emil, az Országos Növénynemesitö Intézet vezetje

ugyanezen intézet igazgatója lett.

Dr. Vierhapper Frigyes, a bécsi egyetem magántanára,

egyetemi rendkivüli tanári cimet nyert.

Dr. C. Fruhwirt, a bécsi megyetem rendkívüli tanára rendes

tanár lett.

Uj mezgazdasági intézet.

A földmüvelésügyi miniszter a Központi Szlészeti Kísérleti

Állomás és Ampelológiai Intézet átszervezésével, valamint egyéb mez-
gazdasági intézet és állomás bevonásával megalkotta az „Országos

Mezgazdasági és Szlészeti Intézetet". Ezen intézet állomásai: a

növényélettani, biocliémiai, növénykórtani, vetömagvizsgáló, agrogeoló-

giai, agrometeorológiai, gyógynövénykísérleti, erjedéstani és a szlészeti

állomás. A nagyarányú intézet szervezésével, a végleges szervezeti

szabályzat elkészítésével és az intézet igazgatói teendinek ellátásával

a miniszter dr. Degen Árpád egyetemi magántanárt, a vetmag-
vizsgáló állomás igazgatóját bízta meg, aki a Központi Szlészeti

Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatását eddig is ellátta.

Meg:lialtak.

Richter Lajos, budapesti növénygyüjt_, aki hazánk növényeit

igen nagy mennuségben küldözte szét hajdani csereegylete révén,

igen nagy. mintegy 400,000 példányt számláló növénygyjteményt
alapított, 1917. évi május hó 7-én 69 éves korában Budapesten.

Növénygyjteményét még 1905-ben a román kornuínynak adta el.

Dr. Hansgirg A., a prágai cseh egyetem tanára, a „Frodromus
der Algenflora von Böhmen" szerzje, 1917 fe))ruár 15-én Bécsben.

5*
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Dr. Raciborsky Marian, a krakói Jagelló-egyetemen a növény-

tan tanára, 1917 március •24-én 54 éves korában.

Ambrosio Haracic tanár 1916 október 2-án Lussinpikkolóban

61 éves korában.

Dr. Bonnier Gaston (Paris), a Sorbonne tanára 1915-ben, és

dr. Heckel Eduárd, a marseilles-i Miisée Colonial igazgatója, 1916

január 22-én (Ö. B. Z.).


