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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.)


