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Croeus Heufeliamis H e r b. (In pratis montanis prope Csúcsa, leg. A.

Kichter ; 5185. Leucoiutn vernumL. (In pratis nliginosis Lunkucza prope

Csúcsa, leg. Z. Zsák); 51S6. Fritillaria meleagris L. In pratis fertilibus

Poplaker-Haide prope Nagyszeben, leg. J. Barth); 5188. Híjacinthus len-

cophacus S t e V. (In saxosis calcareis graminosis montis Kaprucza prope

Vajdahunyad, leg. A. Ri eh térj; 5190. Muscari transsilvanicum S c h u r.

(In pratis montis Szénaf prope Kolozsvár, leg. A. Richteri; 5191. Biil-

bocodium ruthenicum B u n g e. (In monte Szénaf prope Kolozsvár, leg. L.

W a I z). 5195. Carex pseudocyperus L. (In paludosis prope Szászhermány,

leg. A. i\ i c h t e r).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztály 1910 június 8-án tartott 158-ik ülésének

jegyzökönyTe.

Elnök : Klein Gyula, jegyz : Moesz Gusztáv.
1. Péterfi M. : ,.-1 Tortella squarrosa B r i d. elöjövetele Magyar-

országon" ez. dolgozatát Moesz G. terjeszti el. Ezt a mohát, melynek

elterjedési czentruma a Földközi tenger melléke, dr. Szabó Kálmán találta

Kecskemét vidékén, a Bugacz-Monostor pusztán, homokon, borókabokrok aljá-

ban. Nálunk medd. Anatómiai szerkezetébl kitnik, hogy minden izében

xeroph)-ta. (Megjelenik.'

2. Fehér J. : , Rendellenes virágú Capsella btirsapastoris" ez. el-

adása kapcsán oly pásztortáska-példányokat mutat be. melyek virágában a

4 sziromlevél helyett 4 porzó fejldött. Porzóinak száma tehát 10. Megfigyelte,

hogy a beporzódás hideg idben kleistogamiás, meleg idben hemikleistoga-

miás úton történik. Nagy mennyiségben találta a budai Városmajorban leta-

posott út szélén.

3. Fehér J. ^Melandryum album négykarélyú pártalevéllel" ez. el-

adásában felemlíti, hogy a budai hegyekben gyakran talált ilyen Melandry-

umot. A pesti oldalon ellenben a kétkarélyú alak a normális. A négy-

karélyú pártalevelet tartja az eredetibb alaknak, melybl a pártaleveleknek

oldalt való érintkezése következtében keletkezett az elsatnyult kétkarélyú alak.

Schilberszky K. a tizporzós CapseUa bursapastoris keletkezésé-

nek okául nem fogadja el az irodalomnak egyik feltevését sem: sem a túl-

ságos nedvességet, sem a túlságos szárazságot. Sokkal hihetbb, hogy a

letaposás hozza létre ezt az alakot. Mint analógiát említi a gyümölcsfélék

medd hajtásainak letördelését. minek következtében a hajtás nagyobb

ivari tevékenységet fejt ki és term hajtássá alakul.

Mágocsy-Dietz S. a Capsella bursapastoris ezen rendellenessé-

gével már régóta foglalkozik, kísérleteit még nem zárta le. Megtalálta nem-

csak letaposott, hanem laza talajon is. Felhívja a szakosztály figyelmét arra,

hogy nálunk a pásztortáska sokszor kétéves. sszel kikel, de csak kora

tavasszal virágzik. Az ilyenek közt gyakoriak a rendellenességek.
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Fehér J. felemlíti, hogy p i z a pásztortáska eme rendellenességét

a hvös idjárásnak tulajdonítja, mások ellenben a szárazságnak. Eladó
ilyen meg amolyan idben is megtalálta. A pásztortáska nem volt letaposva,

csak az út.

4. Szabó Z. ismerteti Pillitz Ben dr. ,Veszprémvármegye

növényzete" ez. munkájának második részét.

5. Szabó Z. bemutatja képben a tud. egyetem növénykertjének

virágzó Cycas revoluta-jéit és annak egyes termleveleit. Ez a Cycas 60—65

éves lehet és ez idén május közepétl virit.

6. Szabó Z. mint új adatot Budapest környékének flórájához, be-

mutatja azt a Montagnites radiosus (Pali.) Holl. példányt, melyet Mágocsy-
Dietz S. a káposztásmegyeri homokon talált.

M á g o c s y-D i e t z S. kívánatosnak tartaná, hogy a Term. Közlöny-

ben hírt adjunk az egyet, növénykert Cycasának virágzásáról. Indítványozza

továbbá, hogy dr. Pillitz Bent, abból az alkalomból, hogy Veszprém

vármegye flóráját megirta, a szakosztály üdvözölje. A szakosztály az indít-

ványt helyesléssel fogadja és az üdvözl írás megszerkesztésével a jegyzt

bízza meg.

7. Kümmerle I. B. jelenti, hogy Dobias F. Zenggben Clathrus

cancellatus-t gyjtött. Hazánkra nézve új adat.

8. D b y G. . „az .oxidázokról" tartott összefoglaló eladásában azokat

az eredményeket ismertette, melyeket a legutóbbi évek kutatásai elértek.

Miután az osidázok szerkezetét és beosztását vázolta, áttért élettani szere-

pükre. Bvebben szólt a fenolázok és a tirozináz rendeltetésérl és ennek

kapcsán ismertette P a 1 1 a d i n elméletét, melylyel a növények légzését ipar-

kodik megmagyarázni. Ismertette továbbá az oxidázok jelentségét a tej-

nedvekben, a gyantákban, a növényi betegségekben és az állatok élet-

folyamataiban.

9. Schilberszky K. rendellenes Plantago lanceolata-t mutat be,

melynek elágazó virágzati tengelyei vannak.

10. A jegyz jelenti, hogy újabban a külföldrl négy csereajánlat

érkezett. A szakosztály tudomásul veszi.



A szakosztály július, auo:usztus és szeptember kivételével minden
hónap második szerdáján ülést tart.

Az üléseken bemutatandó dolgozatok czinie, legalább 8 nappal
: az ülést megelzleg, a jegyznek bejelentend.

A „Botanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése czéljá-

ból sziveskedjenek a szerzk kézirataikat teljesen kidolgozni és

nyelvi szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrákat a szerzk
végzik és így közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ívek egyik
oldalára Írandók. Személynevek (az auctor-nevek is) ketts ==
vonallal, a növénynevek és a kiemelend tételek egyszer

vonalisil huzandók alá.

A „Botanikai Közlemények" részére szíveskedjenek a szerzk
dolgozataikhoz valamely általánosan elfogadott, más nyelv szöveget

vagy kivonatot, vagy lefordítás czéljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni.

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért
ivenkint 50 kor., ismertetésért 30 kor., az idegen nyelv szövegért
30—40 korona írói tiszteletdíj jár. Kgy ívnél nagyobb czikk után az

egy íven túl terjed részért, valamint a 150 pld.-ban, díjmentesen

kiszolgáltatni szokott disszertácziókért a szerzk tiszteletdíjban nem
részesülnek.

A szerzk 25 darab különlenyomatot díjtalanul kapnak. Kívá-
natra azonban többet is, a következ ár mellett:

25 darab ivenkint, czímlappal . . 4 korona — fillér.
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Ugyanilyen feltételek mellett a szerzk a más nyelv kivonatból

is kaphatnak különlenyomatokat, azonban csakis a magyar szöveggel

kapcsolatban.

A szakosztály tisztikara. Elnök: Klein Gyula megyetemi
tanár ; alelnök : Mágocsy-Dietz Sándor tudomány - egyetemi

tanár; szerkeszt: Tuzson János egyetemi magántanár; jegyz:
Moesz Gusztáv freáliskolái tanár. A szerkeszt-bizottság tagjai,

a tisztviselkön kívül :Filarszky Nándor nemzeti múzeumi növény-

tani osztályigazgató, S c h i 1 b e r s z k y Károly m. kir. kertészeti tan-

intézeti tanár, Szurák János, mint társszerkeszt.

Az alapítói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Termeszei-

tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VlII. ker., Eszterházy

utcza 16. szám), a szakosztályi ülésekre szóló bejelentések a szak-

osztály jegyzjéhez (Moesz Gusztáv, Budapest, V. ker., Akadémia-
utcza 2), kéziratok a szerkeszthöz (Tuzson .) á n o s, Budapest, I. ker ,

Kezeda-utcza 9. szám) küldendk.
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