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A barczasánji lápokon term Pr. farinosa erteljesen n.
Tkocsánya gyakran eléri a 32 cm-t is. 5 cm magas törpe

példányokat, mint a milyeneket Willkomm említ, soha sem
láttam. Ez erteljesebb növekedést kétségtelenül az alacsonyabb

síkvidéki elfordulással magyarázhatjuk.

A denudata Koch varietást mindezideig nem találtam.

Fehérvirágú Pr. farinosát azonban igen. Megfigyeltem a phyllo-

dia azt az esetét is, melyrl S c h i 1 b e r s z k y K. szól (Term. Közi.

Pótfüzetben 1908. p. 9.), valamint elég gyakran prolificatiót is.

A barczasági Pr. farinosa erteljes növekedését bizonyítja

az is, hogy ugyanazon egyénnek sokszor egynél több tkocsánya
is van. Az egyik példánynak 5 tkocsánya volt és ernyjében
25 virágot viselt.

Sajnos, tartanunk kell attól, hogy e szép Primula jövje
veszélyben forog. Brassó vármegye ersen kifejldött mezgazda-
sága a botanikus kedvéért nem fog megkegyelmezni a lápok

növényzetének. A rigolozás és a csatornázás következtében a

Pr. farinosa szászhermányi termhelye is szárazabb lett. Be fog

teljesedni Warming jóslata, melyet a Pr. farinosa jövjérl
mondott : „mindig ritkább és ritkább lesz, vagy egészen el is

tnik a flórábór.

Végül megersíthetem Boltfi D. megfigyelését, melyet a

Pr. farinosa gyökerének szagára vonatkozólag tett. A júniusban

frissen gyjtött és a rátapadó földtl megmosott gyökérnek fszer-

illata van, mely még leginkább az ánis szagára emlékeztet.

(A növénytani szakosztálynak 1910 október 12-ón tartott ülésébl.)

(Moesz.)

IRODALMI ISMERTET.
Zahn, Kari Hermann: Die ungarischen Hieracien des

Ungarischen National-Museunis zu Budapest, zugleich V. Beitrag zur

Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkaniander. Annales Musei

Nationalis Hungarici. VIII. 1910, p. 34— 106.) [A budapesti Magyar

Nemzeti Múzeum magyar Hieraciumai, egyúttal V-ik közlemény Magyar-

ország és a Balkánállamok Hieraciumainak ismeretéhez (A Magyar

Nemzeti Múzeum VIII. évkönyve 1910, 34— 106. oldal)].

Szerz a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályáuak magyar-

országi Hieraciumait s fiiggelékképeu a múzeum herbáriumának néhány,

fkép Frivaldszky Imre és Janka Viktor gyjtésébl ered
haÁkáni Hieraciumát tárgyalja és sorolja el összes lelhelyeikkel együtt;

czikke egyúttal a Magyar Botanikai Lapok több évfolyamában közölt

s a Dr. D e g e n Á. herbáriumának magyarországi és balkáni Hiera-

ciumait tárgyaló czikkeinek folytatását is képezi.

Bizonyára örömmel kell üdvözölnünk a magyar flóra Hieraciumai-

nak revízióját egy oly — e téren most már talán egyedül álló —

-
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szakférfiútól, a ki végre flóránk változatos Hieracium alakjait az

európai flóra Hieraciumai-ndik megfelel rendszerébe is beállítja s

ugyancsak a magyar auktorok sokszor zavaros elnevezéseit is tisztázza,

bár egy ilyen munkánál valószínnek tarthatjuk azt is, hogy az itt

tárgyalt, részben új fajok és alakok alatt alighanem néhány régebbi

auktor (Vukotinovic, Borbás, Simonkai, Pax) már elneve-

zett növényei is lappanghatnak.

Szerz a hazai Híeraciumok-hól összesen 111 fajt és körülbelül

háromszor annyi subspeciest sorol elö, melyek közül az újonnan fel-

állított és leírt alakok a következk

:

Hieracium Hoppeanum Se hlt. ssp. leucolepioides D e g. et

Z a h n ; fuscum Vili. ssp. subpedunculatum Z a h n ; Blyt-

tianum F r. ssp. acropurpureum Z a h n
;

pratense T a u s c h

ssp. amaurodermum Zahn; spathophyUum N. P. ssp. faragense

Zahn; sciadophoruyn N. P. ssp. borsodinum Zahn, ssp. brevi-

piliforme Zahn; florentinum A 1 1. ssp. devanum Zahn ; leptophy-

ton N. P. ssp. lugosiense Zahn; umbeUiferum N. P. ssp. auricu-

loidiforme Zahn; auriculoides Zahn ssp. hypochaeton Zahn;
silvaticum L. ssp. arácsense Zahn; vidgatum F r. ssp. festinum

Jord. var. caesio-vulgatum Zahn, ssp. szokolense Zahn,
ssp. trencsinense Zahn; bifidum Kit. ssp. késmárkiense Zahn;
ssp. lobosum Zahn; dentatum Hoppé ssp. expallens N. P. var.

roszudecense Zahn; cinerascens Jord. ssp. vratnikense Zahn;
caesium F r. ssp. fariniferum Zahn, ssp. markazense Zahn,
ssp. symphytoides Zahn; trebevicianum K. Maly ssp. strictifidum

Zahn; ssp. subpleiopJiyllum Zahn var. homorodense Zahn;
n/grescens WiUd. ssp. coracinum Zahn ssp. parciglandulum
Zahn; atratum F r. ssp. acutissimum Zahn; Krasani Woi. ssp.

bullanum Zahn, ssp. crassiceps Zahn; napaeum Zahn
{^transsilvanicum-bifidum) ^ (ilpimim vei. trebevicianum ^ alpinum)^

ssp. napaeum Zahn, et var. subtrebevicianum Zahn; ssp. acro-

pogon Zahn; preaantlwidcs Vili. ssp. crassipilum Zahn;
Fritsei Schultz-Bip. ssp. foliosior Zahn; sudcticum Sternb.
ssp. Jávorkae Zahn, ssp. maramarosiense Zahn; laevigatum

Willd. ssp. purpuricaule Z ahn, ssp. soproniense Zahn ; ramo-

sum W. et Kit. ssp. serratilanceum Zahn; deJtopluiJlnm A.-T.

ssp. dubicsányense Zahn; cuspidatum Zahn ssp. Piersii Z ahn;

Bohatschianum Zahn (= sparsiflorum— pallidiim) ; Zanogucae
Zahn {= sparsifloriuii — iranssüranicum) ; Velcnovskyi Freyn ssp.

neotericum Zahn; rdíjcsátense Deg. et Zahn ssp. sparsifidum

Zahn, azonkívül számos alárendelt formát is.

Igen értékes megjegyzéseket találunk még továbbá a következk-

nél : H. bracchiaium Bertol. ssp. stoJonipanim Zahn; dioisum

ssp. chidophorum Vukot.
;
praecurrens Vukot. ssp. odorans Borb.,

ssp. plu^iotricJmm Borb.; liptoviense Borb. {^nigrescens-vulga-

iwn) ; subsimiatuDi-B o r b. (= sti/gium X Wimmcri) ssp. subsinuatum

Borb.; laevigatum Willd. ssp. peratrnm Borb.; BartJnanum

Borb. (= racemosum ^ tranbsihanicum ?) ; sparsiflorum (F r i v.) F r.
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88p. Kotscliyannm Heuff. ; dncicum ü e c h t r. ssp. dacicum

Uechtr. ; Velenovskyi Freyn ssp. violasccns B o r b. s a függe-

lékben: H. pannosum B o i s s. ssp. Frivaldszkyi R c li b. f.

JávorJca Sándor.

Pillitz B. dr. Vcssprém vármegye nörénysete. A veszprém-

vármegyei múzeum kiadványai IV. szám. Második közlemény, Vesz-

prém. Nyomtatott Krausz Ármin fia könyvnyomdájában 1910. 4"

65—167. oldal.

A Botan. Kö/lem. IX. k. (125— 6. old.) ismertettem a fennt

jelzett mü els részét. Azóta megjelent a második közlemény, a mely

az elsnek folytatását és az egész mü befejezését teszi. Az els rész

tárgyalásának megfelel módon sorolja fel a szerz a további 841
fajt, úgy hogy munkájában ö.sszesen 1386 fajt enumerál. A munká-

ban folytatja a Compositák tárgyalását. A családok fajainak és ezek

elfordulásainak felsorolása után szerz pótlásképcn még sok fajhoz

új lelhelyet közöl, továbbá az eddig felsorolt 1355 fajhoz még 31

újabban meghatározott és a megyére vonatkozólag új fajt csatol. A
közölt fajok közül különösen kiemeljük a következket : IHeracium auri-

cula L., //. Wiesbaucrianuin var. Pdlicinnum B or b., H. Tiürense Péter,
H. trachysetum B o r b., //. racimosiim W. K.. Piiykuma spicatum L., Gen-

tiana asdepiadeah., G. PneuinonantJie h.. Mentha gentilis L., Veronica

Velenovskyi Uechtr., Orobanclie gracilis Sm, Pcuccdanuinahat/cuni

L., Polyíjola amardln Crantz, Euphorhia anguJata Jacq., Posa

nitidia Bess. R. ruhigino^a h., Ihibus suJcatus Vest., B. inarhis

Halácsy, R. discolor Whe etNees., i?. V>stii Focke, PoUntiüa col-

lina Wib., P. rupesfris yai,r. eriotrícha Borb., LatJiyrus megaJantJios

Steud. Coronüla vnginalis Lam., Alsine Facchinii Rchb., Mentha
Niliaca Jacq.

A munka használhatóságát nagyban emeli a hozzácsatolt pontos

tartalomjegyzék (génusz- és familiamutató), továbbá a munkában emlí-

tett termhelyeknek betüsoros jegyzéke, a földrajzi fekvésre vonatkozó

útbaigazításokkal. Szabó Zoltán.

Schweitzer J. Adatok a Dip^acus genu^ anatómiai és fej-

ldéstani ismeretéhez. Különlenyomat az Egyetemi Természettudományi

Szövetség 1910-iki Évkönyvébl. Budapest, 1910 1—32 old. 8 szöveg-

közti ábrával.

Dolgozatában a szerz a Dipsacus génusz három faján, neve-

zetesen Dipsacus lactniaius L.. D. silvcsiris H u d s. [D. FuUonum L )

és a D. pilosus L. (Cephalaria pilosa Gr. et Godr.) végzett anatómiai

vizsgálatait ismerteti s ezzel kapcsolatban fejldéstani megfigyeléseirl

is beszámol, melyeket különösen a Dipsacus taciniaius-on és részben

a D. sUvcstrii-eu tett. A Dipsacus-okra. jellemz fontosabb ana-

tómiai eredményeket a következkben foglalja össze.

A szár szerkezetében lényeges anatómiai különbséget a három

faj nem mutat. A D. lacini'itus kivételével a szár csöves. A központi

hengert elparásodott endodermis választja el a kívül fekv szövetektl.
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A kéreg, D. j^Hosus-t kivéve két részre különül : színes és szintelen

kéregre. A kéregben hatalmasan fejlett collencbynia bordák húzódnak

végig, melyek azonban a JD. piJo!<t(S-on nem érnek el oly fejlettséget,

mint a D. Jaciniaius és silvesfris-en. A Dipsacus- oknak nincsenek

kiválasztó edényeik, hanem ezeket a pericyclusban elszigetelten el-

forduló kiválasztó sejtek helyettesítik.

A fascicularís cambium túlnyomó részben a szállításra szolgáló

szövetet létesíti, míg az interfascicularis cambium túlnyoraólag a cam-

biumon belüli mechanikai szövetet hozza létre. Az edények radiálisán

állanak és a béltl a bél küls sejtjeibl alakult bélhüvely választja

el ket.

A Dipsacu^-ok rhizomájára jellemz a pericyclusból kiinduló

phellogen megalakulása, a melynek mködése az elsdleges kérget

teljesen leveti. Nevezetes mködésében az, hogy két irányú ; tudni-

illik kifelé elparásodott sejteket, befelé pedig el nem parásodott sej-

teket létesít, a mely utóbbiak az elsdleges kérget felülmúló másod-

lagos kérget alkotnak. A farész közepén fásodott sejtek vannak.

Ezeket fásodott és nem fásodott sejtekbl álló öv veszi körül és az

egészet ismét a küls, fásodott zóna. Az edények a D. Jaciniaius és

silvestris-en a középs, fásodott részbl némileg sugarasan haladnak a

küls, fásodott zóna bels határáig és onnan kezdve szórtak. A D.
piloi^us-on az edény.ek radiális helyzete még a küls zónában is felismerhet.

A lomblevelek szerkezetét illetleg a vizsgált Dipsacus fajok

meglehets változatosságot mutatnak. Nevezetesen a D. laciniaiuH és

si'vestris, a mesophyllumot tekintve, kétféle szerkezet levelekkel bír

;

úgymint alsó dorziventralis és fels isolateralis levelekkel. Ezekkel

szemben az árnyéki D. pilosus fajnak csak dorziventralis levelei vannak.

A két elbbi és az utóbbi árnyéki faj közti különbség azonban még

más tekintetben is kifejezésre jut. Ugyanis a D. laciniaiui és siívestr/s

levelének sem vastagságát, sem pedig mesophyllumának fejlettségét a

D. piUisu^i nem éri el. Az epidermis méreteiben különbség van a

három faj között, de ez mégis a D. laciniatus és silvesiris közt nem

oly feltn, mint az utóbbi két faj és a D. pilosus közt. A leveg-

nyílásokat a D. pilosus kivételével a levéllemez mindkét felületén

megtaláljuk és a Crucifera typusra jellemz három kísér sejt veszi

ket körül. Az elmondottakból világosan látható, hogy a J). pilosus az

árnyékos növényekre jellemz sajátságokat tünteti fel. Végül még a

leveleknek bél- ós keményítöhüvelyböl álló nyalábhüvelye említend

meg, mint a Dipsacus-ok leveleinek jellemz sajátsága.

A gallérmurvákban a nagy terjedelm sclerenchyma uralkodik,

a mely a levél közepén húzódik végig és, a D. laciniatus és sílvesfri-i

gallérleveleiben, az alsó oldalon körül van véve a nyalábokkal, ellenben

a D. pUosus-on minden nyaláb felett egy-egy sclerenchyma szövet fut

végig. Míg a D. Jaciniaius és silvesiris gallérleveleiben a sclerenchyma

nagyobb terjedelm, mint a D. pilosus-hsín, addig az assimíláló szövet-

tel éppen fordítva van.

A murvalevelek mindhárom fajon megegyez szerkezetek, bellük

az assimilatios szövet egészen hiányzik. A trichoma képletek közt egy
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sincs, a mely valamely fajt kizárólag jellemezne, hanem egy és ugyanazon

alakú trichoma mindbárom fajon és ugyanazon egy faj különböz

szervein elfordul. A gyökerek anatómiai szerkezete megegyez a

három fajon. Bélszövetet a másodlagos gyarapodás megindulása után

már nem találunk, csak D. piloHi-^-on, de ez is el van fásodva. A
járulékos gyökerek négyes sorokban (diplostichia) rendezdnek el.

Szurák.

SZEMÉLYI hírek,
(Rovatvezet : Szabó Zoltán.)

Belföld.

iTmeiJc^es. Az Erdélyi Múzeum Egylet Péterfi M.-t a növénytár-

hoz segédörré, Farkas K.-t föpraeparatorrá választotta. Ö felsége

T h a i s z L. vetömagvizsgálóállomási adjunktusnak a kisérletügyi állomás-

vezeti czímet adományozta, a földmívelésügyi m. kir. miniszter dr.

Sántha L.-t a m. kir. szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai

intézethez assistenssé nevezte ki.

Meghalt. Kodo lányi A. az Orsz. Gazdasági Egyesület volt

segédtitkára és 1862—72-ig a kolozsmonosturi gazdasági tanintézet

igazgatója, gazdasági szakiró, ki 1835. febr. 16-án a hevesmegyei

Bátor községben született, f. évi deczember hó 6-án 75 éves korá-

ban elhunyt.

A botanikai irodalom is gyarapodott az ö munkássága által,

a mennyiben az elsk között volt, kik tudományos botanikát magyar
nyelven íi'tak. Müve : Növényboncz-, végy- és élettan. Különös tekin-

tettel a növénytermelésre. Az e téren megjelent legjelesebb szak

munkák nyomán. Pest, 1867, nyomt. Kocsi S. 8-r. 864 1., szövegbe-

nyomott ábrákkal. Eggenberger N. (Új kiadás 1870. 361 1.)

Külföld.

Meghalt. J Witaschek wieni polgári iskolai tanítón, jeles

botanikus, Wienben, júl. 5-én (Alig. bot. Ztschr.) ; Dr. med. et phil.

Gust. Fischer, a Bot. Centralblatt kiadója, Jénában, júl. 22-én;

Dr E. Durand a C o s s on-herbarium tulajdonosa, Parisban; Dr.

D. Grescu a bukaresti egyet, tanára, a „Compectul ílorei Romaniei"

ez. és Románia flóráját tárgyaló mü szerzje, 1910 novemberben.

Kinevezés. Dr. R. Falok a breslaui egyetemi élettani intézet

assistense, Brefeld volt segédje, a müncheni akadémián a Mykologia

rendes tanárává; S. Killermann regensburgi tanár, aki 1906-ban
növényföldrajzi tanulmányútja során Budapest környékét is tanulmá-

nyozta, Regensburgban a bajor kir. lyceum zoológia és botanikai

tanszékére, rendes tanárrá; E. Janchen a wieni egyetemen magán-
tanárrá habilitáltatott.

Egyéb hírek.

G. Mendel szobrát október 2-án leplezték le Brünnben.


