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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A nÖTénytani szakosztály 1912. évi október hó 9-én tartott 179ik

ülésének jegyzkönyve.

Elnök: Mágocsy-Dietz S. Jegyz: Moesz G,

1. Blattny T. eladásában, melynek czíme : .Megjegyzések F.

P a X : Qrundzüge der Pflamenverbreitung in den Earpathen, ez. munkájá-

hoz^ Pax-nak több tévedését igazítja helyre. A sajtó alatt lév erdészeti

növényföldrajz („Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a magyar

állam területén'") csak 1914. tavaszán jelenik meg. Néhány fontosabb meg-

állapítást már most közöl, hogy a P a x míivében csak nagy általánosságban

tartott magassági elterjedési határok és tenyészeti regiókat pontosabban

kijelölje s Fax térképének egyes tenyészeti vonalait kiigazítsa. Többek

közt kiderült, hogy a Pinus cembra a Fogarasi Havasokon és a Szepcsbélai

mészhegységben nem hiányzik ; a Kistalmács melletti Pinus silvestris állo-

mányokat Fax Pinus nigrá-nak nézte ; a dornavölgyi lápok fenyje nem a

Pinus uncinata, hanem a Pinus silvestris ; a Fraxinus ornus északkeleti

határvonalát helyesen Alsórákoson és Brassón át kell megvonni ; a Tilia

tomentosa még az Avas nyugati kifutásain, Ugocsában és Beregben is el-

fordul. Ezeken kívül több helyesbít észrevételt tesz a Quercus cerris, Q.

lanuginosa, Q. conferta, Juglans regia, a Syringa Josikaea stb. eltcrjedó

sere nézve. (Lásd 185. old.)

T u z s n J. : Nagyon örvendetesnek tartja, hogy magyar részrl

nagyszabású, pontos munka készül a hazai fafajok elterjedésérl. Fax
munkájának számos hibáját legkevésbbé sem akarja igazolni, azonban ettl

a munkától, a mely egy külföldi ember munkássága és az irodalom révén

készült, ne is várjunk oly pontos adatokat, mint a milyenek az állami erd-

hivatalok hivatalos igénybe vétele mellett, számos munkaer bevonásával s

általában nagyszabású állami intézkedések mellett és a helyi viszonyokat

kitnen ismer Fekete Lajos vezetésével évek hosszú során át készült.

Mágocsy-Dietz S. hozzájárul ahhoz, hogy F a x-nak nem volt

módjában pontos adatokat gyjteni, mindazonáltal Pax-nak nagy érdemei

vannak. Örömének ad kifejezést, hogy a m. kir. földmívolésiigyi minisztérium

nagy költséggel ilyen szép és hasznos munkát végeztet.

2. Kupcsok S. : „Florisztikai adatok Brcznóbánya, az Alacsony-

Tátra és a vele határos vármegyék flórájához" ez. dolgozatát Lengyel
G. terjeszti el. Kiemeli az érdekesebb adatokat, melyek közül néhányra

vonatkozólag szükségesnek tartja, hogy azokat a szerz, a szakosztály egy

régebbi határozata értelmében, a szakosztálynak bemutassa.

3. Tuzson J. Borbás Vincze herbáriumának megvételérl

tesz jelentést. Ezt a herbáriumot a vallás- és közoktatásügyi minisztérium

a budapesti egyetem növényrendszertani gyjteménye számára vásárolta meg.

Megközelít becsléssel 120— 150,000 lapot tartalmaz, a melyek mind el van-

nak látva a termhelyre, a dátumra és a gytíjtöre vonatkozó adatokkal,

csupán a meghatározás hiányzik a lapok egy részének czéduláiról. A tudo-

mányra nyereség, hogy a minisztérium ezt a gyjteményt megmentette az

enyészettl, vagy a külföldre való jutástól. Elismeréssel szól Borbás
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Vincze özvegyérl, a ki a herbáriumot éveken át gondosan és áldozatok

árán rizte. (Lásd 205. old.)

M á g o c s y - D i e t z S. azt hiszi, hogy az egész szakosztály nevében

örömét fejezheti ki azért, hogy Borbás herbáriumát a kormány meg
szereztö a budapesti tud. egyetem számára. Elismeréssel és köszönettel

tartozunk ezért a minisztériumnak. Borbás korának egy másik jelese

Simonkai Lajos volt. S i m o n k a i herbáriumát a M. N. Múzeum

szerezte meg. De errl semmi részletet nem hallottunk.

Kümmerle J. B. azzal a felvilágosítással szolgál, hogy Simonkai
L. herbáriumának megszerzésérl szó van a M. N. Múzeum 1910. évijelentésében.

T h a i s z L. szintén örömét fejezi ki Borbás V. herbáriumának

megvétele felett. Magyarország flóráját Borbás herbáriuma nélkül meg
sem lehetett volna írni.

4. Moesz G. : „Az orgona másodszori virágzása bogárrágás követ-

keztében" ez, eladásában leírja a másodvirágzásnak azt a ritka esetét, a

mikor azt a körisbogarak levélrágása indította meg. Megmagyarázza e jelen-

ség létrejöttének feltételeit. Aranyosmaróton, dr. Benk Lajos kertjé-

ben a Syringa vulgáris augusztus hó els felében teljes pompájában virág-

zott. A tavaszi virágzás és levélhajtás a rendes idben folyt le. Június vége

fele a körisbogarak teljesen lekopasztották. Július hó végén jelentkeztek a

másodszori virágzás hajtásai. E jelenség magyarázata részint az a korrela-

czió, a mely a levelek elvesztése és a virágriigyek kifejldése között van,

részint az a körülmény, hogy az els levelektl készített szerves anyagok,

melyek a szárban és a levélhónalji rügyekben felhalmozódtak, a levelek

elpusztulása után nem disszimilálódhattak, ezért bellük bizonyos többlet

maradt fenn és éppen ez a többlet volt az, a mely a virágbimbókat virág-

zásra serkentette. (Lásd 193. old.)

Fehér J. felemlíti, hogy másodszor virágzó Syringa vulgaris-t

többször látott már. Két esetnek helyére és idejére pontosan emlékszik. Az
egyiket 1903 október 4-én látta Kenése és Lepsény között. Erre a dúsan

virágzó cserjére S i m o n k a i L. figyelmeztette. A másikat 1912 augusztus

18án Budapesten, a Városmajorban látta. Ezen a kis fácskán azonban csak

két virágzat volt.

Sztankovits R. is látott már másodszor virágzó orgonát. Azt

hiszi, hogy a leveleknek mesterséges eltávolításával szintén el lehetne

idézni a másodvirágzást.

Moesz G. hangsúlyozza, hogy az ismertetett eset érdekességét nem
abban találja, hogy az orgona másodszor virágzott, hanem, hogy ezt a

másodszori virágzást bogárrágás idézte el. Hogy a levelek mesterséges

eltávolításával a másodvirágzást el lehetne idézni, azt valószínnek tartja-

Ez a gondolat d r. B e n k L. kertészének is azonnal eszébe jutott.

Jablonovszky József mint vendég szól hozzá az eladáshoz,

már csak azért is, mert hivatásánál fogva érdeklik a bogárrágással kapcso-

latos tárgyak. Az ismertetett esetet unikumnak tartja, mert semmiféle iro-

dalmi adatra sem emlékszik, a mely ilyen esetrl szólna, másrészt saját

22 évi tapasztalata során, a mikor tömérdek bogár- és hernyórágást figyelt

meg, egyszer sem figyelhette meg, hogy ilyen rágás után a fák és els
sorban a gyümölcsfák másodszor is virágzottak volna.
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Az eladótól hallott magyarázatot helyesnek vagy legalább is igen

valószínnek tartja, mert az orgona ezen nyári megrágása és például a

gyümölcsfák tavaszi megrágásának egybevetése az eladó felfogását támo-

gatja. A tavaszi rágás ugyanis akkor éri a gyümölcsfát, a mikor éppen haj-

tani kezd, vagy éppen hajt és nem jut hozzá, hogy e rágás és a második

(utólagos) hajtás között valamely újabb asszimilált termékre, mint tartalékra,

szert tegyen. Ha az ilyen, tavasszal, hernyótól vagy cserebogártól megrágott

gyümölcsfa május vége felé, vagy június elején ki is hajt, az csak az élet-

ben való megmaradáshoz szükséges szervét, a levelét fejleszti ki, 8 ebben

az asszimilált termékeknek csak az a maradéka lehet segítségére, a mely

a tavaszszal els ízben kihajtott, de elrágott levél és virág után még meg-

van. Az orgona most haUott esete nem ilyen. Ez tavaszszal rendesen virágzott

és kihajtott. A rágás csak késn érte, június végén, a krisbogár rágásá-

nak rendes idejében. Az orgonának tehát mintegy két hónapja volt, hogy

levelének asszimiláló munkáját a maga részére kihasználhassa és lehetett

annyi tartaléka, hogj^ belle az utóhajtáskor ne csak levelet, hanem újabb

virágzatot is fejlesszen.

Valószínnek tartja, hogy az orgona levelének június végén való

mesterséges eltávolításával szintén el lehetne idézni második virágzást. De
ezt a levélfosztást a bogárrágás módjára kellene elvégezni : azaz, nem

egy napon és nem egyszerre kellene a levélzetet eltávolítani, hanem lassan

és fokozatosan, még pedig a legfelsbb s a legzsengébb leveleken kezdve

úgy, hogy az illet bokor 14—20 nap múlva olyan legyen, mint a bogár-

rágta, azaz a levelekbl csak a nyél és itt-ott egy kis lemezdarab is marad-

jon az ágakon.

F u c s k ó M. is azon a véleményen van, hogy a másodszori virág-

zást mesterségesen is elállíthatjuk, ha a leveleket a kell idben letépjük,

vagy ha a még növekv hajtásokat visszavágjuk. A virágok kifejldésének

három feltétele van ; 1. hogy a rügyben már a beavatkozás eltt meglegye-

nek a virágok kezdeményei. 2. hogy a hajtás elegend tartaléktápanyaggal

rendelkezzék és 3. hogy a beavatkozás még a nyári élénk növekedési id-

szakban történjék. Ilyen kísérleteket nagy számmal végzett Morus-on és

Broussonetián. Azok a Morus_ példányok, a melyeknek levelét a selyem-

hernyó etetésére letépik, újra kihajtanak és virágoznak.

P a á 1 Á. szerint az orgona másodszori virágzásának oka nemcsak az

anyagforgalmi viszonyok megváltozása lehet. Okul tekinthetjük azt is, hogy

a lomb hirtelen elpusztulása ingerként hat a virágfakadásra, mert bizonyos,^ a
hogy az a növény ingeréletében ers zavarokat idéz el. Az anyagforgalmi

viszonyok megváltozásában minden esetre az együttjáró íizikális-kémiai jelen-

ségeknek is nagy szerepük van. Másrészt a kedveztlen viszonyok is el-

segítik a szaporodási szervek kifejldését, a mire különösen az állattanból

lehetne sok példát felsorolni.

Mágocsy-Dietz S. az eddig hangoztatott magyarázatokat elfo-

gadhatónak tartja. A jelenség csak úgy jöhetett létre, hogy a virágkezde-

mények már elzetesen kialakultak vagy kialakulóban voltak, a mikor a

levelek lerágása bekövetkezett. Fás növényeinken, els virágzásuk befejezte

után — a legtöbb esetben — már megkezddik a virágkezdemények kialaku-

lása. Az orgona itt tárgyalt esetében a virágkezdemények kialakulása be i&
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fejezdött, mert bven volt rá alkalom, a levelek lerágása ugyanis késn
következett be. A virágzó almafa levelének lerágása, a mint Jablonovszky

J. is helyesen kiemelte, csakugyan nem egyezik az orgona lerágásának

esetével, mert az almafa levelének és részben virágának lerágása a virágzás

idején, st annak is az elején történik úgy, hogy a második virágzás virág-

kezdeményei még ki sem alakulhattak és így a leveleknek újból való meg-

jelenése ellenére is elmaradt a másodvirágzás. Meglévén tehát a virágkezde-

mények és a megcsökkent fogyasztás folytán megszaporodott asszimiláta

mennyiség, csak természetes, hogy már csak a P a á 1 Á. emiitette ingerre

volt szükség. Ez pedig bekövetkezett a normális téli pihenre emlékeztet,

rágás következtében beálló levéltelen nyugalmi állapottal, a mely alatt a

növény testében végbemehettek azok a kémiai átalakulások, a melyekre a

virágzást megelzleg szükség van és keletkezhettek azok a vegyületek, a

melyekre a virágnak is szüksége van. Az elmondottak csak magyarázatul

szolgálhatnak, de bizonyításra szorulnak. A bizonyítást azonban csakis

kísérletekkel és beható vizsgálattal lehetne megejteni.

D o b y G. valószíníínek tartja, hogy az orgona másodvirágzásánál

enzimes változások is történnek, de ezeknek okait kutatni ma még korai-

A jelenség különben nagyon hasonlít ahhoz, a mely a magvaknak az „utó-

érés" befejezte eltt való csiráztatásával lép fel és a hol ugyancsak az

enzimek megváltozott viszonyairól van szó.

T u z s n J. szerint a kivirítás mindenesetre azokkal az okokkal

kapcsolatos, a melyek a szaporodási sejteknek az illet szövetrészekben

való kialakulását okozzák. Ügy látszik, hogy a tenyészet megcsappanása

erre a folyamatra siettetöleg hat és így a levelek elvesztése mint a tenyé-

szetet megakadályozó körülmény mködhetik közre a másodvirágzásban.

Ezt a tételt a kleistogamiára vonatkozó kísérletek is igazolni látszanak.

5. Lacsny Incze Lajos: „Adatak a Nagyvárad melletti meleg

vizek algaflórájához" ez. dolgozatát Augusztin B. terjeszti el. (Lásd

167. old.)

6. M e s z G. jelenti, hogy újabban új tag-nsik jelentkezett :

1. Blattny Tibor, kir. alerdfelügyel, Selmeczbánya.

2. Dr. Müller Károly, orvos, Budapest.

3. Szeged, I. ker. áll. polg. leányiskola.

4. Ti tel, áll. polg. fiúiskola.

Uj átalányos-nak :

1. Beazterczebánya, Városi közkönyvtár.

2. Dr. Huszár Lajos, kincstári forvos, Breznóbánya.

Kilépett ; 8 tag és 2 átalányos.

A növénytani szakosztály 1912. évi novembel- hó 13-án tartott 180-ik

ülésének jegyzkönyve.

Elnök : Klein Gy. Jegyz : M o e s z G.

1. Wagner J. Még egyszer a deliblati Fritillaria ez. eladásában
Tuzson J.-nak „J. Fritillaria tenella alakjai'^ ez. dolgozatát bírálja,

í Lásd Wagner J. czikkét a 201. oldalon.)

Az eladáshoz hozzászól Tuzson J. és Jávorka S.
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T u z 8 n J. hozzászólása bennfoglaltatik a „ Válasz az elbbi czikkre'

ez. czikkben (L. 204. old.).

Jávorka S. az eladó Wagner J. álláspontjához csatlakozik.

Szokatlannak tartja, hogy a geografiailag élesen elhatárolt elterjedéssel bíró

szisztematikai egységeket formákká degradállak.

2. T u z 8 o n J. Növényföldrajzi megjegyzések ez. eladásában „Magyar-

ország fejldéstörténeti növényföldrajzának fbb vonásai' ez. dolgozatával

kapcsolatos növényföldrajzi kérdésekkel foglalkozik és az egyes részleteknél

válaszol D e g e n Á. bírálatára. (Lásd a 207. old.).

Wagner J. hozzászólván az eladáshoz, kijelenti, hogy az eladó

két elméletét nem teheti magáévá. Az egyik elmélet szerint az orosz eteppe-

növények nyugatról vagy délnyugatról, tehát hazánkból és hazánkon keresz-

tül vándoroltak keletre, a mi a ma általánosan elfogadott elméletnek éppen

az ellenkezje. A másik elmélet szerint a Prut-vonal növénygeográfiai

választóvonal. Különösen érdekelte az eladónak felfogása az Artemisia

latifolia elterjedésérl. Semmivel sem látja bebizonyitottnak, hogy ez a

növény nyugatról, délnyugatról vándorolt volna be hozzánk és innen Orosz-

ország keleti részébe, a hol nagyobb mennyiségben terem.

A mi a Prut választóvonalat illeti, felfogása az, hogy a Prut folyó,

részben azért, mert kis folyó, részben azért, mert jelentéktelen dombvidéken

folyik keresztül, nem lehet növénygeografiai határvonal. A Prutba hullott

magvak kivetdnek a túlsó parton. Az életfeltételek pedig a Prut mindkét

oldalán azonosak. A természetes határvonal a Kárpátok hegyláncza.

Lengyel Géza csatlakozik ahhoz a más helyen kifejezett nézet-

hez, mely kifogásolja a hazánk területérl eltnt oligocénkori génuszok

eladó által összeállított sorozatában a Castanea, Vitis, Celtis, Ilex és

Smilax beállítását. A Castanea és a Vitis otthonossága vitatható, de azt az

állítást, hogy a Celtis, Ilex és Smilax eltnt volna a mai flórából, nem lehet

bizonyítani, mert hazánk területén megvannak.

Az eladó kifogásolja, hogy Kerner felsorolásában az Alföld

jellemz növényeinek egész sora hiányzik. Felszólaló erre vonatkozólag

megjegyzi, hogy a kifogásoltak közül pl. úgy az Astragalus excapus, mint

a Festuca vaginata megvan már Kerner nél is, szintúgy megvannak az

eladó által hiányzónak vélt Alföldi halophyták is, melyek sorában Kerner
több olyan igen jellemz fajt is felsorol, melyet eladó nem említ, (pl.

Lepidium crassifolium, Cyperus pannonicus).

Az eladó a csernozjom steppék növényei között említi a Vicia pictát,

mint olyant, mely nálunk nem fordul el, holott Jász-Nagykun-Szolnok,

Hajdú- és Csanád megye számos helyérl ismeretes.

A kalmük steppék nálunk hiányzó fajaira vonatkozólag felszólaló nem
fogadhatja el az eladónak azt az állítását, hogy a Linaria odora, mely

Poroszország legészakibb részébl, s a Dianthus leptopetalus, mely a

Fekete-tenger vidékérl ismeretes, „Európa déli és nyugati részén el van

terjedve". Ezt az utóbbi állítást a Phlomis pimgens-vQ s a Hypecoum

caucasicum-rií sem lehet elfogadni, hanem csak a Phlomis herba-venti és

Hypecoum pendulum-ra. vonatkoztatva.

Eladó a Prut folyót jelölte meg mint fontos növénygeografiai

válaszvonalat, melynek mentén számos növény éri el nyugat felé elterjedési
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határát, bár czikkében más helyen s mai eladásában hajlandó megengedni,

hogy 1—2 faj átlépi kissé nyugat felé hatolva a Prutot vagy lejut a Dob-

rudsáig, de szerinte ez a Prutvonal növénygeografiai jelentségére nincsen

nagyobb befolyással, mert a fontosabb fajok itt érik el nyugati határukat.

Felszólaló ezzel szemben reánutat arra, hogy a Tuzson J. fel-

sorolásában foglaltak közül pl. a Tulipa Biebersteinii Moldovában, a Gypso-

phila trichotoma és altissima Galicziában, a Dianthus pseudarmeria Romá-

niában és Szerbiában, az Evonymus nana Moldovában, a Rhododendron

flavum (melyrl szerz más helyen Azalea pontica néven beszél) Galicziában,

a Serratula coronata L. (pro parte) Erdélyben fordul el, a Silene supina

és a Gypsophüa glomerata pedig egészen a Vaskapuig hatol ! A Corydalis

Marschalliana Romániában a Kárpátok egész lánczolata mentén, így

Sinaiában is elfordul, a mi valószínvé teszi az erdélyi adat helyeseégét

is ; ezenkívül ismeretes még Herczegovinából. A felsoroltakat ki lehet még

egészíteni olyan növényekkel, melyek a Balkán-félszigeten messze, több

hosszúsági fokkal nyugatabbra hatolnak a Pruth vonalától, nem is szólva

a Statice caspiáról, mely még Dalmácziából, Olasz-, Franczia- és Spanyol-

országból, tehát Európa legnyugatibb részébl is ismeretes.

Felszólaló kifogásolja a Crocus reticulatus S t e v. szerepeltetését

hazánkból. Összevetve a krimi (= Crocus Susianus M. B.) növény sárgásfehér

virágját a hazai növény (= Crocus variegatus Hoppé et H o r n s c h.)

kék és fehércsíkos virágjával, kitnik milyen tévedés csúszott be az újabb

irodalomba is.

Hogy a Rosa acicularis, Carex loliacea, Stellaria crassifolia, Trifolium

lupinaster stb. északi elterjedés növényeket keleti származásúaknak vegyük,

arra semmi bizonyítékunk sincs.

Nem tartja szerencsés gondolatnak, hogy a szerz illyriai íióravidék-

nek nevez oly területet (Moesia), melynek az „lllyria''-fogaIomhoz nincs

köze s így oly félreértésekre ad alkalmat, hogy jellemz illyriai növények-

ként szerepelnek olyanok {Rhododendron Kotschyi, Dianthus leptopetalus,

Achülea tomentosa stb.), melyek az „lUyria" néven összefoglalt területen

egyáltalában el sem fordulnak. Tévedésnek tartja, hogy a szerz az általa

felállított „Horvát-Szlavon ílórakörnyéket" oly növényekkel jellemzi, melyek

ott (Tuzson térképén : F. 2) egyáltalában el sem fordulnak. Ilyenek pl.

Spiraea cana, Lonicera glutinosa, Ribes pallidigemmum, Rhamnus fallax,

Digitális laevigata stb.

Jávorka Sándor szerint mostani ismereteink ellentmondanak az

eladó által felhozott geológiai és fejldéstörténeti hipotéziseknek. Az igen

kevés délnyugat fell jöv növényünkkel szemben úgy az Alföld és az

Erdélyi^medencze, valamint a Keleti Kárpátok növényeik nagy részét, melyek-

nek fajszáma talán százakra rúg, a Balkánról, a Fekete-tenger egész mel-

lékérl, tehát délk"let fell kapták. Az eltte felszólalónak megjegyzéseihez

még hozzáfzi, hogy a mit eladó dolgozatában a Festuca ambthystiná-ró\,

a vaginatá-TÓl, a Cuviera (Elymus) caput medusae-ról és a Polliniá-ról mond,

az mostani ismereteinkkel szintén ellenkezik. Mert az eladó szerint (az

579. oldalon) ezen fajok elterjedési területének körülbelül keleti részébe

esik az Alföld, holott pl. a Pollinia egész Indiáig terem. A Cuviera caput

medusae más, ugyanott felsorolt növénynyel együtt nem is terem az Alföldön,
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hanem itt a Balkánon és a Krim-félszigeten honos (egyesek szerint alfajnak

tartott) C. aspera terem. A Festuca vaginata pedig tlünk nyugatabbra alig

megy. A F. amethystina és vaginata egymás mellett való említése csakis

tévedés lehet, akár Hst elavult F. amethystiná-jit, akár Linné faját

gondolta is alatta az eladó.

T u z s n J. válaszában kiemeli, hogy az Andropogon gryllus-r&

vonatkozó megjegyzés nem helyes, továbbá, hogy a Prut folyó környéké-

nek növénygeografiai jelentségében közvetlen tapasztalatai öt megersí-

tették, i

3. P a á 1 Á. : A növények fényérzékelése ez. eladásában ismerteti

azokat az újabb vizsgálatokat, a melyek a fotopraesentatiós idnek a fény

ersségétl és színétl, továbbá a negatív reactiónak a hatófény mennyi-

ségétl való függésére vonatkoznak. Az eddigi elméleteket magyarázva,

vázolja a növények fényérzékelésének ez id szerint legvalószínííbb

elméletét.

4. H 11 e n d n n e r F. : A cser és a tölgy fájának megkülönböztetése

ez. eladásában szól a fák csersavtartalmáról, melynek reactiója egyes

esetekben a fák megkülönböztetésére használható fel. így a lúczfenyö fája

a vaschlorid telitett vizes oldatától megzöldül, míg a vörösfenyöé megfeketül.

A csersavas anyagoknak igen nagy befolyásuk van a fa tartósságára. így

például a gyanta nélküli tiszafa tartóssága a csersavas anyagoktól szárma-

zik. A cser és a tölgy fája között szintén a csersavas anyagok tartalmában

van a különbség. A cser fája a ferrisulfát vizes oldatától színét alig vál-

toztatja (csak piszkos folt marad vissza), míg a tölgy fája azonnal sötét

kék szín lesz. Ez a különbség még feltnbb, ha vakarékot készítünk a

fából s a kísérletet kémcsben végezzük. Az eladó a kísérletet be is

mutatja.

A növénytani szakosztály 1912 decz. hó 11-én tartott 181-ik ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Mágocsy-Díetz S., jegyz : M o e s z G.

1. Mágocsy-Dietz S. elnök bejelenti, hogy Klein Gy. elnök

távolmaradását kimentette.

2. Textoris Izabella ^Florisztikai adatok Túrócz vármegyébl"

ez. dolgozatát Jávorka S. terjeszti el. (Megjelenik.)

Mágocsy-Dietz S., Schilberszky K. ésThaisz L. öröm-

mel üdvözli a szerz botanikai munkálkodását.

3. Jávorka S. „A Trichophortmi génusz fajai hazánkban'^ ez.

eladásában három fajról szól. Mig évtizedekkel ezeltt a Irichophorum

aljnnum és a Trichophorum „caespitosum" hazai elfordulása jóformán

kétséges volt, a múlt század 80-as évei óta a T. alpinum (= Eriophorum

alpinum) vasmegyei és Ferttó melléki elfordulása, majd a T. oliganthum-

nak (= 2\ atrichum és részben caespitosum) Liptó és Szepes megyében

való elfordulása bizonyossá vált. A Magy. Nemz. Múzeum példányainak

átvizsgálásakor kiderült, hogy a harmadik középeurópai faj is megvan

^ A jegyzkönyv e részéhez fzött észrevételeimet lásd 207. oldalon.

T u z s o n J.
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hazánkban. Ez a T. austriacum Palla (= T. „caespitosum"), melyet

Szepesváralja közelében (Baldóczon és Sivabradán) Hazslinszky és

Kalchbrenner gyjtött. A T. alpinum elkerült a Magas-Tátrából is,

a hol Scherffel Aurél találta a Nagytarpataki völgyben.

Majd bemutatja az északamerikai Scirpus atrovirens Muh 1-nak

azt a példányát, melyet 1879-ben S t e i n i t z gyjtött a budapesti Angyal-

földön, a hol azóta bizonyára kiveszett. Steinitz példánya a Magyar N.

Múzeum gyjteményében van. Középeurópából H ö c k csak Mannheim és

Goldap melll közli, az 1892. és 1909. évbl.

T u z s n J. az Eriophorum alpinum dunántúli elfordulását érdekes

alpesi reliktumnak tartja. A Trichophorum génuszról az a véleménye, hogy

az az Eriophorumnak algénusza is lehet, illetleg gondosan elbirálandónak

tartja, hogy vájjon indokolt-e az egymáshoz átmenetesen kapcsolódó Scirpus

és Eriophorum génusz közé egy harmadikat közbeiktatni.

Jávorka S. a mellett érvel, hogy a Trichophorum különválasztandó

az Eriophorumtól.

4. BlattnyT. „ Ujabb adatok a Syringa Josikaea elterjedéséhez"

ez. dolgozatát Thaisz L. terjeszti el. (Megjelenik.)

T h a i s z L. hozzáfzi, hogy a Syringa Josikaea 35 termhelyét

ismeri. Ujabban megtalálta Galicziában is a Strij folyó völgyében. Karls-

dorf község mellett, két ponton.

5. P a á 1 A. „A sötétben képzd chlorophyllról tart eladást. Az
eddigi vizsgálatok eredményeinek összeállításából az látszik, hogy az

alsóbb rend növényeknél (algák, mohok és a Pteridophyták nagy része) a

chlorophyll sötétben is képzdhetik, a Pteridophyták más részénél és a

Gymnospermák egy részénél ez a lehetség korlátoltabb, mig végre a leg-

felsbb rendeknél (Cycadeae, Angiospermae) a chlorophyll általában csak

a fény hatására képzdik. A fény tehát nem általánosan szükséges fizio-

lógiai kelléke a chlorophyll képzdésének. A sötétben képzdött chlorophyll

azonban kárba vész, mert az asszimiláczióhoz fény kell. A felsbb rend
növényeknek az a tulajdonsága, hogy a chlorophyll csak világosságon

képzdik, alkalmazkodásnak tnik fel, mint biztosíték a hasznavehetetlen

chlorophyll képzdése ellen. Másrészt pedig ugyancsak a felsbb rendeknél

a chlorophyll képzdése nagyon közel áll az ingerfolyamatokhoz. Ez a

sajátság választja el egymástól azokat a növényeket, a melyeknél a sötétben,

is képzdik a chlorophyll, azoktól, a melyeknél csak világosságon képzdik.

Mágocsy-Dietz S. az ingereknek a chlorophyll képzdésénél

nagy jelentséget tulajdonit. Megvizsgálván a Thecaphora gombától meg-

támadott Convolvulus arvensis magvát, abban a szikíeveleket zöld szineknek

találta. Ez a zöld festék azonban nem egészen azonos azzal, a melyik a

napfény hatására keletkezik. Mások is ilyen eredményre jutottak. Bár mind-

két zöld festék chloroplasthoz van kötve, kérdés, tud-e az inger folytáa

keletkezett chlorophyll asszimilálni? Pinczében, teljes sötétségben is kelet-

kezhetik chlorophyll. Ezt bizonyítja az a tény, hogy ilyen helyen zöld

moszatsejteket talált. A pincze sötétsége olyan volt, hogy a fényérza

papiros fél óra alatt sem változott.

Schilberszky K. is azon a véleményen van, hogy a chlorophyll

képzdéséhez inger is kell. Ezt bizonyítják például azok a keresztesvirágá
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növények, melyeket az Albugo candida gomba támad meg. Az ilyen gazda-

növényeken gyakori jelenség a szirmok elzöldülése. Az Aphisk és más

élsködk szintén okoznak elzöldüléseket.

Augustin B. megfigyelte, hogy egy barlangban a villamos lámpák

közelében szép zöld mohaprotonema-tenyészet fejldött. Ezért felveti azt a

kérdést, nincs-e az alsóbbrendüek chlorophyHképzödése a meleghez is kötve ?

Mágocsy-Dietz S. szerint a chlorophyll képzdésének több fel-

tétele is van. Függ a táplálóanyagok minségétl, de függ a hmérséklettl

is. A tanlállámpa fényénél a chlorophyll tud asszimilálni.

6. M e s z G. „Két érdekes homoki csészegombáróV' tart eladást.

(L. 196. old.)

7. Schilberszky K. bemutatja egy fzfának {Salix álba) gyö-

kerét, a melyen sérülés következtében, a sérülé.s helyén keletkezett callus

szövetbl rendkívül dús adventiv gyökérzet fejldött.

Bemutat továbbá oly almafavirágoí, melynek csészéje jelentékenyen

ellombosodott (phyllodia).

Bemutatja a Venturia pirina Aderh. konidiumos alakját, a Fusi-

cladium pirinum-oi, mely egy kerti körtefajta vesszin nagyobb mérték

varas betegséget idézett el.

Végül bemutatja a Berberis vulgáris boszorkányseprjét, a mely

eltorzulás az Aecidium Magelhaenicum B e r k. rozsdagomba hatásának

következménye.

8. M e s z G. tájékoztatja a szakosztályt a Fiúméban létesítend

magyar kultúrház fell, és ezzel kapcsolatban elterjeszti a szerkesztbizott-

ság következ indítványát

:

„írjon fel a szakosztály a Társulat választmányához és kérje, hogy

intézzen föliratot a közoktatásügyi kormányhoz a végett, hogy a felépítend

fiumei kultúrházban egy magyar Quarnero-kutató intézet is helyet nyerjen,

illetve annak keretében tudományos vezetés alatt létesíttessék.

Küldjön ki a szakosztály háromtagú bizottságot, mely egy ilyen

szerény méret intézet tervezetét és költségvetését az állattani szakosztály-

tól kiküldött bizottsággal közösen elkészítse, hogy ezt a Társulat választ-

mányához intézend átirathoz, mint a két szakosztály kívánságát mellékel-

hesse. E tervezet szolgálna alapul a választmánytól kért és a kultuszminiszterhez

intézend felirathoz.

Kérje meg a szakosztály a választmányt, intézzen átiratot a Tudo-

mányos Akadémia harmadik osztályához, a Tud. egyetem bölcsészeti kara

hoz és az érdekelt társulatokhoz (Adria-egyesület, Földrajzi társaság. Föld-

tani társulat), melyben azokat hasonló felirat benyújtására kérje.

Válassza meg a szakosztály ezen indítvány tárgyalására a három-

tagú bizottság tagjaivá : FilarszkyN., Kümmerle J. B. és Tuzaon
J. urakat."

A szakosztály az indítványt egyhangúlag elfogadta.


