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típusait, Iffaz azonban az is, hogy ezen egj'etlen jelenségbl
határozott, messzemen következtetést nem szabad levonnunk,
de mindenesetre felkeltheti azt a kérdést, hogy vájjon a mai
Egyszikek sein nem inkább a villás érelágazás volt-e az ural-

kodó, amelybl a párhuzamos erezet egyik típusa talán a 2-ik

ábrában látható sor szerint is kialakulhatott. Ezt a gondolatot

nem tartom lehetetlennek.

Az sem lehetetlen, hogy ez az elágazás valami ismeretlen

okból történt teratológiai eset. Mindenesetre érdekes és érdemei
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volna az Egyszikek levélerezetét e tekintetben megfigyelni, nem
fordul-e el többször ez a villás érelágazás, mert ha igen, akkor
az az elbbeni feltevést látszana igazolni annyival is inkább,

mert hiszen már többen is hozták a mai egyszíkeket szárma-

zástani összefüggésbe az említett villás érelágazású sorozattal.

Mindenesetre akár mint teratológiai, akár atavisztikus jelen-

ség, a megemlítésre érdemes.

(A növ. szakosztály 1918. évi január hó 9-én tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.

Fekete L. és B 1 a 1 1 n y T. As erdészeti jelentség fák és

cserjék elterjedése a magí/ar állam területén. I. 1— 793. old., 18

mümelléklettel és szövegközötti rajzokkal; 11. 1— 150. old.. 5 tér-

képpel. A ni. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványa. Nyomt.

Joerges A. özv. és tía cég Selmecbányán.

A munka közel 160, hazánkban shonos fás növényfaj hazai

földrajzi elterjedését tartalmazza ; még pedig fcélja az, hogy különösen

az erdészetileg fontos fajok hazai elterjedését ismertesse behatóan.

Egy ily munka megírására való törekvés nálunk már régibb

kelet, azonban e szándék megvalósulásához a dönt impulzust az

erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetkezetének 189.)-ban Bécs-

ben tartott els kongresszusa adta meg. Ezen határozták el, hogy az

egyes ott képviselt államok területére vonatkozólag írassék meg a fenti

címben kifejezett munka. Ehhez a m. kir. földmivelésiigyi minisztérium

1896-ban járult hozzá és a munkálatok csakhamar meg is indultak.

Eleinte csupán önként jelentkez erdészeti tisztviselk végezték a
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helyszíni megállapításokat, késbb azonban a minisztérium erdészeti

szakembereket rendelt ki külön, csakis e munkálatok végzésére és

ezek vezetésével Fekete Lajost bízták meg. A munkálatok ettl

fogva kiterjedtebb alapon és szaporábban folytak, amiben nagy érdeme

volt gróf Ambrózy István dr. frendiházi tagnak, aki 1899
április 24-én a frendiházban ez ügyben tett felszólalásával nagyban

elmozdította a mii létrejöttét.

BlattnyT., Fekete L. szerztársa csak késbb. 1907-ben,

sorakozott a megfigyelk csapatához: azonban az 1905-ben befejezést

nyert adatgyjtés, amely 35 ezer növényföldrajzi adatot eredménye-

zett, még nagyon sok kiegészítésre szorult úgy, hogy Blattny,
Fekete L. mellett, nem csupán az adatok feldolgozásában vett részt,

hanem a fenti idtl 1912-ig az ország nagyrészét beutazva, a'z

addig rendelkezésre álló nyers anyagot ellenrizte, kiegészítette 'é's

ezáltal egyúttal megszerezte azokat a tapasztalokat, amelyek öt kiválóáh

alkalmassá tették arra. hogv Fekete Lajosnak, aki eirv hosszú embéí'-

életen át a legszívósabb szorgalommal munkálkodva ugyanezen a teVeii,

rendkívül gazdag tapasztahitokkal bírt, a sokaktól gyjtött anyagnlík

egységes feldolgozásában segíttársa legyen.
>i.vjii:ai

A vaskos munkát 1913-ban nyomtatták ki, s így e^.'az, Efae-

szeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szöveiségének 19Í4
,
nyaiiáii,

Magyarországon tartott kongresszusa alkalmával készen is, voít; a

német kiadás pedig 1914-ben szintén elkészült. A ni ííibocáátasát",

szétküldését azonban a háború kitörése megakasztotta, ugy,. hogy' az

tulajdonképen csak 1917 végén adatott át a nyilvánosságnak, amit

maga Fekete Laios már nem is ért meg. ,
i i

A munka elszavában és bevezetésében, a ,|jnyii|ka, kidolgozásá-

nak története, a követett irányelvek és módszerek,, vajift{ji^^^,|lej]j'j,:ív.

Ezután következik az egyes fa- és cserjefajok, ,h5^Zi;iJ,j(í)](-§4'j|et^^éí'p

vonatkozó adatok felsorolása. Még pedig azi^l^ ,,vi^^^j^^e§;,,föl(}|raj^i

elterjedése az egyes fajok szerint (41— 156. jOld,),, maga.ss^gi; ekeíje,-

dése pedig külön-külön a következ földrajzi e^ységek_,jSzer.Ínt
:, ,,.,.,,^

I. Északnyugati Kárpátok. II. Középkárpátok. III. Eszak-kelfti

Kárpátok. IV. Keleti Kárpátok. V. Déli'iKárpátokí /YÍj' Délrnagj'ar-

országi Hegyvidék. VII. Biharhegység.,
, VUL' Magvíir, iKö/^épbegység.

IX. Szigethegyek. X. Balatonmelléki Do;rabviidéki XI. Dun^a-ljfáva

közti Alpok. XII. Dráva-Adria közti .Alpok.,MXIILiEí«áélyi.M6de(9£e.

XIV. Nagy és Kis Magyar Alföld. :j;ii,r,:i mi NÍinIilíVivi-'iVo,i '\ : m-sJ. .)•..

,

Hogy a mü milyen kiterjedni ' /i'észletefe i adatgyjtés eredménye,

arról különösen egyes érdekesebb, fóntosal>biiva^y'ak; ország nagyobb
területén szétszórtan növ fajoMjiniint pl. a. t\staíí\.{TawusbarcataL.),

a magyar tölgy (Quercns cow/feHr* Kit.); a' d;esztenyefa {Cdstanáa

satLia Mi II.), Jóaik-d-orgoirjiísk (Syringa -Jogíkeiea Ja,' óq.) elterjedéséi-

nek leírásából gyzdhetünk meg, nemfenlönben a ínagássági' elterje-

dés leírására vonatkozólag la II: kötetbe 'foglalt táblázatokból, -neve-

zetesen pedig az egyes i táblázatok 1 második sorában feltüntetett 'iragíy

számából az adatoknak. ,iwi> üv i;' - ,, úiixi

Botanikai Közlemények. 1—3. füzet. 6
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A 15 nitnelléklet nagyobbrészt eredeti fényképfelvétel alap-

ján mutatja hazánk szebbnél-szebb erds tájainak egy-egy részletét.

A három diagramm-tábla egyike (533. old.) a fbb fafajok tenyészeti

határait tünteti fel a Biharhegységben. mely egyrészt az Alföld, más-

részt az Erdélyi Medence hatásait tárja elénk ; másika (704. old.) a

bükk és a lucfeny elterjedését mutatja fbb hegységeink magas-
latain: harmadika pedig (7(''5. old.) az erdt alkotó fafajainktól elfog-

lalt öveket tünteti fel nagyobb hegységeinkben. A II. kötet végéhez

csatolt üt térkép úgy erdészeti, mint tudományos szempontokból is

igen fontos növényföldrajzi vonalakat tár elénk. Az I. térkép a fen-

tiekben felsorolt hegyrajzi felosztást (1

—

XIV.) tünteti fel: a II. a

lucfeny [Pívea cxcelftit Lk.), jegenyefeny [Abies alhn Mi II.) és a

tiszafa (Taxus hacvatd L.) elterjedési határait: a 111. térképen az

erdei feny [Pinus siiveslns- L.), veresfeny [Larix decidua Mi 11.),

cirbulyafcny (Piii/ifi re'mbra L.) és feketefenyö [Pinas nü/ra Arn.)

hazai elterjedési határait találjuk meg: a IV- en a bükkét {Fagtis sil-

raticti h.) és a havasi égerfáét [Ahnis uiridis DC.) : az V. térképen

pedig a molyhos tölgy [Quercus lanuginosa (Lam.i Thuill.], a

magyar tölgy (Q. confcrta K i t.), a csertölgy [(^. rerris L.), a gesz-

tenyefa (Castanea sativa Mi II.), a keleti gyertyán (Carpiuus orien-

tális MillJ, a vénicfa {Ontrija carpinifolia Scop.), ezüstlevelü hárs

(Tilio tviniiitosa Mönch), a feketegyüríí juhar (Aro' tataricum L.).

a tompalevelü juiiar {Acer obtusatum W. et K.), a háromujjú juhar

i Aiur moiisi>tjss»l(inuin L,), a virágos kris {Fraxinas ornus L.), a

téli magyal i^Ilex aquifolium L.j, a közönséges orgonafa [Síjringa

vulgáris L.) és a Jósika-orgonafa (Syrivga Josikaea Jacq.) elterjedése s

termhelyei vannak feltüntetve.

Hogy e növényfíiidrajzi vonalak tudományos szempontokból is

mily fontosak, azt a felsorolt fás növények felemlítése után felesleges

volna részletesen tárgyalnom. Nagy része ezeknek a fáknak és cser-

jéknek oly fontos növényföldrajzi vezérnövény, hogy elterjedési hatá-

rának ismerete az ket kísér növényfajok és szövetkezetek egész

sorára és igy igen fontos növényfíildrajzi területegységekre vet

világot.

A munka több. általános fejezetet is tartalmaz, ilyenek : a

kzet, a kitettség,- a légáramok, a földrajzi szélesség és hosszúság, és

a hegységi kii ma befolyásai az egyes fafajok tenyészetére (1. 705—
720. old.). Továbbá az ember beavatkozásának befolyásai a hazai

erdkre : a nvényföldrajz ujjmutatásai és a mesterséges erdtelepítés,

mely fejezet egyik igen fontos konklúziója az, hogy „az erdgazda-

sági célt elssorban bennszülött fafajaink felkarolásával kellelérnünk".

Ebben a fejezetben írta le az Alföld szivében végzett erdtelepítési

tapasztalatait Kiss Ferencz, a Delíbláti futóhomokon tapasztal-

takat Ajtai Jen, a Karszton tetteket pedig Nyitray Ottó.

A munka keretében más szerzktl megjelent részletek között

találjuk .Jávor ka Sándor cikkét (I. 145. old.), melyben az

Eiicacíuie-cíicÚAiX hazai fajait írja le szisztematikai és különösen növény-

földrajzi szempontokból.
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Xem kevésbbé fontos fügceléke a miinek az, mely az I. kötet

76!t. oldalán kezddik és helyesbít megjegyzéseket tartalmaz:

Kerner A. Die VegetationsierhnUnissc des niittUre)i tóul östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenhiugens" (Osterr. bot. Zeitschr.

1867— 1879) ciniíi. valamint P a x F. Grnndzüge der Ppanzenver-

bieitung in den KariKÜhen" (E n g 1 e r - D r u d e, Die Vegetation der

Erde I. és X.) cimíí munkák adataihoz.

Összességében a munka a magyar Üóra kutatóinak igen értékes

adatokat szolgáltat. Er3deti megfigyelési eredmények igen gazdag

tárháza, amely anélkül is, hogy felölelné a magyar botanika összes

orisztikai irodalmi adatait és ;> nélkül, hogy belebocsátkozna a varie-

tások és formák elterjedésének boncolgatásába, önmagában igen fontos

forrásm.

Hogy az erdészeti kísérleti állomások elbb említett nemzetközi

szövetkezetében képviselt államok eleget tettek-e már, hasonló módon,

az 1893-ban hozott határozatnak, azt nem tudom, illetleg más állam

területérl szóló, idevonatkozó dendrológiai mii. tudomásom szerint

a könyvpiacon még nem jelent meg. így a magyar erdészet ezt a

nehéz és eredményeiben mind gyakorlatilag, mind pedig tudományos

szempontokból fontos feladatot legelsnek és igen szépen oldotta meg.

TuzsoH János.

(A növ. szakosztály 1918 május 8-án tartott ülésébl.)

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.^
(Rovatvezet : KCmmkele J. IJél.v.)

rt) Hazai i r o d a 1 ni.

Ajtay Jen: A delibláti kincstári homokpuszta ismertetése. Be-

schreibung der iirarischen Sandpuszta Deliblát. Budapest, 1914. Pátria-

nyomda 86 old. 8°.

A u g u s t i n Béla dr. és Darvas Ferenc dr. : Gyógy-

növény termelési utasítás. 1. füzet. A Ricinus termesztése. A m. kir. Föld-

mivelésügyi Minisztérium támogatásával kiadja a m. kir. Honvédelmi Minisz-

térium Hadsegélyz Hivatala. Budapest, 1917. Pátria-nyomda. 8 old. Kis

-adrét. — A folytatás a következ címmel jelent meg: Ütmutatások gyógy-

növények termelésére. 2. szám. A borsosmenta. 4 old.; 3. szám. A fodor-

menta. 4 old.: 4. szám. A citromf. 4 old. 8°. Budapest, 1918. Uránia könyv-

nyomda.

B e r n á t s k y Jen dr. : A magyar ehet és mérges gombák. —
Erdészeti Kísérletek. XIX. évf. 1917., 147—173. old.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vany hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénytannak miuden ágáia. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent
közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közle-
mények forrásáról t értesíteni szíveskedjenek.
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