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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

I. KÖTET. 1902. 3. FÜZET.

Ifj. Entz Géza: A Ouarnero Peridineái.*

(Hat tábla eredeti rajzzal.)

A Quarnero és Quarnerolo planktonjának egysejt szervezetei közül a

Peridinea-k és Silicoflagellata-k jegyzékét óhajtom közölni. Behatóbban a Peri-

dinea-kkal foglalkoztam, mivel azonban a Peridinea-k állandóan bizonyos Bacil-

lariacea-k társaságában fordulnak el, ezeket is közlöm, jóllehet a rendelke-

zésemre álló irodalom meghatározásukat csak részben engedte meg.

Stein** az Arthrodel Flagellata-kat tárgyaló — fájdalom, csonkán

maradt — munkájában a Ouarneroból is bemutat 8 fajt, külön az Adriából

pedig négyet, melyeket a Pyrgidium mitra Stein kivételével megtaláltam.

Cori és Steuer*** 1901— U)02-ben a Triesti öböl planktonjának évi czik-

lusát vázolja fbb vonásaiban és phaenologiai szempontból ad általános tájé-

koztatást, de a fajok elsorolására nem terjeszkedik ki.

Vizsgálataimat Dada y-nak 1893-ik és 1894-ik, P a n t o c s e k-nek pedig

1897-ik évi a Ouarnero különböz pontjairól származó anyagán, valamint

Lussin-Sziget melll a Quarneroloból származó saját gyjtésemen végeztem,

melyek februárius, márczius és június kivételével az évnek minden hónapjára

kiterjednek ; megjegyzem azonban, hogy gyjtéseim gazdag eredményét még

csak részben vizsgálhattam át.

Följegyeztem — a Sarcodinakat és Ciliatákat nem tekintve —
62 Peridineát,

3 Silicoflageilatát,

31 Bacillariaceát,

1 Protococcaceát,

melyeknek elsorolását értekezésem végén közlöm. Ki kell emelnem, hogy a

Peridinea-k fajszáma rendkívül változó a szerzknek faj-értelmezése szerint,

mert míg egyesek például 40 Ceratium-fa.it, mások 4—6 Or//wm-formakört

különböztetnek meg. Elsorolásomban az utóbbiakhoz csatlakozom.

Az ismertetett Peridinea-fa']k legnagyobb részben megegyezk K 1 e b s,

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi februárius 12-iki ülésén.

** Ezen értekezésben külön el nem sorolt irodalmat lásd: ifj. Entz Géza:
»Adatok a Peridineák ismeretéhez«. Math. Term. Tud. Értesít XX. kötet, 2. füzet.

*•* Zoologischer Anzeiger Bd. XXIV. Xr. 637 és Bd. XXV. Nr. 671.

64i*
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Entz, Daday, Schrder *-tl a Nápolyi-Öbölbl, Gourre t-tl és mások-

tól a Földközi-Tenger különböz pontjairól elsorolt fajokkal. De találtam

néhány az Atlanti-Oczeánból leírt fajt, illetleg alakot is. A változatok (varie-

tates) is legnagyobb részben közösek a földközi-tengeriekkel, a mi valószí-

nvé teszi, hogy a Ouarneronak azonos Peridinea-i vannak a Földközi-

Tengerrel, vagyis ha Lohmann** nézetét a Mediterrán-Tenger pelagikus

éllényeirl elfogadjuk, akkor a Ouarneronak is kevert planktonja van, azaz

úgy a guineai tengeráramlás melegvízi, mint az északi és déli egyenlíti

áramlás hvösebb vízi alakjai élnek benne.

Jellemz a Ouarnerora, mint melegviz tengerre az, hogy planktonjá-

ban a fajok száma sok, e mellett az egyedek száma aránylag kevés. Kivé-

telt tesznek a Bacillaria-i'élek közé tartozó Rhizosolenia-k és Chaetoceras-ók,

melyek, mint C o r i és S t e u e r is kiemelik és magam is tapasztaltam, novem-

berben, különösen pedig áprilisban töménytelen mennyiségben jelenkeznek a

fölületi vízrétegekben úgy, hogy nagy tömegüknél fogva ezek teszik a plank-

tonnak primordiális táplálékát. Ilyenkor a hálóval szrt próba valóban »limo-

nata«, mint a triesti hajósok nevezik, azaz limonádészer a benne lebeg

sok pelagikus szervezettl. Ilyenkor a megnevezett Bacillaria-iélék nagy töme-

gében csak elszórtan akad egy-egy Peridinea vagy egyéb apró szervezet.

A Peridinea-k közül a planktonnak leggyakoribb és legállandóbb alkotó-

részét az egész évben gyjthet Ceratium-ok teszik, melyeknek a melegviz

tengerekre jellemz nagyméret variálása a Ouarneroban is észlelhet, ámbár

talán nem olyan nagy mértékben, mint a Nápolyi-Öbölben. Variálásuk

több irányú ; variál a pánczél fölületének a minsége, az egész test és külö-

nösen a karok nagysága, a test alakja, a karok meg a szarv iránya és a

testhez való hajlása.

A pánczél fölületének minsége a fajokon belül különböz lehet : míg

valamelyik faj egyik példánya sírna, a másik tarajakkal és tüskékkel díszített.

Fleg S t e i n, Schilling és F o 1 g n e r vizsgálataiból, valamint saját tapasz-

talatomból tudom, hogy tavaszszal a cysta-ból kibúvó — tehát fiatal — édes-

vízi Ceralium-ok pánczélja sima, ilyen az édesvízi és tengeri Ceratium- oknak

oszlás után kiegészítd része is. Ha az oszlásból kikerült felemás pánczélú

Ceratium még mieltt új pánczélrésze elérte volna a réginek díszítését, ismét

megoszlik, az egyik oszlási egyed egészen sima pánczéllal tnik ki, azaz

olyan, mint a cysta-ból kibúvó fiatal Ceratium. Ilyen rendesen kis test, tömött

plazmájú alakokat nagyobb mennyiségben, fleg deczemberben és januáriusban

a C. furca var. balticum-on (6. és 9. rajz), C. fusus-on, C. tripos macroceros-on

(15., 16. rajz), C. tripos gracilis-en. (33., 34., 35. ábra) figyeltem meg. Az

ilyen C. tripos gracihs-en a spirális barázda még nem követhet egész lefu-

tásában (34. rajz), hanem csak a száj antapicalis kar melletti szögletében

észlelhet kezdetben és úgy látszik, hogy fejldése lassan elre haladva kerüli

meg." a testet. A vékony pánczélon nem egészen szabályosan ferde sorokban

* Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. 14. Heft 1. u. 2.

** Archív für Protistenkunde. Bd. I. Heft I.
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rendezked pettyek láthatók, a tlük szabadon hagyott mezn utóbb jelennek

meg a centrifugális vastagodások, tarajok és léczek, mint az idsebb kornak

a jelei. A léczek hosszabb vagy rövidebb hullámos pályákban futnak (4., 5.,

10., 11., 12., 25., 31. rajz), vagy pedig bizonyos meghatározott rend szerint

rendezked sokszög tereket zárnak be, pl. a C. tripos macroceros inaequa-

Iis hátoldalán (20. rajz).

Minkievicz* a Fekete-Tengerbi a Ceratium furca évszaki más-

formaságáról tesz említést ; ezt a másformaságot — bár nem éppen olyan

feltnen — magam is megfigyelhettem (2—5. rajz) és azt tapasztaltam, hogy

a C. triposn&k (40., 41., 44., 45., 46., 47. rajz), C. candelabrum-nak (37., 38.,

39. rajz) is van ilyen évszaki dimorphismusa, a mennyiben a januáriusban

és deczemberben gyjtöttek általában véve rövidebb karúak és szarvúak. Ez

különösen a C. tripos macroceros-on és C. tripos arcuatum-on feltn ; olyanok

a téli alakok, mintha még nem érték volna el karjaik és szarvaik a kifej-

lettekre jellemz nagyságot. Télen a C. tripos-n&k azon alakjai gyakoriabbak,

(29., 30., 33—36., 41., 44., 47. rajz), a melyeket Cuhn** az Atlanti-Oczeán

hvösebb viz déli és északi egyenlíti áramlásából jegyez föl, míg nyáron

azok gyakoriabbak, melyeket a melegebb viz guineai áramlásból ismertet,

így a C. tripos macroceros-n&k szétnyílt karú alakjai (patentissimum 42. rajz),

rendkívül hosszú karúak (longissimum 43. rajz), a gibberum (24. rajz) és

armalum (45. rajz) hosszú karú és szarvú alakjai. Ezzel szemben a C. fusits-on

azt találtam, hogy deczemberben és januáriusban vannak leghosszabb alakjai.

A C. furca baltica, C. candelabrum-, C. tripos macroceros- és macroce-

ros inaeqnalis-on másféle sajátságos dimorphismust észleltem. Ugyanis ezek

legtöbb példányának apicalis szarva nagyon hosszú és hegyesebb vagy tom-

pább csúcsban végzdik, vagy egyenesen lemetszett, de egyeseknek az apicalis

szarva amazokénál jóval rövidebb, vége pedig a kürt szájához hasonlóan kiszéle-

sedik (9., 38. rajz) ; ez a sajátság mint » Adatok a Peridineák ismeretéhez

«

czím értekezésemben is jeleztem és miként a mellékelt 9. rajzból világosan

látható, azokon a példányokon van meg, melyek ideiglenesen lánczolatban

voltak egymással összekötve.

A karoknak és a szarvnak ellaposodását és a tarajlemezeknek ers kifejl-

dését csak néhány esetben észleltem, így aC. furca-n (1. és 3. rajz), a C. tripos

macroceros-on pedig a karok végeinek azt a ellapulását, a melyet Schröder
a calviceps-ntk nevezett alakon írt le. Olyan elágazó karú Ceratmm-okat, mint

a mink a Nápolyi-Öbölbl ismeretesek, nem találtam.

Mivel a Ceratium-ok teste jobb-bal irányban részaránytalan, továbbá a

háti és a hasi oldal is különböz, a testen pedig nagy függelékek, a karok és

szarv vannak, a test növekedése közben nagyon könnyen állhat el az egész

testnek vagy a karoknak a csavarodása. Amaz alakok, melyeknek háti oldala

ersen pánczélozott, vagy egyébképpen ersebben fejldött, az ers háti oldal

szorítja a gyengébb hasi oldalt, úgy, hogy az egyre jobban behorpad ; ennek

Zoologischer Anzeiger Bd. XXIII., Nr. 627.

Cuhn: Aus den Tiefen des Weltmeeres. 1900. pag. 70—73.
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következtében az antapicalis rész kidomborodik, a karok és a szarv követik

ezt az eltorzulást és még feltnbbé, kirívóbbá teszik
;

pl. C. tripos gibberuni

(24—28. rajz), C. tripos macoceros inaeqiialis (46—47. rajz).

Az antapicalis rész fejlettsége befolyással van a rajta végig futó taraj-

lemezek kifejldésére. A homorú, sík és gyengén domború antapicalis rész

Ceralium-okon (C. fusus, furca, candelabrum, tripos macroceros, tripos

macroceros inaeqiialis) a hasi kivágás az antapicalis karra húzódó taraj-

lemezekbl alkotott csrbe nyúlik ki, míg a kidomborodó vagy pedig ívben

hajló antapicalis rész Ceralium-oknak (C. tripos, tripos gibberuni, tripos

arcitatu ni, tripos gracilis) a hasi kivágása félkörben záródik el és nem húzódik

rá az antapicalis karra, tarajlemezei pedig nagyon kicsinyek.

A Ceratium-oknak több irányban haladó variálása olyan, hogy az alakok,

változatok (varietates) és fajok legnagyobb részét a közvetít alakok egész

sora kapcsolja össze. Ez az oka annak, hogy megtaláljuk a legszélsbb, leg-

eltérbb alakok közötti összefüggést, ha valamely kevert jellemvonású alakból

indulunk ki, mert a legszélsbb eltérések is csak különböz irányú differentiáló-

dásra, különböz növekedésre vezethetk vissza.

Mondhatnám kezdetleges vagy si típusa a Ceratium-oknak az indifferens

C. furca baltica keskeny alakja (6. rajz), melybl mint csomópontból ki-

indulva vezethetk le a többi alakok. A C. furca-nak (1—5. rajz) teste

karcsú, apicalis szarva zömök, karjai pedig megtartva párvonalas haladásukat,

hosszabbak és ersebbek, mint a törzsalakbeliek. A C. furca-hoz csatlakozik

az igen hosszúra megnyúló C. fusus-sorozat, másrészt pedig a Quarneroban

meg nem figyelt ellapuló apicalis szarvú C. gravidum, mely, ha szabad e

kifejezéssel élnem, csak ellaposodott alakja a C. furca-nak. A C. furca alak

körébe tartozhatik a C. digitalum is. A karoknak fokozatos csúcs felé való

görblésével és megnövekedésével a C. furca baltica-hoz csatlakozik folytonos

átmenettel a C. tripos alaksora (13—36., 40—47. rajz) és a C. candelabrum

(37—39. rajz). A C. tripos fleg két irányban egyénül ki, ú. m. egyrészt

antapicalis részének ívalakban való kifejldésével, majd kidomborodásával,

karjainak megnyúlásával, vagy röviden maradásával a C. arcuatum, gracilis

gibberuni, limulus (21—36, 44., 45. rajz) sorozathoz, másrészt pedig kar-

jainak ers kifejldésével antapicalis részének sík, illetleg gyenge domború

voltával a C. tripos macroceros sorozathoz (13—20., 40—43., 46.,« 47. rajz)

vezet, tömérdek változatával és sok alakjával, melyek karjaiknak irányával,

lefutásával és hosszúságával térnek el egymástól.

A C. candelabrum (37—39. rajz), a C. furca baltica (12. rajz) és

C. tripos macroceros (13— 14., 21. rajz) jellegeit egyesít kevert jellem-

vonású alakokhoz csatlakozik, de testének jobb-bal irányú megnyúlásával és

karjainak egyenes irányával élesen jellegzetes alak.

A Ouarnero Ccratium-ai legnagyobb részükben lassú és fokozatos átmenettel

kapcsolódnak össze és ezért apró eltérések lassú fokozásával, kulminálásával egyik

forma- körbl a másikba vezetnek. Két Ceratium azonban, t. i. a C. cande-

labrum és a C. tripos macroceros inaeqiialis — noha az utóbbi szoros

vonatkozásban van a C. tripos macroceros-szal — mégis több tekintetben
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különálló alak, st azt mondhatnók, meglehetsen nagy ugrással tér ki az

alakok sorából. Az ezeket a többiektl elválasztó köz annál feltnbb, mivel

a C. tripos macroceros-nak a C. tripos macroceros inaequalis csak ú. n.

alakja, úgy hogy itt egy faj változata és azon változat egy alakja között

áthidalhatatlan hézag van ; mert noha megegyez a két szervezet külseje, a

test általános alakja hosszú apicalis szarvával és az apicalis szarv felé

görbül karjai, az antapicalis rész tarajlemezeinek kifejldése, a hasi kivágás-

nak az antapicalis karra való húzódása, mégis annyira eltér a szorosabb

értelemben vett test körvonala, arányai, karjainak sajátságos és állandó

hajlása, a hátoldalnak sokszöglet tereket bezáró tarajlemezekbl álló díszítése,

hogy a két alak els pillantásra a legpontosabban különíthet el egymástól.

A Ceratiuw-oknak differentiálódó növekedésre visszavezethet variálása

két módon jelenkezik, ú. m. 1. egyes részek fokozatosan megnövekedve gyakran

szembetnen eltér alakokra vezetnek, de ez az elkülönülés lassú és olyan,

hogy általa az egész szervezet harmóniája zökkenés nélkül észrevétlenül

alakul át ; 2. olyan variálás, a meiyben a szervezet több részében csekély, de

egymással összefügg — correlativ — változás látszólag közvetít alakok be-

iktatása nélkül, hirtelen bontja meg a szervezet régi correlativ harmóniáját

és ezzel új correlatiót és harmóniát létesít. Ezért egy faj, változat vagy alak

megfelel E i m e r felfogásának és nem egyéb, mint a határozott irányban

haladó növekedés pályáján nyugvó pont, egyensúlyi helyzet, megállapodás.

A Ceratium-ok testének részaránytalansága okozza, hogy a növekedés

közben létrejöv csekély alaki eltolódások könnyen ismerhetk föl. A karok

és a szarv az elváltozást még nagyítva tüntetik el, úgy hogy általuk a

növekedés okozta olyan apró különbségek, a milyeneket más alakon, pl. gömb,

tojás stb. éppen az alak tulajdonságánál fogva észre se veszünk, vagy csekély

voltuk miatt lényegteleneknek tartunk, rajtuk, miután nagyítva caricatura

határozottságával tárulnak elénk, jelentseknek tartunk.

A Ceratium-ok ingatag alaki egyensúlya, azaz ama sajátsága, hogy rajtuk

a legkisebb megnövekedés aránylag nagy és könnyen fölismerhet változá-

sokat eredményez, oka szerfölött nagy és mondhatnám könny variálásuknak,

melyeknek fölismerhetsége az irodalomban szerepl tetemes fajszámukat is

magyarázza.

Elsorolásomban Lemmerman n-nak »Abhandlungen«, herausgegeben

vom Naturwissenschaftlichen Vérein Bremen, Bd. XVI. pag. 356—396

Schütt-öt követ osztályozását használtam.

Rövidség kedvéért a fajok mellett a Ouarnerot .4-val, a Ouarnerolot

5-vel, a hónapokat pedig, a melyekben észleltem, római számokkal jelöltem.*

* A nagyobb rajzokat (1—39.) Reichert obj. 8, comp. ocul. 4, a kisebbeket

pedig (40—47.) obj. 4, comp. ocul. 4, nagyításnál rajzprizmával készítettem.

Világosabb áttekintés kedvéért a rajzokat egyenlen irányítva készítettem, ezért 1—4.,

6— 8., 10., 12— 14., 20., 27. és 37. rajz úgy van készítve, mint mikor mélyített be-

igazításkor nézünk át a szervezeten.

[Az itt közölt rajzok a megjelölt méreteknél körülbelül Vs-al vannak kisebbítve.

Szerk.]
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Classis. Peridiniales.

1. Ordo. Gymnodinieae.

1. Fam. Pyrocystaceae.

1

.

Pyrocystis noctüuca Murray.

AJ IV. V. VII. IX.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. XI. XII.

Szórványosan állandóan elfordul.

2. Pyrocystis lunula Schiitt.

A) V.

B) IV. XI.

2. Fam. Gymnodiniaccae.

3. Gymnodinium diploconus Schiitt.

B) IV.

4. Spirodinium spirálé (Bergh) Schiitt.

B) IX.

2. Ordo. Prorocentrinae.

1. Fam. Prorocentraceae.

5. Exuviella compressa (Bail.J Schiitt.

AJ IV. V.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX.

6. Exuviella Lima (Ehrenb.) Schiitt.

BJ VII.

7. Prorocentrum micans Ehrenb.

A) IV. V.

B) IV. V. VII.

8. Prorocentrum scutellum Schrödcr.

A) IV. V.

B) VII. VII. IX.

3. Ordo. Peridineae.

1. Fam. Glenodiniaceae.

9. Glenodinium trochoideum Stein.

AJ IV. V.

BJ IV. V. VII. VIII. IX.

10. Glenodinium obliquum Pouchct.

AJ V.

3. Fam. Peridiniaceae.

1. Subfamilia Ceratiinae.

1 1

.

Heterocapsa triquetra Stein (?)

BJ V.

12. Pyrophacus horologium Stcin.

'AJ IV. V. VII. IX.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX XI.

13. Steiniella fragilis Schiitt.

BJ VII.

14. Protoceratium reticulatum (Clap. et

Lachm.J Schiitt.

AJ V.

BJ IV. V.

15. Ceratium fusus (EhrbgJ Duj.

A) IV. V. VII. VIII. IX.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. XI.

C. f. var. extensum Gourret.

» » » concavum Gourret.

» » » inaequalis Schröder.

16. Ceratium furca (Ehrenb.) Duj.

A) IV. V. VII. IX.

B) I. IV. V. VII. VIII. IX. XI.

C. furca var. balticum Möbius.

» » » pentagonum (GourretJ

Lemmermann.

Ez a var. széles és keskenyebb alak-

ban fordul el.

17. C. candelabrum (EhrbgJ Stein.

AJ IV. V. VII. IX.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. IX.

Két változatban, a zömökebb téli és

karcsúbb nyári alakban fordul el,

ez az, a melyet C. dilatatum-nak

nevezett Gourret.

18. C. tripos (MiillerJ Nitzsche.

AJ IV. V. VII. IX.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

C. tripos var.

arcuatum Gourret.

gracile Gourret.

gibberum Gourret.

macroceros Ehrbg.

macr. forma scotica Schiitt.

» » undulata Schröder.

» » patentissima Ostf. cl

Schm.

» » longissima Schröder.

» » massiliensis Gourret.

» » calviceps Schröder.

» » inaequalis Gourret.

19. Gouyaulax polyedra Stein.

AJ IV. V.

BJ IV. IX.

20. Gonyaulax polygramma Stein.

AJ IV. V.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. XII.

2 1

.

Gonyaulax spinifera (Clap. et Lachm .

)

Diesing.

AJ IV. V.

BJ IV. V. VII. X. XII.

22. Gonyaulax Jolliffei Murr. et Whitt.

BJ V.

23. Gonyodoma acuminatum (Ehrbg) Stein

.

AJ IV. V. VII.

BJ I. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

24. Gonyodoma sphaeriacum Murr. et

Whitt.

A) IV.

BJ VII.

25. Diplopsalis lenticula Bergh.

A) V. VII. IX.

B) I. V. VII. VIII. IX. XI.

26. Peridinium pellucidum (Bergh) Schiitt.

A) V.
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27. Peridinhun divergens Ehrbg.

A) IV. V. VII. IX.

B) I. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

28. Peridinium globulus Stein.

A) IV. V. VII. IX.

B) I. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI.

29. Peridinium Michaelis Ehrbg.

A) IV. V.

B) IV. V. VII. VIII. IX.

30. Peridinium trisiylnm Stein.

A) V.

B) I. IV. V. XI. XII.

31. Peridinium ovatum (Pouchet) Schütt.

A) IV. V. VII.

B) I. IV.

32. Peridinium herbaceum Schütt.

A) V.

33. Peridinium pedunculatum Schütt.

A) IV. V.

B) IV. V. VII.

34. Peridinium Doma Murr. et Whitt.

A) V.

35. Peridinium vexans Murr. et Whitt.

A) IV.

B) VII.

2. Subfamilia Podolampinae.

36. Podotampas palmipes Stein.

A) V.

B) V.

37. Podotampas bipes Stein.

A) V.

B) I. IV. V. VII. IX. XI.

38. Blepharocysta splendor maris Ehrbg.

B) V.

'

3. Subfamilia Oxytoxinae.

39. Oxytoxum scolopax Stein.

A) V.

B) IV.

40. Oxytoxum diploconus Stein.

B) IV.

41. Oxytoxum constrictum (Stein.) Schütt.

B) I.

42. Oxytoxum mitra (Stein) Schütt.

Stein említi a yuarneroból, én nem
találtam.

43. Oxytoxum sceptrum (Stein) Schütt.

A) X.

B) IV.

44. Oxytoxum tesselaium (Stein) Schütt.

A) V.

B) I. IV. V. XII.

4. Fam. Dinophysaceae.

45. Phatacroma Ceratocorys Entzjun.

Phalacroma- és Ceratocorys-alakban

fordul el.

A) IV. V. VII. IX.

B) I. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

46. Phatacroma nasutum Stein.

A) V.

47. Phatacroma operculatum Stein.

A) V.

B) 1. IV. V.

48. Phatacroma porodietyum Stein.

A) IV.

B) I. V. VII. X.

és var. parvula Schütt.

49. Phatacroma árgus Stein.

B) VII. IX.

50. Phatacroma doryphorum Stein.

A) V.

B) V. IX. XI.

51. Phatacroma rapa Stein.

A) V.

B) I. V. VII. IX. X. XI. XII.

52. Phalacroma vastum Schütt.

A) V.

B) IV. V. VII. VIII. IX. X.

53. Dinophysis rotundata Clap. et Lach.

A) IV. V.

B) VII. VIII. IX.

54. Dinophysis hastata Stein.

B) I. IV.

55. Dinophysis sphaeriaca Stein.

B) IV.

56. Dinophysis sacculus Stein.

A) IV. V.

57. Dinophysis homunculus Stein.

A) IV. V.

B) I. IV. V. VII. IX. X. XI. XII.

var. tripos (Gourret) Lemmermann.

B) V.

58. Amphisolenia bidentata Schröder.

B) IX. X. XI.

59. Histoneis magnificus (Stein) Murr. et

Whitt.

Két változatban fordul el :

var. Steinii Schütt.
'» quadratus Schütt.

A) IV. V. VII.

B) I. V. VII. IX. XI.

Függelék a Peridiniákhoz.

60. Gvmnaster pentasterias (Ehrenbg)

Schütt.

B) VII.

61. Cladopyxis brachiolata Stein.

62. Cladopyxis multispinosa Mocb.

Classis Silicoflagellata.

Fam. Dictyochidae.



VI. Tábla.
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63. Dictyocha speculum Ehrbg. 81.

var. octonarius Lemmermann.

64. Bidyocha fibula Ehrbg. 82.

65. Dictyocha triacantha
,
Ehrbg. 83.

Classis Bacillariales. 84.

66. Coscinodiscus excentricus Ehrbg. 85.

67. — oculus iridis Ehrbg. 86.

68. Asteromphalus Jlabellatus (Breb.) Grev. 87.

var. Tcrgestina Grun. 88.

69. Actinocyclus Ralfsii Smith. 89.

70. Guinardia Blavyana Perag. 90.

71. flaccida (Castr.) Perag. 91.

72. Rhizosolenia Stolterfothii Perag.

73. robusta Norm. 92.

74. — formosa Perag. 93.

75. setigera Brigthw. 94.

76. Calcar-Avis Schultze.
j

95.

77. — imbricata Brigthw. i 96.

78. alata Brigthw.

79. inermis Castr. 97.

80. Bacteriastrum variáns Lauder.

('haetoceras atlanticum Cleve var. com-

pactum (Schiitt.) Cleve.

audax Schiitt.

— diversum Schiitt.

— furca Cleve.

— leve Schiitt.

Triccratiuin sp.

Biddulphia pulchella Gray.

Ceratanlina Bergonii Per.

Hemiaulus Hauckii Grun.

Rhabdonema adriaticum Kiitzg.

Thalassiothrix Frauenfeldii

Grun.

Achnanthes breviceps Ag.

longipes Ag.

Navicula sp.

Pleurosygma sp.

Toxarium semilunare Lemm.
Classis. Chlorophyceae.

Halosphaera viridis Schmitz.

B) XT. XII. I.

Táblamagyarázat.

I. Tábla.

1— 11. Ceratium furca formaköre. — 1. ellapuló szarvú kis alak; 2— 3. nyári,

4— 5. téli alakok; 6— 11. C. furca v. baltica Möbius ; 9. lánczképz alakok.

II. Tábla.

12. Ceratium furca baltica. — 13—20. Ceratium tripos macroceros forma köre
;

13— 14. közvetít alakok a C. furca baltica és C. tripos macroceros között

;

15— 16. fiatal, kistest C. tripos macroceros-oV. ; 17— 18. kifejlett nagy C. tripos macro-

ceros-ok ;
19—20. C. tripos macroceros inaequalis; 19. hasoldalról; 20. hátoldalról.

III. Tábla.

21— 28. Ceratium tripos (Müller) Nitzsche és C. tripos gibberum formaköre;

12— 22. közvetít alakok a C. tripos és C. tripos macroceros közt; 23. C. tripos

(Müller) Nitzsche ;
24—28. C. tripos gibberum forma köre ; 24. a nyáron gyakoribb

karcsúbb alak ; 25—27. a télen gyakoribb zömök alak.

IV. Tábla.

29—30. C. tripos arcuatum télen gyakoribb alakja ; 33— 36. C. tripos gracilis

formái.

V. Tábla.

31—32. C. tripos arcuatum. — 37—39. C. candelabrum formái; 37. télen

gyakoribb rövidebb, zömök alak ; 39. nyáron gyakoribb hosszú, karcsú alak (C. dila-

tatum Gourret) ; 38. rövid alak, melynek apicalis szarva a lánczképzdésbl hátra-

maradt kürtszájszeríí kitágulást mutatja.

VI. Tábla.

40—43., 46— 47. Ceratium tripos macroceros forma-köre; nyári alakok: 40., 42.

(patentissimum), 43. (longissimum), 46. inaequalis; téli rövidebb alakok 41. és 47. (inaequa-

lis) ; 44., 45. Ceratium tripos arcuatum téli rövidebb alakja 44., nyári hosszabb alakja 45.



Kövessi Ferencz: A vesszérés szerepe a fás

növények életében.*

(Két eredeti rajzzal.)

Egyik elbbi közleményemben ** kifejtettem, hogy a fás növények vessze-

jének érése a növény szöveteinek különleges kiképzdésével jár karöltve,

mely a növény összes tulajdonságain nyilatkozik meg ; kiderítettem, hogy

eme kiképzdés a protoplazmának a tenyészet ideje alatt végzett munkájától

függ és a kiképzdés foka legkönnyebben a sejtfal különféle anyagain, fként

a cellulose mennyisége és a sejtfal vastagsága által mérhet. E munka függ-

vényét képezi a sejt fejldése alatt rendelkezésre álló szerves és szervetlen

tápláló anyagoknak, de fként a víz, czukor, keményít, stb. mennyiségének,

meg azon fizikai viszonyoknak, melyek között a sejt élt. A fizikai tényezk

között leglényegesebb szerepet játszik a meleg, a világosság és a nedvesség
;

még pedig a maximumot meg nem haladó meleg és fény positív, a minimumot

meg nem haladó nedvesség negatív irányban, úgy hogy a fent idézett tanul-

mányt azzal fejeztem be, hogy »a növény fizikai viszonyainak, az optimális

foktól való eltérését az érési folyamatok határozottan mutatják és a különféle

érési fokokkal kapcsolatos növényi tulajdonságokon a fizikai viszonyok híven

visszatükrözdnek«

.

Ezen érési folyamatoknak és az azokat befolyásoló fizikai viszonyoknak

igen nagy fontossága van : I.) a növények gyümölcs és virághozó tehetségére,

II.) a gyümölcsterm ágaknak miként való eloszlására és a növény alakjára.

I.

A fás növények gyümölcstermelési viszonyai tekintetében hosszú id

óta tett gyakorlati megfigyelések azt mutatják, hogy azok virágaikat az elz
esztendben fejldött vesszkön lev rügyekbl alakítják. Az igen öreg és a

fiatal képzdményeken elhelyezett rügyek rendes körülmények között virágot

nem fejlesztenek, hanem ha fejldésnek indultak, csak tenyészeti szerveket

létesítenek. Ezért ezen szóban forgó vesszket termvesszknek és azon rügye-

ket, melyek termést létesíthetnek, termrügyéknek szokás nevezni.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1902. évi januárius <S-iki ülésén.

** Kövessi Ferencz: A fás növények vesszejének érése. Növénytani Közle-

mények. I. évf., 1. füzet, 1902. márczius.
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Ha a termvesszket és az azokon lev rügyeket a különféle fás növé-

nyeken megfigyeljük, arra a tapasztalatra jutunk, hogy a termvessznek sem

minden rügye szokott virágozni, hanem csak bizonyos mennyiség az, a mi

erre alkalmas, a többi, ha kifejldik is, medd marad. Ezeknek a term-

rügyeknek az elhelyezése a különféle fás növények tulajdonsága szerint válto-

zik, de elhelyezkedésük szerint általában két fcsoportra oszthatók : az egyik

csoport az, mely vesszejének hossznövekedését egészen a tenyészet befejeztéig

folytatja, ezeknél a termvesszn lev rügyek közül az alsók és felsk egé-

szen meddk és virágot csak bizonyos számú közbenes rügy létesít, míg a

másik csoportban a vessz hossznövekedése a tenyészet befejezte eltt bevég-

zdik és ezeknél rendesen a vessz fels vége és attól visszafelé számítva

bizonyos mennyiség rügy az, mely virágot nevelhet, a többi terméketlen, úgy

hogy mindkét esetben az alsó rügyek bizonyos magasságig terméketlenek

maradnak.

E rügyek termképessége vagy termképtelensége els sorban attól függ,

hogy az elz évben a rügyben fejldött-e virágkezdemény, mert ha a viszo-

nyok olyanok voltak, hogy bizonyos sejtosztódási folyamatok nem mehettek

végbe, akkor a megkívántató virágkezdemény nem képzdhetett ki és a rügy

jöv évben virágot nem fejleszthet ; míg ha a kiképzdés megfelel volt, akkor

a jöv tavaszon a virágok ezen kiképzdéssel arányosan fejlettebbek lehet-

nek. A rügyekben keletkez virágkezdemények, mint késbb látni fogjuk,

szoros összefüggésben vannak azzal az élettani folyamattal, melyet a gyakorlat-

ban vesszérésnek neveznek és kell, hogy mindazok a befolyások itt is

érvényben legyenek, melyeket a vessz érésére nézve megállapítottunk.

A vesszérés a virágrügyek kifejldésében kétféleképpen szerepel : meg-

határozza és módosítja a termrügyek elhelyezését és meghatározza az egyes

rügyekben a virágkezdemények számát. A kedvez vesszérés valamely

növény termvesszejénél, tehát az által nyilatkozik meg, hogy 1. az els

termrügyet közelebb hozza a vesszalaphoz ; 2. ugyanazon termrügyekben

a virágmennyiséget szaporítja. Tegyük föl például, hogy valamely fás növény-

nek jól érett a vesszeje és az virágot fejleszt már az alaptól számított har-

madik rügybl ; akkor, ha ugyanezen növénynek rosszul érik a vesszeje, nem

fog ismét a harmadik rügye term lenni, hanem csak az 5—6-ik. Azonkívül

a termrügyek termképessége is változni fog, mert míg a jól érett vessz

esetében képzdhetik 2—3—4 és több virág, addig a rosszul érett vesszn

nem lesz csak egy, vagy legföllebb kett, fajok szerint természetesen változó,

de az is csak gyönge fejlettség és csenevész lesz.

Eme virágrügyekben lev virágkezdeményeknek a virággá való fejl-

dése azután a jövbeli viszonyoktól fog függeni, még pedig egyrészt a

jöv idjárási viszonyoktól, másrészt attól, hogy talál-e a virágrügy kedvez

idjárási viszonyok között is megfelel mennyiség táplálékot.

A megfigyelések, melyeket a fás növények virágzásakor látunk, azt

mutatják, hogy a virágzás idpontja a különféle fás növényeken eléggé vál-

tozó ; vannak olyanok, melyek a jöv évi termés virágait már az elz sz
vége felé létesítik ; mások a virágokat a tél folyamán fejlesztik ; még mások
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kora tavaszszal a tcnyészeti szervek fejldésének megindulta eltt, mások

ismét a tenyészeti szervek fejldésével egyidejiéi;" fejlesztik. De bármelyik

esetben fejldjék is a virág, a jöv évi fiatal levelek áthasonította táp-

láló anyagok iránt a virágok nem nagyon támaszthatnak igényt, mert ha az

utolsó esetet tételezzük is föl, hogy a levelek a virág fejldésekor bizonyos

mennyiség anyagot hasonltának át, ez a szerves táplálék a tenyészet meg-

indultakor a nagymértékben föláramló víz jelenlétében a tenyészeti szervek

szaporítására használtatik föl. úgy hogy a virágok kifejldésükben egészen az

elz évi tenyészet folyamán szerzett táplálékra : szénhydrátokra vannak utalva.

A rügy virággá fejldését, a virág tökéletességét ilyenformán az elz évi

tartaléktáplálék mennyisége szabályozza ; mennél több a tartaléktáplálék,

annál tökéletesebb a virágok kifejldése ; ellenkezleg minél kevesebb, annál

rosszabb lesz az eredmény.

A fás növények tartalék táplálóanyag-mennyisége, mint azt a vessz-

érési viszonyok tanulmányozásakor láttuk, rendes körülmények között

karöltve halad a vessz érésével, ez pedig függvényét képezi azon id-

járási viszonyoknak, melyek között a növény élt, mely ok miatt a virágrügy

kifejldési viszonya kell hogy függjön az elz tenyészeti idszak meteoroló-

giai viszonyaitól. Ha már most ezen kétrendbeli körülménybl kifolyó okozati

összefüggésen elmélkedünk, arra a következtetésre jutunk, hogy valamely

fás növénynek a tavaszi virágmennyisége függ a növény vesszejének elz
évi érési viszonyaitól és minthogy a vesszérés függvénye az elz évi fizikai

viszonyoknak, következik azon gyakorlatilag igen lényeges és általam legelsb-

ben 1901. április hónap 15-én közzétett fiziológiai törvényszerség, hogy a fás

növények egy évi termésmennyisége két egymást követ év idjárási viszonyainak

a függvénye.* Az elz év megadja úgy az összes szövetek, mint a vessz érési

fokát és ezzel a virágok elhelyezését meg azok számát, valamint a rügy-

kezdemény virággá való fejldéséhez szükséges tápláló anyagot ; a gyümölcs-

termés éve pedig a virág kifejldésére, a virágzás lefolyására többé-kevésbé

alkalmas viszonyokat és a gyümölcs kifejldésének és érésének körülményeit.

Azok a morfológiai megfigyelések és élettani kísérletek, melyeket a

montpellier-i gazdasági fiskolán az 1897—1899. években tettem, továbbá me-

lyeket M. Gaston Bonnié r vezetése alatt lev párisi (Sorbonne) és fon-

tainebleau-i laboratóriumokban az 1900. és 1901-iki években végeztem, valamint

az 1901. év végén és a mostani év folyamán a M á g ó c s y - D i e t z Sándor
vezetése alatt álló m. kir. tudomány-egyetemi botanikai laboratóriumaiban végez-

tem, úgyszintén ezen év folyamán nagyban Magyarország különféle vidékein

is kipróbáltam, állításom helyességét a legpontosabban igazolják.*"

• Comptes rendus, t. CXXXII. p. 923; 15. avril 1901.
* Az itt szóban forgó és jelen tanulmányom folyamán bemutatott fiziológiai tör-

vényszerségek növénytermelési szempontból elttem lényeges nemzetgazdasági ertékek-

nek mutatkozván, a magam meggyzése czéljából nagyobbszabású megfigyeléseknek

és kísérleteknek vetettem alá a végett, hogy e szabályszerséget kellképpen ellen-

rizhessem. E czélból Magyarország különféle szltelepein ú. m. Ménes, Paulis,

Kecskemét, Balatonmelléke stb. vidékeken, körülbelül 50—60 F/7/s-fajra és fajta-

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 3. füzet.
7*



100 KÖVESSI FERERCZ

Ezen érveken kívül a gyakorlati megfigyelések, melyek ezen a téren

rendelkezésemre állanak, minden kétséget eloszlató ervel bizonyítanak a

fölfogás és a fölsorolt tények okozatai összefüggése mellett. Nagyon sok adatot

lehetne idéznem ennek a bizonyítására, melyeket a gyümülcstermelési vagy

erdészeti statisztika nyújt, de legtöbbet mégis a szlmívelés adhat, mert a

szl évszázadok óta folytatott mívelési ág és a bortermés, mely az álla-

mok tetemes adóalapját képezte, megkövetelte, hogy a termelt mennyiség

pontosan ellenriztessék ; ez okból a följegyzések e téren bizonyos államok-

ban több száz esztendre visszamenleg megvannak.

A n g o t * franczia meteorológus egy idben annak a kiderítésével foglal-

kozott, hogy vájjon a Nap foltjainak idszakos változása befolyással van-e a

szltermés nagyságára; ezért az adatokat, melyek a szlmívelés terén ren-

delkezésére állottak, a legnagyobb gonddal gyjtötte össze egész Franczia-

ország, Württemberg stb. államok területérl és bár tanulmányában semmi

lényeges eredményt sem nyújtott, mégis közzétette azt a mit talált és közölt az

adatokból egy keveset. Nagyobb részét e documentumoknak ma is a »Bureau

Central Météorologique de France« helyiségeiben rzik és nagyon sok állomásról

szólanak, melyek egészen az 1236-ik évig, tehát több mint 600 esztendre mennek

vissza. Noha ezen adatok a bemutatott eszmemenettl és czéljaimtól egészen

függetlenül vannak összeállítva, a legmeglepbben bizonyítják a termésviszo-

nyokban fönt kimondott törvényszerséget. Látható bellük, hogy a száraz

éveket, melyek a vessz érésére kedvezen hatnak, általában böterm esztendk

követik; ellenkezleg a nedves és hvös éveket, mi alatt a vesszk rosszul

érnek, gyér termésmennyiség jellemzi.

A kivételek, melyek elfordulhatnak, a gyümölcstermés esztendejébl

valók. Csakugyan érthet, hogy nedves esztend után is állhat be a virág-

zásra és a bogyók kifejldésére olyan rendkívül kedvez idjárás, hogy a

növény rendes vagy jó termést is adhat, vagy beállhatnak olyan kellemetlen

viszonyok (tavaszi fagy, jéges, betegségek stb.), melyek a virágot elpusz-

títják, a virágzást, a gyümölcs fejldését akadályozzák vagy tönkre teszik

úgy, hogy a termés ezek miatt a minimumra száll alá. Ezek azonban a szabály

érvényességét nem zavarják.

Azok az összefüggések, melyeket föntebb elméleti szempontból kifej-

változatra vonatkozólag minteg}' 28—30 ezer szltkének virághozamát határoztam

meg. A megfigyelés folyamán minden egyes tkén az összes rügyekbl eltör hajtá-

sokon lev virágmennyiséget külön-külön állapítottam meg és a virágmennyiséget a

rügyek, illetve a hajtások rangja szerint és fajtánként kiszámítottam, úgy átlag

mint széls értékeikre nézve. Ezek az adatok, ha tkénként átlagban csak 15 haj-

tást számitunk is, 420—450 ezer esetre vonatkoznak, tehát meggyz érvnek tekin-

tendk és hiszem, hogy ezek úgy elméleti irányú, mint gyakorlati czéljaimat ki fogják

elégíteni. Szándékom különben az itt szóbanforgó megfigyeléseket alkalmas kísérletek-

kel kapcsolatosan legalább 5— 10 éven át folytatni és hiszem, hogy a jelenleg

bemutatott szabályszerségeken kivl még egyéb érdekes jelenségeket is sikeri ki-

derítenem.

* A. A n g o t : Etude sur les vendanges du Francé. (Annales du Bureau central

météorologique en Francé ; année 1883. Mémoires.)
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tettem — mint késbb látni fogjuk — nagyon értékesek, gyakorlati alkalmazásuk

pedig fölötte lényeges, különösen a fás növények metszése és okszer míve-

lése szempontjából. Ez elméleti vonatkozásokra késbb bvebben ki fogok

terjeszkedni, gyakorlati szempontból pedig fbb vonásaiban már ismertettem.*

11.

A föntebb eladottak alapján tehát bebizonyított valónak vehetjük, hogy

a fás növények évi termésmennyisége két egymást követ év idjárási viszo-

nyainak a függvénye. Láttuk, hogy a száraz éveket követ évek nagy ter-

méseikkel tnnek ki, míg a nedves évek után következ évek nagyon kevés

termésükrl nevezetesek. Hasonlóan láttuk, hogy a terméshozam váltakozása a

növény vesszejének érési fokán fordul meg ; a szerint lesz a jöv évi virág-

mennyiség több vagy kevesebb, a mint az érésre a fizikai viszonyok kedve-

zbbek vagy pedig kedveztlenebbek. Eme fizikai viszonyok között, melyek

a vesszérést módosítják, legnagyobb szerepet viszi ama víz, mely a növény

szöveteibe jut.

A víz szerepe a növény életében fölötte bonyodalmas, mert többféle-

képpen szerepel, ú. m. tisztán fizikailag, tisztán chemiailag és fiziko-chemiai-

lag, mely szerepek azonban egymástól nagyon sokszor elválaszthatatlanok.

Lényeges a víz, mint növényi tápláló anyag és lényeges mint a többi tápláló

anyagot oldó és szállító anyag, de lényeges mint a többi fizikai viszonyokat

:

meleget és világosságot befolyásoló tényez, úgy hogy a víz szerepének a vessz

érése szempontjából való tanulmányozása elsrendnek tekintend.

Nem ide tartozik, hogy a víz sokoldalú mködését behatóbban tárgyal-

juk, tisztán csak azon általános vonásoknak a vázolását óhajtom, melyek

a fás növények gyümölcstermelése közben szerepet visznek és e téren

azt látjuk, hogy a vízmennyiség nagy mértékben hat 1) á fa termvesszeinek

eloszlására és 2) az ágak elhelyezésére, egyáltalában a növény alakjára.

1. A megfigyelések, melyeket a fiatal fás növények els éveitl kezdve

idejök elrehaladása szerint késbbi korukig tehetünk, azt mutatják, hogy a

fiatal fa bizonyos esztendk után virágzásnak indul, a virágok a fiatal növé-

nyen az els években a törzsön, vagy annak elsrend apróbb elágazásain

jelenkeznek, de minden esetben a gyökerekhez aránylag elég közel vannak.

Késbb, ha ugyanazon növényt figyeljük meg, az a hely, a hol a virágok fej-

ldnek, már nem ott van többé, a hol kezdetben volt ; bár keletkezhetik azon

a környéken is új hajtás, de ezek a hajtások meddk maradnak. A virágot

term hajtások a növény más részein vannak és pedig fokozatosan az elsd-

leges, másodlagos, harmadlagos stb. ágakra helyezkednek olyanformán, hogy a

távolság, mely a termvesszket a törzstl elválasztja, a növény fejldésével,

korával és törzse vastagodásával fokozatosan növekszik.

2. Ezeken kívül, ha megvizsgáljuk valamely fa fejldési menetét, nem

F. Kövessi: Sur la taillc rationelle des végétaux ligncux. Coinptes

rendus, t. CXXXII. p. 923; 15. avril 1901.
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lesz nehéz meggyzdnünk arról, hogy a fa fiatal korában a törzsön ntt

hajtások, idejük elbbre haladtával lassanként eltnnek, olyanformán, hogy a

törzs bizonyos magasságig egészen fölkopaszodik, mely példát követi késbb

az elsd-, másod-, harmadlagos stb. ágak fölkopaszodása is, úgy hogy a haj-

tások is éppen úgy mint a termvesszk mindig feljebb foglalnak helyet és

a gyökértl messzebbre kerülnek.

Ha azok az új hajtások, melyek a törzs alsó részén eredtek, csakugyan

nem teremnek több virágot, annak oka van, és ez ok abban rejlik, hogy az

az új hajtás szöveti tekintetben egészen más jelleg, mint az elz években

ugyanazon helyen ntt termvessz. A szövettani vizsgálatok határozottan azt

tanúsítják, hogy sokkal kevésbé érett. Az 1. és 2. rajzon az almafa jól érett

virágos vesszeje és rosszul érett virágtalan hajtása között található különbséget

1. rajz. 2. rajz.

1. rajz. Az almafa kitnen érett, virággal megrakott termvesszejének keresztmetszete.

2. rajz. Az elbbivel azonos almafa medd, rosszul érett törzshajtásának keresztmetszete.

Mindkét metszet morfológiailag azonos helyrl véve.

óhajtom bemutatni. A metszetek egyenlkorú és morfológiailag ugyanazon

szövetekbl készültek és rajtuk a sejtek nagysága és a falak vastagsága

közötti eltérés világosan látható.

Hasonlóan a törzs és az elsd-, másod-, harmad- stb. rend ágak föl-

kopaszodása, a lehulló ágacskák és vesszk elszáradása, azok legutóbbi év-

gyrje sejtjeinek érési viszonyain földúl meg. Az ezen réteget alkotó sejtek

sokkal kevésbé érettek akár a megelz évgyrt alkotó sejteknél, akár az

ugyanazon évi termágak sejtjeinél. Errl meg lehet gyzdni a sejtfalak

mérésének azon módszerével, melyrl annak idején megemlékeztem.*

K ö v c s s i F e r.e n c z : A fás növények vesszejének érése. »Növénytani Köz-
lemények« 1902. évi'., 1. füzet.
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Mindezeket a megvizsgált különféle vesszk táplálkozási viszonya és

ezzel kapcsolatban a beléjök jutó különféle vízmennyiség magyarázza meg,

mely a növény korának elrehaladtával bizonyos határig folyton fokozódik.

Csakugyan tudjuk, hogy valamely ével növény évrl évre nagyobb területet

hálóz be gyökerével és folyton mélyebb rétegekbe bocsátja gyökereit, mely

rétegek rendesen vízben gazdagabbak, mint a felsbb rétegek. Ilyenformán a

gyökerek évrl évre sokkal több vizet képesek a növénynek juttatni és így

az elz évi vízmennyiséget állandóan fokozzák.

Ezen kívül a törzs és ágai haj csövek tömegébl összeállított csrend-

szerhez hasonlítván, a növénynek vagy az ágaknak valamely pontja tehát,

minden más tényezt egyformának tételezve föl, olyan arányban kap a gyö-

kerektl vizet, mint mennyi az oda futó edények száma ; ezekbl világos,

hogy a törzs valamely pontján elhelyezett hajtás vízmennyisége évrl évre

fokozódik, következésképpen az érés évrl évre fokozatosan tökéletlenebb lesz,

úgy hogy bizonyos id multán ezek az ágak olyan viszonyok közé jutnak,

hogy virágot képtelenek létesíteni.

Egészen hasonló okok miatt tnnek el a vékonyabb ágak, vesszk és

hajtások a fa törzsérl, vagy elsdleges, másodlagos stb. ágairól, mert csak-

ugyan belátható, hogy ha a föntebb vázolt folyamat állandóan fokozódik, a

vessz mindig több és több vizet kap és miatta a legfiatalabb évgyrt alkotó

sejtek érése állandóan rosszabb és rosszabb lesz ; beállhat olyan biológiai

állapot, hogy a legfiatalabb évgyrt alkotó sejtek nem tudnak eléggé ellent-

állani sem a téli hideg szigorának, melynek a mérsékelt éghajlat alatt ki vannak

téve, sem a szárazságnak, melyet a meleg éghajlat alatt kell kiállniok, sem

a különféle betegségek ellen, melynek mindenütt áldozatai lehetnek és a haj-

tás elszárad, elpusztul, végre pedig lehull.

így kopaszodik föl a törzs folyton mindinkább nagyobb magasságban

és hullatja azokat a vesszket, melyeket az elz évben magán hordott.

Hasonló tünemény megyén végbe az els-, másod-, harmad-, stb. rend

ágakon lev hajtásokkal, mely folyamatnak a magyarázata az elzhöz egé-

szen hasonló.

A vessz érésére ható fizikai tényezk közül azonban ugyanazon idben

egyszerre szerepel a fény, a meleg és a nedvesség, melyek mindegyike úgy

módosítja a másik hatását, hogy külön-külön a természetes alakú fákon alig

látható az eredmény. A különleges viszonyok között mívelt fákon azonban,

a hol az egyik, vagy másik tényez állandóvá van téve, ennek helyességérl

meggyzdhetünk.

A víz hatásának a vessz érésére és a virágok elhelyezésére gyakorolt

szerepét legmeglepbben a gyümölcs- és díszkertészek mvelte karos, redély-

alakú és legyezalakú fákon láthatni, mert ez esetben a meleg és a fény

hatása a fa minden részén egyenlen szerepel, minthogy a növények összes

ágai egy síkban vannak nevelve, a beárnyékolás nagyságáról szó sem lehet,

a meleg pedig az összes hajtások érése tekintetében ugyanazon értéknek

vehet. Ez irányban b alkalmam volt megfigyeléseket tenni, nemcsak hazánk-

ban, hanem Európának több területén, a különféle városok nyilvános, vala-
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mint magán gyümölcsfa- és díszkertészeti telepein, különösen Paris, Versailles,

Thomery és Fontainebleau környékein ; a virágot term vesszket és a virá-

gokat mindig azon szabályok szerint találtam elhelyezve, melyeket a hydro-

dynamikai törvények határoznak meg.

Több volt a virág a fáknak ama részein, melyek a gyökerektl mesz-

szebb estek, azért mert a csrendszer hosszabb lévén, a súrlódás nagyobb

volt és így kevesebb vizet kapott a növényrész ; még több virágot találtam

ott, a hol az ág, vagy a hajtás függélyesen is állott, azért mert ez esetben

a nehézségi ernek a vízre gyakorolt hatása ellensúlyozza bizonyos fokig a

nagyobb víztömeg följutását. Tisztán látható azután, hogy a törzs és a vasta-

gabb ágak azokat a hajtásokat, melyeket elbb viseltek, idvel elhullatják,

noha eme példa esetében a kertészek az alakfák megcsonkulása ellen mindent

elkövetnek, azonban daczára minden kertészeti fogásnak, »a fáknak a törzse

idvel felkopaszodik «.

Egészen hasonlót tapasztaltam a szltkén, ott a hol a tkéket

hosszú fíízér-alakban mívelik, különösen akkor, ha a tke nagyobb,

20—30 méter hosszúságot ér el, mint a milyenek különösen Thomeryben

nem ritkák.

Nagyon érdekes megjegyezni, hogy olyan esetekben, midn egy-egy

egészen fölkopaszodott ágon, vagy törzsön rovarrágások, mélyebb beszára-

dások vagy szövetpusztulások keletkeznek, a hol a vízvezet edényrendszer

mködése tetemesen megcsökken, elállhat az az eset, hogy a sebhely fölötti

részleten keletkezett hajtások hosszabb ideig megélnek, st a fokozott víz-

csökkenés miatt virágot is fejleszthetnek, határozott bizonyítékául a fönti

fölfogásnak.

Lehetne még egy igen érdekes példát említeni, melyet a nagyon öreg

fákon tapasztalhatunk, mikor azok csúcsaszályban pusztulni kezdenek. A
csúcsaszály víz hiánya folytán áll el és kiindulása a koronának legmagasabb

pontja. Az ilyen növényen a termhajtások elhelyezkedése ellentéte a növény

növekedésekor tapasztalható haladásnak. Az alantabb keletkezett vesszk min-

dig hosszabb-hosszabb életek lesznek és a virágok mindig alább-alább foglalnak

helyet a szerint, a mint a pusztulás miatt a növény mindinkább kevesebb

vizet kap.

A víz szerepének ez a tüneménye játszódik le az összes fás

növényeken, bármilyen legyen is a fa alakja ; csakhogy rendesen kevésbé

tisztán láthatók a folyamatok, mert egyéb ható tényezk zavarják a tiszta

látás viszonyait.

Az I. és II. tétel alatt eladott tisztán megállapítható törvényszerségek-

bl önként folynak a következ szabályok :

1. A fás növények termésének viszonya a vessz érési viszonyaival a leg-

szorosabb összefüggésben van.

2. A fás növények egy évi terméseredménye a növény kél évi biológiai

viszonyainak a függvénye.
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3. Valamely fa természetes alakja, valamint a fa termhajtásainak és

virágainak elhelyezése általában a vesszéréssel kapcsolatos fiziológiai viszo-

nyok által van meghatározva.*

4. A vessz érése jobb és a következ évi virágok meg a gyümölcsök

mennyisége nagyobb, ha a növény rendelkezésére lev víz kevesebb.

5. A vessz érése és a következ évi virág- és gyümölcsmennyiség nagyobb,

ha a növény rendelkezésére lev meleg és fény nagyobb.

6. A vesszérés neve alatt ismertetett fiziológiai folyamatok úgy tekin-

tendk, mint az egyednek és a fajnak föntartását egyidejleg czélzó növény-

szöveti berendezések.

A fönti tételekbl több elméleti következtetés származik, melyekre késbb

óhajtok rámutatni, valamint czélom : leírni ama gyakorlatilag értékesíthet

eredményeket is, melyek ezekbl a szabályszerségekbl folynak.

Hollós László: A Disciseda Czern. génusz fajai.**

A Disciseda génuszt már 1845-ben írta le Czerniaíev (Bull. Soc.

Imp. de Moscou, 1845, Tom. XVIII, p. 153), azonban munkáját kevesen

ismerhették, mert a génusz egyes fajait többnyire a külsleg hasonló Bovista

génuszba helyezték. 1892-ben Morgan ismét észrevette, hogy több, a Bo-

vista génuszba sorolt gomba egészen eltér, más génuszt alkot, de mivel

Czerniaíev munkáját sem ismerte, új génuszt, Catastoma-i állított fel

számukra, (N. Americ. Fungi, in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV,

1892, p. 142).

Hivatkozván a Disciseda génuszra vonatkozó dolgozatomra (Természet-

rajzi Füzetek, XXV. köt., 1902, p. 100, 130), a következkben összeállítom ama

gombák névsorát, melyek a leírás szerint a Disciseda génuszba tartoznak :

1. Disciseda circumscissa (B. et C.) Holl.

Hollós, Természetrajzi Füzetek, XXV, 1902, 102, 132. old.

Bovista circumscissa, Berkeley et Curtis, in Grevillea II, p. 50.

Berkeley, Notices of N. A. Fungi, No 331.

Massee, Revis. gen. Bovista, no 10, Fig. 6, 7 (p. p.)

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 104, no 310.

Catastoma circumscissum (B. et C.) Morgan, N. Americ. Fungi, in

Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV, 1892, p. 143, Pl. V, Fig. 4—9.

Hollós, Adat. gomb. ismer. Természettud. Közlem. LVI, Pótfz.

186. old.

Lloyd, Mycol. Notes, No. 8, 1901, p. 78, no 163, Fig. 41.

Lloyd, The gen. of Gastromyc. Pl. 6, Fig. 33.

' F. K ö v e s s i : Sur la proportion de l'eau comparée á l'atement des végé-

taux ligneux. Comptes rendus, CXXXII. 3. Juin 1901.
** A növénytani szakosztálynak 1902. évi november 12-iki ülésén elterjesz-

tette Mágócsy-Dietz Sándor.
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Bovista nigrescens, Sorokin, Matériaux pour la Flore cryptogamique de

l'Asie centrale. Rev. Mycol. 1890,' no 45, p. 15 (in Extr. p. 45), Pl. XXIV,

Fig. 344, 345, Pl. XXV, Fig. 353. (non Pers.)

Sorokin, Materiali da Flori srednei Asii. Buliét, de la soc. imp. des

Nat. de Moscou, 1884, p. 33.

Bovista candida, Schweinitz, Synops. Fung. Carolinae sup., no 333,

1822 (teste Lloyd).

Lloyd, Mycol. Not. No 9, 1902, p. 93, et No 10, p. 100.

Disciseda candida (Schwein.) Lloyd, Micol. Not. No 10, 100, 1902.

2. Disciseda Debreceniensis (Hazsl.) Holl.

Hollós, Természetrajzi Füzetek, XXV, 1902, 102-103, 132. old.

Globaria Debreceniensis, Hazslinszky, Beitr. zur Kenntn. der ungar.

Pilz-Flora, in Zool. Bot. Ges. 1877, Bd. XXVI, p. 226.

Hazslinszky, Magyarhon hasgomb. 1876, 21. old.

Bovista debreceniensis (Hazsl.) De Tóni, in Saccardo Syll. Fung. VII,

p. 476, no 1606.

Hollós, A Bovista Debreceniensis (Hazsl.), Természettud. Közi. LI. Pót-

fz. 141—143. old., 1-6. rajz.

Hollós, Uj adatok Magyarorsz. gomb. ism. Kecskeméti reálisk. 1898—99.

Értés. 10. old.

Catastoma Debreceniensis (Hazsl.) Hollós, Adat. gomb. ismeret. Termé-

szettud. Közi. LAT, Pótfz. 186. old.

Bovista subterranea, Peck, Botanical Gazette, Vol. IV, 1879, p. 216.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 103, no 309.

Trelease, The Morels and Puff Balls of Madis. p. 111.

Lloyd, The gen. of Gastrom. Pl. 6, Fig. 32.

Catastoma subterraneum (Peck) Morgan, N. Americ. Fungi, in Journ.

Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV, p. 143.

Lloyd, Myc. Not. No 8, 1901, p. 78, no 164.

Bovista circumscissa, in RabenhorstAVinter, Fungi europ. exsicc. no

3740. (non B. et C.)

Massee, Revis. gen. Bovista, no 10, (p. p.)

Geaster Bovista, Klotzsch, Fungi in orbis terraquei circumnavig. A F.

Meyenio collecti, p. 243, 1843.

De Tóni, Revis. gen. Geast. p. 21.

Saccardo, Syll. Fung. VII., p. 89, no 253.

Catastoma Bovista (Klotzsch) Holl. Hennings, Ueber márkische Gaste-

romyceten, in Verhandl. des Botan. Ver. der Prov. Brandenburg, XLIII, p. VI, 1901.

Bovista plumbea, Sorokin, Matériaux pour la Flore cryptogamique de

l'Asie centrale. Revue Mycol. 1890, no 45, p. 14, Pl. XXIV. Fig. 342, 343

Pl. XXV, Fig. 352. (non Pers.)

Sorokin, Materiali da Flori srednei Asii. Bull. de la soc. imp. des Nat.

de Moscou, 1884, p. 32. (non Pers.)

E x s i c c a t a.

Ellis, N. Americ. Fungi, no 522.
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Rabenhorst-Winter. Fung. europ. no 3740, sub Bovista circumscissa

B. et C.

3. Disciseda jiiglandifonnis (Berk.) Holl.

Bovista juglandiformis Berk. in Herb. no. 4584. Massee, Revis. of the

gen. Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 130.

4. Disciseda Zeyheri (Berk.) Holl.

Bovista Zeyheri Berk. in Herb. no. 4588. Massee, Revis. of the gen.

Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 130.

5. Disciseda hyálothrix (Cke. et Mass.) Holl.

Bovista hyálothrix Cke. et Mass. Grevillea, March 1888. — Massee,

Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 130.

6. Disciseda velutiua (B. et Br.) Holl.

Bovista velutina B. et Br. Journ. Linn. Soc. XIV, p. 78. — Massee,

Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 133.

7. Disciseda cerrina (Berk.) Holl.

Bovista cervina Berk. Am. Nat. Hist. IX, p. 447 (1842), — Massee, Revis.

of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 134.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 100, no. 291.

8. Disciseda Umguayensis (Speg.) Holl.

Bovista Uruguayensis Speg. Fung. Argent. Pug. IV. p. 102. — Massee,

Revis. of the gen. Bovista. Journ. Bot. 1888, p. 134.

Saccardo, Syll. Fung. VII, p. 99, no 290.

9. Disciseda pedicellata (Morg.) Holl.

Hollós, Természetrajzi Füzetek. XXV, 1802, 103, 132. old.

Catastoma pedicellatum, Morgan, N. Americ. Fung. Journ. Cincinnati

Soc. Nat. Hist, XIV. p. 143, 1892.

10. Disciseda Hollósiana, Hennings, Fungi nonnulli növi ex reg. var.

Hedwigia, XLI, 1902, p. 62.

Kecskemét, 1902. október 20.

Scherffel Aladár: Néhány adat Magyarhon növény

-

és állatvilágának ismeretéhez.*

Nem régen növénytani szakosztályunk önálló folyóiratának els füzete látott

napvilágot. E fzet els lapjain található beköszöntben Klein Gyula, a szak-

osztály elnöke felhívja a hazai botanikusokat az új folyóirat támogatására és

különösen arra, hogy járuljanak hazánknak növénytani tekintetben való minél

teljesebb megismeréséhez, szolgáltassanak adatokat Magyarhon növényzetének

megírásához.

E fölszólítás értelmében szintén elhatároztam magamat adatok közlésére

azon föltevésben, hogy hasznára lehetnek majd a hazai növényzet majdani meg-

* A növénytani szakosztálynak 1902. évi április 9-iki ülésen elterjesztette

Klein Gyúl a.
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írójának. Nem volt soha czélom ilyen adatoknak a rendszeres gyjtése, nem

is törekedtem bármilyen terület florisztikai viszonyait megállapítani. Eme köz-

leményem tehát inkább mellékterméke más irányú és jelleg vizsgálataimnak.

Hogy az elsorolt szervezetek közül melyek újak hazánkra nézve, melyek nem.

azt megállapítani nem tartottam szükségesnek.

A gombavilág legalsó fokán állanak azok a szervezetek, melyek a Chy-

tridineae és Ancylistineae nev családokba sorolvák.

A Chytridineae vizsgálatával hazánkban tudtommal nagyon keveset

foglalkoztak. E n t z* a Plyphagus Euglenae-i tanulmányozta. E búvár egy-

úttal a Sphaerita endogena Dangeard fajt is észlelte (i. h. I. tábla. 2., 7., 8.,

9., 10. ábra), de nem ismervén fel ez élsködnek önálló voltát, azt tévesen a

Plyphagus fejldési körébe vonta. 1883-ban Istvánffi fedezte föl a Rhizo-

phidium Haynaldii-t Schaarsch.** és ugyanott a Rhizophidium globosum A.

Br. és a Chytripium oblongum A, Br. elfordulását is említi.*"* Ezzel úgy

látszik ki vannak merítve a hazai Chytridineae-ro. vonatkozó adatok.

Régóta elszeretettel foglalkoztam eme fölötte érdekes lényekkel és most

azokat sorolom el, melyeket találtam és meghatároztam.

1. Olpidium entophytum A. Br. Spiro-

gyra tenyészeti sejtjeiben. Gánócz környé-

kén. 1884.1

2. Olpidium Oedogoniarum (Sorokin)

de Wild. (Annales de la Société Belg. de

Microscopie. Tom. XVIII. pl. VI. fig. 10.)

Oedogoniumtenyészeti sejtjeiben. Igló. 1897.

3. Olpidiopsis Schenkiana Zopf. (Ann.

Soc. Belg. Microsc. Tom. XX. pl. II. fig.

1— 17.) Spirogyra tenyészeti sejtjeiben.

Igló. 1900.

4. Ectrogella Bacillariacearum Zopf.

(Nova Acta Acad. Leop. XLVII. Taf. XVI.

fig. 1—24.) Synedra-ban. Igló. 1900.

5. Synchytrium Taraxaci de Bary et

Woronin. Taraxacum officináié Wigg. Igló

1885.

6. Rhizophidium Braunii Dang. (Le

Botaniste. I. 1888. pl. III. fig. 11.) Apio-

cystis Brauniana Nág. Igló. 1894.

7. Rhizophidium fusus Zopf. (Nova

Acta Acad. Leop. XLVII. Taf. XVIII. fig.

9. 10.) Synedra-ban, de Cymbella-ban is.

Igló. 1900.

8. Entophlyctis bulligera (Zopf
Fischer. (Nova Acta Acad. Leop. XLVII.

Taf. XVIII. fig. 8.) Zygnema és Mougeo-

tia sejtjeiben. Igló. 1897.

9. Entophlyctis Vaucheriae (Fisch)

Fischer (Fisch. C. Beitriige zur Kenntniss

der Ohytridiaceen. 1884. fig. 13. 15.)

Vaucheria-ban. Igló. 1894.

10. Chytridium aciuuiuatum A. Br.

(Abhandl. Berliner Akademie. 1855. Taf. I.

fig. ll.)Oosporát tartalmazó Oedogonium

oogonium-án. Egyszer. Igló. 1897.

11. Chytridium xylophilum Cornu.

{Dangeard : A.nnales des sciences naturel-

les. Botanique. 7. sér. tom. 4. pl. 13. fig.

6. 7. 8.) Vízben rothadó levelek háncs-

szövetén. Igló. 1901.

12. Chytridium gibbosum nov. spec.

Az extramatricalis zoosporangium töml-

alakú, lapos dudorszer kihasasodásokkal,

f Entz Géza: Adalék a Chytridium-félék ismeretéhez. Magyar Tud. Akadémia.

Értekezések a természettudományok'körébl. III. kötet. XIII. szám. 1873.
** Magyar Növénytani Lapok. VII. évfolyam, 76—77. sz.

* A Chytridium oblongum A. Br. azonban nem is Chytridium ésj'g}' törlend.

(Lásd F i s c h e r A. Phycomycetes. Rabenhorst. Kxyptogamenflora von Deutsch-

land stb., 2. kiadás.J^Bd.^JV^Abth^ 147. oldal.

t Az évszámok azt az idt jelölik meg, melyben a szervezetet legelször

észleltem.
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a gazdasejt fölüleléról függlegesen eláll !

vagy ferdén fölemelkedik, vagy arra oldalt

ráfekszik. E sporangium lapos óraüveg-

alakú, 4 }i átmérj kupakkal nyílik. A

zoosporangium alatt intramatricalis, rend-

szerint gömbalakú hólyag van, mely-

bl rhizoidok erednek. A rajzók típusos

Chytridium-rajzók. Telel spórák ismeret-

lenek.

Cladophora-n, mely a budapesti egye-

temi növénykert tavából származott. 1889.

A zoosporangiuma hasonlít a Rhizo-

phidium (Rhizophyton) gibbosum Zopf-ta,

de élesen elüt ezen fajtól a subsporangialis

hólyag, valamint az által, hogy kupakkal

nyílik, hogy tehát valódi Chytridium. E

Chytridium azon kevés Chytridium közé

tartozik, mely analóg a Rhizidium (Phlycto-

chytrium Schröter) génuszhoz, subsporan-

gialis hólyaga van, a hova kívüle csak a

Chytridium Lagenaria Schenk és a Chytri-

dium spinulosum Blyti tartoznak.

13. Polvphagus parasilicus Noiva-

TiowsH .

v (Paraietnik Wydz. III. Akad.

Krakowie. Tom. IV. Tab. X. líg. 104. 107.)

Conferva-n. Igló. 188(3. Azóta nem láttam.

E fajt N o \v a k o \v s k i n kívül, ki ezt

1878-ban Dr. Karaieúski által 1877-ben

Varsó mellett gyjtött Conferva-n észlelte,

nem látta senki. Ez volna tehát a második

eset, melyben észleltetett. Sajnos, hogy

Nowakowski e látszólag becses munkája

lengyel nyelven jelent meg, így tehát szö-

vege hozzáférhetetlen és csak a rajzok

használhatók. Az ezek szerint tanulmányoz-

tam alak valószínleg azonos az Poly-

phagus parasiticus-ával.

14. Xuclcophaga ? spcc. Zygnema

tenyészeti sejtjeiben. 1897-ben Iglón ész-

leltem Zygnema-ban egy élsködt, mely

valószínleg azonos egy 1898-ban d e

Wildeman (Ann. Soc. Belg. Microsc.

Tom. XXII. pl. II.) által Belgiumból közölt

és nagyon hiányosan ismert szervezettel-

E szervezet, úgy látszik, a Chytridium-

félékhez tartozik.

Ancylistiueae.

E család képviselire vonatkozó adat

hazánk területérl tudtommal nincsen.

1. Mvzocytiuin proliferum Schenk.

(Zopf : Nova Ácta Acad. Leop. XLVJI. Taf.

XIV. fig. 20. 29. 31.) Spirogyra, Mougeotia

tenyészeti sejtjeiben. Igló. 1897.

2. Lagenidium enecans Zopf. Synedra-,

de Gomphonema-ban is. Igló. 1901.

3. Lagenidium Oedogonii uov. spec.

Telepe egysejt, vastag, színtelen, szabály-

talan töml, lapos dudorszer kihasasada-

sokkal, melyek néha helyenként rövid,

vastag és tompa ágakká nnek ki. Az

egész telep egyetlen zoosponingiummá lesz.

A rajzók típusos Ancylistineae-rajzók,

szlmagalakúak, két, oldali csillangóval.

Az ivaros szaporodás és a telel spórák

ismeretlenek.

Egy Oedogonium tenyészeti sejtjeiben.

Az élsköd mindig csak egy gazdasejtre

szorítkozik. Igló. 1897.

4. Aucvlistcs Closterii Pfitzer. (Monats-

berichte der Akademie d. Wissenschaften

zu Berlin. 1872.) Closterium-han. Igló. 1886.

A Chvlridiucac és Aucylistiiieac-vel

szoros rokonságban vannak azon állati szer-

vezetek, melyek a Pseudosporae és Gym-

nococcaceae-cso portokba tartoznak. Ezek

közül csak a következket említem meg:

1. Pscudospora parasitica Cienk. Spiro-

gyra-ban. Igló 1897.

2. Pseudospora Bacillariacearum, Zopf.

Epithemia-ban. Igló. 1897.

3. Polysporclla Kützingii Zopf. (Unter-

suchungen über Parasiten aus der Gruppé

der Monadinen. 1887. Taf. I. fig. 10. 11.

13. 17.) Zygnema-, Spirogyra-, Mougeotia-,

Oedogonium-ban. Igló. 1897.

4. Aphelidium Melosirae uov. spec.

Kitartó tokok szélesen kerülékalakúak,

10—12—14 jx, sárgás-barnás, sima fal-

lal, színtelen, ersen fénytör, durva sze-

mecskékkel (csöppekkel) megtelve. A rajzó-

sejtek képzdése az Aphelidium génuszra

jellemz módon megyén végbe.

Melosira varians-ban. Igló. 1890. Ez

a harmadik az eddig ismeretes Apheli-

dium-ok közül.

Mieltt áttérnék az általam észlelt

Nyálkagombák (Myxomycetes) clsorola-

sára, még három gombát említek meg.

Tetracladium Marchaliauum de Wild.

(Ann. Soc. Belg. Microsc. Tom. XVU. pl.

IV. fig. 2.) Nedves itatópapiros között el-

rothadt Taraxacum officináié levélnedvében.

Igló. 1885. Késbb néhányszor mocsár-

vízben. Miután de Wildeman e fajt csak

1893-ban írta le, én tehát jóval elbb lát-

tam azt ; de azért korántsem vagyok ennek
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els észlelje, mivel már 1836-ban látta

ezt Brébisson is, mirl ennek egy ki-

adatlan rajza tesz tanúbizonyságot, ki

azonban zsurló-csírát sejtett benne (lásd

de Wildeman Ann. Soc. Belg. Microsc.

Tom. XIX. p. 7!).).

Exoascns cpipliyllns Sarf. (Kritische

Untersuchungen über die durch Taphrina-

Artcn hervorgebrachten Baumkrankheitcn.

Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaft-

lichen Anstalten. VIII. Bd. Taf. I.) Boszor-

kányseprt okoz az Alnus incana-n. Igló.

A »Taubnitz« nev patak mentén. Már

régebben van tudomásom e gomba el-

fordulásáról, illetve az általa elidézett

boszorkányseprkrl és csak azért említem

föl itt, mert Mágócsy-Dietz Sándor
(Pótfüzetek aTermészettudományi Közlöny-

hez. LVIII. kötet, 1900. 277. lapján) azt

írja, hogy ezt még nem figyelték meg
hazánkban.

Elfordul ugyanott az Alnus incana-n

az Exoascus anientoruni Sad. is, mint ezt

1900-ban megállapítottam.

Myxomycetes*

1. Ceratiomyxa mucida Schroeter,

Igló.

2. Badhamia hvalina (Pcrs) Berk.

Igló. 1893.

3. Physarvim nulans Pers fi genuiruim.

(Ti'madoche nutans Rost.) Igló. 1891.

4. Fidigo septica Giiiclin. Igló. A leg-

közönségesebb nyálkagomba.

5. Leocarpus vernicosus Link. Igló.

1891.

6. Didymium farinaceum Schrader.

Igló. 1891.

7. Didymium sqnamulosum (Alb et

Schiv.) Fr. Igló. 1895.

8. Stemonitis ferruginea Ehr. var

microspora Lister. Igló. 1884.

II. Comairicha obtusata Preuss. Igló.

1891.

10. Comatricha tvphoides Rost. Igló.

1893.

11. Dictydium nmbilicatum Schrad.

Feketehegy. 1892.

12. Tiibuliiia fragiformis Pers. Igló-

Hutta. 1893.

* A fajok megnevezésében általában

Lister-t »A monograph of the Mycetozoa.

1894.« követem.

13. Reticularia Lycoperdou Bull. Igló.

1897.

14. Trichia favoginea Pers. Igló. 1891.

15. Trichia varia Pers. Igló. 1891.

10. Trichia fallax Pers. Igló. 1888.

17. Hemilrichia rubiformis Lister.

Igló.

18. Hemitrichia clavata Pers. var. sim-

plex Rost. Igló. 1897.

19. Arcyria ferruginea Sauter. Igló.

1893.

20. Arcyria albida Pers. a genuina.

Igló-Hutta. 1893.

21. Arcyria flava Pers. Igló. 1901.

22. Lvcogala flavo-fuscum Rost. Igló.

1892.

23. Lycogala miniaium Pcrs. Igló.

Azon rokonsági viszonynál fogva, mely

a Vajnpyrella-fé\ék és a Myxomycetes között

van, azokra is kiterjeszkedem itten, el-

sorolván a következket :

1. Vampyrclla pendiüa Cicnk. Igló.

Oedogonium-on. 1S82.

2. Vampyrella inermis Klein. Igló.

Oedogonium-on. 1897.

3. Vampyrella Spirogyrae Cicnk.

Spirogyra-n. Igló. 1885.

4. Vampyrella pedata Klein. Igló.

Különböz moszatok között.

5. Leptophrys vorax (Cienk) Zopf.

Igló. 1886.

Érdekesebb moszatok a következk :

1

.

Gotnphosphaeria aponina Ktz.

(Cyanophyceae.) Igló. 1885.

2. Glocochaete Wittrockiana Laffh.

(Glaucophyceae.) Igló. 1897.

3. Glancocystis Nostocliinearnm Itzigs.

(Glaucophyceae.) Igló. 1897.

4. Phacothamnion confervicolum Lagh.

(Phaeophyceae.) Igló. Vaucheria-n. 1894.

5. Mischococcus confervieola Nág.

(Heterokontae.) Igló.

0. Sciadium Arbuscula A. Br. (Hete-

rokontae.) Igló. 1897.

7. Pyramidomonas letrarhynehus

Schmarda. (Volvocaceae.) Igló. 18í'7.

8. Volvox tertius Meyer. (Volvocaceae.)

Igló. 1897. Jó faj. M e y e r-en kívül tud-

tommal más nem találta eddig.

9. Palmodactylon ramosnni Nág.

(Tetrasporaceae.) Tátra. Felkai völgy. 1900.

10. Dicranochaeie reniformis Hieron.

(Protococcaceae.) Csorbai-Tó. 1893.
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1 1. Chaetospkaeridium Pringsheimii

Klebahn. (Protococcaceae.) Csorbai-Tó.

1N<S,">. Késbb Igló környéken is.

Én tehát IC 1 e b a h n eltt láttam e

szervezetet, ki csak 1 Sül -ben különböztette

meg e génuszt. (Pringsheim's Jahrb. f. wiss.

Botanik. XXIV. Bd.) De volt e moszatnak

még korábbi észlelje is ; látta ugyanezt

l'ringsheim (1860) és még elbb
Brébisson (1844). Lásd Klebahn idé-

zett helyen, 268. oldal.

Rendkívül érdekes és jellemz a fölötte

hosszú serte, melyet minden sejten lát-

hatni. Klebahn (i. h. 270. old.) e sertét

eoleochaete-szernek (»coleochaetoidea«)

jelentette ki és utána mások is követik e

fölfogását. Ez azonban nem egészen helyes,

mert a ChaetosphacritUuin sertéi csak némi-

leg hasonlítanak a Coleochaete seriéihez,

lényegileg azonban annyira különböznek

azoktól, hogy közelebbi vizsgálat közben

mindig könnyen és élesen lehet e két kép-

zdményt, tehát általa a két szervezetet

is egymástól megkülönböztetni.

A Coleochaete sertéje sejtfonál, mint

ezt már l'ringsheim ismertette, tehát cs,

melyben helylyel-közzel harántfalakat lehet

észlelni. A serte alját körülvev hüvely

fels végén eláll és olt a serte körül töl-

cséralakú kis gallért alkot (3. rajz a).

A Chaetosphaeridiiiin sertéje ellenben

tömör, homogén képzdmény és az alját

körülvev karcsú, kúpalakú hüvely fels

végén élesen el van metszve, elálló tölcsérke

(gallér) ott nincsen (3. rajz b).

A Chaetosphaeridinin rendszertani hely-

zetét tekintve, csatlakozom ama felfogás-

hoz, hogy ez a szervezet nem a többsejt

Coleochaetacene, illetve Chaetophoraceae

körébe tartozik, hanem egysejt moszat.

(Vesd össze Kilarszky X. Adatok

a Pieninek moszatvegetácziójához. Magy.

Tud. Akadémia. Közlemények. XXVíl. kot.

4. szám. 48. old.)

12. Gonaloncma ventricosum Wittr,

(Conjugatae.) Jgló. 1893.

13. Binuclearia tatrana Wiltr. Meg-
találtam c fölötte érdekes szervezetet

3. rajz. a) Coleochaeta scutata sertéje

;

b) Chactosphaeridium Pringsheimii sertéje.

klasszikus termhelyén, a Csorbai-Tóban,

1890-ben, a hol Wi ttrock svéd algeo-

logus ezt 1885-ben fedezte föl.

14. Herpostciroii polychactc Hansg.

(Chaetophoraceae.) Igló. 1896.

15. Cylindröcapsa geminella Wollevar.

minor Hansg. (Cylindrocapsaceae.) Igló.

1897.

IRODALMI ISMERTET.
üegen, Árpád von : Die Flóra von Herculesbad. Eine Vegetations-

Skizze. Budapest. 1901. 29. pp.

A hol az skzet uralkodó, ott a középeurópai El-Alpok növényzetét

találjuk ; a Domugled-hegy meredek és napos síkfalain és a még magasabb

»Verfu suskuluj« -hegyen azonban balkánvidéki növény-típusokra akadunk.

Az érdekesebb növényfajok közül megemlítendk a következk : Pinus Palla-

siana, Geránium bolwmicitm, Crocits banaticus Gray, Carpinus duinensis,
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Teiekia-k, a vad szltke, Geránium macrorrhizon, Viola Jooi, Centaurea

Iriniaefolia, Campanula Welandii, Crocus Heuffelianus.

Sok és gyönyör növény tenyészik e vidéken, melyeknek azonban

elsorolásába nem bocsátkozhatunk. E vidéknek fbb florisztikai kutatói

Degen eltt Kitaibel, Rochel, Heuí'fel, Janka, Borbás és

Simkovics (Simonkai) voltak. Degen e mvében a bükkfaerdk moh-

tenyésztét is közli. Kár, hogy csak német nyelven jelent meg-

Schilberszky (Budapest).

Simonkai Lajos dr. : Növényhatározó a magyar korona országaiban

honos magvas növények osztályainak, családjainak, génuszainak, valamint

némely közfajainak a meghatározására ; III. kiadás. Budapest, 1902.

A középiskolai növénytani oktatást kiegészít kézikönyvet írt Simonkai
mvének eme harmadik kiadásában. Külföldön, fképpen Németországban az

e fajta könyvek már régebben közhasználatú és szükséges tanítási segéd-

eszközök, melyeknek úgy az iskolai növénymeghatározási gyakorlatokban,

valamint a kirándulásokban nagyfokú ismeretterjeszt hatásuk van ; innét van,

hogy a botanikai tanítás ez irányára a tanítástervezetek és rendeletek nálunk

is tekintettel vannak.

Simonkainak e kiadású Növényhatározó könyve javítottan és bvítetten

készült ; a kibvítés az egész magyar korona országaira történt ; kibvítette

azzal is, hogy a génuszokon kívül egyes közfajok meghatározásához is elvezet
;

a hazaszerte elterjedt fajok különös figyelemben részesültek.

A Növényhatározó els sorban a reáliskolai és gymnasiumi növénytani

oktatáshoz alkalmazkodik, ezért azt a középiskolai tanárok a fiatalság ez

irányú képzése tekintetébl leginkább használhatják. Organografiai és rendszer-

tani szempontból pedig alkalmas könyv mindazok részére is, a kik az alkal-

mazott növénytan bármely ágában képezik magukat.

Schilberszky (Budapest).

Engler, Arnold : Ueber Verbreitung, Standortsansprüche und Geschichle

der Castanea vesca Gartn., mit besonderer BeriicksicJitigitng der Schweiz.

Berichte der schweizerischen botanischen Gesellschaft. Bd. XI. Mit einer Karte.

Mindenekeltt Engler a szelid gesztenyefa mai elterjedési viszonyainak

áttekint képét adja, mely szerint ez a fa a Kaspi-Tengertl Portugálig és

Algírtól Belgiumig, Közép-Németországig és Csehországig tenyészik ; tenyészeté-

nek fvidéke a Földközi-Tenger melléki országokban van, az Alpoknak északi

oldalán az elterjedési köre csekély. Svájczban, az Alpok déli oldalától el-

tekintve, a hová ez a fa 1200 méter magasságig emelkedik, három egymástól

elkülönített kerületben tenyészik: 1. délnyugoti szakasz (Rhone-Völgy, Genfi-Tó,

Ncuenburgi-Tó, Biel-Tó) ; 2. középponti szakasz (Vierwaldstádti-Tó és Zugi-Tó)
;

3. keleti szakasz (Seez-Völgy és Rhone-Völgy Churtól Reineckig).

A szelid gesztenye Svájczban nemcsak mészben szegény talajon tenyé-

szik, hanem mészben nagyon gazdag homokktalajon is és márgarétegekben,

melyekben a vizsgálatok eredményeképpen sok kálium és kovasav van. Engler
szerint a szelid gesztenyefa kálium-igény növény, mely kovasavban bvelked
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talajt kíván, mivel fképpen a silicatok azok, melyek a káliumot nagyobb

mennyiségben és a növények táplálására alkalmas minségben tartalmazzák.

A szelid gesztenye történetérl szóló fejezetbl megemlítjük, hogy Engler
növénybiológiái és míveldéstörténeti adatokból azt véli következtetni, hogy e

fa Észak-Francziaországban, Elsass-Lotharingiában, a Pfalzban a Jura-hegység

meg az Alpok területén, még ez utóbbi hegylánczolat déli lejtin is nem

eredetileg honos (autochthon). A megnevezett vidékeken csak akkor teleped-

hettek a gesztenyefa-erdk, a mikor az ember az serdket kiirtotta, ez id-

tl fogva azonban a maga erejébl fentartotta magát és elterjedt. Eredetileg

honos ez a fa ellenben a Balkánon, Dél-Magyarországban, Horvátország-

Szlavóniában, az Apennineken és az Iber-Félszigeten. Észak-Olaszország czölöp-

épít si lakói a szelid gesztenyét nem ismerték. Nevét elször Theophrastus
(Hist. plánt. 4, 8, 11) említi; Rómában M. P. Cato (234—149 Kr. e.) a

szelid gesztenyét még nem ismeri, azonban Varró (116—26 Kr. e.) és

Virgil már megemlékeznek róla, utóbbi népies eledelnek mondja. Valószín,

hogy a nemesített gesztenyefák csak az V-ik században Kr. e. kerültek Kis-

Ázsiából Görögországba és Dél-Olaszországba és hogy ez idtl fogva kez-

ddött e fának nagyobb mérv elterjedése.

Schilberszky (Budapest).

Brenner, W. : Klima und Blatt bei der Gattitng Quercus. Flóra 1902.

p. 114—160. Mit Abbildungen im Text.

Brenner kiterjesztette vizsgálódásait arra, milyen összefüggés van az

egész Föld kerekségén tenyész tölgyfajok és változatok leveleinek alakja és

szerkezete között. E czélból 369 különféle tölgyfajt és változatot vizsgált meg.

A Quercus pedunculata, Qu. sessiliftora és Qu. suber fajok csíranövé-

nyeit b nedvességben üvegharangok alatt, kevés nedvességben a szabadban

és változó nedvességben növényházakban figyelgette növekedésük folyamán

;

ezen az alapon észlelte a naplevelek és árnyéklevelek eltéréseit, valamint azt

is, min eltérések vannak ugyanazon tölgyfaj eltér tenyészhelyi viszonyai

között. Ekképpen 10 klimatikus levéltípus megállapításához jutott, melyek az

északi és a déli mérsékelt éghajlat, a subtrópusi és trópusi vidékeken vannak

elosztva. E levéltípusok megkülönböztetése közben a levelek alakját, levél-

nyélhosszát, állományát, szrözetét, erezetét és bels anatómiai szerkezetét

egyaránt figyelembe vette, tehát mindazokat a körülményeket, melyek ilyen

kérdés tisztázása közben tekintetbe jöhetnek. Különösen a levelek széle tanúsít

érdekes viselkedéseket.

A kocsányos tölgy (Quercus pedunculata) és más fajok is, melyek

craspedodrom erezet esetében (a mikor t. i. az oldalerek egyenes irányban

haladnak és a levél szélén fogban vagy karélyban végzdnek) aránylag cse-

kély vizet vezetnek a levélszélhez, ezek szárazabb tenyészhelyen, napsütésben

és szárazabb klímában az oldalerek közötti parenchym-szövet csökkentett fej-

ldését (vagyis a karélyok tetemesebb öblösödését) eredményezik. Szárazabb

klímákban tenyész, brachidodrom erezet levelek (t. i. mikor az oldalerek

a levélszél eltt ketté vagy többfelé válnak), több * vizet juttatnak a levél-

szélhez, mint a Quercus suber, Qu. Ilex és Qu. sessiliftora ; az ilyenek ned-

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 3. füzet. 8
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vesebb tenyésztés folytán és állandó árnyékos tenyészhelyeken ersebb és

hegyesebb karélyokat fejlesztenek, a szokatlan, nedvesebb viszonyok okozta

szöveti túltengés (hypertrophia) következtében. A subtrópusi fajokon (Quercus

phillyreoidcs, Qu. vibrageana stb.) kevesebb napfény, illetve csökkentett ki-

párolgás (transpiratio) esetében ersebb fogazatképzdés észlelhet. Ennek

megfelel a trópusi fajokon a nagyobb csurgófelület létesítésének a tendencziája.

Schilberszky (Budapest).

Schürhoff, A. : Katriumsilikat ah Einbettungsmütel fiir mikroskopische

Daucrpiüparate. Centralblatt fiir Bacteriologie. Abt. II., Bd. VIII. 1902. Nr. 3.

A mikroszkópi készítmények behelyezésére használt legtöbb anyagra

nézve Schürhoff néhány, részben nem indokolatlan ellenvetést tesz. A
glycerin-gelatinnak az a hátránya, hogy közönséges szobai hmérsékleten nem

folyékony, egyszer folyékonnyá téve pedig, csak lassanként merevedik meg és

szilárdul ; másrészrl a glycerin-gelatin a nedvesség iránt mindenkor érzékeny.

A készítmények elzárásához használatos lakk vagy canada-balzsam annyiból

alkalmatlanok, mivel ezek vízzel nem keverednek, és így vizet tartalmazó készít-

mények elzárására nem nagyon alkalmasak, valamint azért sem, mivel immerzió-

olajjal érintkezve, benne feloldódnak.

Mindezek a hátrányok a nátriumszilikátban nincsenek meg, hogyha

10°/o glycerinnel keverve használjuk erre a czélra. A keveréket úgjr készítjük,

hogy 10 gramm glycerint és vizet egymással összekeverünk, ezt pedig 80 gramm

nátriumszilikáthoz adjuk.

Schilberszky (Budapest).

Adamovic, Lujo : Die Sibljak-Formation, ein wenig bekanntes Bascli-

werk der Balkanlander. Engler's botanische Jahrbücher. Bd. XXXI. 1901.

Adamovic erre a cserjeformáczióra már 1892-ben figyelmeztetett,

melyet nemcsak Szerbiában, hanem Dalmácziában, Montenegróban és Her-

czegovinában is alkalma volt láthatni. Wettstein Albániában ismerte föl,

Beck Boszniában, Degen Maczedoniában és Velenovsky Bulgáriában,

valamint Kelet-Ruméliában tesznek róla említést. Minthogy Halács y, Held-

r e i c h, Baldacci, Formánek és mások hasonló cserjetenyészetet

Thessaliában, Epirusban és Görögországban találtak, úgy látszik, hogy ez a

cserjeformáczió megszakítás nélküli sorozatban vonul végig harántirányban az

egész Balkánon, kiváltképpen a kontinentális vidékeken. Ezen vonulatot azon-

ban túl is lépi ; így pl. Grecescu hasonló sr cserjetenyészetet Romániá-

ban is, S i m o n k a i pedig Erdélyre nézve, P a x Magyarországra, más kutatók

ellenben a Krim és Kis-Ázsia vidékére, Radde a Kaukázusra vonatkozólag

ismertettek ; Beck szerint ugyanez a formáczió Bécsig húzódik. Ez a cserje-

formáczió Európában fképpen a Földközi-Tenger keleti vidékén van elter-

jedve és zárt elfordulásánál fogva a pontusi növényzet jellemvonásait fölismer-

hetvé teszi. E cserjeformácziót gyakran a mediterrán macchia-formáczióhoz,

részben pedig a cserjés-erdhöz számították. A Sibljak-formáczió valódi és

természetes növényegyesületet alkot és már az erdirtás eltt meg volt a

melegebb éghajlat vidékein, ámbár kisebb terjedelemben. Sok helyen, a hol a

formáczió megjelenik, csekély mélységben fatuskókat találhatni, olyanokat is
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mink az illet vidékeken ez id szerint többé nem tenyésznek, nemkülönben

elcsenevészedett magas erdbeli elemeket (pl. Tilia, Acer, Fraxinus), jeléül

annak, hogy e helyeken valamikor erdtelénít'ésnek kellett folynia ; csak így

vált lehetségessé ezen cserjeformácziónak mai terjedelmes térfoglalása. A for-

mácziót összetev elemek világosságot és meleget kedvelk és mint haszonfák

nem találhatók sehol a szomszédos erdkben ; ez világosan mutatja, hogy a

növényzeti elemek sohasem tenyésztek fák árnyékoló oltalma alatt. Az erd-

telenítésnek ez a formáczió csak elterjedését köszöni, nem pedig keletkezését.

Csaknem valamennyi eleme a Sibljak-formácziónak a Földközi-Tenger mellékén

otthonos faj, elterjedési vidékük ott kezddik, a hol a tengerparti öv meg-

sznik és 600 méter magasra, st 1200 méternyire is fölemelkedik ;
10° C. évi

átlagos hmérsékletet követelnek és 9—9 l/i hónapon keresztül tenyésznek.

E növények kevés kivétellel lombhullató fajok. A Sibljak-formáczió nem egy-

hangú és egységes növénycsoportosulás, hanem a tektonikai és kzeti talaj-

viszonyok szerint eltér külst és típust árul el.

Adamovic e formácziót a következ típusokra osztja: 1. Petteria

ramentacea (—-- Cytisus ramentaceus Sieb.). II. Juniperus. a ) Juniperus

Oxycedrus, /S) Juniperus communis. III. Laurocerasus. IV. Chamaecerasus.

V. Coggygria. VI. Paliurus. VII. Syringa. VIII. Amygdalus. IX. Ouercus.

SCHILBERSZKY (Budapest).

Winkler, H. : Ueber Merogonie und Befruchtung. Jahrbücher für

wissenschaftliche Botanik. Bd. XXXVI. Mit 3 Text-Figuren.

Azok a tapasztalások, melyeket R. Hertwig és B o v e r i egy tengeri

tüskebr petéin, újabban pedig Delage egy gyrs féreg és egy lágy-

test (Mollusca) állat petéin tettek, hogy t. i. magnélküli peterészletek

monosperm megtermékenyítés következtében fejldésre alkalmasak, indították

W i n k 1 e r-t arra, hogy anolog kísérleteket növényeken is végezzen. Erre a

czélra kisérletei közben a Cystosira barbata tengeri moszat szolgált.

Az él érett receptaculom-ból készített metszet gyenge nyomására egyes

oogonium-ok alapi sejtjükrl leválnak és a protoplazma a nyílásból kiömlik

;

ha ilyenkor a készítményre gyors vízáramot vezetünk, akkor a pete a kilé-

pési helyén ketté szakad és így két felet kapni, melyek közül az egyik ter-

mészetesen magnélküli. Ha az ilyen peterészletekhez spermatozoid-tartalmú

vizet juttatunk, akkor a petének mindkét töredék-részletébl sikerül normális

külsej növénykéket fejleszteni. A kísérlet \V i n k 1 e r-nek hét ízben sikerült;

különbség mindössze az osztódás menetének gyorsaságában nyilatkozott meg,

még pedig olyanképpen, hogy a ni sejtmag nélküli petetöredékek lassabban

osztódnak, mint a magvasak.

A kísérleti sorozat másik részében W i n k 1 e r arra irányította vizsgá-

latait, vájjon a már bekövetkezett megtermékenyítés után is keletkeznek-e a

petetörmelékekbl csíranövénykék, újabb spermatozoidokkal való érintkezés

után ? Minthogy ilyen kísérletekre a Cystosira barbata petéi nem alkalmasak,

Winkler tüskebr-petéket használt kísérletezésekre. E czélból hajszál-

pipetta nyílása elé selyemfonalat feszített és a pipettát, petéket tartalmazó víz-

zel töltötte meg ; ezután a petéket a vízzel együtt a pipettából kiszorította,

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, 3. füzet. 8*.
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mi által a peték az éles selyemfonáltól kettéhasíttattak. Az eredmény az volt,

hogy a magnélküli termékenyített petetörmelékek csak a fejldésnek azon

pontjáig alakulnak tovább újból való megtermékenyítés után, a míg az els

barázdálódás be nem következett ; a blastomera-k magnélküli részletei nem

fogékonyak többé a megtermékenyítésre.

Winkler hangsúlyozva említi, hogy a megtermékenyítés folyamatá-

nak mindkét része : az idegen öröklési anyag odajuttatása és a fejldési ingei-

egyenlképpen lényegesek és szükségesek. A megtermékenyítést úgy határozza

meg, hogy ez nem egyéb mint a magvak egyesülésével egybekötött idegen

sejteknek az egybeolvadása, mely egyesült sejt azután továbbfejldésre képes,

minségbeli keveredést eredményez csíra létesülését eredményezi. Miként a

szznemzés (parthenogenesis) szempontjából végzett kísérletekbl és tapaszta-

latokból kiderül, nemcsak a fejldésbeli tehetség nyugszik chemiai folyama-

tokon, hanem a nemz sejtek minségbeli keveredése is — legalább rész-

ben — mint tisztán chemiai kölcsönös hatás fogható fel a petében és az ondó-

ban foglalt speczifikus anyagok között. Schilberszky (Budapest).

Növénytani Repertórium.*

a) Hazai irodalom:

Ajtay Sándor: Aradmegye erdségeirl. 'Erdészeti Lapok, 1902.

évf. , VII. füz., 777. old.

Bernátsky Jen : A Harasztok és Mohok az Alföldön meg az alföld-

széli hegyeken. — Természetrajzi Füzetek, 1902. évf. (XXV. köt.), 7—19. old.

Baumler, J. A. : Beitráge zur Kryptogamenflora des Pressburger Comi-

tates. Pilze. IV. Heft. Pressburg, 1902. (60 oldal).

Jeles hazai mykologusunk e füzetben az eddig nyomtatásban megjelent

pozsonymegyei gombászati adatain kívül újabban talált egészen új fajokat,

valamint e vidékre nézve új fajokat és új tenyészhelyeket foglal össze. A
megnevezett gombafajok a vadon tenyész gazdanövényeken kívül a tenyész-

tettekre is vonatkoznak. A fajok sorszáma 1479— 1640-ig terjed.

Új fajok ezek : Guignardia seriata Bauml., a közönséges nád tavalyi

levélhüvelyein (peritheciumok). — Didymella Umbeíliferarum Bauml., száraz

Ernysvirágzatúak szárain. — Hercospora Kornhuberi Büuml, az Acer pseudo-

platanus kérgein. — Didymosphaeria socialis Sarc. forma posoniensis Bauml.,

száraz Populus-ágakon. — Pleosphaeria albidans Bauml. kéregtelen juharfa-

darabokon. — Humaria Sabranskyana Bauml, hegyi utakon több helyen. —
Lasiosíiciis ftmbriata Bauml. , régi fenytobozokon. — Pliyllosticla Polygoiutti

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni minden az elz füzet óta nyomtatás-

ban megjelent hazai eredet, vagy hazai vonatkozású szakirodalmat, kiterjeszkedvén

a növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemény for-

rásán')! értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Bauml., él Polygonatum multiflorum levelein. — Sirococcus Zahlbruckneri

Bánni!., régi fadarabokon. — Diplodia Auerswaldii Bauml., a Cytisus La-

burnum kérge alatt. — Botryodiplodiu Saccardiana Bauml. — Septoria

Melandryi albi Bauml., Melandryum album levelein. — Coryneum acerinum

Bauml., az Acer campestre száraz ágain.

Borbás Vincze : Hazánk meg a Balkán Hesperis-ei (folytatás).

Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf. (1. köt.), 190—204., 229—237, 261—272.,

304—313. old.

— — A Potentillák virágjáról. — Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf.

(I. köt.), 279—280. old.

— — A szomorúfz porzós fája hazánkban. — A Kert, 1902. évf.

(VIII. köt.), 342—34-1. old.

Entz Géza, ifj. : Adatok a Peridineák ismeretéhez. — Mathematikai-

természettudományi Értesít. XX. köt., 1902. 2 ik füzet. Doktori dissertatio.

Flatt Károly: A herbáriumok történetéhez (folytatás). — Magyar

Botanikai Lapok, 1902. évf. (I. köt.), 210-215., 248-252., 272—279., 315-

317. old.

Földes János : Erdészeti mszavaink érdekében. — Erdészeti Lapok,

1902. évf., V. füz., 633. old.

Gabnay Ferencz : A két hazai Abies (képpel). — Kertészeti Lapok,

1902. évf. (XVII. köt.), 4-8. old.

— — Pinus austriaca és sylvestris (képpel). — Kertészeti Lapok,

1902. évf. (XVII. köt.), 32-35. old.

— A fák gyrzése. — Kertészeti Lapok, 1902. évf. (XVII. köt.),

100—104. old.

Gáyer Gyula : Botanikai kirándulások Vasmegyében. — Magyar Bota-

nikai Lapok, 1902. évf. (I. köt), 313—314. old.

Hirc, D. : Erechtites hieracifolia u. Moslavini. — Glasnik hrv. narav.

drustra, 1901.

Az Erechtites hieracifolia valamennyi horvátországi ismeretes tcnyész-

helyct sorolja el.

— Adcnophora u hrvatskoj flori. — Glasnik hrv. narav. drustra,

1901.. 94. old.

Az Adcnophora liliifolia W. Kit. Horvátországban való elfordu-

lását közli.

Hollós László : Gasteromycetákra vonatkozó helyesbítések. — Ter-

mészetrajzi Füzetek, 1902. évf. (XXV. köt.), 91— 144. old.

Ilsemann Keresztély : Dendrologiai egyveleg. Kertészeti Lapok,

L902. évf. (XVII. köt.), 3-4. old.

Jakabházy Zsigmond : Összehasonlító vizsgálatok a chinai és európai

Rheumra vonatkozólag. — Értesít az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természet-

tudományi szakosztályából, 1902. évf. (XXVII. köt.), 128—150. old.

Kövessi Ferencz : Az amerikai szlfajok, különös tekintettel hazánk

klímájára és meszes talajainkra. — Borászati Lapok, 1902. évf., 795—797.,

808-809., 823—824. old.
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Leffler András : Polygonum arenarium W. K. vegetatív szerveinek

anatómiája (egy táblával). Nyíregyháza, 1902. Doctori dissertatio.

Linhart György: Beteg búzák. Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.),

1162—11(33. old.

Magyar Botanikai Lapok. (Ungarischc Botanische Blatter.) Kiadja

D r. Degen Árpád, szerkeszti Alföldi Flatt Károly, fmunkatárs

Thaisz Lajos. I. évfolyam (1902); megjelent a 6—10. füzet.

Mágócsy-Dietz Sándor : Új külföldi növények hazai tenyésztésének

kérdéséhez. - - Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.), 588-589., (304—605., 625—626. old.

Mezey Gyula : A vöröshere új betegsége. — Köztelek, 1902. évf.

(XII. köt.), 866—867. old.

— — Tapasztalatok a szl peronospora és black-rot betegsége elleni

védekezésben. — Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.), 8<S7. old.

— — Ujabb tapasztalatok a növénybetegségek elleni védekezés terén. —
Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.), 993-994. old.

Torsgomba a búzán. Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.), 1069—

1070. old.

— Beteg búzák. Köztelek, 1902. évf. (XII. köt.), 1109—1110. old.

Moesz Gusztáv : Brassó állóvizeinek mikroszkopikus növényzete

(8 knyomatú táblával). Brassó, 1902.

Páter Béla : Gazdasági Növénytan. I. Rész. Kolozsvár, 1902.

Péterfi Márton : A Physcomitrella Hampei Limpr. hazai elfordulása

(Ph. pátens X Ph. sphaericum). — Magyar Botanikai Lapok, 1902. (I. köt.),

257—261. old.

— — Hedwigia albicans (L.) Web. et Mohr var. pulvinata m. —
Magyar Botanikai Lapok. 1902. évf. (I. köt.), 317—318. old.

Richter Aladár : Az új kir. botanikus kert Berlin-Steglitz mellett

Dahlemben, hazai állapotainkra, különösen a kolozsvári egyetemi botanikus

(múzeum-) kert jövjére való tekintettel (6 képmelléklettel). Kolozsvár, 1902.

Róth Róbert : A magyarhoni Erica-félék összehasonlító anatómiája.

(19 rajzzal.) Kolozsvár, 1902. Doctori dissertatio.

Schilberszky Károly : Gyógyszerészgyakornoki Tankönyv. IV. Rész.

Növénytan, 83 képpel. Budapest, 1901

.

— — Gyógyszerészgyakornoki Tankönyv. V. Rész. Gyógyszer-
ismeret, 148 képpel. Budapest, 1902.

Szentimrey Dániel : Ligetes legelk. — Erdészeti Lapok, 1902. évf.,

VII. lüz., 780. old.

Tordai György : Az illatos aranka (Cuscuta suaveolens Ser.) terjedése

Magyarországban. Magyar Botanikai Lapok, 1902. évf. (I. köt.), 216—220. old.

Waisbecker Antal : Vasvármegye parasztjai (folytatás). — Magyar

Botanikai lapok, 1902. évf. (I. köt.), 168-172., 204—207., 237—242.
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b) K ü 1 f ö 1 d i irodalom:

Ginzberger, A. : Die Pflanzenwelt Oesterreich-Ungarns. - Üas Wissen

für Allé, II. Jahrg.

A monarchia növényföldrajzi viszonyairól nagyon jó áttekintést nyújt.

Holl, Ferdinánd: Die Karst-Aufforstung. Sarajevo, 1901.

Pichler, A. : Tri nametnice : Viscum album L., Loranthus europaeus

L. i Arceuthobium Oxycedri M. B. u. Hercegovini i nekim dijelovrima

Bosne. — Glasnik Zemalj. Muzeja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1901

.

A szerz fölemlíti mindazokat a helyeket, a hol a czímben megnevezett

három élsköd növényt találta és megnevezi egyúttal az illet gazda-

növényeket. Ezek között több olyan fás növény szerepel, melyeken eddig

Viscum album L. sohasem észleltetett. Ezek a fák a következk : Prunus Ma-

haleb L., Acer PseudopJatanus L., Piuus nigra Arn., P. leucodermis Ant.,

Sorbns Ária Cr„ S. lorminalis Cr., Corylus Colurna L., Pyrus amygdali-

formis Vili., Prunus insititia L., Acer monspessulauum L., Ouercus conferta

W. Kit., Qu. Cerris L. és Tilia argentea Desf.

Loranthus és Arceuthobium nagyon ritkák ; elbbi csak tölgyfákon

fordul el, utóbbi pedig kizárólag a Juniperus Oxycedrus-on található.

Scherft'el, A. : Einige Beobachtungen über Oedogonien mit halbkugeliger

Fuszelle. — Berichte der deutsch. botan. Gesellsch., XIX. Jahrg., Seite

557—563.

Schuler, Joh. : Flechtenflora von Fiume. Jahrb. der. k. k. Marine-

Akademie. 1902., pp. 129—250. 330 zuzmófajt sorol el Fiume környékérl.

Spörr Róbert: A klorózisról. — Borászati Lapok, 1902. évf., 780—781.,

797—798., 809—811., 824-825. old.

Sterneck, T. : Monographie der Gattung Alectorolophus. — Abhandl.

der k. k. zool. -botan. Gesellsch. in Wien, I. Bánd, 2. Heft (3 Karten und

Textillustrationen).

Magyarországból ismertetett Alectorolophns-fa.jok a következk : Alectoro-

lophus Alectorolophus (Scop.) Stem., A. glandulosus (Simonkai) Stern., A.

major (Ehrh.) Rchb., A. montanus (Sauter) Fritsch, A. Borbásii Dórfl,, A.

alpinus (Baumg.) Stem., A. erectus Stern., A. subalpinus Stern., A. simplex

Stervi., A. angustifolius (Gtnel.J Heynh., A. minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.,

A. fallax [A. major minor].

Witasek, T. : Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Campanula,

Abhandl. der k. k. zool. -botan. Gesellschaft in Wien, I. Bánd, 3. Heft,

(3 Karten).

Magyarországra vonatkozó fajok a következk : Campanula rptundifolia

L. , C. pinifolia Uechtr. (Horvátország), C. Kladniana (Schur) Witas., C.

velebitica Borb. (Dalm., Horvátorsz.), C. crassipes Heufj. (Bánát), C. pseudo-

lanceolala Pánt.



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1902.

április 9-iki ülése.

Elnök : K 1 e i n Gyula ; jegyz : S c h i 1-

berszky Károly.

1. Gabnay Ferencz ». 1 fák gyü-

riízésének következményeirl^ tartott el-

adást. Máramarosban, a galicziai határ

mentében lev rengeteg bükkösök fája

egészen értéktelen, mert a döntés és szál-

lítás költségeit sem fedezi alacsony ára.

A bükkösök tehát fenyvesekké volnának

átalakítandók. E czélból évenként néhány

száz holdnyi területen gyrzték a fákat,

úgy hogy az illet fák legkésbben négy

év alatt tövükön elhaltak. Ha tehát azt

akarjuk, hogy a fa ne sarjadzhasson többé,

a gyrzést úgy kell végezni, hogy csak

a cambiumot szabad átmetszeni, a szijá-

csot nem ; ekkor a nedv fölfelé áramlik a

koronába és nem duzzasztja meg a járu-

lékos rügyeket és ezek nem hajtanak ki

;

lassanként a tartalék tápláló anyagok fogy-

tával, maga a fa is elhal.

Mágócsy-Dietz Sándor erre

vonatkozólag egy erdei feny törzsének

mókusrágás okozta kéregsérülését mutatta

be, mely valóságos gyrzésnek felel meg
;

ez esetben a körülrágott rész fölött nem
történt másodlagos vastagodás, a gyr-
zcs alatt azonban megvastagodott.

2. Hollós Lászl ó-nak »Adatk a

Kaukázus gombáinak ismeretéhez^ czím
dolgozatát M á g ó c s y-D ietz Sándor
terjesztette el. E dolgozat a Déchy
M ó r 6-ik kaukázusi tanulmányútja alkal-

mával gyjtött gombák névsorát tartal-

mazza. A 164 gombafaj között egy új faj

és egy új alak van, úgymint : Trichia

ovalispora Hall. és Marsonia Veratri EH.

et Ev. forma Veratri atbi Baumler. Az
elsorolt gombák jó része (43 faj) a ka-

lapos gombákhoz és (36 faj) a tapló-

gombákhoz tartozik. Érdekes a Chili- és

Surinamból ismeretes Stereum luteo-badium

Fr. gombafaj, mely a Kaukázusban, de

hazánkban is több helyen tenyészik.

3. Mágócsy-Dietz Sándor a)

bemutatja és ismerteti a budapesti kir. m.

tud.-egyetemi növénytani intézet fascialio-

gyüjteményét. Az elszalagosodás (fasciatio)

nevezet teratologiai jelenségnek körülmé-

nyeirl és egyik-másik élettani okáról szól-

ván, a bemutatott gyjtemény nevezete-

sebb példáit magyarázatokkal kiséri. Több

olyan is van, melyrl az idevágó iroda-

lomban nincsen említés.

b) Bemutatja és ismerteti B a r b o s a

Rodriguez »Palmac novae paragiiayen-

ses« czím munkáját, melyben Assuncion-

ban él hazánkfia, Anisits Dániel
egyetemi tanártól a brazíliai Matto-grosson

és Paraguayban gyjtött pálmafajok leírá-

sát és képeit közli ; ezek között több új

is van, melyek részben Anisits-rl vannak

elnevezve (Bactris Anisitsii Barb. Rodr.

Diplothenium Anisitsii Barb. Rodr., Scheela

Anisitsiana Barb. Rodr.).

c) Bemutatja egy hazai gyógyszerész-

nek a szabadalmát, mely szerint képeket

és különösen szárított és ferttelenített her-

báriumi növényeket úgy torit be átlátszó

celluloid-lemezei, hogy a ragasztás követ-

keztében a látást zavaró leveghólyagok

elmaradnak.

4. Scherffel Aladár ^Néhány

adat Magyarítón virágtalan növényzetének

ismeretéhez*, czím dolgozatát Klein
Gyula terjesztette el. A Chytridinae,

Ancylistinae, Pseudosporeae, Gymnococca-

ceae, Myxomycetes csoportokbeli fajokon

kívül elsorolja a Vampyrella-féléket és

néhány érdekesebb moszatot meg gombát,

melyeket leginkább Igló körül észlelt.

5. Schilberszky Károly* Újabb

adatuk a monilia-betegség ismeretéhez«

czím eladásában utóbbi vizsgálódásairól

és tapasztalatairól számol be, melyek alap-
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ján mindinkább arra a meggyzdésre jut,

hogy a Monilia fructigena Pers. és a M.

cinerea Bonord. nem tekinthetk eltér

fiijuknak ; a közöttük lev csekély mor-

fológiai különbség, valamint az eltér

gazdanövényekkel szemben tanúsított bizo-

nyos fokú önálló biológiai viselkedés al-

kalmazkodásra vezethet vissza és csak

alaki (forma) megkülönböztetésre jogosít.

Különösen jellemz e kétféle gomba coni-

diumainak a mértékbeli változékonysága,

a mit mesterséges tenyésztések folyamán

módosítani lehet, bizonyságául annak, hogy

a tápláló anyag minsége is szabályozza

e viszonyokat. Helyteleníti Schröter
és Woronin eljárását, a kik e gombát

a Sclerotinia-génuszba helyezték, holott a

f kritérium : a tömlspórás ivadék egy-

általában ismeretlen. Végül említi, hogy a

tavalyi conidiumok fertznek, de a két

vagy több év óta többféleképpen eltett co-

nidiumokkal nem sikerült sem a virágok,

sem a gyümölcsök fertzése. Praeventiv

védekezés nincsen és erre addig nem is

lehet gondolni, míg a gomba másik iva-

dékát és ennek biológiai viselkedését meg

nem ismerjük.

A növénytani szakosztálynak 1902.

május 14-iki ülése.

Elnök : S t a u b Móricz
;
jegyz : S c h i 1-

bersíky Károly.

1. Kümmerle J e n » Adatok az

Ernvösvirágzat úak anatómiájához* czímen

tartott eladást. E növények bélbeli edény-

nyalábjainak tanulmányozására a Ferula

Sadleriana Ledet.. F. Heuffelii Griseb,F.Asa

joetida L.. Magydarics panacifoIia(Vahl.)

Lffe és Oenanthe süaifolia M. B. fajok szol-

gáltak, melyek közül fképpen a Magyda-

ris panacifolia gyökerében és szárában

tapasztalható viszonyokat ismertette. Az

említett növények bélbeli edénynyalábjai

a rendes esetektl eltérleg körülövezett

(concentrikus) szerkezetek; a szárnak

gyökérfölötti els csomójában keletkeznek,

honnét a bélszövetben párvonalasan ha-

ladnak végig és csak az egyes csomók-

ban anasztomálnak a kerületi nyalábrend-

szerrel. Kialakulásra nézve a bélnek már

állandósult, utólagos cambium nyalábjaiból

származnak és a szárnak kerületi nyaláb-

rendszerén jóval késbben jelennek meg.

2. Varga Oszkár tüj módszerek

az alkalmazott mikroszkópia körébl* czí-

men két új vizsgálati módszert ismertet.

a) Az anyarozsnak a lisztben való

kimutatására a H o f f m a n n-féle chemiai

módszer a legtökéletesebb és legelterjed-

tebb ugyan, de az eladó szerint meg-

bízhatatlan, mert egyedül a mikroszkóp-

pal lehet az anyarozsot a lisztben bizto-

san kimutatni. Varga a mikroszkópi

vizsgálatot azzal könnyíti meg, hogy a

lisztnek az anyarozshoz hasonló alkotó-

részeit megsemmisíti. E czélból a lisztet

elször éterrel zsírtalanítja, ezután több

mikroszkópi készítményt csinál, melyeket

kevés hígított kálilúggal kevervén, B u n-

s e n-égn addig hevít, míg a homályos

készítmények egészen átlátszókká nem vál-

nak. Ekkor az anyagot a fedlemez alatt

eczetsavas vízzel kimossa. Az ilyen ké-

szítményekben az anyarozstörmelékeket a

lisztnek még megmaradt alkotórészei között

könnyen föl lehet ismerni,

b) Az olajpogácsákat Varga a mikro-

szkópi vizsgálat czéljáhól fémmozsárban

addig töri, míg apró alkotórészeik szét nem

esnek. Ezt az anyagot különféle nyílású

rostákkal szétszedi és az összes rostákon

átesett alkotórészeket egyenként nagyítóval

vagy mikroszkóppal vizsgálja.

3. Hollós L á s z 1 ó-nak »A föld-

alatti gambák keresése*, czím dolgozatát

M á g ó c s y-D i e t z Sándor terjesztette

el. Hollós leírja, hogy milyen helye-

ket kedvelnek ezek a gombák és hogyan

lehet a siker reményével keresni. A föld-

alatti gombák hazánkban a hegyvidéknek

leginkább mészkavicsos bükköseiben és

fenyveserdeiben, a sík vidéknek pedig ho-

mokos tölgyeseiben tenyésznek. Többnyire

a ritkás, nem sr ids erdkben, 1— 2

néha 10 cm mélyen a fák gyökerei men-

tén vagy a korhadó levéltörmelék alatt

találhatók. Több fajra az zkaparás, disznó-

túrás, kutya, mókus, hangya, légy is rá-

vezet ; némelyek a földet folrepesztik és

így árulják el ottlétöket, st egyesek a

föld felszínébl ki is emelkednek.

4. Horváth Géza »A magyar

faunaterület határait czím eladása kap-

csán f. évi május 2-ikán az állattani szak-

osztály ülésén azt az indítványt tette :

kéressék fel a növénytani szakosztály, hogy

Magyarország flórájába Dalmáczia, Bsz-



I! SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

nia és Herczegovina növényei is fölvétes-

senek. Az állattani szakosztály az indít-

ványt elfogadta és elhatározta, hogy a

növénytani szakosztály figyelmét Hor-
váth (i é z a erre vonatkozó értekezésére

fölhívja.

F i a 1 o \v s k i Lajos, Thaisz La-

jos, C s i k i Ern, Staub Mór és

Mágócsy-Dietz Sándor szólott e

tárgyhoz ; általános meggyzdés és ta-

pasztalat az, hogy hazánk területének szá-

mos vidékén még sok a tenni való bota-

nikai szempontból ; ezért nem idszer
tudományos törekvéseink területét még in-

kább nagyobbítani. — A szakosztály ha-

tározata szerint a növényzeti viszonyok

összefoglaló munkálatait csakis a mai po-

litikailag határolt Magyarország, illetleg

Szt. István koronája alá tartozó ország és

kapcsolt részeinek területére kívánja vo-

natkoztatni.

A növénytani szakosztálynak 1902.

május 17— 19-iki napjain rendezett

kecskeméti botanikai kirándulása.

A növénytani szakosztálynak 1902.

október 8-iki ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözölve

a szünet után összegyl tagokat, örven-

detesen jelenti, hogy a »Nóvénytani Köz-

leményed második füzete változatos tar-

talommal megjelent, valamint hogy e folyó-

irat elfizetinek száma a 200-at meg-

haladta.

2. Bernátsky Jen i>Crypsis

alopecuroides X. schoenoides<£ czímen is-

mertette a C. alopecuroides és C. schoe-

noides fajokat, ez alapon azután szólott

a czimben megjelölt és természetben be-

mutatott keverékfaj alakbeli tulajdonságai-

ról. Mind a háromféle növény tenyészeti vi-

szonyait Kún- Szent-Miklóson figyelte meg.

3. Gabnay Ferencz »A növény-

és állatvilág határterülete* czím eladásá-

ban fejtegette az okokat, melyek miatt a

két biológiai világ között éles határokat

szabni lehetetlen, mivel a látszólagos kü-

lönbségek mind az állatok, mind a növé-

nyek körében egyaránt kimutathatók. Nin-

csen egyetlen olyan dönt különbség sem,

a melyre az elkülönítést alapítani lehetne.

4. Scherffel Aladár »Phyllo-

siphon Arisari« czímen bemutatta és mor-

fológiája, valamint életviszonyai tekinte-

tében ismertette ezt az érdekes élsköd
moszatot, melyet algiri útjában figyelt meg.

5. Gyrffy István »Magyar nö-

vénynevek^ czím dolgozatát Fialowski
Lajos terjesztette el. A mintegy 200

növénynévre terjed gyjtemény a szerz
részérl kell kritikával ellenriztetvén, eme
följegyzéseket a közlésre méltóknak tartja.

M á g ó c s y-D ietz Sándor öröm-
mel fogadja az elterjesztést, mivel látja,

hogy a magyar növénynevekre vonatkozó

szókincsünk mindegyre örvendetesen sza-

porodik. Ez alkalomból megemlíti, hogy
Diószegi és Fazekas neveihez f-
zd nagyon sok — eddig gyártottnak

vélt — növénynév csakugyan a nép nyel-

vébl való, miértis figyelmeztet arra, hogy
a Tájszótár és újabb népies gyjtések a

nyelvészeket óvatosabb kritikára intik.

Hazslinszky Frigyes bold. szak-

társunk szóbeli közléseibl tudomása van

arról, hogy Diószegi összeköttetései

révén hazánk legnagyobb részérl kapott

növényeket magyar megnevezésekkel, úgy
hogy e gyjtései és utazásai folyamán

temérdek magyar növénynevet sikerült

megállapítania. Többi között szorgalmasan

bejárta az országos vásárokat is, a hol

szintén tudakolta a nép nyelvében él
növényneveket.

6. Hollós László »Potoromyces

loculatus Mull. in herb.« czím dolgozatát

Mágócsy-Dietz Sándor terjesz-

tette el, melyben Hollós a még eddig

le nem írt ausztráliai gombát (Gastero-

myceiesj, mint új génusz képviseljét is-

mertette.

7. Schilbcrszky Károly szak-

osztályi jegyz jelenti, hogy a legközelebb

elmúlt tavaszszal, május 17, 18. és 19.

napjain a szakosztálynak 16 tagja P a s z-

lavszky József ftitkárral a Kecs-

kemét határához tartozó Bugacz- pusztára

botanikai tanulmányi kirándulást tett, mely-

nek eredményérl a résztvev tagok közös

munkálkodása alapján szakszer össze-

állítás készül. E közlemény a szakosztály

egyik közelebbi ülésén elterjesztésre kerül.



Tudósítás.

A »Növcnytani Közleményeké elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. Te r m é s z e 1 1 u d o m á-

n y i Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemények

vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

b e r s z k y K á r o 1 y szerkeszthöz (Buda-

pest, I., Budafoki-út 13. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.
1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására; továbbá, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugyanazon szakban munkálkodóknak egy-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-lésck, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként eg}^szer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporítható, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. A választmányi ülés

napján osztálylés nem tartható.

3. A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, b) a másodelnök, c) a jegy-

z. A szak-osztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyilvántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolez nappal

elbb a jegyznek (Schilberszky Károly,

Budapest, I. ker., Budafoki-út 13. szám)
bejelenteni tartoznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kívánják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czéljából a

szakosztály valamelyik, az illet tárgygyal

foglalkozó rendes tagjának adja át.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásá-
nak tömött rövidséggel szerkesztett ki-

vonatát még az eladás estéjén, vagy
legkésbb következ napon a jegyz
kezéhez juttatni, hogy a jegyzkönyv
összeállítása ne késleltessék.

10. Azon tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi
kivonat mellé csatolják egyúttal annak for-

dítását is.

A »Növénytani Közlemények« ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els
sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartalmáért a szerzk felelsek) ; má-
sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre 10-ívnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona
elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a ^Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három
évi kötelezettséggel, hasonlóképpen 3

koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügyeiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a » növénytani



szakosztály számlája« czímén külön kezeli

;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények*

érdekében alapítványi: tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira; az ez úton befolyó

összeg a »Nöyénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolyam megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A ^Növénytani Közlemények« írói

díjait (eredeti közlemények ívenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

eg3réb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat pénztárosa

fizeti ki.

A szakosztály tisztikara

:

Elnök : Klein Gyula megyetemi
tanár (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 1.

szám) ; alelnök : Staub Móricz f-
gimnáziumi tanár (Budapest, VIII., Trefort-

utcza 8. szám)
;
jeg3rz : Schilberszky

Károly tanár (Budapest, I., Budafoki-út

13. szám).

A szerkeszt-bizottság tagjai :

Klein Gyula (elnöke) megyetemi

tanár, Filarszky Nándor, m. nem-

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi

tanár, Schilberszky Károly tanár,

Staub Móricz tanár.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-

azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revídeálását, szerkesztését és sajtó alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabászatot ál-

lapította meg: 1. A kézirat könnyen olvas-

ható legyen ; a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az

írás félíveken, a lapnak csak az egyik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen; az u. n. »kutyanyclv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egyforma nag}^ságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. A rajzok külön papiroslapokra

tussal rajzolandók, megszámozandók és szá-

maik az aláírással együtt a kézirat üres margó-

jára jegyezendk. 5. A mszavak ugyanazok

legyenek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. G. A személynevek egyszer vonal-

lal legyenek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dk pedig vagy »kurzív« jelzéssel, vagy
-—_^. zegzugos vonallal legyenek jelölve.

7. A nyomatás végett beküldött kéziratokon

a javítások alkalmával jelentékenyebb változ-

tatások (törlések és betoldások) nem tehe-

tk ; ellenkez esetben e nyomdai költségek

a szerzket illetik. A mennyiben azonban

ilyen lényegesebb változtatásoknak a szük-

sége mégis fölmerülne, ezek a kinyomtatott

szöveg végén mint »Fiiggelék« vagy »Pótlás«

szövegezendk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattárban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

czímére.

Értesítés.

A kik a ^Növénytani Közlemények«-ben

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

benyújtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a nyom-
dával szemben a szerzk egyenlítik ki.

Szakosztályi ülések.

A növénytani szakosztály üléseit a hó-

napok következ napjain tartja : 1002-ben

deczember 10-ikén, 1903-ban januárius

14-ikén, februárius 11-ikén, márczius 11-ikén,

április 8-ikán és május 13-ikán.

Állattani közlemények.

A K. M. Természettudományi Társulat

állattani szakosztálya folyóiratának negyedik

füzete megjelent, a következ tartalommal :

A mimicry, A. Aigner Lajostól. —
A palacarctikus Bracon-félék rendszere (10

rajzzal). Szépligeti Gyztl. —
Az állatok psychikai életérl (befejez köz-

lemény), G o r k a Sándortól. — Van-e

Mag3rarországon áspiskígyó ? (4 eredeti rajz-

zal) , M é h e 1 y Lajostól. — Az V. nem-

zetközi zoológiai congressus, D r. Hor-
váth Gézától.

A Pesti Llo3rd-társulat kön3rvsajtója (felels vezet : Kóxol Antal /.), Dorottya-utcza 14.


