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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

április l-seji (XCIII.) ülése.

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

b e r s z k y Károly.

1. Lengyel Béla »A Hypenantron

fragrans Balb. új lelhelyérl* értekezvén,

fölemlíti, hogy 1903. márczius 25-én résztvett

a Simonkai Lajos tanár vezetésével

rendezett botanikai kiránduláson és ez alka-

lommal a bánhidai »TuruI«-hegyen csinos

májmohot talált, mely els megtekintésre

Griiiialdia harbifrons-nak látszott, azonban

pontosabb vizsgálatok és különösen S i-

m o n k a i beható tanulmányozása után ki-

derült, liogy Hypenantron fragrans Balb.

és mint ilyen hazánlíra egészen új adatot,

a mennyiben a hazai májmohokkal foglal-

kozó botanikusok munkáiban (se Limpricht-

nél, se Simonkainál, se Borbásnál, se Hazs-

linszky összefoglaló munkájában) nincsen

fölemlítve.

Fbb társnevei : Marchantia fragrans

Balb. 1S05, Fimbriaria fragrans Nees ab.

Esenbcck és Hypcnaiüron fragrans Balb.

sub Marchaniia. Különbözik a Grinialdia

génusztól abban, hogy a Grimaldia-génusz

fajain a terms vaczkok széle hasábos,

ellenben a Hypenanfroii-génusz vaczka

épszél, azonkívül a Hypcnaniron-génusz

antheridiumai szórványosan vannak a lomb

fels lapján, míg a GriniaJdia-gcnuszníl

az antheridium-fészkek a lomb fonákán

fordulnak el. Dumortier: »Hcpaticae

Europae (1874) munkájában Fimbriaria

fragrans-nak nevezi (pg. 158), ugyané
név alatt fordul el az irodalomban még
sok helyen, de a génusz neve Fimbriaria

nem lehet, mert még C o r d a eltt (1829),

J u s s i e u már régebben nevezett el

egy génuszt Fimbriaria-n&k. a virágos

növények sorából, melyet manapság a

Ma]pighia-félék családjába soroznak. Ezért

a génusz helyes neve Hypcnaniron, úgy
a hogy azt Engler-Prantl Natürliche

Pflanzenfamilien-jében is találhatjuk (91/92,

Liefg. p. 33, f. C. 8 F. H).'Van ezen

növénynek még egy másik leírása szép és

tökéletes rajzzal, Marchantia fragrans

Balb. név alatt W a 1 1 r o t h : Annus bota-

nicus-ában (1815 p. 129. Tab. VI. fig. 9.).

Dumortier azt mondja, hogy Hel-

vetiában és Itáliában fordul el leg-

inkább, de Nees ab Esenbeck,
Gottsche, Cohn és mások a Hype-

nantron vagy Fimbriaria fragrans-ról mint

nagyon ritka növényrl emlékeznek meg.

Komárom-megyében Alsó-Galla község

és a TuruLhegy közötti mészsziklák repe-

déseiben sötét televényen találtuk és pedig

a bánhidai »Turul«-emlék közelében leg-

inkább napos helyeken, egészen kifejldött

term receptaculum-okkaL

A //jy/'e»i7«/ro7/-génuszból hazánkra ed-

dig csak egy kétes adatunk volt. L i m-

p r i c h t találta a Fimbriaria pilosa

(Wahl.)-i a Magas-Tátrában a Lengyel-

Nyereg északi lejtjén, de csak medd
állapotban, mely körülmény a meghatáro-

zás pontosságát és megbízhatóságát meg-

lehetsen megnehezíti ; a Hypenantron

fragrans Balb. pedig ezek után hazánkra

nézve egészen új adat.

2. Lengyel Béla »A budapesti egye-

temi növénytani intézetnek Anisits Jüan
Dániel ajándékozta paraguaji fák« czímen

bemutatta gazdag sorozatát ama fatörzsek-

nek, melj'ck a nevezett egyetem xylologiai
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gyjteményét tetemesen gyarapították. El-
adó az egyes érdekesebb fajokat megfelel

magy;ir;izó észrevételekkel kísérte ; végül

az :ij;indckozónak, A n i s i t s hazánkfiá-

nak életrajzi adatairól emlékezett meg, a

ki mint okleveles gyógyszerész került

Assuncionba és ott azóta tanári hivatása

mellett utazásai közben tanuhnánj'ozza és

g]'jti az odavaló növényeket, nem feled-

kezvén meg ezalatt hazájának tudományos

intézeteirl sem.

3. Augustin Béla »A porzók fel-

nyílási mechanizmusa a Solanaceae-család-

ban« czím eladása során fölemlíti, hogy
a Capsictnii aimiiuui és az Atroya BeUa-

donna-i&iok virágaiban az antherák vá-

lasztó falának a küls része nagyon széles.

A nyitó réteg kifejtette er nem lenne

elég arra, hogy az antherák falát azon

helyen felszakítsa ; ezért a választófalak

küls részében átalakulás mcg3'en végbe,

a mennyiben az epidermis alatt fekv
sejtréteg egészen megtelik calciumoxalat-

kristálj'okkal, melyek a választófalak szö-

vetében is megjelennek. A porzók érése

idejében c kristályok eltnnek, az epider-

mis alatt fekv sejtréteg — mely egészen

tele volt kristályokkal — elpusztul és a

nyitó réteg felszakítja az antherákat.

4. Ernyey József »Növénytani biblio-

graphiánk szláv adatai« czímen tartott el-

adást. Hivatkozással arra, hogj^ a szláv, neve-

zetesen : cseh, lengyel és tót könyvészeti

adatok az eddigi bibliographiai közlések

nyomán nehezen állíthatók össze, a szerz
privátim revideálta a nevezett irodalma'.íat.

Elsorolja a legrégibb cseh-tót fvs-
könyveket és a cseh fotyóiratokat, melyek-

ben hazai tárgyú botanikai közlések talál-

hatók. Ilyenek : K o 1 i n s k y 1553. évi

kézirata, Bartholomeides 1798. évi,

Budán megjelent tót természetrajza, a

nag3'szombati tót herbár 1793-ból. Cseh

folyóiratok közül ; a Casopis Ceskeho

Múzeum 1827-tl kezdve, a .Matica Slo-

venská kiadványai, Pohlady és Sbornik.

Lengyel folyóiratok közül : a krakói tud.

Akadémia jelentései : Rozprawy i Spra-

wozdania és Sprawozdanie Komysyi fizyo-

giaficznej, melyekbl mintegy 80 a hazai

könyvészetben eddig ismeretlen adat talál-

ható. A gyjtést Ernyey folytatja, fleg
a cseh adatok kiegészítése végett.

5. F i a 1 o w s k i Lajos : »A Hoffmann-

Wagner-féle Növényatlasz bemutatása.

«

Fialowski ismerteti és méltatja a Termé-
szettudományi Társulat könyvkiadó válla-

latának egyik utóbbi kötete g3ranánt meg-
jelent mvet, mely nemcsak tetemesen van

átdolgozva a hazai viszonyoknak megfele-

len, de azonkívül a jellemz benszülött

magyar növényekrl készült színes képek

három táblán vannak e mhöz csatolva.

6. Istvánffi Gyula »Adatok a szl
gyökérromlásának ismeretéhez« czím el-
adásában István ffi rövid áttekintést nyújt

a szlgyökér romlását okozó gombákról

és azután összefoglalja idevágó vizsgá-

latait. Behatóan tárgyalja a Dcinatoyhora

(vagy Rosellinia) necaírix és D. glovieraia

fejldését és utal arra, hogy ez a két faj

Magyarországon rendkívül közönséges a

szlkben. Eddig ugyanis azt hitték, hogj'

csak nekány helyen fordulnak el. Kiemeli

továbbá, hogy a D. glomerata nem ragasz-

kodik kizáróan a homokos talajhoz, mint

azt eddig leírták, hanem kötött talajban

is közönséges. Bemutatja e gomba fejl-

désére vonatkozó vizsgálatait, tiszta tenyé-

szetekben nyert eddig ismeretlen conidium-

tartó-képzését és behatóan ismerteti az

oltványiskolákban tapasztalt nagy fiusztí-

tásait. Ezért nem lehet eléggé ajánlani az

oltványiskolák gondos ellenrzését. A be-

mutatott színes képek a gyökérpenészektl

szenved tkék felismerését nagyon meg-

könnyítik és az eladó dolgozatának mel-

lékletei gj'anánt az »Ampelologiai Intézet

Közleményei«-ben fognak kiadatni. Bemu-
tatja továbbá a gyökérpusztító gyanánt

megjelen Hypholoina fascictare-i, mely

sárgásbarna zsinóros rhizomorpha-jával

pusztítja a szl földalatti részeit és az

él szl tkéjén termi bokros sereges

kalapjait. Ha ehhez hozzáveszszük még az

Istvánffi által más alkalommal már
gyökérpusztító gyanánt bemutatott Ithy-

fhallus iinpiidicus-t, Magyarországon már
két egészen új gyökérpusztító szlellen-

ség vált ismeretessé.

7. Istvánffi Gyula. »A szürke rot-

hadás (Botrj'tis cinerea) sclerotiumai szl-
bogyókon« czím eladásában vázolja vizs-

gálatait a Botrytis cinerea sclerotiumainak

fejldését illetleg. Két éven át folytatott

vizsgálatai révén meggj^zdött arról, hogj^

a sclerotiumok az ér szlfürtök bogyóin,

valamint az érd — le nem szedett —
hajtásokon is kifejldnek. Ilyen módon a

lehulló beteg, sclerotiumokat visel bogyók
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is hozzájárulnak a Botrytis cinerca (szürke

rothadás) elterjesztéséhez. A bogyókon fej-

ld sclerotiumok nagyon hasonlítanak a fe-

kete-rothadás (Guignardia Bidwellii) okozta

bántalom bizonyos fejldési állapotához és

ezt az esetleges összetévesztés lehetsége

miatt eladó különösen kiemeli. A hason-

latosság annál nagyobb, mivel a bogyókon

termett sclerotiumokba VerticiUitim-Í3.iok

fészkelik be magukat és az ilyen esetek

nagyon emlékeztetnek a black-rot coni-

diumos állapotára. Istvánffi eladását

sok természet után festett képpel kísérte és

jelezte, hogy dolgozata az »Anipelologiai

Intézet Közleményei«-ben fog megjelenni.

Az itt tárgyalt vizsgálatok gyakorlati sz-
lsgazdáinkat annál is inkább érdeklik,

miután egy némileg hasonló esettl el-

tekintve, melyet legújabban Ausztráliában

fig3feltek meg, az irodalomban a sclerotiu-

mok ilyennem megjelenése leírva még
nem volt.

8. Jávorka Sándor »Nehány növény

újabb termhelyérl* tartott eladásában

bemutatással kapcsolatosan körülbelül 30

gyérebben elforduló növénynek újabb

lelhelyét ismertette, a melyek részben

Selmeczbánya, részben Esztergom köi'nyé-

kérl, részben pedig Hunyad-megye közepe

tájáról valók.

9. Szabó Zoltán »Phyllosticta sabali-

cola nov. spec.« czímen közölte, hogy a

budapesti tud.-egyetemi botanikai kert pál-

maházában a Sabal Blackburiüaiium Glarb.

pálmafajon él egy saprophyt gomba, mely

a Fungi imperfecti körébe tartozik. Közel

esik a PJi. peliireUo és PJioma Sabaleos-

hoz, de spórákban és elfordulási módban
eltér ezektl. Pyknidium subepidermialis,

spórái mikrospórák (13— 14 /u).

10. Schilberszky Károly szak-

osztályi jegyz jelenti, hogy Hollós
László-nak a »Növénytani Közlemények*

ez évi els füzetében a hazai szarvasgom-

bák elterjedését (térképpel) tárgyaló dolgo-

zatából 200 darab különlenyomat készült,

melyet a Társulat titkársága a íöldmíve-

lésügyi m. kir. miniszterhez terjesztett föl,

az erdészeti szakközegek között való

szétosztás végett.

Végül a jegyz elterjesztésére a szak-

osztály' elhatározta, hogy a pünkösdi ün-

nepek folyamán a botanikai tanulmányi

kirándulást Selmeczbánya vidékére tervezi

és a további teendkkel a jegyzt meg-

bízza.


