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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-ülések, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként egyszer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdájávi 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, h) a másodelnök, c) a jegy-

z. A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztály ren-

des tagjai három-évenként, a Tár.^ulat 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



A Királyi Magyar Természettudományi Társulat

Növénytani .Szakosztálya mély fájdalommal jelenti, hogy

FEKETE JÓZSEF
budapesti kir. magy. tudomány-egyetemi növénykerti intéz,

1905. november 27-ikén, életének 63-ik évében elhunyt.

Társulatunknak rendes, szakosztályunknak alapító

tagja volt, és mint ilyen üléseinken rég id óta buzgón

vett részt. A növényeket lelkes szeretettel ápolta és gon-

dozta már kora ifjúságától kezdve, úgy hogy a hosszú

gyakorlat és tapasztalás folytán kitn ismerjük volt.

Ebbeli tudását a hazai botanikusok mindig elismerleg

hangsúlyozták. Kertészeti tudása és tapasztalatai révén

elsrend magyar kertész lett, a miért is szaktársai és

az egész magyar kertész-társadalom elismerését és tiszte-

letét vívta ki.

A magyar kertészek és botanikusok igaz részvéte

kísérte sírjába.

BÉKE LENGJEN PORAIN.





NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

IV. KÖTET. 1905. 3. FÜZET.

Pax Ferdinánd: A gánóczi kövült növényzet.*

Ha Poprádtól délkelet felé vándorolunk, vagy 30—40 perez múlva a

fels-gánóczi völgybe érünk, melynek növényzete még magán hordja vala-

melyest az egykori tzegláp bélyegét.

Az egész gánóczi völgyben a mésztufa dominál, amennyiben a völgy

alját 2—15 méternyi vastagságban ez tölti ki. Az ilyen hatalmas mésztufa-

dombok, mint pl. a »Hradek« nev, nagy forrásvidékre engednek következtetni.

A hajdani források maradványa a mai Gánócz- és Filicz-patak. S cherfel
adatai szerint eme források vize 23 "90 C, gazdag kénsavas magnéziában, és

ez tartalmi részei között a szénsavas mész után a legmagasabb százalék-

számot mutatja. Szabad és kötött szénsav, vas, foszforsavas sók és kén-

hidrogén még emelik a víz becsét.

L A gánóczi tufa növényi zárványai általában.

L Irodalom. Eddig különösen Scherfel Aurél, akinek gyjtését

Ettingshausen határozta meg, és Staub Móricz kutatásai irányították a

figyelmet Gánócz nevezetes természeti kincseire. Különösen Staub Móricz,

a korán elhunyt nagyhír fáradhatatlan magyar paleontológus kiváló eredmény

munkássága volt az, amely feltárta a nevezetes leleteket.**

2. A kövületek megtartása. Feltn, hogy szerves anyag nagyon kevés

jelenik meg, bárha ez azután nagyon felhalmozódik. A fehér tömeg ritkán lesz

barnás és likacsos, amit késbbi, beszrdött anyagok okoztak, úgy hogy

a meleg viz kénhidrogén-tartalma mellett a kzet bomlásának okozói a bak-

tériumok is lehetnek. A levéllenyomatok a mészkarbonát lerakodása miatt

nagyon jó megtartásúak, nem úgy a hengeres alakok, mint a levélnyelek és

fenytk. Fenytobozok is gyakran jó negatív lenyomatokat hagynak. Gyökér,

gyökértörzs, fás részek a szénsavas mész kristályaitól kitöltve már nem adnak

hálás anyagot. A Diatoma-félék általában nagyon jól megmaradtak. A levéllenyo-

matok nagy, tömör rétegeket alkotnak, melyeket kzetrétegek váltanak fel. Az

apró szervezetek kutatása közben sok bajt okoznak a beszrdött apró moszatok és

pollenek stb., melyeket erélyes mosás és savakban való áztatás után zhetünk

* Elterjesztette Szabó Zoltcán a növénytani szakosztálynak 1905-ik évi

október 11-ikén tartott ülésén.

** Földtani Közlöny XXXIIL (1893.) 53. old.
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ki a kzetbl. A csiszolatoknak mikroszkópiummal való vizsgálatával azonban

biztosan megítélhet a szervezet kövült vagy él volta.

II. Az eddig ismert fajok Gánócz k öv ült-növényzetében.

1. Rendszeres elösorolás \áX\\a.tó a német szöveg els táblázatán (24—25.

oldal).

2. Az eddigi leletek bírálata. — Staub és Ettingshausen adatai

ezúttal nagyon sokkal szaporodtak. Nevezetes, hogy nem találtuk meg a

Francé R. határozta kriptogámokat, a Staub említette Phraginites coiii-

munis-l és Salix calliantha-t, továbbá szintén nem lelhetk meg a követ-

kezk : Abies álba Mill., Popiiliis tremiila L., Carpinus betuliis L., Aliins

gluiinosa (L.) Gártn. ,
Tilia platyphyllos ScoP. és végre az Ettingshausen

és Staub » határozatlan levele. « A Diatoma-félék nagyon gazdagon és Staub
leleteit igazolóan jelennek meg. Zöld moszat, melybl Francé hármat is

elsorol, valószínleg nem fordul el a maradványok között. Az elbb emlí-

tett, Staub elsorolta phanerogamok törlendk és valószín, hogy Staub
a 5í'/»/a-leveleket nézte Popiiltis íremtila-nak. Staub határozatlan növénylevele

pedig nem más, mint Acer Pseudo-Platanus L. Végleges jegyzéke az el-

forduló kövületeknek tehát a következ virágos növényeket tartalmazza :

Picea excelsa Link., Pinus silvestris L., Grainineae, Cyperaceae, Salix

Caprea L., S. cinerea L., S. hastata L., 5. repens L.. } Populiis treniiila L.,

Quercus pedmicidata Ehrh., Q. sessiliflora Sm., Corylus avellana L., Car-

pinus betiilus L., Alnus glutinosa (L.) GáRTN., Belula verrucosa Ehrh., B.

pubescens Ehrh., Nymphaea Lotus L., Acer Pseudo-Plaianus L ,
Rhanmus

frangida L., Rh. ganocensis Pax, ? Tilia plaiyphyllos ScoP., Corutts inas L.,

Vaccinium idiginosum L., Fraxinus excelsior L., Liguslruin vuJgare L.,

Menyanthes trifoliata L.

3. Megjegyzések az egyes fajokhoz. — Schizomycetes. Kétségtelen, hogy

a baktériumok közremködtek a szervezetek elpusztulásakor. Meg is figyel-

het egynehány kövült alak közülök. — Schizophyceae. Ide tartoznak a meg-

talált Oolith-ok, melyek valamely Rividaria-íaj kövületei. — Picea excelsa

Link a poprádi múzeumban szép kövült tk és tobozok (Staub gyjtésébl)

által van képviselve, de most már nem található, és valószín, hogy az a

réteg, ahol Staub gyjtött, már végleg elhordatott.* — Pinus silvestris L.

nagyon közönséges mint tlenyomat. — Graiuineák- és Cyperaceák-nak nevez-

hetk ama kövületek, melyeket Staub Cyperites gyjtnévvel foglalt

össze. — Salix Caprea, cinerea és hastata elszórtan fordulnak el, míg Salix

repens felhalmozódva. — Quercus pedunculata és sessiliflora csak levéllen j'^o-

matban fordulnak el, de halmozódva, bár törmelékesen. — Corylus avellana,

Carpinus betulus, Alnus glutinosa nagyon ritka lehet. — Betida verrucosa és

pubescens nagyon elterjedt. — Nymphaea Lotus L. az egyik leglényegesebb

* Én azt hiszem, hogy ilyeténképpen tnt el a Popidus tremula is, úgy hogy

Staub még megfigyelhette, de Pax már nem kapott belle (Szabó Z.).



A GÁNÓCZI KÖVÜLT NÖVÉNYZET. 91

lelet. Egy kis hengeres kövület az egész, melynek keresztmetszete egy típusos

Nymphaea-t árul el, nagy légüregeivel. Összehasonlítva a kövület csiszolt

metszetét a Neliimbo uucifera Gahtn., Nitphar lutcitm Sm., Nymphaea alha

PRESL., Nymphaea nibra, Nymphaea Lotus L. anatómiai szerkezetével, azt

állapíthatjuk meg, hogy mindenben megegyezik az él Nymphaea Lotus ana-

tómiájával. Különösen lényeges bélyege az utóbbi növénynek a spicularissejtek

tökéletes hiánya, ami vonatkozik a kövületre nézve is. Ebbl az következik,

hogy a magyar flórában volt Nymphaea Lotus, és így a nagyváradi Nym-
phaea Lotus is maradvány és nem behordott vándornövény. Staub felfogása

tehát támaszra talál. Mag, levél vagy termés nem került el a kövületek közül,

csak kocsány. Acer Pseudo-Plalanus L. csak levelet hagyott hátra, szint-

úgy a Rhamnus ganocensis Pax, amely a Rh. fraiigula-tól a levél tetemes

nagyságában tér el. A többi kövületek szintén levéllenyomatok, melyek közül a

Menyanthes Irifoliata L. csak egy példában került el.

III. A gánóczi flóra története.

A kövült növényzet Gánóczon máig még nincsen egészen feltárva. A már

napfényre került maradványok nagyon nevezetes megfigyelésre adnak alkalmat.

Azt mutatják, hogy az ott összekerült növények különböz formáczióhoz tartoz-

nak, különböz hmérsékletet igényelnek, st különböz talajt kívánnak.

1. A jelenlegi növényzet egészen más jelleg, mint a kövült. A hegyeken

ma Picea exelsa az uralkodó, Gánócz mellett pedig mívelt földek, száraz par-

lagok, mocsaras rétek és egy már-már eltn láp adja a növényzet jellegét.

A jellegzetes növények elsorolását az olv^asó a 38. oldalon találja meg. Össze-

hasonlítva a jelenlegi és a hajdani flórát, azt látjuk, hogy vannak alakok, a

melyek az újabb idszakokban ott kihaltak {Rhamnus ganocensis, Nymphaea

Lotus). A Qnercits pediinculata és sessiliflora Gánóczon nincsen ma meg, de a

Szepesség dombjain még elfordul. Azok a növények, melyeknek a mai klíma ott

meleg (Salix hastata, Vaccinium uligiuostim), azok visszahúzódtak a hegységbe.

Azok pedig, amelyek a mai klímát hidegnek érezték (Fraxinus excetsior,

Cornus mas, Lignstrum vnlgare) messze elvándoroltak a dombvidékre, úgy,

hogy mai nap az egész Közép-Kárpátokban hián^J^zanak.

Ezekbl az következik, hogy a kövült növények nem egy periódus-

ból valók.

2. A horizontot; meghatározása tehát nagyon lényeges. Ez a követ-

kezképpen történhetik. Összeállítandók azok a növények, melyek egy kövön,

együttesen fordulnak el (III. táblázat). így kapunk körülbelül 14 társuló

módozatot. Eme módozatok együttes elfordulása négy flóraalakot ad.

1 . Tölgyflóra ; vezet a tölgy, kisér a Salix Caprea L. 2. Nyir-erdei

fenyöflóra : vezet a Pinus silvcstris, kisér a Betula pubescens és verrucosa,

Sali.x cinerea, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Rhamnus frangula, Nymphaea

Lotus, Vaccinium uliginosum, Menyanthes trifoliata. 3. Tölgy-nyirjlóra : vezet

a tölgy, de kísérje a nyir és Salix cinerea. 4. Törpefüzflóra : vezet a

Vaccinium uliginosum és Salix repens.



92 PAX FERDINÁND

Ezek közül legalul fordul el a törpefzflóra, e felett a nyir-erdei feny
flórája. Erre következik a tölgy-nyirflóra és csak ezután a tölgyflóra. A leg-

fels réteg adná az ötödik flórát, a Picea excelsa vezetvel. Az emiitett

flórákat most következképpen jelölhetjük meg: I. Hóra (törpefz), II.

flóra (nyir-erdei feny), III. flóra (tölgy-nyir^, IV. ílóra (tölgy), V. Hóra

(feny). Eme flórák közötti viszonyt nagyon világosan tárja elénk a IV.

táblázat.

Az I. flóra alacsony hmérsékletet kíván, a II. ílóra magas, meleg

klímához szokott növényeket foglal magában {Nymphaea Lotus), melyek

napos, száraz nyarat kívánnak {Ligustrum, Coruiis mas !). A III. flóra

vegyesebb összállítású, de az erdei feny kihalása és a tölgy megjelenése ismét

hvös klímára mutat. A IV. flóra lomboserdei növényzetet tár elénk, a

mely szabályos csapadékot és nyáron bizonyos, nem csekély hmennyiséget

kíván. Az V. flóra még nem egészen ismeretes, de a feny, mely a magas

hegyitáj fája, szintén megadja hvös jellegét. így tehát eme flórák válto-

zatában a klíma jfleutös hullámzását is tapasztalhatjuk, amely nagyon lénye-

ges és kiaknázandó jelenség.

3. A lerakodásoti kora. — Maguk a kövületek koruk megállapításához

kevés támaszt adnak. Mind tagjai a mai flórának is, a Rhamnus ganocensis

kivételével. Tertiaer alakok hiányzanak, tehát a gánóczi kövült növényzet csak

diluviális vagy jelenkorú lehet. Nevezetes jelenség azonban, hogy a Hradeket

borító humusz telve van kkorszakbeli emberi nyomokkal. A poprádi és

felkai múzeum sok emberi csontot és keszközöket riz innen, bronzeszkö-

zöknek ott semmi nyoma. Ha tehát a húmusz-réteg fiatal diluviális, az alatta

lev kzet diluviális, jégkorszakbeli eredet. Staub talált ott Mustodon

arvernensis Croiz. et SoB. fogat, Elephas primigenius Blumenb., Rhinoceros,

Castor fiher L., Ccrvus elephas L. csontokat stb., most pedig egy fog

került el, melyet Kükenthal breslaui tanár Equus spec.-nek hatá-

rozott meg. Ezeken kívül egész gyjteménye a csontoknak fekszik határozat-

lanul az említett múzeumokban.

Ezek a — sajnos kevés — állati maradványok is azt mutatják, hogy szintén

nem tartozhatnak egy rétegbe, mert a Mastodon pliocán, a Mammut és a ló

diluviális. Ezért már Staub kimondotta, hogy a gánóczi mésztufa lerakodása

a fels pliocánban kezddött meg ; a források azonban, mint a történelem

eltti leletek mutatják, a jelenkor kezdetén nagyrészt, vagy egészen eldugultak.

Pliocán növénymaradvány még nincsen kimutatva, de ha a Mastodon ott

van, kell növénynek is lennie, amelyeket szakértk hiányában az ásatások

alkalmával mellztek, vagy csak ezentúl kerülnek el a mélyebb rétegekbl.

Jelents volna a Nymphaea Lotus pliocán maradványának a kimutatása, mert

így még arra is lehetne gondolni, hogy ez a növény a diluviumban vándorolt

be, ami azonban nem valószín.

Az öt nóra változásában és a klíma hullámzásában az egész jégkorszak

bélyegét láthatni és a Partsch- féle, a Tátrában megfigyelt ama föl-

tevésnek, hogy a gleccserek visszahúzódása három idközben történt, neve-

zetes támaszául szolgál.
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4. Az egyes periódusok növényzete. — P a r t s c h tanulmányai alapján

megállapítja, hogy a Magas-Tátra elgleccseresedése a déli oldalon kétszer, az

északin háromszor ismétldött volna. Eme jégkorszakokban a Magas-Tátrában

a hó határát 1500 m.re téve, a fahatár 700 m. magasan lenne. Ekképpen

Gánócz a fahatár legmagasabb pontján állott akkor, körülbelül 14 km.-nyi

távolságban a gleccserektl. Gánócz mellett egy tó volt, melyet meleg

források tápláltak, és amelyet hegyi lápok környékeztek. Ekkor termett itt

az I. nóra már említett növényzete, amely glaciális flóra. Eme glaciális

flóra fajokban feltnen szegény, ellentétben a teleki hasonló glaciális marad-

ványokkal. A II. flóra interglaciális, mert tagjai, hasonlóan mint a steppe-

növényzet, meleg, száraz nyarat kívánnak. Ezután jelent meg a harmadik idköz,

vagyis a második glaciális periódus, a Magas-Tátra második elgleccseresedése

;

tehát Gánóczon eltntek az interglaciális, meleg klímához szokott növények,

és ismét glaciális flóra tenyészett. Határozottan kimondhatjuk ezt, bár a flóra

egyáltalában nem tartalmaz glaciális növényeket, de eltnik legalább a talált

kövületekben a Corniis és Lignstruui nyoma, amelyek melegkedvelk. Ellen-

kezképpen volt ez az els glaciális periódusnál, ahol több hekistoterma-növény

találódott. Ez a jelenség ott leli magyarázatát, hogy Partsch szerint ez a

késbbi jégkorszak rövidebb ideig tartott. A második jégkorszak visszahúzó-

dása után hatalmas lombos erdvcgetáczió keletkezett, melyben a tölgy

dominál, amely késbb hirtelen átadja helyét a fenynek. Ez az utóbbi

jelenség nem annyira egy harmadik eljegesedést, hanem inkább a vegetácziós

övek 500 m.-rel való depresszióját jelzi. így a gánóczi növényzet képe az

utolsó korszak alatt tetemcsen változott, és a fák megjelenésének egymás-

utánja a következ volna : l. nyir, erdeifeny, 2. tölgy, 3. feny.

IV. Megjegyzések a Kárpátok egyéb m é s z t u f á i r ó 1.

Már Staub is megkísérlette említett munkája végén összeállítani ama

nevezetesebb tufa-lelhelyeket, melyek kövült szervezeteket zárnak magukba.

Még keveset tudhatunk e lerakodásokról, mert azok még nincsenek eléggé

felkutatva, és így koruk sem határozható meg. Kevésbé lényeges a kralovani,

ratnóczi és vernári lelhely, de már érdekesebb a K o c h Antal budapesti

tanár által felfedezett Lipócz-völgy Sárosmegyében. Ez alluviális marad-

ványokat tartalmaz, pl. Fagits-i, Quercus-i stb. Érdekes a Hazslinszky
és Szontagh közölte adat S z l i á c s környékérl. Az itteni lerakodást

Staub diluviálisnak becsülte, de Paul inkább hajlandó azt egészen újnak,

alluviálisnak tekinteni, ami valószínbb is. Hasonló érvényes a krassó-szörényi

adatokra is, amelyeket Staub részint alluviálisnak, részint diluviálisnak

tartott. Az itt talált növényi maradványok a következk :
Phragmilcs com-

munis Trin., Salix cfr. daphnoides L., Corylus avellana L., ? Querciis spec.

Fagus silvatica L. és Acer Pseudo-Platanus L. Ezek közül érdekes a bükk.

Az a feltn ugyanis, hogy a Fagus, nemcsak délkeleten, de a sárosi Kár-

pátokban, a hegyi juhar mellett a legközönségesebb kövület. Ez a jelenség is

bizonyítja azt, hogy a bükk a feny ideje után vándorolt be Fels-Magyar-
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országba. Feny alatt nincsen határozottan kimutatva a bükk, az alluviumban

azonban hirtelen egészen általánossá lesz.

Valószín még Paul ama felfogása is, miszerint a szepes-váraljai

leletek szintén fiatalkorúak. Itt megjelennek : Carpinus betuhts L., Belida

verriicosa Ehrh., Salix cfr. pentandra L., Rubtis spec. és Fagiis siJvatica L.

Az eddig említett tufa-lerakodóhelyek a Kárpátokban minden valószín-

ség szerint a legfiatalabb korból származnak. Van azonban két hely, ahol

Gánóczhoz hasonlóan, a mészkarbonát lerakodása újabb kelet ; az egyik

Borszéken Erdélyben, a másik a liptói Chocs-hegy lábánál, Lucski mellett.

A borszéki tufa-lerakodás legnagyobb a Tölgyes felé viv úton. Már Staub
megfigyelte ott a következ maradványokat : Picea excelsa Link, Salix

Caprea L., 5. cinerea L., 5. aurita L., Fagus siJvatica L., Corylus avd-

lana L., Alnus incana (L.) DC, Betiila spec, Ruhiis spec, Acer Pseitdo-

Platanus L., Tussilago farfara L. E növények még fiatal korra mutatná-

nak, de az ott talált Equus fossilis Mey. már a diluviumról tanúskodik.

Ez azt mutatja, hogy az említett növények a fels rétegekbl valók, és mélyebb

helyrl még nagyon lényeges adatok várhatók, amelyek növényföldrajzilag

becses adatokat szolgáltathatnának.

Hasonló eredmények várhatók ama tufa kutatásából, mely Rózsahegy

közelében Liptóban fekszik.

A lucskii kövületek közül, bár nem olyan nagy számban, mint Gánócz-

ról, már sok van birtokunkban, és ezek nagyon érdekesek és figyelemre méltók.

Ezek ugyanis olyan növények, amelyek maiiap a Közép-Kárpátokban nem

fordulnak elö, és Magyarország legmelegebb vidékeinek formáczióihoz tartoznak.

A talált kövületek a következk : Corylus avellana L (a falutól délre)

;

Picea excelsa, Salix cfr. aurita L., Corylus avellana L., Acer Pseudo-

Platanus L. (a templomnál) ; Polypodium vulgare L., Salix spec. (aff. 5.

Caprea L) Salix incana Schrank, Betula verrucosa Ehrh., Crataegus

monogyna Jacq., Ononis hircina JacQ., Aslragalus hamosus L., Cotinus

Coggygria Scop., Acer Pseudo-Platamis L., Rhammts frángnia L. (a falutól

északra).

A templom mellett lev réteg recens, legalább is postglaciális, talán fiata-

labb, mint a Hradek legfels rétege. A kevés lelet még nem nyújt alapot biztos

ítéletre, de az kétségtelen, hogy a falutól északra lev növényzet nagyobb

meleget kedvel. Legérdekesebb a leletek közül az említett Aslragalus hamosus és

Cotinus Coggygria. Mindakét növény meleg nyarat és száraz helyet kíván, a

mely manap ott nincsen meg. A Cotinus most a Mátra trachyt-dombjain n,
az Aslragalus hamosus meg a magyar tlóra mediterrán eleme, amely most

Kroatiában éri el elterjedésének legészakibb pontját, és még hozzá pl. Dobrudsá-

ban steppe-növény . Ez a sajátságos jelenség arra enged következtetni, hogy

e növények valamelyik meleg periódusban a széles Vág-völgyön felvándo-

roltak a Kárpátokba. Hogy milyen rétegekben feküsznek ezek a marad-

ványok, azt még a jövend kutatás fogja kideríteni. A bevándorlás ideje való-

színleg amaz interglaciális periódus, amelyben a Cornus mas L. és a Ligus-

trunt Gánóczon termett.
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Tehát ez a hely már a második vohia a Közép-Kárpátokban, ahol

inlerglaciális növényzet sleppe-elemekkel fordul el. A két Hóra különbségét

Gánócz és Lucski akkori klimatikai eltérése okozta volt.

A Chocs klíma-viszonyai kedvezbbek voltak a jégkorszakban és azután,

mint a Tátráé, így a bevándorlás a Vág-völgyben hosszabb ideig tarthatott,

és sokkal hamarabb volt biztosítva ott, mint a Szepességben.

Emez elsorolt lerakodások kincsei csak akkor fognak egész képet adni a

Kárpátok növényzetének történetérl, ha azok szorgos kutatókra és feldolgozókra

találnak. Nagy érdekességük és nevezetességük kétségtelen, most már csak a

beható vizsgálódás szükséges.

Gyrffy István: Hymenostylium curvirostre (Ehrh.)

Lindb. var. l^- scabrum Lindb. újabb elfordulásáról ha-

zánkban, különös tekintettel a szár és levél anatómiai

viszonyaira.*

(4 eredeti rajzzal.)

A Weisiaceae-csaXkánOiíi I., — a peristomium-fogak hiánya miatt elneve-

zett Gymnoweisicac — csoportjába tartozik a Hymenostyliimi génusz, mely

monotypikus, amennyiben csak egy faja : H. curvirostre van, néhány ide tar-

tozó változattal.

Egyik ritka változata a H. curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. (^. scabrum

Lindb.,** melyet csak nemrégiben közöltem*** az erdélyi részekbl t. i. a Vle-

gyászáról,''' mely termhely egyetlen volt hazánkból. Újabban Erdélynek egy

másik pontján is gyjtötték, t. i. Degen szedte Rodna mellett a »Galatiu«

havason. ít

Ezt a szemölcsökkel (papilla) srn borított szárú és level mohát

Chalubinskittt nem látta a Magas-Tátrában, mert körültekint és aprólékos

megfigyeléseirl bizonyságot tev munkájában nem találjuk meg.

J. Roll a Magas-Tátrából még a talakot sem említi. ^ — E var.-t nem

említi Hazslinszky sem.^§

* Eló'terjesztette S c h i 1 b e r s z k y Károly a növénytani szakosztálynak

1905. évi május 31-ikén tartott ülésén.
** S. O. Lindberg: Musci Scandinaviae in sj^steinate novo dispositi. 1879.p.22.
*** Magyar Botanikai Lapok, III, évf. p. 124.

t Gyjtöttem a ;>Valea Saca« völgy »Priporu Ursului« nev részen 1902.

szept.-ben.

tt Magyar Botanikai Lapok, IV. évf. 4—5. sz. p. 80.

ttt D r. F. C h a 1 u b i n s k i ; Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensium

hucusque cognitorum etc. Warszawa. 1886. p. 8.

§ Hedwigia, Bd. XLIII. (1904), Beitr. z. LaubmostL d. Hohen Tátra.

s§ A magyar birodalom mohílórája, Budapest, 1885. pp. 85—6 sub gen. Gymno-

stonmm.
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A Magas-Tátra galicziai oldalán gyjtötték volt ugyan,* de mivel ez

nem hazai termhely, figyelmen kívül kell hagynunk.

Eme, a szárból bségesen ered rhizoíd-októl ellepett, alul rozsdabarna,

felül halavány sárgás-zöld gyep mohát ismét a M. -Tátrában gyjtöttem, de

szintén csak medd állapotban (1904. aug. 18-ikán). E mohán a rhizoíd-ok dúsan

elágaznak és barnák, csakis a csúcsaik fehérek és szemecskés plazma-

tartalmúak.

A »Gerlachfalvi-Csúcs« (2663 m.) alatt lev » Felkai-Völgy « ben a

»Hosszú-Tó« (Langer See, 1932 m. t. sz. f.) partján lev sziklafalakról, — ahol

a nagy szárazság bár minden tenyészetet kiszikkasztott, mégis nagyon sok

érdekes virágos növény is virított, — különböz Andreaea-k és Grimmia-k**

társaságában gyjtém a H. cnrvirostre var. /?. scabriim LiNDB.-ot.

A Nap hevének (insolatio) nagy mértékben kitett eme hely körülbelül

1940 m. t.-sz. f. magasságban van*** a »Hosszú-Tó« közvetetlen közelében,

mely hely, de az egész F'elkai-Völgy skori gránit-ból való, és csak helyen-

ként van ú. n. gneisz-gránit, illetleg a »Gránátfal« (Granatenwand)-nál grá-

nátvezet pala, felváltva gránit-tal.'í' E helyen elég bven, szép gyepekben

található.

Áttérek most anatómiai viszonyainak a tárgyalására, a mivel részlete-

sebben már csak azért is kell foglalkoznom, mert se H a b e r 1 a n d t+t alap-

vet munkája, se L o r e n t Zj'f'tt se Wichura§ stb. stb. közleményei —
legalább tudtommal — nem foglalkoznak vele.

Sajnos, nincsen módomban, hogy átszellztet és áthasonító rendszerét

megvizsgáljam, mert mint említem, medd állapotban gyjtöttem.

I. Szár km. (= keresztmetszet)-én a Limpricht említette ama

jelleget, hogy a szár keresztmetszete háromél, §§ mely tulajdonság általáno-

san jellemz volna a Hymenostyliiim Brid. nemzetségre is, egyáltalában nem

mondhatjuk.

A szár km.-én látható háromszögletességet voltaképpen nem a szár

okozza, mert ez nem az ú. n. (ha a virágos növényeknél használatos termino-

lógiával élünk) caulis triqueter, hanem hengeres ; km. -ben tehát kör-alakú.

* A »Koscielisko-Völgy«-ben gyjt. Fritze 1868-ban (Limpricht, Die

LaubmoGse Deutschlands, Österreichs u. d. Schweiz. I. B. p. 239.)
** Az e kirándulásomon gyjtött növényekrl és mohákról máskor, részben

másutt fogok megemlékezni.
*** Katonai térkép, 1 : 75,000. Zone 9 col. XXII.

t L. U h 1 i g : Geologie des Tátragebirges. I—IV. Theii, publiciert in den Denk-

schriften der math.-wissensch. Klasse der kais. Akadémia der Wissenschaften LXVIII.

Bánd; in Separatabdruck bei K. Gerolds Sohn, Wien, 1899.

tt Haberlandt: Beitráge zur Anatómia und Physiologie der Laubmoose.

Jahrbücher für wiss. Botanik, Bd. XVII. Heft 3.

ttt P. G. Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatómia der Laub-

moose. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. VI.

§M. Wichura: Beitráge zur Physiologie der Laubmoose. Jahrb. f. wiss.

Bot. Bd. IL

§§ L i m p r i c h t 1. c. I. p. 238.
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Sokszor láthatunk háromszöglet szárkm.-et, de ennek oka a következ.

A levelek sr csavarvonalban vannak elhelyezve, és ha éppen a levelek

eredési pontján vágjuk ketté a szárat, nagyon sokszor kapunk jellegzetesen

háromszögletes képet olyanformán, hogy közbi van a körkörös szár, melyet

sötétebb kerületi sejtjeirl azonnal felismerünk, — a km.-en látható szögle-

teket pedig az egyes levelek ferének a fonáka teszi, alkotja. Sokszor úgy
találja a metszési sík, hogy csak egy szöglet van és a többi rész kerek, mivel

akkor csak egy levél eredési pontját metszettük át.

A szár km .-ének szövettani alakulását illetleg a következket mond-

hatjuk. A H. ciirvirostre var. /?. scabrum Lindb. száraz, kopár sziklán él,

ennek megfelelleg van alkotva minden szerve, így a szára is. Tengelyi

nyalábot még kezdetleges állapotban sem látunk kifejldve. A sziklán él

m-^ll

fi im: '^ ^^ . . i Vpi Ki

Ili V^ i;iu. U

{ 2

Ji

28. rajz. 29. rajz.

26'. rajz. Hymenostylium curvirostre var. /?. scabrum, szár-km. 1 = szemölcsösen ki-

türemkedö sejtfal; 2 = többréteg, sötétbarna szín küls »kéreg«-rész, epidermis

;

3 = tengelyi rész, parenchymás sejtekbl alkotva, a :)Centralstrang« hiányzik.

29. rajz. Hymenostylium curvirostre var. scabrum szár-hosszmetsz. 1 = sötétbarna

kéregrcsz ; 2 =^ plazmával teli középponti rész.

moháknál nyaláb vagy alig van (pl. Hedwigia ciliata, sok Barbtda-, Gymnosto-

imim-, OrthotricJimn-, Hypnum-íai)* vagy egyáltalában nem látunk (pl. Grimmia

leucophaea var. latifolia-ná\, amint ezt vizsgálataimból tudom.)**

Legkívül sötétbarna, többréteg küls szövetet, epidermist látunk (2S.

rajz 2), melynek sejtjein a sejtfal nagyon megvastagodott. A küls sejtek

között szemölcsösen kitüremkedket és olyanokat is láthatunk, melyeknek

küls sejtfala szemölcsösen kitüremkedik, anélkül azonban, hogy a sejtüreg

* H a b e r 1 a n d t 1. c. p. 390.
** »Hedwigia« XLV. B. p. 17.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 3. füzet.
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is ennek megfelelleg kidomborodnék (28. rajz /). A száron lev eme szemöl-

csök a var, /í. scabrum egyik f-f ismertet jelét teszik.*

E megvastagodott sejtfalakon az egyes rétegeket nagyon jól láthatjuk,

szépen rétegezettek. E vastag sejtfalú kéregrész fogja körül a parenchymás, de

vastagfalú sejtek alkotta középponti részt.

A srn egymás mellett álló szárak és levelek a csapadékot hajszál-

csövességüknél fogva ott tartják, ilyenkor a gyep felduzzad ; e beszívott víz

ott is marad addig, míg a moha vagy fel nem használta, vagy a Nap

heve ki nem szárítja. Nyalábot nem fejleszt, mert állandó vízvezetésrl nem
beszélhetünk, mivel a kopár, a Nap hevének kitett sziklából nem szíhat

nedvességet. Az ilyen mohák az alkalom adta csapadékot (hó, harmat, es
stb.) használják csak ki és fordítják javukra. Nagyon jellemz, hogy levelei,

sarlósán vagy ívesen a szár felé görbülnek, ha teleszívta magát a gyep víz-

zel, a levelek »nedves állapotban visszagörbültek«.**

Bár a tátrai növénykék szárán is jellemzen ki vannak a szemölcsök

fejldve, mégis úgy találtam, hogy a vlegyászai példákon több szemölcs volt.

A szár hosszmetszetén a küls barna szín,

kisebb, és a bels nagyobb méret, de szintén elég

vastag falú, színtelen sejtekbl alkotott tengelyi

részt jól megkülönböztethetjük egymástól. (29. rajz).

A kéregrész sejtjei (29. rajz /) hosszukban

nyúltak, szk üregek, küls faluk sokszor szem-

ölcsösen kitüremkedik, sokszor a harántfalak felett

30. rajz. Hymcnostylium cur- egymás mellett, sajátságos kétfej horoghoz hasonló
virostre var. scabrum levél- alakzatokat képeznek. A középponti részt tev
lemez »sze2élyseitjei« a finom ., , ,

- , a , , ^ ' l

^.. , , / , , ... seitek prosencnvmasak. Az egyes seitek harant-
íureszesseget okozó szemol- o r j oj j

csökkel, ilíetleg azok felül- f^Ia hol egyenes, hol ferde, és néha a vége

rl tekintve. felé a sejtüreg kissé kitágul. Szemecskés plazma-

tartalmuk összezsugorodott ; sokszor a harántfal

felé mindinkább kiszélesedett, és a sejtüreg közepe felé mindinkább elvékonyúl,

úgy hogy a rostás csövek holtképéhez hasonló rajzot látunk magunk eltt ;***

sokszor ide-oda hajolva, egyik vagy másik falhoz közeledik inkább a plazma-

zsineg. A végén tölcséresen kiterül plazmatömlk a fölötte lev sejtek hasonló

módon kiszélesbed plazma-tartalmával egybetalálkozva, egészen h képét

nyújtják a rostás csöveknek.

Külön tengelyi edénynyaláb nincsen, de így is lehet már egyes sejteken

látni, hogy a törekvés arra már megvan, hogy a rostás csövek alakját utá-

nozzák, amennyiben végükön kiszélesednek, kiduzzadnak, habár védhüvelyt

nem látunk, mint pl. a Funaria hygroinetrica-ná\.^

* L i m p r i c h t I. c. I. p. 239.
** L i m p r i c h t 1. c. p. 239.

*** Erdészeti növénytan. Bpest 1891. 1. köt. 63. old. 87. ábra. — .S t r a s b u r g e r

etc. Lehrbuch der Botanik. V. Aufl. p. 76. fig. 102. B., D.

t H a b e r 1 a 11 d t 1. c. p. 382. Taf. XXII. Fig. 6.
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II. Nem fényl száraz állapotban sarlósán görbült levelének km.-én a

fér a fonák felé kidomborodik ; lemeze egyréteg, úgyszintén a szegély-

sejtek* is. A levél széle kissé visszahajló (31. rajz).

Már els pillantásra szembetnik, liogy a levél ferét feltn vastag-

falú sejtek alkotják, ami különben az egész levélre vonatkozik.

A lemeznek sejtjei km.-ben téglásán lapítottak, néha háromszögletesekkel

váltakoznak. A sejtek fala nagyon vastag, legkevésbé vastagodott még a

haránt- — vagyis a levél színére és fonákára merleges — sejtfal ; annál

vastagabbak a vízszintes elhelyezkedések. A sejtfalak szemölcsösen dombo-

rodnak ki, anélkül azonban, hogy a sejtüreg is ezeknek megfelelleg ki-

türemkednék. így a levélnek mindakét felülete a kisebb-nagyobb szemölcs-

domborodásoktól egyenetlen.

A szegélysejteken 2—3 szem-

ölcsöt is láthatunk, (30. rajz). Ezek

a szemölcsök felülrl is élesen

szembetnnek ers fénytörésüknél

fogva, mint parányi dombocskák.

A iemezsejtekben szemecskés

protoplazma van, amelyben chloro-

plast-okat látunk ágyazva, de nagyon

gyéren.

A fér a fonák felé dombo-

rodik ki, melynek sejtjein szem-

ölcsök szintén találhatók.

A levél egész fölületén kifej-

ldött eme szemölcsök, amelyek

már kis nagyítás mellett is olyan

feltnek, okozzák a levél szélének

finom fürészességét, illetleg mivel

elég srn jelennek meg, okozzák,

hogy a levelek »e miatt nem át-

tetszk «.**

A levélen lev szemölcsök bár típusosán kifejlditek, mégis itt is

úgy találom, hogy az erdélyi példákon ersebben és srbben fejldtek ki

valamivel^ mint pl. a tátrai példányokon.

A levéllemez sejtjeinek csekély chloroplast-tartalmából, de meg a

vastag sejtfal jelenlétébl, illetleg kifejldésébl következik e moha sárgás-

zöld színe.

A fér legnagyobb részét (31. rajz) mechanikai sejtek képezik, amelyek

két nagyobb köteggé egyesültek,*** ezek azonban nem egyenlen alko-

tottak. A levél színe felé es stereoma-köteg gyengébben fejldött csak pár

,'7. rajz. Levél km. u. a.-ból. 1-rcteg vastag-

falú szemölcsöktl borított, gyér chloroplas-

tokat tartalmazó levéllemez, melynek széle kissé

hátragörbül ; a fonák felé kidomborodó fér,

melynek mechanikai sejtek alkotta két kötegét c

»duces«-sejtek elválasztják ; a széls sejteken

is láthatók a szemölcsök.

* = Randzellen.
** L i m p r i c h t 1. c. p.
*** A levéltípusok II. csoportjába tartozik tehát. Haberl. 1. c. p. 370.

239.
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sejt alkotja, míg a fonák felé est sokkal több sejt képezi. A két köteget a

vezet parenchyma (duces, Lorentz) sejtjeinek egy rétege választja el, úgy a

mint pl. a Didymodon riifiis, Barbula incUnata, Dicranum iinditlatuni,

Systegiiim crispum nál .

*

A mechanikai sejtek itt is minden sejtközötti üreg nélkül kapcsolódnak

egymásba, vastagfalúak és világosbarna színek. A kerületi sejtek fala szin-

tén szemölcsösen kitüremkedik.

E sejtek, és általánosan a vastag sejtfal jelenléte az összes szöveteknél

biztosítja e mohának a kopár sziklán való fennmaradást, a havasi klíma

alatt is.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A lúczfeny eltorzult toboza.** — A Természettudományi Társulat

növénytani szakosztályának 19U0-ik évben tett selmeczbányai kirándulása alkal-

mával az Erdészeti Kísérleti Állomás gyjteményében sajátságos módon eltorzult

tobozt láttam. Hogy az eltorzulás okát kikutassam, több példára lett volna szük-

ségem, és ismernem kellett volna a termhelyét. Ez irányban való törekvésemnek

azonban csak annyi eredménye lett, hogy megtudtam, miszerint a toboz Mára-

maros-vármegyébl származik, és hogy állítólag

ugyanazon a fán több évben egymásután termett

hasonló toboz. Az irodalomban nem találtam

hasonló torzulást megemlítve, még kevésbé talál-

tam természetesen a torzulás okának a magyará-

zatára. Már-már letettem arról, hogy az eltorzult

toboz torzulásának magyarázatát megtaláljam,

amidn egy legújabban megjelent munkában rá-

akadtam az eltorzult toboz képére.***

A toboz eltorzulását a termpikkelyek rend-

ellenes elhelyezkedése, illetleg alakja okozza. Tudva-

levleg a lúczfeny virágtobozkáján a termpikke-

lyek csúcsukkal lefelé, a toboz kocsánya felé

irányulnak. A magkezdemények megporzása, ille-

tleg megtermékenyítése után a termpikkelyek

csúcsa lassanként fölemelkedik, és végül a toboz

hegye felé irányulva, a pikkelyek fedelékesen

helyezkednek el olyanformán, hogy az alsók fedik

a felsk alsó részét, hozzá feküdve azok hátához.

A kérdéses eltorzult toboz pikkelyei azonban hasonló elhelyezkedést,

illetleg alakot mutatnak mint a virágtobozka pikkelyei, amennyiben meggör-

* Haberlandt 1. c. pp. 370—71.
** Eladta a szerz a növénytani szakosztályoak 1905. évi október 11-ikén

tartott ülésén.

*** Dr. O. K i r c h n e r, Dr. O. L o e \v, Dr. C. Schröter : Lebensgeschichte

der Blütenpflanzen Mitteleuropas 1904, Seite 153.

32. rajz.
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bülve csúcsukkal, a toboz kocsánya felé hajolnak, amint azt a mellékelt

32. rajz is feltünteti. Ilyen tobozokat írt le elször az említett munka szerint

B ü r g e r.* Az eltorzulás ritka jelenség, és nem mindig terjed ki az egész

tobozra. Az említett munkában S c h r ö t e r után több ilyen és hasonló mó-

don eltorzult toboz képe van közölve (153. old.).

Az eltorzulás tehát tulajdonképpen az érett toboz termpikkelyeinek a

virágzás állapotában való megmaradásában áll. Valamely ok megakadályozta

azt, hogy a termpikkelyek a virágzás alatti helyzetükbl kimozdulva, a ter-

mésnek megfelel helyzetet elfoglalják, úgy hogy ez az eltorzult toboz tulajdon-

képpen a fejldésben megakasztott állapotot tünteti el. A fejldést pedig

minden valószínség szerint a fagy akasztotta meg. — legalább más állati

vagy növényi élsködnek nyomait a tobozon hiába kerestem.

Jellemznek tartom, hogy a torzulás ugyanazon egy fán több éven át

egymásután is mutatkozik. vS c h r ö t e r ebbl azt következteti, hogy ebben az

esetben örökölhet fogékonyság (dispositio) nincsen kizárva. Az se lehetetlen

azonban, hogy az örökölhet fogékonyság hiányában is a lúczfenynek azon

a termhelyén több éven át egymás után éppen a tobozfejldésnek ebben a

bizonyos szakában fagy következett be, — föltéve, hogy csakugyan a fagy

oka az eltorzulásnak.

Végül meg kell még jegyeznem, hogy különben a meggörbült toboz-

pikkelyek csakúgy megfásodtak, mint a rendesen fejldött tobozok pikkelyei,

és hogy a tobozok magvakat is termettek.

Mindezek olyan sajátságok, melyek megérdemelnék a helyszínén való

behatóbb megfigyelést, mert esetleg nem lehetetlen, hogy a sajátságok rögzí-

tdnek, és új fajváltozat keletkezésére szolgáltatnak alkalmat.**

MÁGOCSY-DlETZ SÁNDOR.

IRODALMI ISMERTET.
Hans Schinz : Planlae Menyhártianae, Ein Beitrag zur Kenntnis der

Flóra des itnteren Sambesi. — Wien, 1905.

Korán elvesztett szerzetes botanikusunknak, Meny h árt L á s z 1 ó-nak

állít emléket e munka, mely részint a bécsi egyetem botanikai múzeumában,

részint a zürichi egyetem tulajdonában lev herbáriumi anyag feldolgozását

nyújtja. Menyhárt a Zambesi vidékén Boroma misszió-állomáson gyjtögetett

;

a gyjtöttek K e r n e r útján, egy részük határozva, más részük anélkül

jutott a bécsi múzeum tulajdonába. Kiegészíti a herbáriumot egy mag- és

termésgyüjtemény. Bevezetként Schinz elég részletesen közli Menyhárt

* Jahresb. d. Naturf. Ges. Graubündens. Bd. 17. 1874.
** E közlemény nyomása alatt kaptam T u z s o n János megyetemi magán-

tanár úr szíves közvetítése folytán a mármarosszigeti erdigazgatóságtól, illetleg

Tomcsányi Gusztáv erdigazgati úrtól még két tobozt, amelyek a Mármaros

vármegyei kevele-i erdgondnokságból származnak és amelyekért e helyen is köszönetet

mondok. A két toboz közül az egyik szakasztott olyan, mint a képben bemutatott, a

másikon a pikkelyek eg)' része normális helyzet és alakú.
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életrajzát Fényi S. J.* nyomán. . FIrdekesen vázolja Menyhárt életének

folyását, botanikai munkálkodását, 20 éven át való szívós vágyakozását, melynek

czélpontja Afrika volt. Menyhárt 1897. november 16-án halt meg trópusi

lázban, hátrahagyván számos botanikai följegyzést és meteorológiai észleletet,

melyeknek tudományos feldolgozását nyújtja ez a munka. S c h i n z M e n y-

h á r t-tól nagy terjedelm K e r n e r-hez intézett levelet közöl, melyben lakó-

helye növényzetének képét, kivált a termesztett növényekét igyekezik elénk állítani.

A meteorológiai rész feldolgozását Fényi vS. J. adja, a botanikait

S c h i n z vezetésével a legkiválóbb rendszertani kutatók vették kezükbe

(W i 1 1 e, J. M ü 1 1 e r, K. M ü 1 1 e r, S t e p h a n i, A . B e n n e 1 1, H a c k e 1,

C. B. Clarké, Ü. W a r b u r g, A. E n g 1 e r, F. P a x, P. L o e s e n e r,

H c h r e u t i n e r, H a 1 1 i e r, J. B r i q u e t, A. Cogniaux). Az elsorolt

fajok száma 724, ezek közül: Algac 35, Lichenes 01, Bryophyta ü, Pteiido-

phyta 8, Monocotyledonae 151, Dicotyledonae 463. Számos új leírást találunk;

közülök több örökíti meg Menyhárt nevét (pl. Visciim MenyhártU Engl.

et SCHINZ, Hippocratea MenyhártU SCHINZ stb.) Lengyel (Budapest).

Szabó Zoltán : Monographif der Gaítiing Knaulia. — Engler, Bot. Jahrb.

Bd. XXXVÍ, p. 389-442. Mit 5 Fig. im Texte und mit einer Karte. Arbeit

aus dem bot. Garten der Univ. Breslau.

Altalános bevezetés után, mely a génusz eddigi felfogásáról és irodalmá-

ról szól, 6 részben tárgyalja a sokat hánytorgatott Knautia génusznak viszonyait.

Az els rész a morfológiai viszonyokról szól. Négy típust különböztet meg

a Knautia-k tengelyviszonyait illetleg, és egyszersmind szembeszáll B o r b á s

ama felfogásával, mely ezeket a típusokat rendszertani felosztás alapjának tekinti.

E típusok a következk : l. Hapaxanth Knautia-k (Agemmae Borh.) Qgy- és két-

évesek. 2. Korlátlan növekedés gyökértörzsesek (Centrifrondes Borb.). 3. Korlá-

tolt növekedés gyökértörzsesek (Sympodiorrhizae Borb.). 4. Olyanok, melyeknek

hatalmas karógyökerük van. Rámutat egyszersmind a Knautia-k ersen

kifejldött sokalakúságára (polymorphia). A virágviszonyok fejtegetése után

érdekes virágbiológiai fejezet következik, melybl a következk érdemesek a

fölemlítésre. Rovarok beporzására lévén utalva, a virágok küls felének meg-

nyúlása alkot csalogatásra alkalmas sugározást ; Szabó mérési adataiból

kitnik, hogy a magas hegyvidékek fajainak vannak a legnagyobb virágzataik,

legkisebb pedig a steppe lakóié. A virágok száma különböz
;
a csekélyebb

szám az egyének nagyobbodásával van pótolva. A szaporodási szerveket

illetleg az irodalom csak 3 Knautia-ró\ emlékezik meg ; Szab ó-nak még

7 fajra kiterjesztett vizsgálatai meggyztek a Knautia-k gynodioecikus voltáról,

ahol azonban a ni egyének ritkábbak. A ni fejecskék kisebbek és nem

sugározok, de a bibék messze kinyúlanak a virágból. Félvérek a Knautia-k

körében ritkák, bár a biológiai viszonyok idegen beporzásl tételeznek föl, csak-

hogy az egyes fajok más és más elterjedési körek, és más formácziók tagjai.

Az eddigi félvérek közül Szabó többnek létjogát tagadja és csak a Knautia-k

sokalakúságának egy-egy esetét látja. Röviden szól még a teratológiájáról is.

* A Haynald-obszervatórium igazgatója Kalocsán.



IRODALMI ISMERTET. 103

A második fejezet az anatómiai viszonyokat ismerteti. Az irodalom

adatai tisztán a Knaulia arvensis-vt szorítkoznak, Szabó kiterjeszti vizsgá-

latait még 4 fajra. Vizsgálatainak új eredménye, hogy az endodermis sugár-

irányú falai el vannak parásodva, továbbá a Á'. longifolia edényei létrás

perforatio-jának és a A', orientális vermes vastagodásának kimutatása, mely

eltér a génusz típusos viszonyaitól. Sorban fejtegeti az epidermis, a mesophyll,

a levélerek és a szájnyílások viszonyait ; az utóbbiak a Crucifera-típust mutat-

ják, és 2 nag}?^ meg 1 kisebb melléksejtjük van. Az eddigi irodalommal szemben

a K. orientális virágtakaróján csekély számú szájnyílást mutat ki. Tárgyalja

a szrképletek alkotását, eloszlását, szerepét, majd pedig a gyökértörzs és

gyökér anatómiai viszonyait. Anatómiai meghatározásra alkalmas különleges

bélyegeket a fajok között nem talált, mindamellett egyes csoportok és fajok,

st szrképletek szerint a változatok (varietates) is jól fclis-nerhetk.

A harmadik részben történeti áttekintést nyújt a génusz eddigi felfogá-

sáról, kivált hosszasabban foglalkozva Borbás újabban megjelent Kaiitia-

munkájával. Borbás felfogását alapjában hibáztatja úgy a felosztásban, mint

a fajok megkülönböztetésében. Az elst azért, mert Szabó szerint Borbás
sectioi-ban egészen eltér fajok kerülnek össze ; a másodikat azért, mert

látszólag 30, valósággal sokkal több fajt különböztet meg. Maga a szerz a

felosztásban De Candolle és Rouy felfogását követi : I. Subg. Lychno-

idea. II. Tricheranthes. III. Trichera : Sectio 1. Arvenses (subsect. A. Biennes,

B. Perennes), 2. Silvaticae (subsect. A. Albescentes, B. Purpurascentes, C.

Coerulescentes) 3. LongifoUae (subsect. A. Trichocanles, B. Leiopodae).

A negyedik rész az ökológiai viszonyokat tárgyalja. A Knautia-k,

ha mellzzük a K. arvensis-t, mely úgy réteken, mint napos száraz helyeken,

sziklákon egyaránt elfordul, határozott formácziók tagjai. Sorra veszi az

egyes formácziókat és az ott szerepl A'nazí//-fajokat. Hat formáczióban jelen-

keznek a Kuautia-k : 1. Mediterrán steppék, 2. sziklás lejtk (Földközi-Tenger

vidéke, Erdély. Pannóniai nóravidék), 3. száraz talajon napos helyek formá-

cziója, 4. erdei rétek, 5. hegyi bozótok, 6. alhavasi gyepek formácziója. Az

ökológiai viszonyok nagyon befolyásolják a Knaittia-kat mely kivált egyes

csoportok rendkívüli sokalakúságában jelenkezik (Táblázat !).

Az ötödik rész a növényföldrajzi viszonyoké. Vázolja a Knautia-k

elterjedési köreit, mely els sorban Európára szorítkozik ; legnagyobb elterjedése

a Trichera-nak van, a Tricheranthes és Lychnoidea csoportot tisztán medi-

terrán növények alkotják. A fajok java része a hegyvidékek flórájába tartozik.

A phylogeniai rész is jelents helyet foglal el. Jóllehet fosszil Knautia-k nem

ismeretesek, mégis az elterjedési viszonyok arra engednek következtetni, hogy

a Knautia-k létezése jégkorszak-eltti (praeglacialis) ; az elszigetelt elterjedési

területek a jégkorszak befolyása alatt jöttek létre. Szabó a tertiaer-be egy s
típust helyez : a Palaeoknautia-t, melybl három törzs ágazott ki : Prototriche-

ranthes, Protolychnoidea és Prototrichera. Az elsbl közvetetlenül származott

a Tricheranthes három faja, melyek mint reliktumok a tertiaer-ílórából élnek —
más hasonlókkal — a Balkán ílórában. A szúk elterjedésü két algénusznál

sokkal bonyolultabb a Prototrichera törzs ; ez csakhamar két ágra szakadt,
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egyik az Aí'venses sectio ága, a másik közös ág a Longifoliae és Silvaticae

számára. Az Arvenses sectio tagjait négy rokonsági körbl származtatja le :

a) az algíri K. nuinidica, b) aránylag fiatal fajok csoportja Délkelet-Európa

dombvidékein, c) K. arvensis (Közép-Európa), dj mediterrán fajok csoportja.

A Longifoliae csoportba magas hegyvidékek növényei tartoznak és három

részre tagolódnak : Alhescentes, Piirpiirascentes, Coerulescenies. A Longifoliae

ága kétfelé válik, melyek azután a Leiopodae és Trichocaiiles subsectio k,

számára adják az stípusokat. Hogy hol volt a Longifoliae störzsének hazája,

nehezen dönthet el, de a fajok száma a Keleti-Alpok mellett szól. Leg-

gazdagabb Knautia-'í[ÓYÍ\X a Keleti-Alpok és a Balkán északi része mutat.

A monográfia hatodik fejezete : a fajok áttekintése. Nagyban rontja a

munka használhatóságát a leírások hiánya, mely kivált a szerz megkülön-

böztette sok új változatnak és alaknak értékét legalább a leírások meg-

jelenéséig kétségessé teszi. Tudomásom szerint azonban e bajon majd á leg-

közelebb más helyen megjelen leírások fognak segíteni.

Lkngyel (Budapest).

Ormándy Miklós : Növénynevek elymologiája, — Budapest, Franklin-

Társulat 1906.

»E munkának az a czélja, hogy a nemzetközi növénynevek etymologiai

magyarázatával eloszlassa azt a homályt, megvilágosítsa azt a sötétséget, mely

az idegen származású és értelmetlennek, jelentés nélkül valónak látszó növény-

nevek tiszta képét elfödi szemünk ell.« E szavakkal vezeti be a szerz kis

füzetét, mely szerinte felöleli »mindazon növények neveit, melyek a közép-

iskolákban használatos tankönyvekben foglaltatnak*.

Örömmel kellene üdvözölnünk ezt a könyvecskét, mint a hasonló kül-

földi munkáknak els fecskéjét a magyar irodalomban. Sajnos azonban, hogy

az elszavában kijelölt szk kereteket sem látjuk mindenütt megvalósítva.

Se czélunk, se terünk nem engedi ilyen kisebb munkának a részletes fejtege-

tését, ezért csak néhány élesen felötl hibának a megjelölésére fogok szorít-

kozni. A munka els része fleg a hazai és tenyésztett növénygénuszok szó-

fejtését foglalja magában, továbbá néhány közönséges fajét (officinalis, vul-

gáris, arvensis stb.), melyeket nagyon sokszor megismétel. Szófejtései között

sok a naiv és erltetett, a legtöbb pedig L e u n i s Synopsis-a nyomán halad.

Szerinte Lonicera Caprifoliuin, »azaz olyan növény, mely kúszik, mint a kecske*.

A Stellaria-ni\ a levelek alkotnak csillagot (pedig a virágok !) ; a Dipsaciis vizet

gyjt, hogy szomjúságot ne szenvedjen ; Popnliis nevét a nép morajával hozza

kapcsolatba. Érdekes a következ : Geaster hygromelicus (sic ! !) : hygron

(gör.) = nedvesség ; mitra (gör.) = kalap, ebbl alakítva: meticus = nyál-

kás kalapú, mert a gomba termésteste nyálkás. íme a szerz a helyes név

ismerete nélkül a sajtóhibát igyekszik magyarázni ! Nagyon közönséges hazai

génuszok hiányzanak, mint pl. Alopecurus, Artemisia, Alisma, Anchusa, Aster,

Cerastium, Cirsitim^ Erigeron, Festuca, Lappá és még sok más. E helyett

benne van a Brassaia actinophyUa, Ceroxylon, Cubeha stb. A Pottentilla-knáX

csupán aP. Haynaldina-i magyarázza ; a közönséges verna^ recla stb. hiányzanak.
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Morfológiai tévedésekre bven akadunk : az Anemone termése 7-rekeszü,

a Coronilla virága koronaalakú, a PiinpUiella levelei kétszer szárnyasak, a

Sclerotium az a gomba, mely a gabonaszemet elszárítja, a Tüia virágának

pálhái vannak, a Trifolhan mindegyik levélnyelén 3 levél van. Jellemz és

érdekes a »Spermatium« szó magyarázata. A családok közül csak hármat

érdemesített magyarázatra. — A második rész jellemzésére elég annyi, hogy a

személynevek során nem találjuk se K i t a i b e 1 1, se S a d 1 e r t, H a b c r 1 é t,

H e u f f e 1 1, Ja n k á t, J a c q u i n t, de helyettük ott vannak : D i 1 1 c n i u s,

M e 1 i u s, H e r n a n d e z, Ovidius a római auctorok, és más kevésbé

lényeges nevek.

Nagyon sajnáljuk, hogy ennek az úttör munkának nemes igyekezete

mellett olyan sok hiánya van. Lengyel (Budapest).

Ernyei József: A magyar szent korona országainak lerületén érvényben

volt gyógyszerkönyvek hivatalos gyógyszereinek jegyzéke. Budapest. 1905.

Szó sem lehet arról, hogy a botanikához tartoznék a mü. Nem is a

szorosabban vett tárgyról akarok szólani. Ernyei — nagyon helyesen —
az egyes gyógyszerek után magyar neveiket is közli. Ks ezek között van

bennünket érdekl dolog is. A feldolgozott gyógyszerkönyvek 1774-tl indultak

meg, és így a botanikai magyar nevekben olyanokra is akadunk, amelyeket

Diószegi éppen nem említ. Igaz ugyan, hogy »apróbb ellenmondások, st

határozott botanikai tévedések itt sem ritkák «, de nem mondhatjuk ennek pl.

azt, hogy a Sambitctis-t — n3nlván virágjáról — szitalap-mik nevezi e könyv
;

vagy pl. a Plantago-X — nagyon találó hasonlattal magjairól — balhaíünok.

Diószegit tartván kezünkben, a következket ismertetjük E r n y e y

alapos munkája után.

1. Ammi Sison L. Arábiai myrtus. 15. 5o//í/a^o F/r^aaM?. Aranyos istápf.

2. Cohlearia. Kalánf. 16. Linaria. Békalen. (leveleirl).

3. Glycyrrhiza. Edesgyökér. 17. Pariclaria. Pörjefü.

4. Spiraea Ulmaria. Kecskeszakáll. 18. Thyinus vulg. Kedenfü.

5. Acanthiis. Medveköröm. 19. Laiirus. Babír.

6. Calam. mont. Erdei csombor. 20. Levistiaim. Léstyángyökér.

7. Melilotiis. Sárga lóhere. 21. Pyrcthrum. Imelygyök. (émelygs).

S. Solamnn dulcamara. Venyike. Te- 22. Eryngiuin. Százff.

mondádfú. 23. Asclcpias Vinccnlox. Szt. Lrinczf.

9. Genista. Gánya. 24. Plypodinm. Papragyökér.

10. Matricaria. Mádra-Nádfü. 25. Lycopoditim. Földön folyó moh.

11. Scolopendium. Nagy lépf. 26. Plantago. Balhaf.

12. Ruscits hypoglossum. Lónyelv f. 27. Calendula. Gyürvirág.

13. Sambiicits. Szitalap. 28. A^ar//rí?= Popiomír.

14. Tcucriiim Chamaep. Mezei ciprus.

Ezekbl a következket kell megjegyeznünk. A mi valódi édesgyöke-

rünk a Glycyrrhiza, és nem a Polypodium (sok tankönyv !). A babér

babir alakjában már Páriz-Pápai Pax corporis-ában megvan, és talán

még régibb kelet, és nagyon szépen megvilágítja a szó keletkezését. A Le-
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vislicíim Léstyángyökér neve is érdekes, ma is van még az országban nem

egy Léstyán-familia. Végül pedig egyes szép magyar nevek (Acanihus, Medve-

köröm) azt mutatják, hogy elszórt és ismeretlen magyar botanikai irodal-

munkban még sok latin névnek megtalálhatjuk a jó hazai nevét. Ez legalább

is kötelességünkké teszi, hogy még fokozottabb buzgalommal keressük azt,

mit eddig is tettük. Amint látható, a régi gyógyító czélú mvek els tárgyai

kell hogy legyenek eme kutatásunknak ! Rapaics (Breslau).

Tkés Lajos : Temesvár környékének edényes növényzete. — Megjelent

Temesváron a Csanádegyházmegyei nyomdában 1905. 8o.

Három nyomtatott íven tárgyalja kimeríten a szerz öt évi kutatásai

alapján Temesvár környékének növényzetét. Elsben adja a növényzet álta-

lános képét, a legfbb jellemz növényekkel. Leírja az erdk, a cserjék, a

mocsár, a nádformácziók, — továbbá a mez, a romtalaj, a kertek növény-

zetét ; mint említem általában fbb vonásokkal, szíík keretben. Majd el-

sorolja a Temesvár növényzetére vonatkozó irodalmat. Ezután következik az

Enumeratio, melyben E n g 1 e r rendszere szerint 736 spermaphyta-, és 7

sporophyta-növényt, sorol el, nem számítva bele a termesztett növényeket.

Minden felemlített növénynek lelhelyeit is adja. Ez a kis m különben

ketts czélt : paedagogiait és botanikait szolgál, amit a szerz már máskor is

megtett. Bezdek (P.-Szentgyörgy).

Prodán Gyula : Adatok Eger és környékének flórájához.— Az egri magyar

kir. állami freáliskola XV. Értesítje az 1904— 1905. iskolai évrl, 12—28. old.

A szerz egy esztendei gyjtésének eredményét közli, betrendben

sorolván fel 600 és néhány vadon növ és tenyésztett virágos és edényes

virágtalan növényt, a termhelyök megnevezésével együtt. A talált fajok közül

megemlíthetk : Biipleiirum longifolium L., Ceterach officinarum WlLLD.,

Cypripediiim Calceolus L. , Lathyriis Nissolia L., PnJmonaria mollis Wolff
(rectius P. montana Lej.), Rosa reversa W. K., Spiraea chamaedryfoUa

Jacq. non L. (rectius S. nlmifolia ScOP.). Jávorka (Budapest).
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a) H a. z a \ irodalom:

Ady Károly : Két korai nyári körte. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

174—176. old.

Angyal Dezs : Lepére Elek ó'szibaraczk. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

207—208. old.

Angyal Dezs : Meg kell-e ültetéskor nyesni a gyümölcsfák koronáit. —
Gyümölcskertcsz. XV. évf. 1905., 194—195. old.

— — Merode-espereskörte. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 225— 226. old.

— — Ostheimi megy. — Gyümölcskertész. XV. évf, 1905., 141 — 142. old.

Bajnóczy Antal : A csiperke gombáról. — .A. Kert. XI. évf. 1905., 387. old.

Berger József: Gyenge zöldbab egész télen át. — A Kert. XI. évf. 1905.,

483-484. old.

Bernátsky Alfréd : A medd gyümölcsfa és az oltás. — A Kert. XI. évf. 1905.,

484—487. old.

Bernátsky Jen dr. : A hazai Asparagus-félék monographiája. — Mathenia-

tikai és Természettudományi Értesít. XXIII. köt, 1905., 177—181. old.

A Magyar Tud. .Akadémián Vitéz-díjat nyert pályam ismertetése.

— — Növénypathologiai szakfolyóirat és szlbetegségeket tárgyaló mag3-ar

munkák. — Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 643. old.

Bezdek József: Dr. Borovszky Samu szerkesztésében megjelen Magyarország

vármegyéi és városai czím mnek Pozsony vármegye kötetének botanikai vonatko-

zású részének ismertetése. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 154—157. old.

Bíró Pál : A dinnye meddsége, nem termékenyülése, a fejlesztésnek indult

dinnye lesárgulása. — A Kert. XI. évf. 1905., 454— 455. old.

Borbás Vincze dr. : Aquilegia longisepala Zimm. — Magyar Botanikai Lapok.

IV. évf. 1905., 145—146. old.

— — Petasites petasites var. foliosus. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf.

1905., 148-149. old.

— — Rozmaringfeny (Pinus larix L,, Abies lari.x Lam.). — A Kert. XL évf.

1905., 428. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent liazai

eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a niivénytannak

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

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Borbás Vincze dr. f 1844—1905. — A Kert. XI. évf. 1905., 470—472. old.

Boros Sámuel : üughagymáról vagy magról ? — A Kert. XI. évf. 1905., 580. old.

— — Fejcssaláta termelés nyáron. — A Kert. XI. évf. 1905., 291— 294. old.

— — szibaraczkfák nyári szemzése. — A Kert. XI. évf. 1905., 325. old.

Brunner Jen : Az éló'virágok alkalmazásáról. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 235—238. old.

— — Képek gróf Majláth József perbenyiki parkjából. — Kertészeti Lapok.

XX. évf. 1905., 240-242. old.

Budai József: Apróságok a gyümölcstermesztés körébl (folyt.). — Gyümölcs-
kertész. XV. évf. 1905., 118—119. old.

— — Erdélyi rozmarinalma. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 158— 159. old.

— — Windaui fehér alma. — Gyümöcskertész. XV, évf., 1905., 115. old.

Bund Károly : A magyar erdó'rendezés kritikai méltatása és néhány javaslat

annak fejlesztésére. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 488—502. old.

Csáky János : Tavasz a kertben. — A Kert. XI. évf. 1905., 338— 340. old.

Csérer Gyula : A Cineraria stellata. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

195-196. old.

Az Araliák nevelése. — A Kert. XI. évf. 1905., 425—426. old.

— — Néhány szó a Dáhliákról. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905.,

194—195. old.

— — Helianthus maximus. — A Kert. XI. évf. 1905., 585. old.

Csorba Pál : A zöldségnemek hajtatása kicsinyben. — Kertészeti Lapok. XX.

évf. 1905., 247—249. old.

— — Spárgasaláta. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 220. old.

Deák Antal : A mkertészet mint szépmvészet. — A Kert. XI. évf. 1905.,

433—434. old.

A rózsa eredete. — A Kert. XI. évf. 1905., 364—366. old.

Vörösmarty és a virágok. — A Kert. XI. évf. 1905., 501—502. old.

Degen Árpád dr. : A Heliosperma alpestre (Jacqu.) Rb. a Tátrában. — Ma-

gyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 90—92. old.

— — A Gráfia Golaka (Hacqu.) Rb. felfedezése hazánk Jlóraterületén. — Ma-

gyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 106—109. old.

— — A Plantago Weldenii Reichb. Fiume mellett. — Magyar Botanikai Lapok.

IV. évf. 1905., 146—148. old.

— — A Trisetum macrotrichum Hackel két új termhelye. — Magyar Botani-

kai Lapok. IV. évf. 1905., 143—145. old.

— — Az új nomenklatúra-szabályzat. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf.

1905., 102-106. old.

— — Jegyzéke azon sövényeknek, melyeket Reiser Othmar múzeumi r úr

Szerbiában 1899. és 1900. évben tett utazásai alkalmával gyjtött. — Magjí'ar Botani-

kai Lapok. IV. évf. 1905., 117—134. old.

Uj növények : Aquilegia Pancícii Deg., Diaiitlins Kladovaiius Deg., Lamiitm

Reiseri Deg. és Glohularia cordifolia L. var. serhica Deg. ^
Dolkowski Viktor : .A burgonya önfentartási hajlama. — A Kert. XI. évf.

1905., 311—313. old.

Domin, Dr. Kari : Über einen neuen Rubus-Bastard aus Böhmen. — Magyar

Botanikai Lapok. IV. évf. 1905., 135—1.36. old.

Fekete Lajos : Népszer erdészeti növénytan beszélgetésekben. III. füzet. Buda-

pest 1905. 190 old. 223 képpel. Kiadja az országos erdészeti egyesület. Pátria iro-

dalmi vállalat nyomása.

Fekete Zoltán : .Az erdészeti fiskolai növénykert WeUingtóniái. — Erdészeti

Kísérletek. VII. évf. 1905., 40—48. old.

Feledi M. : A japáni pompás nszirom (Iris japonica). — Kertészeti Lapok.

XX. évf. 1905., 160-161. old.

Ferenczy Ida: :\ ]ó mag leszármazása. — A Kert. XI. évf. 1905., 418. old.
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Flesch T. ; A virágok szereplése az cpítészct-dekoráczióban cs a festészetben.

— Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 192—194. old.

— — Színösszetételek ével növén vekkel. — Kertészeti Lapok. XX. évi'. 19Ü5.,

163—164. old.

Fodor Ferencz : A levegben lev penészgombacsirákról. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 406—407. old.

Francé Rezs : .A folyók tisztulása. — A Természet. IX. évf. 1905., 34—35. old.

A szerz a víz tisztulását elidéz alsórend növényekrl szól.

Gabnay Ferencz, hathalmi : A gabonatermés és kenyérfogyasztils Európában
Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 407—409. old.

Gálffy István : Az erdészeti szakoktatás kérdéséhez. — Erdészeti Lapok.

XLIV. évf. 1905., 796—806. old.

Gárdonyi Géza: Milyen mélyen ültessük a fát? — A Kert. XI. évf. 1905.,

460. old.

Gáspár Lajos : A Lantana. — A Kert. XI. évf. 1905., 459. old.

Gillemont Vilmos : Hybrid tearózsák. — A Kert. XI. évf. 1905., 364. old.

Griger György : Fmagvetés és pázsitkezelés. — A Kert. XI. évf. 1905.,

300—303. old.

Gürtler Károly : Néhány szó a Dáhliákról. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 212—214. old.

Gyrffy István dr. : Bursa apetala Opiz. — Magyar Botanikai Lapok. IV. évf.

1905., 146. old.

— — Növényteratológiai adatok. — A Magyarországi Kárpátegyesület év-

könyve. XXXII. évf. 1905., 1—4. old.

Gyry Elemér : Virágok a politikában. — A Kert. XI. évf. 1905., 562. old.

Hegyfoky Kabos : A virágzás idejének ingadozásáról. — Földrajzi Közlemé-

nyek. XXXVII. köt. 1905,, 272—288. old."

Heinz, Dr. A. : Biologische Bedeutung der Hibridation und der Mendel'schen

Regei. — Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga Druátva. Zágráb 1903. XV. évf.,

9—31. old.

Hodássi Mihály : A zöldség tenyésztése és tisztántartása. — A Kert. XI. évf.

1905., 386—387. old.

Hollós László dr. : Magyarország földalatti gombái. — Mathematikai és Ter-

mészettudományi Értesít. XXIII. köt. 1905., 230-233. old.

Székfoglaló értekezés.

I'saák Márta : Kert és ház. — A Kert. XI. évf. 1905., 493—495. és 588—589. old.

Istvánffl Gyula dr. : A szl Phyllosticta betegségérl. — Mikrobiológiai és

fejldéstani vizsg:datok a szl szürke rothadásáról. — A m. kir. központi szlészeti

kísérleti állomás és ampelológiai intézet közlemén3'ei. III. köt. 1905., 3. és 4. füzet.

— — Vizsgálatok a Botrytis-sporák életképességérl. — Mathematikai és

Természettudományi Értesít. XXIII. köt. 1905., 1 — 31. old.

Jablonowski József: A rézgáliczczal permetezett szl. — A Kert. XI. évf.

1905., 586-587. old.

— — .\ rézgáliczczal permetezett szl. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 572—576. old.

— — A szl és a rézgálicz. — Borászati Lapok. XXXVIL évf. 1905.,

671—672. old.

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1904. évi állapotáról. Közzéteszi a

Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága. 76—84. old. : Növénytár (;illapotáról szóló

évi jelentés).

— — 160— 176. old.: Filarszky Nándor dr., osztályigazgatónak jelen-

tése a systematikus és növényföldrajzi botanikusok szabad egyesületének második

összejövetelérl Stuttgartban.

— — 216—220. old. : Filarszky Nándor dr.-nak »A Magas-Tátra virág-

kertjei« czím ismeretterjeszt eladása.
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József fherczeg : Növényhonosítási kísérletek Fiúméban ISSl-tl 1885-ig. —
A Kert. XI. évf. 1905., 395—397., 429-431., 463—465., 498-500., 524-526. és

559—561. old.

Kaán Károly : Alsó erdészeti szakoktatásunk újjászervezésének problémái. —
Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905., 771—796. old.

Erdgyérítés. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905., 623—680. old.

Erdészeti és gazdaság-politikai tanulmány.

Kádas Ferencz : Szló'betegségek garázdálkodása. — Borászati Lapok. XXXVII.

évf. 1905., 621—622. old.

Kardos Árpád : A Maciura. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 238—
240. old.

— — A Magnólia hypoleuca. — Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 215—
216. old.

— — Az északamerikai Egyesült-Államok gyümölcsészete és kertészete. —
Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 119—120., 133. és 151. old.

— — Magyarország kertjei a XVII. században. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 187—191. old.

— — Vélemények a Charlamovszki-almáról. — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 165—167. old.

Konrádi József: A gyöngyvirág kultúrája. — A Kert. XI. évf. 1905., 491—
492. old.

— — Folyton virágzó remontans-szegf dugványról való szaporítása. —
A Kert. XI. évf. 1905., 552—554. old.

Kopeczky Sebestyén : Az országos magyar kertészeti egyesület közgylése.

— A Kert. XI. évf. 1905., 592—593. old.

— — Magyar gyümölcs és virág a királynak. — A Kert. XI. évf. 1905.,

532-533. old.

Kovács János : Miként teleltetem én a korai hajtatáshoz rózsafáimat. — A
Kert. XI. évf. 1905., 555. old.

Kováts Dénes : Zilahi korai ó'szibaraczk. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

192-194. old.

Kunszt János: Mit jelentenek egyes virágok? — A Kert. XL évf. 1905.,

527—528. old.

Kümmerle Jen Béla dr. : Botanikai »Adressbuch«. — Természettudományi

Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 478. old.

— — Illusztrált növénytani munkák és növénytani irodalom repertóriuma. —
Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 645—646. old.

— — Virágos növények meghatározására szolgáló munkák. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 531—532. old.

László Gábor dr. : Dr. Staub Móricz : A Cinnamomum-nem története. (Ismert.)

— Földtani Közlöny. XXXV. köt. 1905., 319-320. old.

Lengyel Géza : Az Armillaria Laschii Fries-gomba új elfordulása. — Termé-

szettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 646. old.

— — A csabaire-frl. — Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905.,

422. old.

— — A mocsári kosborról. — Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt.

1905., 422. old.

Licsák Isván : Konyhakerti növények öntözésérl. — A Keii. XI. évf. 1905.,

341—343. old.

— — Miképen javítsuk a hónapos reteknek zamatját. — A Kert. XI. évf, 1905.,

358—359. old.

— — Visszapillantás a téli nemesítésekre. — A Kert. XI. évf. 1905., 297

—

298. old.

Lovas János: Zöldborsó egész télen át. — A Kert. XI. évf. 1905., 546—
547. old.



NÖVÉNYTANI KEPKRTORIUM. 111

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blátter). — Kiadja és szer-

keszti Dr. Degen Árpád, fmunkatársak: Thaisz Lajos cs alföldi Flatt
Károly. — IV. évf. 1905., megjelent a 6— 7. füzet.

Mandzsák János : Dinnyetermelés nehéz agyagos talajon. — A Kert. XI. évf.,

1905., 422—424. old.

Mathiász József: Vladár Emil- szlfajta. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

125—126. old.

Mauthner Ödön : József királyi herczeg f. 1833. márczius 2— 1905. június 13.

— A Kert. XI. évf. 1905., 355—357." old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : A fák és cserjék ágainak hmcrsék okozta moz-
gása. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905., 813—814. old.

— — A fák gyökerének növekedése. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905.,

708—710. old.

— — A kései tölgy ;i budapesti egyetemi növénykertben. — Erdészeti Lapok.

XLIV. évL 1905., 711—713. old.

— — A növények füst okozta sérülése. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905.,

463—475. old.

Mátray Lajos : Szatmárhegyi szlészet. — A Kert. XI. évf. 1905., 557. old.

Megyer Gyula : Rudbeckia californica. — A Kert. XI. évf. 1905., 426—
428. old.

Mezriczky Alix : Az uborka. — A Kert. XI. évL 1905., 578—579. old.

Mészáros Gábor : Könny eperültetés szárazság idején. — A Kert. XI. évf.

1905., 453—454. old.

Moesz Gusztáv : A Brassóban elforduló közönségesebb virágos növényeknek

áttekinthet összefoglalása termhelyük és virágzásuk ideje szerint. Brassó 1903. 8*'

— — Brassó környékén gyjtött teratologiai adatok. — Növénytani Közle-

mények. IV. köt. 1905., 62—74. old.

Moenich Károly : Az oltványok gondozása. — A Kert. XI. évf. 1905., 303

—

305. old.

Molnár István dr. : A vadalany és nemes vessz kölcsönhatásai. — Borászati

Lapok. XXXVII. évL 1905., 604-605. és 620—621. old.

Noszek Alajos : A magastörzs Petúnia. — A Kert. XI. évf. 1905., 299

—

300. old.

Dinnye kultúra nyáron. — A Kert. XI. évf. 1905., 488—489. old.

Oláh Dezs : A belendek (Hyoscyamus niger). — A Kert. XI. évf. 1905.

436. old.

— — Néhány szó a magtermelésrl. — A Kert. XI. évf. 1905';', 482—483. old.

Orbán György : A szegény ember kertje. — A Kert. Xí. évf. 1905., 432. old.

Ormándy Miklós dr. : Növénynevek etymologiája. Budapest 1905. Frankhn-

társulat. 87 lap 80.

Pap A. : Csiperkegomba kerti termelésének egyszer és sikeres módja. —
Kertészeti Lapok. XX. évf. 1905., 170—171. old.

Páter Béla : A különböz sáfrányfajokról. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 420. old.

— — A tengeti szemek foltossága. — Természettudományi KözlönJ^ XXXV^II.

köt. 1905., 417. old.

Pelikán Ferencz : A filagóriára kúszó szl. — A Kert. XL évf. 1905.,

331—332. old.

— — /\ zeller vetése, kiültetése, gondozása és eltérése. — A Kert. XI. évf.

1905., 450-452. old.

Perényi József dr., id. : A szlvessz érettségérl és a gyökér képzdésérl.

Biológiai értekezés. — Borászati Lapok. XXXVII. évf. 1905., 542—544., 560—562.

és 574—576. old.

Pósch Károly : A gyümölcsfák és a szl permetezése. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 116-118. és 129-13*2. old.
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Pósch Károly : A rózsafajták fogékon3'sága a rózsarozsadával szemben. —
A Kei-t. XI. évf. 1905., 594—595. old.

— — Istvánffi Gyula dr. : A szl Phyllosticta betegségérl. — Mikrobiológiai

és fejldéstani vizsgálatok a szl szürkerothadásáról. (Ismert.) — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 1905., 624—625. old.

Prodán Gyula : Adatok Eger és környékének flórájához. — Az egri magyar
kir. állami freáliskola XV. értesítje az 1904/1905. iskolai évrl. Eger 1905. 80

12—28. old.

Ráde Károly : Czélszer növényházterv. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 532—533. old.

Diospyros Kaki L. fii. — A Kert. XI. évf. 1905., 388. old.

— — Egy és más a rózsákról. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 145

—

147. old.

— — Legalkalmasabb szobai növények. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 477—478. old.

Reisér, Othmar : Bericht über die botanischen Ergebnisse meiner naturwissen-

schaftlichen Sammelreisen in Serbien in den Jahren 1899 und 1900. — Magyar Bota-

nikai Lapok. IV. évf. 1905., 113--117. old.

Reiss Kristóf: Adalék a szilvafák kultúrájához. — A Kert. XI. évf. 1905.,

388- 390. old.

Richter Aladár dr. : A magyar kir. tudomány-egyetem és az erdélyi nemzeti

múzeum botanikus múzeuma Kolozsvárt. Kolozsvár 1905. Ajtai K. Albert könyv-
sajtója. 80 342 old. 2 táblával. — Különlenyomat Richter A. : »Uti naplója* II. kötetébl.

— — Egy magyar természetbúvár úti naplójából. IL köt. Kolozsvár 1905.

Stein János m. kir. egyetemi könyvkereskedése. 459 old. 6 táblával.

Rombay Dezs : A szlhajtások csonkázásáról. — Borászati Lapok. XXXVII.
évf. 1905., 558-559. old.

Roth Gyula : Az alsó erdészeti szakoktatás. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf.

1905., 525-581. old.

Sajó Károly : A magnesiumban bvelked talajok. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 159—161. old.

— — A növények és rovarok talajválogatása. — Természettudományi Közlöny.
XXXVII. köt. 1905., 387-396. old.

Schilberszky Károly dr. : A burgonyarothadás okozójáról, — A Kert. XI. évf.

1905., 374—375. old.

— — A gombák élsködésének eredete. — Pótfüzetek a Természettudományi
Közlönyhöz. XXXVII. köt. 1905., 142—143. old.

— — A gyümölcsfák rákbetegsége. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

195. old.

— — A gyümölcsfák rothadásáról. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 208. old.

— — A halakon világító baktériumok fajai. — Természettudományi Közlöny.
XXXVII. köt. 1905., 465. old.

— — A havasi ribiszke (Ribes alpinum) levélfoltbetegségérl. — A Kert.

XL évf. 1905., 563. old.

E betegség okozója a Gloeosporimn variabile Lmibert.

A kelkáposzta fekete rothatása. — A Kert. XI. évf. 1905., 530— 531. old.

E pathologiai jelenséget az élsköd Pseudomonas campestris nev baktériumfaj

idézi el.

— — Almafa fusicladium-betegsége. — Gyümölcskertész. XV, évf. 1905., 135. old.

— — .Almafa hsztharmat-betegsége. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 152. old.

— — A ribiszke betegségei körébl. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

181- 183. old.

— — A szegfk korompenészérl. — A Kert. XL évf. 1905., 563. old.

— — A szemtelen szömörcsög mint szlkárositó. — A Kert. XI. évf. 1905.,

555—556. old.
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Schilberszky Károly dr. : A világító növényekrl. — A Kert. XI. évf. 1905.,

271-272. és .'305—307. old.

— — Cladosporium-gomba a szlleveleken. — Gyümölcskertész. XV. cvf.

1905., 135-136. old.

— — Cseresznyefa-levelek foltossága. — Gyümölcskertcsz. XV. cvf. 1905.,

152. old.

— — Egy bozókafeny betegségérl. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905.,

511—512. old.

— — Élsköd gomba a Lophodermium Pinastri ? — .A Kert.XI. évf. 1905.,

438. old.

— — Faragó hernyók ellen védekezés. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

121. old.

— — Foghagymát pusztító gombabetegség. — A Kert. XI. évf. 1905., 563. old.

— — Gyökérpenészes szltke. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 212

—

213. old.

— — Gyümölcsnövényeink lisztharmat-betegségérl. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 178—179. old.

— — Korompenészes szltke. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 213. old.

— — Magyar növénypathológiai irodalom. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. kö't. 1905., 474—475. old.

— — Parthenogcnesis a Gnetum Uia Brog. növény életében. — Pótfüzetek a

Természettudományi KözUinyhöz. XXXVII. köt. 1905., 144. old.

— — Phylloxerás szlt és paizstetves almafa. •— Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 121. old.

— — Rózsafák paizstetve. —
• Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 136. old.

— — Rózsaoltványok rossz eredése. — Gyümölcskertcsz. XV. évf. 1905., 121. old.

— — Sajátszer gombarendellenességek. — Pótfüzetek a Természettudományi

Közlönyhöz. XXXVII. köt. 1905., 143—144. old.

— —
• Szemecskésnyel tinorú (Boletus granulatus L.) — Természettudományi

Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 589. old.

— — Szlmoly kártételei és szlmoly irtása. — Gyümölcskertész. XV. évf.

1905., 152—153. old.

— — Tövistelen akáczfa. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905., 135. old.

— — Védekezés a Trametes Pini ellen. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf.

1905., 511. old.

— — Védekezés gyümölcsfák gombái ellen. — A Kert. XI. évf. 1905., 375. old.

— — Védekezés a gyümölcsfák gombabategségei ellen. — Gyümölcskertész.

XV. évf. 1905., 153—154. old.

— — Veszedelmes rózsafabetegség. (Marsonia Rosac Br. et Cav.) — A Kert.

XI, évf. 1905., 503-504. old.

— — Vonatkozás a rovarok meg a virágok színe és illata között. — A Kert.

XI. évf. 1905., 275. old.

Sipos Gábor, id. : A körte elkásásodása. — Gyümölcskertész. XV. évf. 1905.,

179-180. old.

Ströcker Alajos : Gyógyító növények termesztésével foglalkozó magyar munkák.

— Természettudományi Közlöny. XXXVIL köt. 1905., 475. old.

Szabó Zoltán : Néhány növény a Kaukázusból. — Növénytani Közlemények.

IV. köt. 1905., 74—78. old.

Szakács Ödön : A kerti saláta retlexterjedése. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 583. old.

Szász Alfréd : A tgyben lev baktériumok és eloszlásuk fejes közben. —
Természettudományi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 519—521. old.

Szigethi - Gyula Andor : Adatok a szlgyökerek anatómiájához, különös

tekintettel a Phylloxera bántalmára. — Növénytani Közlemények. IV. köt. 1905.,

45—62. old.

Növénytani Közlemények. 1905. IV. kötet, 3. füzet. ö
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Szigethi - Gyula Andor : A szltke visszaesése és védekezés ellene. —
Természettudomdnyi Közlöny. XXXVII. köt. 1905., 601—616. old.

Szittyay Géza : A klorofil. — Zoológiai Lapok. VII. köt. 1905., 85^86. old.

— — Állatnevek a növények nomenklatúrájában és viszont. — Zoológiai

Lapok. VII. köt. 1905., 121—123. old.

A mimikri. — A Természet. VIII. évf. 1905., 229—232. old.

— — Heliotropizmus és geotropizmus. — A Természet. IX. évf. 1905.,

29—30. old.

Tuberkulotikus állatok. — Zoológiai Lapok. VII. köt. 1905., 97—98. old.

Szöts Károly : A szarvasgomba tenyésztése. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf.

1905., 582—594. old.

Sztehlo Bertalan : Az alanj' és a termés minsége. — Borászati Lapok.

XXXVII. évf. 1905., 657—658. old.

Szcsy János : A vöröshagyma tenyésztése. — A Kert. XI. évf. 1905.,

514—515. old.

Thaisz Lajos : A Medicago minima termése. — Természettudományi Közlöny.

XXXVII. köt. 1905., 646. old.

Tkés Lajos : Adatok Délmagyarország phytophaenologiájához. — Természet-

tudományi Füzetek. XXVI. évf. 1902., 41-53. old.

— — A délmagyarországi természetrajzi múzeum. — Természettudományi

Füzetek. XXVIIL évf. 1904., 129—158. old.

— — A délvidéki Kárpátok növényvilága. — Természettudományi Füzetek.

XXIX. évf. 1905., 178—183. old.

— — A Duna és Maros között 1902— 1904-ig észlelt phytophaenologiai adatok.

— Természettudományi Füzetek. XXIX. évf. 1905., 26—39. old.

— — Temesvár környékének edényes növényzete. — Természettudományi

Füzetek. — XXIX. évf. 1905., 1—49. old.

Török Sándor : A tölgyfa legelnyösebb feldolgozására irányuló kísérletek

Vadászerdn. — Erdészeti Kísérletek. VII. évf. 1905., 17—40. old.

— — Az alsófokú erdészeti szakoktatás kérdéséhez. — Erdészeti Lapok.

XLIV. évf. 1905., 725—770. old.

Tzsér József : Hogyan termékenyítsük medd gyümölcsfáinkat. — A Kert.

XI. évf. 1905., 362—363. old.

Uhlárik Sándor : A fagyökérnek ágakká és azoknak gyökerekké való meg
fordulási képessége. — A Kert. XI. évf. 1905., 518—519. old.

-- — Az illatos bükköny (Lathyrus odorata), — Kertészeti Lapok. XX. évf.

1905., 214-215. old.

Bimbós kel. — A Kert. XI. évf. 1905., 420-421. old.

Dióveréskor. — A Kert. XI. évf. 1905., 582. old.

Közöttes tenyésztésrl. — A Kert. XI. évf. 1905., 359-360. old.

Mályvarózsa. — A Kert. XL évf. 1905., 393—394. old.

Vandas, Dr. C. : Novae plantae Baleanicae. — Magyar Botanikai Lapok.

IV. évf. 1905., 109—113. old.

Vargha István : A nagykrösi ugorka termelési módja. — Kertészeti Lapok.

XX 1905., 245—247. old.

Weber S. : A Buchholtz család a turisztika s a természettudományok szol-

gálatában, — A Magyarországi Kárpátegyesület Evkönyve. XXXII, évf. 1905., 11— 20. old.

Weisz Ferencz : A zöldségaszalásról — A Kert. XI. évf. 1905., 515, old.

Zalai Zs. : A kislevel rózsa és abajdoczai (Rosa microphylla X Rugósa). —
Kertészeti Lapok XX. évf. 1905., 161 -163. old.

Zádor Gyula : A nemesítés els évében. — A Kert, XI, évf. 1905., 334—335, old.

— — A rózsák szi metszése, — A Kert, XI, évi. 1905., 490, old,

— — A szilva táskásodása, — A Kert, XI. évf, 1905,, 581, old,

— — Egyenes és ers törzs nevelése, — A Kert, XI. évf, 1905,, 295— 297, old.

Földbl cserépbe. — A Kert. XI, évf. 1905., 523, old.
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Zelles Aladár : A beteg ribiszke és piszke. — A Kert. XI. évi". 1905.,

325—328. old.

— — Az immúnis diófáról. — A Kert. Xí. évi". 1905., 515— 518. old.

— — Sac de Francé. Gyi.imölcscszeti tanulmány. — A Kert. XI. évt". 1905.,

360-362. old.

Zólomy Imre : Hótörések Selmecz és Bélabánya sz. kir. város erdeiben az

1904. évben. — Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 1905., 476—487. old.

bj Külföldi irodalom:

Bernátsky Jen dr. : M. Staub. — Berichte der deutschen botanischen Gesell-

schaft. Jahrg. XX. 1905. Generalversammlungs-Heft. Seite (60)— (08).

Brumhard, Philipp : Monographische Übersicht der Gattung Rrodium. Inaugural-

Dissertation. Breslau 1905. Buchdruckerei H. Klcischmann, 8". Seite 1— 59.

Szerz a hazai Erodiumokat is tárgyalja.

Bubák Dr. Franz : Beitrag zur Kenntniss einiger Uredineen. — Annales Myco-
logici. Vol. III. 1905., pag. 219.

Az lij faj a Puccinia daclylidines Bubák Dactylis glomerata levelein Pozsony-

ból, gyjt. Báumler.

Francé Rezs : Das Sinnesleben der Pflanzen. Stuttgart 1905. Kosmos Gesell-

schaft der Naturfreunde. 8'\ Seite 1— 90.

Ginzberger, Dr. August und Kari Maly : Exkursion in die illyrischen Lánder

(Süd-Krain, Küstenland, Dalmatien, Montenegró, Okkupationsgehiet, d. i. Bosnien und
Herzegovvina). Wien 1905. S". Seite 1— 156. — I. Heft aus d. Führer zu den wissen-

schaftlichen Exkursionen des II. internationalen botanischen Kongresses. Wien lí)05.

Hayek, Dr. August von : Monographische Studien über die Gattung Saxifraga.

I. Die Sektion Porphyrion Tausch. Wien 1905. 4". Seite 1—99 mit 2 Tafcln. —
Különlenyomat aus d. LXXVII. Bande der Denkschriften der mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademic der Wissenschaften.

Hervier, l'abbé Joseph : Excursions Botaniques de M. Elisée Reverchon Dans

le massif de la Ságra et á Velez-Rubio (Espagne) de 1899 a 1903. Le Mans 1905.

80. pag. 100. — Extráit de Bulletin de l'Académie internationale de Géographie

botanique.

Az új fajok illetleg fajták : Iheris Welwitschii Boiss var. Cuartanensis Deg.

et Herv., Viola Cazorlensis Ganix,. (Deg. et Herv. emend.), Alsine rostnita Kocu var.

Granatensis Deg. et Herv., Ononis saxicola Boiss. var. Cuartanensis Deg. et Herv.,

Anihyllis montana L. var. Hispanica Deg. et Herv., Anthyllis Anindana Boiss. \'ar.

homoiophylJa Deg. et Herv., Potentilla polytricha Jord. var. Cuartanensis Deg. et Herv.,

Galium Debeauxii Deg. et Herv., Pyrethrum Debeauxii Deg., Herv. et Reverch., Car-

duus Valentinus Boiss. var. Castrilensis Deg. et Herv., Centaurea Boissieri DC. var.

stramiiiea Deg. et Herv. et var. lomeHtella Deg. et Herv., Onosina sctosum Led. form. vei.

ssp. Granatensis Deií. et Drg., et form. vei ssp. Hispanica De(;. et Herv., Solenanlhus

Reverchonii Deg., Linaria Anticaria Boiss. ssp. Cuartanensis Deg. et Herv., Veronica

sibthorpioides Deh., Deg. et Herv.. Galeopsis Carpetana Willk. var. Castrilensis Deg.

et Herv., Betonica officinalis L. var. Granatensis Deg. et Herv., Thynius hieinalis Lge.

var. tonozanus Deg. et Herv., Gagca arvensis Roem. Sch. ssp. Hervieri Deg.

Joseph, Erzherzog von Österreich und Margarethe Clementine, Fürstin von

Thurn und Taxis, Erzherzogin von Österreich : Atlas der Heilpflanzen. Sámmtliche in

Prálat Kneipps Schriften vorkonimende Heilpflanzen auf 230 Tafeln in Vielfarbendruck,

vertheilt in 60 Lieferungcn. Regensburg 1905. W. Wunderhng's Hofbuchhandlung.

Megjelent az 1. füzet.

Rehm, Dr. Heinrich : Ascomycetes exs. Faso. 34. — Annales Mycologici.

Vol. III. 1905.. pag. 227-228.
1589. Schizostoma montellicum Sacc. In cortice Quercus Cerris, Prencsfalu

comit. Hont. 1900. leg. Kmet.

8*
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Schiffner, Dr. Viktor : Josef Freyn. — Berichte der deutschen botanischcn

Gesellschaft. Jahrgang XXII. 1905. Generalversammlungs-Heft. Seite (15)— (21).

Freyn I. igen sokat botanizált hazánkban való hosszabb tartózkodása alkal-

mával és megjelent czikkeinek nagy része is a hazai tlórára vonatkozik.

Tuzson János dr. ; Anatomische und mykologische Untersuchungen über die

Zcrsetzung und Konservirung des Rothbuchenholzes. Berlin 1905. Verlag von Július

Springer. 8'\ Seite 89 mit dreifarbigen Tafeln.

Szabó Zoltán : Monographie der Gattung Knautia. Inaugural-Dissertation.

Leipzig 1905. 8". — Különlenyomat a. d. Englers Botanischen Jahrbüchern. Bánd
XXXVI. 1905., Seite 389—442.



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1905.

évi április 12-iki (CXI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A Con-

volvuhis arvensis L. levélalakjának istnere-

téhez« czím eladásában ismerteti azokat

a v;iltozatos levélalakokat, amelyek az

említett növény levelein gyakran láthatók.

Ezeknek a különböz leveleknek az alap-

típusa az általánosan elforduló nyilas

levélalak, melybl azután átmeneti levél-

alakok vezetnek a tisztán dárdás és szálas

levélalakhoz, — ami alkalmat adhat sokszor

új meg új elnevezésekre. .Mágocsy-
Dietz ezek után behatóan ismerteti és

bemutatja ameggyjtött példákon a jellemz

és átmeneti levélalakokat, megjegyezvén,

hogy gyakran egy és ugyanazon növény-

példa is többféle levélalakot lüntet fel.

Erre vonatkozólag az eladó ama meg-

figyeléseit említi, hogy pl. szlsökben
nyáron a szltkékre felfutó Convolvulus

arvensis-nek hajtásai mind széleslevelek,

sz felé azonban a szls megmunkálása

után a levelek már keskenyebbek és végre

szüretkor már majdnem füleslevél-szerek
;

mint ilyenek azután a talajon szétterülve

feküsznek. Ebbl a jelenségblM á g o c s y-

D i e t z azt következteti, hogy a szóban

forgó növény leveleinek feltn alakválto-

zását klimatológiai, mechanikai és talajbeli

tényezk okozhatják, tehát határozott al-

kalmazkodással van dolgunk.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szól. Saját

tapasztalatai alapján ugyancsak megersíti

az eladónak ama nézetét, hogy a Con-

volvulus arvensis leveleinek alaki válto-

zását klimatológiai és talajbeli viszonyok

idézik el. Hogy azonban a különböz levél-

alakok után jogos e azután az új elnevezés,

az már egészen más megítélés alá esik.

2. Jávorka Sándor (Budapest) »j4

Vinca herhacea W. K. és V. ntinor L.

hibridje az egyeiemi növénykert herbáriumá-

ban«. czím eladást tart. Az egyetemi

növénykert herbáriumában Sándor Jó-

zsef gyjtésében egy Vinca hybrida Sándor
névvel megjelölt Vinca-ía\ van, mely egé-

szen a V. ininor L.-re emlékeztet, csupán

hosszúkás pártaczimpái egyeznek meg a

V. herbacea W. K.-lel. Egyetlen példáját

Sándor a budai hegyekben szedte.

3. Kümmerle J. Béla szakosztályi

jegyz jelentést tesz a kir. m. Természet-

tudományi Társulat választmányától érke-

zett átiratáról, melyben a növénytani szak-

osztálj'nak annak idején való véleményes

jelentését kéri a természetrajzi különleges-

ségek és rilkaságok megóvása és a hazai

növényzet tanulmányoz:isa ügyében. M á-

gocsy-Dietz Sándor indítványára a

szakosztály elhatározza, hogy a hazai termé-

szetrajzi speczialitások megvédése érdeké-

ben a Társulat választmánya hozzájárulásá-

val kéressék fel az Országos Erdészeti Egye-

sület is, egy erdésztagnak a kiküldésére, aki-

vel a növénytani szakosztály kiküldött

bizottsága együttesen fogja tanulmányozni

a kérdést. A szakosztály a bizottságba a

következ szakosztályi tagokat választja

meg: F i 1 a r s z k y Nándor, Kümmerle
J, Béla, Schilberszky Károly, Thaisz
Lajos és T u z s o n János. A hazai nö-

vényzet tanulmán\'Ozása ügyében pedig a

szakosztály azt határozza, hogy az ügy
nehézségeinél fogva e kérdés egyelre meg-

fontolás tárgyává tétetik.

Ugyancsak a jegyz kiosztja a m. kir.

Államvasutak igazgatóstigától és a Székes-

fváros tanácsától érkezett botanizálási

igazolványokat, amelyek az egyébként tiltott

területeken való kutatásokat lehetvé teszik.

G a b n a y Ferencz egyik szakosztályi

számvizsgáló fölolvassa a növénytani szak-
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osztály vagyoni állapotára vonatkozó ne-

gyedévi pénztárvizsgálati jelentését, amelyet

a szakosztály köszönettel tudomásul vesz

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

május 10-iki (CXII.) ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Küm-
m e r 1 e J. Béla.

1. Balkányi Kálmán (Debreczen)

» Fazekas Mihály mint tt'rinészetvizsgáló«

czím dolgozatát K u b a c s k a András

ismerteti. B a 1 k ;i n y i-nak eme dolgoza-

tában e nagynev botanikusunkról, életé-

rl és munkálkodásáról eddig nem ismer-

tetett adatokat közöl. Balkányi ugyanis,

amint bevezetésben hangsúlyozza. Her-

mán Ottó tudós tagtársunk buzdítására,

Debreczen és Hajdú-vármegye, a debre-

czeni ev.-ref. egyház és fiskola levéltárai-

ban szorgalmasan felkutatta Fazekas
Mihályra, mint termcszetvizsgálóra vonat-

kozó adatokat. ICzért annyival is inkább

köszönet jár ki a szerznek, mert mint

ismeretes, irodalomtörténet-íróink úgy F a-

z e k a s-t, mint Diószeg i-t, valamint

Földi Jánost, mint költt vagy írót mél-

tatják, mint botanikusokat pedig — meg-

említik csupán.

A dolgozat els részében a szerz a

Magyar Fiivészkönyv ismertetésével fog-

lalkozik. Bevezetésül elmondja, hogy a

Füvészkönyv megírásával Diószegi és

Fazekas tulajdonképpen elhalt sógoruk-

nak Földi Jánosnak szándékát hajtották

végre, majd a könyv Elöljáró heszcd-c

alapján szól a munka czéljáról, használa-

táról és rendszerérl ; kiemeli és hosszasab-

ban méltatja a társszerzk amaz érdemét,

melyet a magyar botanikus mnyelv meg-

alapításával szereztek maguknak.

Ezek után kimutatja Balkányi, hogy

Fazeka s-nak a D i ó s z e g i-féle Orvosi

Füvészkönyv megírásakor »a hozzá ragasz-

tott Lajstromokon kívüU egyéb szerepe

nem volt. Nagyon érdekes a dolgozatnak az

a része is, melyben Balkányi leírja a

Fiivészkönyv els 3000 »exemplár«-jának

sorsát. Fölemlíti F a z e kas csillagászati

mködését is. Két dolgozata e tárgyban :

»Esmerkedés a Tsillagos EjjeU< és a

» Tsillagóra«. Megállapítja, hogj' Fazekas,

éppen úgy mint Diószegi, nem készített

herbáriumot, nem volt növénygyjtcmén3'e,

csupán a meghatározott növények neveit

jegyezte föl magának. Várad-utczai házá-

nak kertjében azonban mindig elvetette

ama növények magvait, melyek érdekelték,

és ez a kis házi kert volt a debreczeni

füvészkertnek a bölcsje. A debreczeni

füvészkert keletkezésének leírásával végzi

Balkányi dolgozatát, minek kapcsán

megvilágítja Fazekas Mihálynak, mint

els igazgatónak, eme füvészkerthez való

viszonyát.

2. S z t a n k o V i t s Rezs (Budapest)

»Adatok a liazai Ouercus-ok termésének

anaíómiájdhoz« czímen tárgyalja a Quercus

pedunciilata F^hrh., Qu. sessiliftora Sm.,

Qu. lanuginosa Lam., Qu. conferta Krr. és

Qu. Ccrris L. nev fajok termésének peri-

carpium-ának, testa-jának, szíklevelének és

a cupula-jának szöveti szerkezetét, és azt ta-

lálja, hogy az els kett a Linné Robur

a- és /3 ja semminem anatómiai különbséget

sem mutat. A tárgyalt fajok közül a meg-

ejtett mérések alapján Sztankovits ki-

mutatja, hogy a Quercus lanuginosa peri-

carpium-a a legvékonyabb. A Quercus con-

ferta pericarpium-ának csúcsi részén szrö-

ket nem talált, de a testa küls epidermi-

sének méretei élesen megkülönböztetik a

többi fajoktól. A Quercus Cerris, pericarpi-

um-ának vastagságáról könnyen felismer-

het.

A tárgyhoz T u z s o n János szól.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

május 30-iki (CXIII.) ülése :

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz

m e r 1 c J. Béla.

K ü m-

1. Klein Gyula elnök mély fájdalom-

mal jelenti, hogy dr. Kontúr Béla orvos,

szakosztályunk tagja f. évi május 22-ikén

elhunyt. A boldogultban szakosztályunk

egyik mköd tagját vesztette el, aki kü-

lönös elszeretettel a szentírásból válasz-

tott botanikai vonatkozású tárgyaival több

ízben gyarapította hazai botanikai irodal-

munkat. Szakosztályunk kegyeletesen fogja

rizni emlékét, és az elhunytával ért vesz-

teség felett jegyzkönyvében ad kifejezést.

2. F i 1 a r s z k y Nándor » Kétes nev
Crocus-aink« czímen tartott eladásának

tárgya a dobsinai jégbarlangnál szedett és a

Természettudományi Közlöny 1904. évi

május füzetében a » Feleletek* rovatában
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P. J. által Crocus Hcujfeliamis Heiii;ert-

nek meghatározott Crocus- ára vonatkozik.

Erre ugyané folyóirat júniusi és júliusi

füzetéhen B o r b á s Vinczé-tl ellentétes

helyesbítés jelent meg, és ugyancsak ettl

függetlenül ugyané helyen F i 1 a r s z k y-

tól is helyesbít felelet látott napvilágot.

Mindezekbl a szóban lev dobsinai Cro-

cns-nak igazi botanikai neve nem tudható,

ezért F i 1 a r s z k y jónak és üdvösnek

tartja, eme minálunk mindeddig kétes nev
CrocMS-aink igazi, azokat jogosan megillet

elnevezésének tárgyalásába bocsátkozni.

F i 1 a r s z k y az irodalomnak kell fel-

használásával és a hivatkozott részek idé-

zésével végre arra az eredményre jut,

hogy az Iris-kép Crocus-n&k csak két el-

fogadható neve lehet : a Crocus byzaniinus

(Bark.) Ker. és a Crocus iridijlnrtts Heuf-

FEL. Felfogás dolga az egyik vagy másik

névnek a használata, de határozottan té-

ves volna az elsbbséget G a y-nak a Cm-
cus banaiicus-évt odaítélni, mint ezt pl.

Kerné r-nek Flóra exsiccata Austro-

Hungar. czim mvében (XXXV. Cent. 1902.)

W i t a s e k is teszi, aki hosszasan ugyan,

de még K ö r n i c k e-nél is gyengébben in-

dokolja eljárását, mert P a r k i n s o n hé-

zagos leírását bírálgatja ugyan, de az

általa követett auctornak, G a y-nak rossz

leírásáról mélységesen hallgat ; valószín-

leg azért, mert G a y-nak munkáját nem
látta. Ezzel azután Filarszky a másik

Croc»5-fajnak helyes elnevezését is eldönti.

Felfedezje és els kitn leirója H e u f-

fel ezt Cmciis baiiaticus-níik nevezte el,

és már 1830-ban osztotta ki e néven a

botanikusok között. G a y-nak az Iris-kép

Crocus-t jelz neve : Crocus banaíicus

Gay 1831-bl származik, de emez utóbbi

név úgyis egészen más faj, az Iris-

kép Crocus-nak társnevére (synonym)

sülyedvén, a Crocus banaíicus Heuff. név

tehát kétszeres okból minden más elneve-

zés használatát egyenesen kizárja. Ez ok-

ból a Crocus Heujfelianiis Herb. névnek

sincsen semmi jogosultsága, és még keve-

sebb jogosultsága van a Crocus Heuffelii

KöRNiCKE név használatának.

Filarszky ezek után még néhány

szóval tárgyalja a Crocus banaticus Heuff.

var. scepusiensis TEHMésWoLoszczAK nev
szepesi növényt, melyet B o r b á s a Ter-

mészettudományi Közlöny 1904. évf. 412.

oldalán minden névszerz (auctor) nélkül

mar mint Crocus scepusiensis t vezetett

az irodalomba. A szerzk közölte faj-

leirás : íDiffcrt a typo fauce perigonii

parce pilosa« a változatra vonatkozólag,

bizony olyan csekély különbség, mely

miatt külön változatot megkülönböztetni

nem lehet, nem szabad. A szerzk meg-
figyelése nem is egészen helyes, mert

a lepel torka a legtöbb esetben nemcsak

hogy nem igen »parce pilosa«, de egészen

szrtelen, csupasz, amirl Filarszky'
nem egyszer gyzdött meg úgy él friss,

valamint száritott példákon. A lengyel

szerzk téves észlelése valószínleg onnan

származik, hogy a portokokból kihulló

virágpor rendesen a lepel torkában fenn-

akad, cs ilt összegylve, ezt gyrsen
övezi ; e jelenséget pedig ide gondolt

szrképleteknek tulajdonították. A Magas-

Tátra alján elforduló növény egészen

megegyezik az Erdélyben és a Bánátban

term növénynyel, tehát szintén csak

Crocus banaticus Heuff. ; a var. scepu-

siensis Rehm és WoLosz(;z. név tör-

lend.

A tárgyhoz .S i m o n k a i Lajos szól.

3. Gyrffy István (Makó) y>Hyme-

nostyliuin curvirostre (Ehrh ) Lindb. var.

ji. scahrum Lindb. újabb elfordulásáról

hazánkban, különös tekintettel a szár és

levél anatómiai viszonyaira^ czím dol-

gozatát Schilberszky Károly ter-

jeszti el. Gyrffy e -dolgozatában ha-

zánknak eddigelé csak egy helyérl (Vlc-

gyásza) ismert eme ritka moha újabb

termhelyét közli (Magas-Tátra. Hosszú-Tó),

majd áttér e moha szár- és levélanatómiai

viszonyainak az ismertetésére. A szöveget

négy mikroszkópi készítmény után csinált

rajz világosítja meg.

4. Q u i n t József (Budapest) »A Buda-

pest melletti Római-fürd Bacillariaia

czím dolgozatát ismerteti ; röviden említi

az erre vonatkozó irodalmat, majd beszá-

mol a gyjtésérl é's a vizsgálati módokról,

amelyekkel különösen a budapesti Római-

fürd iszapjában elforduló kovamosza-

tokat mennj'iségileg is meghatározta. A kova-

moszatok nyálkaszerepérl és nevezetes-

ségérl, valamint más biológiai jelenségek-

rl röviden megemlékezvén, táblázatos ki-

mutatásban sorolja el az eddig általa talált

fajokat. Összesen 147 fajt sorol el, ezek

közül Borbás Budapest flórájában kö-

zölt 10 és I s t V á n f f i 23 margitszigeti
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alakját leszámítva, 118 új kovamoszatot

ismertet Budapest növényzetébl. Ezek

közül 6 olj'an alak van, mely az eddg leírt

fajokkal nem azonosítható. Az összes talált

fajokat rajzban is bemutatja.

Mágocsy-Dietz Sándor az eladó

bemutatta dolgozatára vonatkozólag ki-

emelendnek tartja, hogy e dolgozat a

m. kir. állami Paedagogiumnak, a V á n-

g e 1 Jen tanár vezetése alatt álló bioló-

giai laboratóriumában készült.

Schilberszky Károly a botanikai

kongresszusi bizottság titkára elterjeszti

a kongresszusi kirándulásra vonatkozó

végleges programmot és ismerteti mind-

azokat az intézkedéseket, amelyek a ki-

rándulás elkészítésére és a vendégek fo-

gadtatására vonatkoznak.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

október 11-iki (CXIV.) ülése.

Elnök : Mágocsy-Díetz Sándor,

majd Klein Gyula; jegyz Kümmerle
J. Béla.

1. Klein Gyula elnök hivatalos el-

foglaltsága miatt nem jelenhetvén meg, az

ülést Mágocsy-Dietz Sándor másod-

elnök nyitja meg. Szívesen üdvözölvén a

megjelenteket, az új munkálkodási id-

szakhoz szép sikert és sok eredményt kí-

ván. Mieltt az ülés tárgysorozatára térne

át, a másodelnök mély megilletdéssel,

szomorúan jelenti be azt a gyászos vesz-

teséget, mely a magyar botanikát érte, és

amelyrl Közleményeink utóbb megjelent

II. füzete adott hírt. Fájdalmas érzettel ér-

tesültünk dr. B o r b á s Vinczé-nek, buzgó

tagtársunknak és jeles munkatársunknak

folyó évi július hónap 17-ikén bekövet-

kezett váratlan elhunytáról.

Sorainkból való elköltözése veszteség-

gel sújtja nemcsak a kolozsvári egye-

temet, ahol Borbás a növénj'rendszertan

rendes tanáraként mködött, nemcsak

szakosztályunkat és Társulatunkat, hanem
a magyar növénytudományt általában is.

Különösen hazánk növényzete volt mun-
kálkodásának f tárgya. Ez a tér volt az,

melyen sokat fáradozott, dolgozott. Fá-

radhatatlan volt hazánk növén3'zetének a

kutatásában, amirl ers buzgalommal

megirt nagyszámú közlései tanúskodnak.

Munkálkodásának eredményeit a jöv

fogja pártatlanul méltathatni ; mi elisme-

réssel emeljük ki nag}' munkabírását,

melylyel irodalmunkat gazdagította.

Hosszú küzdelmei után révpartra jutva,

folj'tatta munkálkodását, melyet hirtelen

szakított meg elhunyta. .Sokat munkál-

kodott, — legyen most béke poraival!

Mágocsy-Dietz másodelnök indít-

ványozza, hogy a szakosztály Borbás
Vincze elhunyta feletti részvétét jegyz-

könyvbe iktassa, és ezt jegyzkönyvi ki-

vonatban az özvegygyei közölje.

A haláleset idején még a fvárosban
idzvén, Mágocsy-Dietz másodelnök

a távollev elnök helyett Társulatunk

ftitkárával együtt intézkedett, hogy a

Társulat részvéte az özvegygyei táviratilag

közöltessék, és ravatalára koszorú helyez-

tessék. Ezen kívül a szakosztály és a maga
nevében is külön, táviratilag fejezte ki az

özvegynek szinte részvétét.

Ezeket bejelentve, kéri a szakosztályt,

méltóztassanak intézkedni, hogy szakosz-

tályunkban Borbás Vincze fölött emlék-

beszéd tartassék.

K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi jegyz
indítványozza, hogy erre T h a i s z Lajos

kéressék fel.

Mágocsy-Dietz Sándor másod-

elnök erre felkéri T h a i s z Lajos tagtár-

sunkat az emlékbeszéd tartására, aki erre

készséggel vállalkozik.

2. P a X F. (Breslau) : y>Flora fossilis

ganocensis<.< czím dolgozatát Szabó Zol-

tán mutatja be. P a x munkája bevezeté-

sében Gánócz-fürd földrajzi helyzetével

és környékének leírásával foglalkozik. A
tárgyalás els fejezete a gánóczi mésztufa

zárványait általában jellemzi, amennjiben

elsorolván az eddigi irodalmat, S c h e r-

fel, Ettingshausen és Staub m-
ködését méltatja. Majd a kövületek meg-

tartási állapotát ismerteti, és kiemeli, hogy

jól maradtak meg a Diatomák, kevésbé

jól a Schizophyceák, legjobban a levelek.

A második fejezet a levelek rendszertani

összeállítását foglalja magában. Nevezete-

sebb leletek a Rivularia és Gloeothece-

Polithck, egész sorozat Diaioiiiaceae : Ach-

itautes, Cocconeis, Cynihella, Eiicyonema,

Cyclotella, Eunotia, Fragilaria, Goin-

phoneiiia, NavicuJa, Nitzschia, Rhoicos-

phaenia, Tabellaria, Tetracyclns. Legér-

dekesebb lelet a Nymphaea Lottis L., a

melynek kocsányát elég ép állapotban
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találta meg P a x, és összehasonlító ana-

tómiai úton, a spicularis sejtek hiánya

alapján, továbbá az .lerenchyma szerkeze-

ténél fogva a diagnózist határozottnak

tartja. Új alak a Rhainnus ganocensis Pax.

A következ fejezetben Faxa gánóczi

Hóra történetét adja, de elbb sajnálattal

jelzi, hogy csak a Hradek nev dombon

folyik a bányászat, és még a mésztufa nagy

része feltáratlanul van eltemetve. Össze-

hasonlítva a mai gánóczi flórát a fosszil

flórával, kiemeli azok tökéletes eltérését.

A fosszilis flórában három elem egyesül.

Ezek közül az els csoport ama növé-

nyeké,' amelyek manap Clánóczon nincse-

nek, de a Szepességben ritkán elfordul-

nak, pl. Quercus pedunculata, Qti. sessili-

fora, Salix rcpeus.

Másodszor a fosszil növények Gánóczról

elvándoroltak követelményeikhez képest,

a mai klíma beálltával melegebb (pl. Fra-

xinus excelsior, Corniis inas, Lignstriitn

vulgare), illetleg hidegebb (Salix hastata,

Vaccinimn uliginosum) vidékekre. Har-

madszor a fosszil növények között talá-

lunk |mai nap egészen kihalt elemeket:

Rhamniis ganocensis Fax, Nyinphaea Lo-

tus L. Eme különböz klímaviszonyokhoz

tartozó elemek mutatják, hogy Gánócz fosz-

szil flórája nem egységes és nem is

egyetlen periódushoz tartozik. A periódu-

sok meghatározásával foglalkozván, Pax
összeállítja a maradványok társulásának

módozatait, és ezek alapján 5 flórát állít

fel: 1. tölgy, 2. nyír-erdei feny, 3. tölgy-

nyír, 4. törpe fz, és 5. Ficea excelsa. A
lerakódások korát Pax dilúviumnak bizo-

nyítja be, és az elbb említett 5 flóra kü-

lönböz klimatikai viszonyait a jégkorszaki

és jégkorszakközötti periódusok váltako-

zásával igazolja.

Ezután áttér Pax röviden a többi kár-

páti mésztufa-Ielhelyre, amelyek közül

említi a Lipócz völgyét, Alsó-Börszikit, a

Chocshegy-belit, mint különösen lényegeset.

Ez utóbbit, a mely Gánóczczal egyenl
nevezetesség, a kárpáti flóra történetének

kikutatásakor nagyon figyelmébe ajánlja a

magyar phytopalaeontologusoknak.

Klein Gyula elnök a szakosztály ne-

vében örömmel fogadja F a x-nak nagy-

jelentség dolgozatát. Magyar tárgyánál

fogva ajánlja a dolgozatnak egész terje-

delmében való közlését a Növ. Közi. »Bei

blatt«-jában, a füzet magyar szövegrészé-

ben azonban csak kivonatosan közöltes-

sék. Az elnöki indítványt a szakosztály

egyhangúlag elfogadja.

A tárgyhoz T u z s o n János és S c h i 1-

b e r s z k y Károly szólanak.

T u z s o n azt a megjegyzést teszi, hogy

a tartalmas dolgozat amaz eredménye, mely

a Nymphaca Lotus- ra. vonatkozik, e növény

püspökfürdi eifordulásiinak magyarázá-

sában nagyon lényeges, és ha bebizonyí-

tott valónak fogadtatik el, úgy nagyon

messzemen következtetésekre jogosít.

Erre való tekintettel ama véleményének

ad kifejezést, hogy, miután az anatómiai

módszer nem nyújt eléggé biztos alapot

ahhoz, hogy segítségével fosszil növény-

töredékek hovatartozását pontosan meg
lehessen határozni, a Nymphaea Zotus-

nak a gánóczi fosszil növények között

való apodiktikus elsorolását nem látja

kellen indokolva. Schil b érsz ky szintén

eldöntetlennek látja a Nymphaea Lotus

meghatározását, mivel kizárólag a virágko-

csány anatómiai vizsgálata pontos fajmeg-

határozás czéljából nem elégséges.

Az ezt követ eszmecserében még
résztvesznek: M á g o csy-D i etz Sándor,

Klein Gyula, R o t h Róbert és Szabó
Zoltán. Mágocsy-Dietz szerint a

gánóczi feltárásokra vonatkozólag felhí-

vandó az illetékes geológiai szakemberek

figyelme és érdekldése.

3. R a p a i c s Raymund (Budapest) »A^ö-

vényvándorlási megfigyelései:': czím dol-

gozatát Lengyel Géza ismerteti, el-

sorolván néhány érdekes növényt Szolnok

és Radegund (Styria) vidékérl.

4. Lengyel Géza (Budapest) -dH.

Schinz : Plantae Menyhártianac« czím
munkáját bemutatja és ismerteti. Ez a

munka M e n y h á r t-nak a Zambesi mellett

gyjtött anyagát dolgozza fel, a legkivá-

lóbb szisztematikusok részvételével ú. m. :

Engler, Fax, W i 1 1 e, Ha ekei stb.

5. Mágocsy-Dietz Sándor az er-

dészeti és bányászati fiskola növénytani

intézetébl származó Picca excelsa-n&k

sajátságos tobozát mutatja be, melynek a

megporzás állapotában lev termpik-

kelyei a fagy következtében lefelé irányítva

nyitva vannak. E toboz Máramarosból ke-

rült az intézetbe.

7. S c h i 1 b e r s z k y Károly, mint a

botanikai kongresszusi bizottság titkára
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jelentést tesz a bécsi nemzetközi botani-

kai kongresszus Magyarországba rándult

tagjainak fogadtatásáról és a bemutatott

nyomatott programm alapján tett bota-

nikai kirándulásnak a lefo!\'ásáról. A
külföldi részvevk száma volt Budapesten

81. a magyaroké 33. Utóbbiak között

részt vettek a Természettiidománj'i Tár-

sulat képviseletében Paszlavszky
József ftitkár és néhány választmányi

tag a testvérszakosztályok, a Tudomány-
Egyetem képviseletéhen Lóczy Lajos

bölcsészetkari dékán, a Magyar Nemzeti

Múzeum képviseletében S z a 1 a y Imre,

az Országos M. Kertészeti Egyesület kép-

viseletében S z e 1 n á r Adolf alelnök és

Kardos Árpád titkár, a kir. Kertészeti

Tanintézet képviseletében Angyal Dezs
és a m. kir. Központi Szlészeti Kisérleti

Állomás stb., ezeken kívül még számos

hölgy : Mágocsy-Dietz Sándorné és

Edit, E n t z Margit stli.

A Herkules-fürdi kiránduláson részt

vett külföldi 47 és magyar 9, a debreczen-

hortobágyi kiránduláson pedig külföldi 31

és magyar 15. A herkules fürdi kirán-

dulás elkészületeit Wagner János tanár

tagtársunk volt szives elvállalni. Gondos
fáradozásaiért a szakosztály köszönetet

mond.

Schilbcrszky Károly bemutat két

fotográfiai képfölvélelt is, amelyet a 'íerku-

les-fürdi kirándulás alkalmával De L a-

Faille utrechti botanikus készített a

Suskului-hegy tetején, az oda rándult bota-

nizáló társaságról.

8. Klein Gyula elnök közli, hogy a

külföldiek megelégedéssel szólnak arról,

amit a hazánkban töltött, örökké emléke-

zetes napok alatt láttak és tapasztaltak.

Az elnök egyi'ittal felolvassa a bécsi

nemzetközi iDotanikai kongresszus elnök-

ségétl érkezett átiratot, melyben az el-

nökség a Magyarországba kirándult kon-

gresszusi tngnknak szíves fogadtatásáért,

vezetéséért és odaadó támogatásáért úgy
a 5zakosztá!y tisztikarának, mint a kirán-

dulás magyar rendezinek meleg köszö-

netét és elismerését fejezi ki.

Végül Klein Gyula elnök jelenti a

szakosztálynak, hogy a Növénytani Közle-

mén3'ekkel csereviszonyba óhajtanak lépni

a » Vérein für vaterlándische Naturkunde

in Württemherg« a Jahreshefte czím lap-

jukkal, és a N. Wille szerkesztésében

megjelen »N3rt Magazin for Naturvidens-

kaberne*.

A szakosztály e csereviszonyt örömmel

fogadja és elhatározza, hogy a Növénytani

Közlemények fejében járó cserefüzeteket a

Természettudományi Társulat könyvtárá-

nak bocsátja rendelkezésére ; amirl a Tár-

sulat választmánya hivatalosan értesítend.

9. G a b n a y H'erencz egyik szakosz-

tályi számvizsgáló felolvassa a növénytani

szakosztály vagyoni állapotára vonatkozó

negyedévi pénztárvizsgálati jelentést, a

melyet a szakosztály tudomásul vesz.

SZEMÉLYI HÍREK.
Dr. .Szabi) Z o 1 1 á n-t tud.-egyetemi

közoktatásügyi minister megersítette.

tanársegédi minségében a vallás- és



nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyoniatás 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 nyolcz nappal

elbb a jegyznek (KümmerleJen, Buda-

pest, Váczi-út 12. szám) bejelenteni tar-

toznak.

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. Azok a tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamely külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegyzkönyvi

kivonat melle csatolják egyúttal annak for-

dítását is.

A szakosztály tisztikara

:

Elnök: Klein Gyula megyetemi tanár

(Budapest, I. Gellért-tér 2. szám); másod-

elnök : Mágocsy-Dietz Sándor
(Budapest, VIÍI. Ülli-út 78. szám); jegyz:

Kümmerle J. Béla nemz. múzeumi

növénytani segédr (Budapest, V. Váczi-út

12. szám).

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. Egy közlemény (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ívnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban nem részesül, vala-

mint a többletért járó nyomdai költségek is

a szerzt terhelik. Ilyen közlemények azon-

ban a 3 nyomtatott ívet nem haladhatják 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 alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növcnytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növénytani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztálj' elnö-

két minden új évfolyam niegindítása 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 ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat pénztárosa

fizeti ki.



A szerkeszt-bizottság tagjai

:

Klein Gyula (elnöke) megyetemi

tanár, Bernátsky Jen nemzeti mú-

zeumi növénytani segédr (a »Beiblatt«

szerkesztje), F i 1 a r s z k y Nándor nem-

zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

Mágocsy-DietzSándor tud.-egyetemi

tanár, Schilberszky Károly tud.-

egyetemi magántanár.

A »Beiblatt« ügyében.

A kik a »Növénytani Közlemények«

részére kéziratokat küldenek, szíveskedjenek

a közlemények jelentségéhez mérten ki-

szabott, és valamely idegen él (vagy latin)

nyelven megírt szöveget a y>BeibIait« szer-

kesztjének czímére (Bernátsky Jen,
Budapest, II. Városmajor-utcza 72. szám)

küldeni.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízi(5 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 szabályzatot 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. »kutyanyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egyforma nagyságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. .'\ 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. 6. A személynevek egyszeríj 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 vál-

toztatások (törlések és betoldások) nem tehe-

tk ; ellenkez esetben e nyomdai költségek

a szerzket illetik. A mennyiben azonban

iljren lényegesebb változtatásoknak a szük-

sége mégis fölmerülne, ezek a kinyomtatott

szöveg végén mint y>Fiiggelék« vagy »Pótlds«

szövegezendk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattárban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

czímére.

Kérelem.

Tisztelettel kérem az összes magyar-

országi szakírókat, hogy a bárhol megjelent

magyar nyelv növénytani értekezéseiket,

vagy azok különlenyomatait hozzám kül-

deni szíveskedjenek, hogy mint a J u s t-

féle berlini »BGtanischer Jahresbericht«

magyarországi levelezje, e folyóiratban

azoknak kimerít német nyelv ismertetését

mindenkor haladéktalanul és hiány nélkül

közölhessem. — Dr. Szabó Zoltán
(Budapest, VIII., Múzeum-körút 4. szám).

Tudósítás.

A yiNövénytani Közlemények« elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

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

nyi Társulat pénztárához (Buda-

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

folyóirat szellemi részét illet küldemé-

nyek vagy felvilágosítások ügyében pedig

Schilberszky Károly szerkeszt-

höz (Budapest, I. Budafoki-út 13. szám)

forduljanak.

Értesítés.

A kik a siNövénytani Közlemények«-hen

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

benyújtott kéziratra jegyezni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok a füzet megjelenése után a Tár-

sulat igazgatói irodájában átvehetk, melyek-

nek mérsékelt díjszabását az átvételkor a

szerzk egyenlítik ki.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol Antal /.), Dorottya-utcza 14.


