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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

február 14-ikén tartott (CXVIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m c r 1 e J. Bél;i.

Klein Gyula elnök az ülést megnyit-

ván, felkéri T u z s o n János szakosztályi

tagot emlékbeszédének megtartására.

Tuzson János » Staub Móricz etiilé-

kezete« czímen megemlékezik a szakosz-

tálynak egj'kori másodelnökérl és buzgó

tagjáról, aki hosszú idszakon keresztül a

magyar botanikának egyik kiváló mun-

kása volt.

Az emlékbeszéd végeztével Klein
Gyula elnök a szakosztály Staub iránt

való kegyeletének jeléül az ülést rövid

idre felfüggeszti.

Klein Gyula elnök az ülést újból

megnyitván, mély fájdalommal jelenti,

hogy alföldi F 1 a 1 1 Károly, a budapesti

m. kir. Vetmagvizsgáló Állomás asszisz-

tense, szakosztályunk tagja f. évi februárius

10-ikén 53 éves korában, hosszas szen-

vedés után Újpesten elhunyt. A boldogult

temetésén a szakosztály képviseletében

résztvettek : Mágocsy- Dietz Sándor

másodelnök és K ü m m e r 1 e J. Béla

jegyz. F 1 a 1 1 Károly hivatásánál fogva

mezgazdasági téren mködött ; emellett

elég idt talált a botanikának régi irodal-

mával való foglalkozásra, és képes volt

régi, különösen Linné mveiben gazdag

és értékes könyvtárt összeállítani. B tudása

és szakképzettsége folytán, de különö-

sen jeles bibliográfus létére becses adatok-

kal járult botanikai irodalmunk néhány

vitás kérdésének a tisztázásához. A boldo-

gult szakosztálj^unkban is több ízben tar-

tott eladást ; dolgozatai nagj'obbrészt a

Természettudományi Közlönyben és Pót-

füzeteiben, másrészt a Magyar Botanikai

Lapok-ban jelentek meg. Egják becses dol-

gozatáról, »Bauhinus P/«rt,v«-áról írt

m. tud.-egyetemi növénykertben

nagyterjedelm tanulmányáról, melynek ki-

adása a szakosztálynak nem állott módjá-

ban, Klein Gj'ula elnök kívánatosnak

tartja, hogy a nevezett kézirat valamely

hazai botanikai intézetben vagy múzeum-
ban helyeztessék el. Szakosztályunk kegye-

letesen fogja rizni emlékét, és az elhúnj'^-

tával ért veszteség felett jegyzkönyvében
ad kifejezést.

.Az elnök örvendetes híri jelenti, hogy
a Természettudománj'i Társulatnak f. évi

január hó 24-ikén tartott közgylése

G o m b o c z Endrének »a Populus nem«-

rl írt monográfiáját a »Bugát« - díjjal

tntette ki.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A
gyöliérnyomásnak egy érdekes esetea czímén

felhívja a botanikusok érdekldését ama
jelenségre, amelyet több éven át alkalma

volt a kir

szabadban ültetett \'erbesine

nev növén\'^en megfigyelni és tanulmá-

nyozni. Mágocsy-Dietz ugyanis azt

észlelte, hogy télen az els fagyok bekövet-

kezése után a nevezett növénynek szárait,

közel a talaj fölött, meglehets jégtömeg

lepi el. Közelebbrl megvizsgálván, észre-

vette, hogy a jéggé fagyott tömeg a szára-

kon oldalt elhelyezkedve, határozott irányú

elrendezdést mutat, mely alatt mindenütt

a kéreg felszakítása látható. Ennek a jelen-

ségnek a magyarázatát a gyökérnyomásban

véli látni, mely szerint a nevezett növénynek

gyökerébl feltóduló ers nedváram, az

elfagyott fels szárrészekbe nem juthat-

ván, a szár oldalain keresett magának

utat, mel3^et a sugarak iránj'ában könnyen

repeszthet kéregben meg is talált. Ha-

sonló jelenséget eredményezett télen a

szabadba ültetett üvegházi Fuchsia-\&\

való kísérletezés. .Mágocsy-Dietz a

jégtömeggel borított növényt több fény-

képfelvételben is bemutatja.

2. P r o d á n Gyuki (Eger) » Eger-vidéki

népies növénynevek^ czím jegyzékét F i a-
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1 o \v s k i l.ajüs terjeszti eló, mely 41

növényt megillet 55 nevet sorol el(5.

F i a 1 o w s k i mindenekeltt a növénj'-

fajokat az Eger vidékérl V r a b é 1 y i

óta közöltekkel hasonlította össze és

mindenben megegj'czknek találta. Helle

borús ptirpurascens W. K. kecskerózsa.

A fajok között van fatennet 2 ; 1 páf-

rány, l zsurló. 3 egyszik ftermct, a

többi kétszik. Csak a lüász kertifaj, a

többi szabadonterm. Tavaszszal vagy
nyáron virít<)k.

A gyüjtögetnek tlórahscgénél is érté-

kesebb azonban a magyar nevek össze-

szedésében tanúsított szerény tartózkodása.

i\özkelet, évjzázados nevet nem találunk

a közlöttek sorában. Majdnem mind olyan,

hogy elször találkozunk vele, és vala-

mennyi a nép lelkének figyelmes meg-
nyilatkozása, amelyeknek mását semmiféle

;

német növénynév-jegyzékben F i a 1 o w s k i i

nem találta. Ha van is szokott vagy
mint hallott név, min a kásafii. ennek
itt más {Lepidimn Draba L.) a növénye.

3. S c h ö n h e r r Gyulának »,1 római \

Casanatc könyvtár Korvin kódexen czím
munkáját M á g o c s y - D i e t z Sándor
mutatja be és ismerteti. A szerz fel-

fedezte kódex tartalma orvosi lexikon,

illetleg a természet három országa ter-

mékeinek és az orvosi tudomán5^ban való '

alkalmazásuknak lexikonszer összeállítás-

ban tárgyalt leírása, mely szoros bet-
rendben sorolja el a tárgyakat, és mondja
el azoknak az orvosi szempontból lénye-

ges tulajdonságait. A kódex 595 oldalnyi

szövegébl 87 oldal szövegképe felett talá-

lunk magyar felírást és két latin orvosi

reczeptet tartalmazó bejegyzést. .A magyar
kéztl ered lapszéli bejegyzések közül

80 növénynek a magyar nevét találjuk.

Érdekes a zobragborii. (Coriandrum) és a

»cÍHMÍrum« kifejezés, mely utóbbit a mai
botanika nem ismeri. A magyar bejegyzé-

sek arra engednek következtetni, hogy a

kódex talán már Mátyás király idejében,

a pálos barátok révén került ki a budai i

királyi könyvtárból és hosszú idn át a

magyarok között forgott használatban.

4. Bernátsky Jen a szokatlan i

nomenklatúrái neveknek alkalmazására

vonatkozólag indítványozza, hogy a szer-

zk dolgozataikban legalább egj-szcr jelöl-

jék meg a vezérfajt, a melyhez a kérdé- )

I

ses név tartozik, vagy említsék legalább

I

is az ismeretes társnevet (synonym).

Az indítvány mellett szólalnak fel

Klein Gyula, ifj. E n t z Géza, T uz s o n
János ; ellene pedig Lengyel Géza,
Szabó Zoltán, F i 1 a r s z k y Nándor,
K ü m m e r 1 e J. Béla és M á'g o c s y -

D i e t z Sándor. A felszólalásokból kifolyó-

lag utóbbi ajánlja, kéressenek fel a szer-

zk, hogy könnj'ebbség kedvéért tegyék
ki a régibb elnevezéseket is dolgozataik-
ban, noha azt követelni nem lehet.

5. Mágocsy-Dietz Sándor indít-

ványozza, hogy a szakosztály rendes ki-

rándulását az ország valamelyik érdeke-

sebb pontjára ez évben is vegye tervbe.

Hogy pedig a terv megvalósítása ne kés-

lekedjék, indítványozza, hogy az ezidei

kirándulás a Mátra-hegységbe, vagy a

Királyhegyre rendeztessék, és ez iránt

háromtagú bizottság elre is puhatolód-
zék ; a bizottság tagjaiul Lengyel Géza,
T u z s o n János szakosztályi tagokat és

K ü m m e r 1 e J. Béla jegyzt választják.

6. Ugyancsak Mágocsy-Dietz
Sándor indítványozza, hogy a szakosztály

1907. évben tartandó »D i ó s z e g i«-ünne-

pély dolgában a választmány útján lépjen

érintkezésbe a debreczeni »Csokonai-kör-
rel« és javasolja, hogy a ^nevezett kör
Diószegi életrajzának megírására

pályadíjat tzzön ki egy helyben ren-

dezend ünnepség megtartásával kapcso-
latban.

Mindakét indítványt a szakosztály el-

fogadja.

7. V^égül Szabó Zoltán, mint az egye-

temi természetrajzi szövetség elnöke, meg-
hívja a szakosztályt a márczius hó 2-ikan

tartandó » Jurányi «-estélyre.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

márczius 14-ikén tartott (CXIX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü ra-

m e r 1 e J. Béla.

1. Csávolszky Mihály sKiita/ds a
növénynevek keletkezése köriil« czím dol-

gozatát E r n y e y József terjeszti el.

2. Gyrffy István » Pótló adatok a
Gentiana-félék anatómiai szerkezetének is-

tneretéhez« czím dolgozatát T o m e k Já-
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nos terjeszti el. Dolgozatában a szerz
az anatómiailag és szisztematikailag any-

nyira feldolgozott Geniiana-íélék anató-

miai ismeretének egyes hézagaira figyel-

meztet ; a dolgozat nem is annyira érdem-

leges vizsgálatokat tartalmaz, mint inkább

csak rámutat az ilyen irányú vizsgálatok

szükséges voltára. Részletesebben foglal-

kozik a Meiiyanthes trifoliata levelének

boncztani viszonyaival, azután egy Siveer-

tia és négy Gentiana-ia.] szájnyílásainak

keresztmetszetével.

3. Károly Rezs »A Cuscuta snaveo-

lens See. anatómiai alapon veit általános

biológiája^ czím dolgozatát A u g u s t i n

Béla terjeszti el.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szólva,

megjegyzi, hogy a Cuscuta suaveolens

közvetlenül Amerikából került hozzánk s

a beözönlést a m. k. Vetmagvizsgáló

Állomás hiába iparkodott megakadályozni

;

vázolja egyúttal az okokat, melyek a gyors

elszaporodást elsegítették.

4. Péterfí Márton » Adatok az Oli-

gotrichmn incurvuin anatómiájához'^ czím
dolgozatát J á V o r k a Sándor terjeszti el.

A dolgozat a Folyfriclium-íélékhez tartozó

Oligotrichum nem európai képviseljének

tüzetes anatómiai szerkezetével foglalko-

zik s kimutatja, hogy a szár nyalábja a

szisztematikai vizsgálatoknak megfelelen

a Folytrichum-félék legprimitívebbjei közé

tartozik.

5. Tuzson János »Ujabb adatok az

Ulhnannia-genus ismeretéhez<i. czímen tar-

tott eladásában a Balaton környékének
fosszil flórájára vonatkozó dolgozatából

ismerteti, hogy a Pécs vidéki permi réte-

gekben elforduló Ullmannia Geinitzii

Heer nevíí lombozat és az ugyanott el-

forduló Arancaria-szQvkezQiü fatörzsek kö-

zött sikerült anatómiai alapon összefüggést

találnia. E szerint a permi rétegekben

elforduló Araucaria-szevkezetü. törzsek,

legalább részben az Ullmannia-í&]okhoz

tartoznak, valamint a triászban és jurában

elfordulók az Ulhnannia-ía.\okió\ el nem
választható ragiophyllum-f'jL]ok\\oz. El-
adó e fatörzseket Ullmannites-eknek ne-

vezi, megkülönböztetésül a krétától kezdve

a jelenkorig elforduló ama Araiicaria-

szerkezet fatörzsektl, a melyek már a

most él Araucaria- és Dammara-nemQk
fajaihoz tartozhatnak.

6. Klein Gyula elnök elterjeszti

D a 1 m a d y Zoltán, tátrafüredi fürdorvos

levelét, melyben Társulatunknak az s-
természet kincseinek megmentésére irá-

nyuló mozgalmához segítségét ajánlja fel,

továbbá szakbelí támogatást kér a Tátra-

füreden felállítandó havasi növénykertnek

tudományos berendezéséhez és fentartásá-

hoz. Elnök a szakosztály nevében a leve-

let F i 1 a r s z k y Nándornak, a természet-

rajzi ritkaságok védelme ügyében kikül-

dött bizottság elnökének adja át azzal a

kéréssel, hogy a bizottság javaslatát leg-

közelebb terjeszsze a szakosztály elé.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

április 25-ikén tartott (CXX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla, majd Schilberszky
Káról}'.

Klein Gyula elnök az ülést megnyit-

ván fölkéri Thaisz Lajos tagtársat em-

lékbeszédének megtartására.

1. Thaisz Lajos »Borbás Vincze em-

Iékezete« czimen. megemlékezik a szakosz-

tálynak egykori tevékeny tagjáról, a ki

hosszú idszakon keresztül a hazai nö-

vényzetnek egyik fáradhatatlan kutatója

és lelkes tanítója volt. Nagy vonásokban

vázolja élete folyását és méltatja irodalmi

mködését.

Az emlékbeszéd után Klein Gyula el-

nök a szakosztály kegyeletének kifejezéséül

az ülést rövid idre felfüggeszti.

2. Az elnök az ülést újból megnyitván,

üdvözli a jelenlev R i c h t e r Aladár ko-

lozsvári egyetemi tanárt, mire R i c h t e r

köszön szavakban válaszol.

3. T o m e k János » Érdekes természeti

ritkasága czím dolgozatát Szabó Zol-

tán terjeszti el.

4. Gyrffy István aj »Megjegyzések

a Polytrichum ohioénse és P. decipiens faji

önállóságáról^ czím dolgozatát S z u r á k

János terjeszti el.

h) T>Elszalagosodott fi'izfaágak<í czímen

beküldött ágakat S c h i 1 b^e r s z k y Ká-

roly mutatja be.

A szakosztályi ügyek során

5. felolvassa a jegyz a Választmány

abbeli átiratára vonatkozó bizottsági ja-
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vuslatot, milyen inódun volna lelwtséges az

ország egyes vidékcinek tervszer természet-

rajzi kutatása ? A bizottság tagjai vol-

tak : B u n d Károly, F i 1 a r s z k y Nán-

dor, S c h i I b e r s z k y Károly, '1' h a i s z

Lajos cs T u z s o n János. A bizottsági

javaslat szövege a I.ovetkez :

»A bizottság az ország tervszer ter-

mészetrajzi kutatása, de különösen a hazai

botanika érdekében nagyon kívánatosnak

cs üdvösnek tartja a rendszeres növény-

tani kutatást, és javasolja ezért a növény-

tani szakosztálynak, hogy a nevezett indít-

vány megvalósilása érdekében a Természet-

tudományi Társulat választmányához pár-

tolólag Írjon át.

A módra vonatkozólag a bizottság egye-

düli czélhoz vezetnek azt tartja, hogy

egyes szakemberek valamely egységes szer-

vezetben bizonyos vidékek felkutatásával

megbízassanak, még pedig olyanformán,

hogy a szakosztály keretében szövetkez-

nének egyes szakemberek, a kik a meg-

felel anyagi támogatással a szakosztály-

nak rendszeres tervezete szerint évrl évre

bizonyos vidékek botanikai átkutatására

vállalkoznak. A szakosztály m'nden év ele-

jén közös megállapodás alapján bizonyos

vidéket kijelölne, és annak botanikai át-

kutatására a jelentkezket megbízza. A
megbízottak a szakosztály útbaigazításá-

val eljárván, a gyjtött anyagot valamely

nyilvános intézetben (például a Magyar

Nemzeti Múzeum növén3'tani osztályában)

letétbe helyezik, hogy ott ez az anyag

kellen megriztessék, gondoztassék és

bármikor és bármelyik szaktársunknak ren-

delkezésérc álljon, a ki a szakosztály meg-

bízásából egészében, vagy részeiben tudo-

mányos feldolgozására vállalkozik. Az illet

gyjtk óhajai és kívánságai az anyag

feldolgozására vonatkozólag mindenkor te-

kintetbe veendk. A gyjtk, valamint az

anyag feldolgozásával megbízottak az év

végével a kutatás eredményérl a szak-

osztálynak jelentést tesznek, a szakosztály

pedig gondoskodik a kutatás eredményei-

nek megfelel közzétételérl, k feldolgo-

zott anyag els példányai azt az intézetet

illetik, mely az anyag gondozását és meg-

rizését elvállalta, másodpéldányai pedig

a gyjt, esetleg az anyag feldolgozójá-

nak birtokába kerülnek.

A szakosztály a kifejldött eszmecsere

fol3'amán elhatározta, hogy e javaslattal

a május 9-íki szakosztályi ülésen kíván

érdemlegesen foglalkozni. Ezt m.egelzleg

azonban a javaslat szövege a kérdés fon-

tosságánál fogva minden egyes szakosztályi

tagnak megküldessék, véleménynyilvánítás

czéljából.

6. Kümmerle J. Béla jegyz fel-

olvassa ugyané bizottságnak második ha-

tározati javaslatát, mely a Választmány

abbeli átiratára vonatkozik, milyen módon

lehetne egyes specziális, érdékes területe-

kei, természeti ritkaságokat gondozás alá

venni ?

A bizottságnak erre vonatkozó határo-

zati javaslata a következ :

».'\ma botanikai ritkaságok, pl. bizonyos

területek stenyészete, egyes fák, fosszil

növényrészek vagy nevezetes lelhelyek,

melyeknek megtartása tudományos, eszté-

tikai és történelmi szempontokból kívána-

tos, a törvény védelme alá helyeztesse-

nek, illetleg hogy ez irányban a Termé-

szettudományi Társulat a kezdeményez

lép>éseket tegye meg.

.\ természeti ritkaságok védelmi kérdé-

sének felszínen tartása czéljából a Ter-

mészettudományi Társulat egy állandó bi-

zottságot szervezzen, mely az összes ide-

vonatkozó teendkkel, úgymint az adatok

gyjtésével és nyilvántartásával, más, ro-

kon czélú egyesületekkel való érintkezés-

sel és a szükséges intézkedések esetrl-

esetre való megtevésével stb. bízassék meg.«

A szakosztály, mieltt e javaslatot el-

fogadná, illetleg a Választmány elé ter-

jesztené, utasítja a jegyzt, hogy készít-

sen a felolvasott javaslati pontokhoz kell-

képpen szerkesztend megokolásokat, me-

lyek a legközelebbi szakosztályi ülésen ol-

vastassanak fel.

7. A jegyz felolvassa Dr. D a 1 m a d y
Zoltán orvos levelének két pontjára* vo-

natkozó bizottsági határozatot.

1. »Dr. Münnich Aurél, mint a Magyar-

országi Kárpát-Egyesület elnöke mar 1900.

* 1. Havasi növények számára botanikai

kert volna berendezend Tátra-Füreden.

2. Szükséges volna a Tátra valamely,

növényzetben gazdag pontját oltalomba

venni. D. Z.
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márczius 2-ikán intézett átiratot a Kir.

Magy. Természettudományi Társulat elnök-

ségéhez egy botanikai kertnek a Magas-

Tátrában leend létesítése tárgyában. Ezen

átiratra alapos tanulmányozás után akkori-

ban Filarszky Nándor terjesztett be ki-

merít véleményes jelentést, melyet a nö-

vénytani szakosztály elfogadott és a Tár-

sulat Választmányához továbbított. A Tár-

sulat elnöksége a Választmány 1900. évi

deczember 19-iki ülésének határozatából e

jelentést meleghangú levél kíséretében még
1901. januárius havában küldötte meg a

Magyarországi Kárpát-Egyesület elnökségé-

nek.

«

2. s>A második pontot illetleg, a nö-

vénytani szakosztály teljes mértékben he-

lyesli Dr. Dalmady Zoltán fejtegetését, de

erre nézve is legjobbnaktaitja, ha a Magyar-

országi Kárpát-Egyesülethez és a Magyar

Turista-Egyesülethez fordulna, mely egye-

sületek közremködésével legkönnyebben

lehetne czélhoz jutni. Mint ilyen, növé-

nyekben különösen gazdag területet, mely

valóban oltalmazást, kíméletet érdemelne,

a bélai havasokban lev Stirnberg déli

és keleti lejtjét és a Vaskapu környékét

a Drechslerháuschen nev völgygyei ajánl-

ható els sorban az intézk figyelmébe.

A szakosztály e javaslathoz helyeslleg

járul és utasítja a jegyzt, hogy azt az

eredeti levél kíséretében a Társulat titkár-

ságához juttassa.

8. Klein Gyula elnök elterjeszti Kü'm-

merle J. Béla szakosztályi jegyznek
lemondását. A lemondó irat szövege a kö-

vetkez :

Nagyságos Elnök Ur !

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

márczius 9-ikén tartott tisztújító ülésén

csekélységem a növénytani szakosztály

jegyzjévé választatván három évre ter-

jed idre. Minthogy családi körülményeim

nem engedik meg, hogy a szakosztály

eme megtisztel bizalmából viselt jegyzi

tisztségemet a megbízatás lejárásáig, az

1906-ik év végéig is tovább viseljem,

azért kérve kérem Nagyságos Elnök Urat,

kegyeskedjék a jegyzségrl való lemon-

dásomat elfogadni és azt a mélyen tisz-

telt szakosztálynak bejelenteni. Lemon-

dásom egyúttal kiterjed a szakosztályi

ügyrend alkalomszer revíziója, a hazai

természetrajzi speczialitások megvédése ér-

dekében és a szakosztálynak ez évi ren-

des kirándulása tanulmányozására kikül-

dött bizottságba, jegyzi tisztségemmel

fogva való beválasztatasomra is.

A midn lemondásomat bejelentve kö-

telességemnek tartom, melegen megköszöni

úgy a Nagyságos Elnök Úrnak mint a

szakosztály összes tagjainak irányomban

tanúsított eddigi bizalmát és azt az állandó

támogatást, a mely lehetvé tette, hogy a

szakosztály mködése erteljes mederben

folyhatott.

Kiváló tiszteletem kifejezésével mara-

dok a

Nagyságos Elnök Úrnak

Budapest, 1906. április hó 5-ikén

készséges szolgája

KüMMERLE J. BÉLA,

mint a növényt, szakosztály

jegyzje.

A szakosztály a jegyz lemondását saj-

nálattal veszi tudomásul, eddigi közre-

mködéseért köszönetet szavaz és azt ha-

tározza, hogy ezúttal rendes jegyz-válasz-

tástól, a közeli tisztújításig eltekinteni óhajt.

Addig is azonban Klein Gyula elnök föl-

kéri Schilbcrszky Károly szerkesz-

tt a szakosztályi jegyzi teendk vezeté-

sére, a ki többrendbeli elfoglaltsága ellenére

ugyan a hátralev rövid idszakra a jegy-

zi teendket készséggel hajlandó teljesí-

teni.

9. Szabó Zoltán helyreigazítja a szak-

osztály egyik elbbi jegyzkönyvének egy

adatát, kijelentvén, hogy » a Knautiák

ivari különválásának fölfedezését egy szó-

val sem tulajdonította magának, csak a

tényt említette még a tárgyhoz szólván.

Ezen kijelentésére a Magy. Bot. Lapok meg-

jegyzése adott Szab ó-nak alkalmat. így

az tárgytalanná váhk.«

10. Szabó Zoltán bemutatja M í x i c h

Lajos Földi János ról szóló munkáját, a

melyet szerz több példányban a Szak-

osztály rendelkezésére bocsát. — Köszö-

nettel vétetik.
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A növénytani szakosztálynak 1906. évi

május 9-ikén tartott (CXXI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz :

Schilberszky Károly.

1. T u z s o n János »i4 Xymphaca-h

összehasonlító aiiaíóiiiiája« czimen tart el-

adást.

Elre bocsátotta általánosságban azt,

hogy e növények testrészei astelikus alko-

tásuak. Az edénynyalábokat külön-külön

endodermis veszi körül, a mely keménja'-

ts hüvely alakjában van kifejldve, külön-

váló sejtréteget azonban csakis akkor képez,

a mikor az alapszövet többi sejtjeibl a

keményít hiányzik.

A megvizsgált 9 Nymphaca fajon el-

adó megállapította, hogy azok hisztologiai

sajátságai közül rendszertani diagnosztikai

értékkel bir : a virágkocsány és a levél-

nyél keresztmetszetén a légcsatornák

száma, alakja és elrendezdése ; a lég-

csatornák belsejébe nyúló u. n. spikuláris

sejtek jelenléte vagy hiánya ; az edény-

nyalábok alkotása, a növény felületét

borító szrképletek alaki sajátságai és —
ezek lehullása után — a-alapi sejtjeik

alkotása.

.V Nymphaca Loliis L. és N. thennalis

DC. azonos vagy különböz voltának kér-

désére nézve eladó ismertette, hogy a

két növény levéln}-elében és virágkocsányá-

ban a légcsatornák száma és alakja azonos,

valamint egyezik a két növény egymással

abban is, hogy spikuláris sejtjeik nincse-

nek. Míg azonban a N. thennalis a szr-

képleteit már legfiatalabb korában elveszti,

addig a N. Lotus-nak egészen kifejlett

részein is megtaláljuk azokat. Ez egy olyan

fiziológiai különbség, a mely — más

Nymphaeák viszonyaiból ítélve — azt

jelzi, hogy a két növény rendszertanilag

különböz is lehet, A kérdés eldöntéséhez

megfelel vizsgálati anyag szükséges.

A Kyinphaea thermalis-'na.k a gánóczi

ódilluviális vagy fiatal harmadkori mész-

tufa-lerakodásokban való, P a X által állí-

tott elfordulására vonatkozólag eladó

megjegyzi, hogy miután a kérdéses lég-

üreges szerkezet szárképlet - töredékrl

P a X csak azt állapította meg, hogy spi-

kuláris sejtjei nincsenek, és leírásában, a

Nymphaeák hisztologiai meghatározásában

fontos egyéb sajátságokról nincs említés

téve, annak következtében e meghatározás

nem fogadható el, mert a légüreges

szerkezet tudvalevleg az összes Nym-
phaeákon, st még más, vízben él növé-

nyeken is megvan ; a spikuláris sejtek

pedig nemcsak a N. thennalis, hanem

más Nymphaeák virágkocsányából s levél-

nyelébl (pl. N. madagascarensis, N. coe-

rulea, N. Martiacii (virágkocsánya) stb.)

is hiányzanak.

M á g o c sy-D i e t z Sándor a tárgyhoz

szólva, fülemlíti, hogy a spicularis-sejtek

elméleti szempontból a leveg odatapadását

emelik ; a mi azonban gyakorlati vizsgá-

latokat követel. Hogy a nyálkának a ki-

száradás ellen bizonyos mértékben védelmi

szerepe van, föltételezi, de ez még további

vizsgálatra szorul. Az elparásodási folya-

mat meglep " a vízi növények sorában ;

kérdi, hogy csakugyan paraképzdés forog-e

fenn? Utóbbira T u z s o n János reakcziók

alapján igennel felel.

Bernátsky Jen kérdi, hogy a spi-

cularis-sejtek fásodottak-e vagy paráso-

dottak ? A sejtfal vékony, de azért mecha-

nikai rendszernek tekintend. B. azt hiszi,

hogy a váladék jelenléte természetes.

T u z s n János szerint a phloroglu-

cinos sósavreactio egymagában nem bizo-

nyos.

K ü m m e r 1 e J. Béla fölemlíti, hogy

B o r b á s var. piibescens néven emlékezik

meg a Lukácsfurdi Nymphaea-vó\.

2. Gyrffy István »>1 Ptcrygoneu-

ron cavifoliuiii iisszchasunlitó anatúinidja'i

czím dolgozatát Schilberszky Károly

terjeszti el.

3. Schilberszky Károly h. jegyz

bejelenti a dobsina-királyhegyi pünkösdi

botanikai kirándulás programmját, mely

idközben nyomtatásban minden egyes

szakosztályi tagnak megküldetett.

4. A Választmány 109. számú átirata

értelmében a Társulat összes szakosztá-

lyaiban névre kibocsátandó szakosztályi

alapítói oklevelek egyöntet fogalmazása

ügyében a szakosztály a vegyes-bizoitság

botanikus-tagjaiul Klein Gyula elnököt

és Schilberszky Károly h. jegyzt

küldi ki.

5. 1907. év márczius 12-ikén a D i ó-

s z e g i-féle -^Magyar Fiivészkönyv<í-n&

százéves fordulója alkalmából a szakosz-

tály méltó ünnepet kívánván ülni, a szak-

osztály Mágocsy-Dietz Sándor másod-
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ulnük javaslatara cs buzgcilkodására a

következkben állapítja meg a díszülés

tárgysorozatát: 1. Elnöki megnyitó. 2.

Emlékbeszéd Diószegi Sámuel fölött. 3.

A »Magyar Füvészkönyv* botanikai mél-

tatása. 4. A » Magyar Fvészkönyv« nyel-

vészeti szempontból. 5. Elnöki zárószó.

6. A szakosztály múlt havi ülésének

utasításaként " Schilberszky Károly

h. jegyz a hazai rendszeres növénytani

kutatások ügyében készült bizottsági hatá-

rozati javaslatot körirat gyanánt kinyo-

matván, az minden egyes szakosztályi

tagnak elküldetett, esetleges vélemény-

nyilvánítás végett. A mai napig a követ-

kez szakosztáüyi tagok nyilatkoztak írás-

ban : Csávolszky Mihály (Pribékfalva),

Kanta Adolf (Székesfehérvár), Genersich

.Tózsef (Szepesszombat), Greinich Ferencz

(Keczel), Kupcsok Samu (Bakabanya),

Nyárády Gyula (Késmárk), Sylvester Ákos

(Sárvár), Wagner János (Arad). E tag-

társaink mindnyájan helyeslleg nyilatkoz-

nak a javaslat tekintetében és annak lehe-

tvé tételét melegen óhajtják.

A szakosztály ezek után a bizottsági

javaslatot határozattá emelvén, pártolólag

rendeli a Választmány elé terjesztetni,,

mire a jegyzt utasítja.

7. A múlt havi szakosztályi ülés hatá-

rozatából a hazai természeti ritkaságok

védelme és gondozása ügyében felolvasott

bizottsági határozati javaslathoz Schil-

berszky Károly h. jegyz a következ

indokolásokat fzi : a) a természeti kin-

csek és ritkaságok a külföld mívelt álla-

maiban is, úgy a tudományos körök, vala-

mint társadalmi tényezk révén a köz-

érdekldés tárgyai lévén, ott ilyen irány-

ban már a közelmúltban is messzemen
és alkalmas intézkedések foganatosíttattak

(pl. hcsseni törvény).

h) Növénytani szempontból hazánknak

vannak olyan vidékei vagy cpenscggcl

csekély terjedelm helyei, ahol bizonyos

növényalakok vagy mint kizárólagos uni-

kumok szk határok között tenyésznek,

vag}' pedig mint idegen országbeli fajok

csak korlátolt területeken vannak nálunk

képviselve. Ha ilyen növényeknek kell

védelmet nem biztosítunk, az illet alakok

kiveszésének nézhetünk elébe.

c) Ritka magas kort elért fás növény-

zet körében vidékenkint akadnak egyes

kiváló fák vagy cserjék, melyek az oltal

mat több okból megérdemlik.

d) Szükségesnek bizonyul a védelem

az okból is, mert egyes dilettáns növény-

gyjtk, valamint árusítási vag)' cserél

viszonyban lev egyének fleg a növ.

ritkaságokra vetik magukat és tömegesen

gyjtik azokat részint herbáriumi czélokra,

részint pedig mint él növényeket hordják

szét a világtájak minden irányába.

e) Geológiai szempontokat véve figye-

lembe, alkalmas feltárások helyenként be-

cses és ritka phytopalaeontologiai marad-

ványokat tartalmaznak, melyeknek oktalan

és tömeges széthurczolása, garázda meg-

semmisítése okvetetlenül megakadályo-

zandó volna (gánóczi kövületek).

A szakosztály az indokolásokhoz helyes-

lleg járulván, utasítja a jegyzt, hogy a

határozati javaslatot az indokolásokkal

együtt juttassa el a Társulat titkárságá-

hoz, a Választmány elé való terjesztés

végett.

8. Szabó Zoltán szétosztja a szak-

osztályi tagok között M a u r i t z Gyz-
nek ».\datok az alsó Gölnicz-völgy nö-

vénj'zeténck ismeretéhez* czím nyomta-

tott dolgozatát. Köszönettel veszik.


