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Hollendonner Ferencz: Néhány Evonymus para-

jának histologiai fejldése.*

H k e óta, aki elször ismerte fel a palaczkdugón a pára sejtes

szerkezetét, a búvárok egész sora foglalkozott a párával. B r u g n a t e 11 i,

C h e V r e u 1, B o u s s i n g a u 1 1, D o e p p i n g, H. v. Mohi, \V i e s n e r,

Höhnel, Gilson stb. voltak azok, akik fleg chemiai és morphologiai

szempontból vizsgálták a párát.

Fejldéstanilag Sanio** vizsgálta elször behatóan a párát. volt az,

aki kimutatta, hogy a pára a többi szövetekkel megegyezleg szintén oszló

szövetbl — paracaiTibium v. phellogen — keletkezik. Tle származik a

phelloderma elnevezés is. Ugyancsak Sanio igyekezett az egyes növényeken

a pára keletkezésének helyét is megállapítani. Vizsgálatai alapján 5 typust'"'

állított fel, amelyeknek számát azonban szaporítanunk kell, ha az összes

növényeket így akarjuk csoportosítani, mert mint látni fogjuk az Evonymus

némely faja e csoportok egyikébe sem sorozható.

Xz említett búvárok a legkülömbözbb növények párájával foglalkoztak

és ezek között ott van az Evonymus eniopaea is, amelyet kijlönösen H ö h n e 1

!

vizsgált behatóbban.

Fara fejldésére vonatkozó adatot mindössze alig néhányat találtam az

irodalomban. Egy ilyen De Bary sVergl. Anatomie der Vegetationsorgane«

czím munkájának 565. oldalán, továbbá J. Moeller » Anatomie der Baum-

rinde« czím munkája azon részében található, amely az Evonymus-okról szól.

De Bary az Evonymus cnropaea fiatal hajtásának paraléczét fejldés-

tanilag egyenértéknek mondja az Acer campestre, Liquidambar styraciflna,

lllmtts siiberosa fiatal hajtásainak, továbbá a Qiierciis Siiber, Qn. occideiitaJis.

Qii. psctidosuber stb. paraléczeivel, amennyiben a paraléczek fejldését úgy

* Elterjesztette Tuzson János a növénytani szakosztálynak 1906. évi

november 14-ikéii tartott ülésén.

Jahrb. f. wissensch. Bot. II."
.\ paracambium kialakulhat;

a) epidermiszbl,

b) elsdleges kéreg legfels sejtsorából,

c) elsdleges kéreg 2—3 sejtsorából,

d) elsdleges kéreg mélyebb sejtsorából,

c) másodlagos kéregbl.

t Sitzungsburichte d. Wiener .\k,ideiiiic X.W'I. 1. rész.

Növiinytani Közlenitnytk. lyuT. \'I. kötet, I. füzet. 1
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magvaruzza, hogy azok és a köztük lév mélyedések azért keletkeznek, mert

a pára kezdettl fogva nem egyenletesen fejldött. De Bary ezen állítását,

úgy látszik, csak a pára küls megjelenésére alapította, de az egyes eseteket

külön-külön nem vizsgálta. így került azután az Evoiiyinus europaea, az

(Uiiins campcslris és Acer caiiipeílris-se\ egy sorba, habár az elbbi a két

utóbbitól élesen különbözik. Amíg ugyanis az Uliiiiis caiiipt'slris-en és az

Aci-r cainpcslris-en tényleg a De Bary-tól leírt módon történik a paraléczek

kialakulása, addig az E. eiiyopaea-n egészen mások a viszonyok. Ott a léczek

száma határozatlan és a felületen bárhol kialakulhatnak, itt a szám mindig 4

és a kialakulás csak az elre kijelölt — elre jelzett — helyen történhetik.

De Barynak ez a nézete átment az irodalomba is, úgy hogy

.1. Moeller külön nem is vizsgálta az E. cinopaca-t, hanem hivatkozik

De Bary-ra és vizsgálatait folytatja az E. obovata, E. lalifoUa és E. verni-

í-osö-fajokon. Az E. obovata-X anyag-hiány miatt nem vizsgálhattam meg, a

másik két fajra azonban én is kiterjesztettem vizsgálataimat, mert Moeller

mindössze csak a phellogen keletkezésének helyét és idejét állapította meg,

de a részletes fejldéstannal nem foglalkozott.

Az Evonymusok közül — a para-fejldést tartva szem eltt — leg-

gyakrabban az E. verntcosa nevével találkozunk. Abban az irodalomban

ugyanis, amely a lenticelláról szól, sokszor felmerült az a kérdés, hogy az

E. vernicosa parabibircsei lenticellák-e. E kérdést végre Stahl dönti el,' a

mikor De Bary-tól kapott készítmények alapján sikerült megállapítania, hogy

ezek »a kéregparenchymának paradudorai és eltéróleg a valódi pl. Sambucus

lenticelláitól, nem a szájnyílás alatt keletkeznek-.

\'izsgálat tárgyául az E. europaea, E. atropitrpurea, E. Bnngeana,

E. latifolia, E. japonica, E. vernicosa, E. nana és E. radicans szolgáltak.

Dolgozatom a »Kir. József-müegyetem« növénytani intézetében készült és a

vizsgálati anyagot dr. M á g o c s y - D i e t z Sándor tud. egyet. ny. r. tanár

és növénykerti igazgató úr volt szíves rendelkezésemre bocsátani, amiért

köszönettel tartozom neki. Ugyancsak köszönöm Klein Gyula megyetemi

ny. r. és dr. T u z s o n János tud.- és megyetemi m. tanár uraknak, hogy

munkámban támogattak és tanácsaikkal, útmutatásaikkal segítették vizsgá-

lataimat.

Az említett £ro;n'/;iií.';-fajok párája között mar szabad szemmel való

vizsgálás által is nagy különbségeket találunk. Az E. enropaea-n a négy

paralécz több milliméter magasságra emelkedik ki és közöttük az epidermisz

évekig ép, sértetlen marad. Ugyanezt mondhatjuk az E. alropurpurea-vó\ is,

amelyet némelyek az E. europaea varietásának tartanak. Az E. Buiigeana-n

a négy paralécz igen gyenge és csak idsebb ágakon található meg. A para-

léczek közötti felbör (epidermis) nem marad sokáig ép, mert a léczek között is ki-

fejldik a pára, amely kisebb-nagyobb foltokat képez. Az E. hi/ifolian

hiába keressük a 4 léczet. helyette az egész felületen megjelenik a pára,

• liot. Zeit. XXI. OlG ulti.
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amely karvastagságú törzsekon is csak 4—6 sejtsorból áll. Az E. japonka-n

szintén hiányoznak a paraléczek. Itt kisebb nagyobb hosszan elnyúló foltok

szakítják meg az epidermisz folytonosságát, amelynek az idsebb ágakon

csak roncsait találhatjuk meg. Az E. vemtcosa pedig egészen elüt az elbbi

fajoktól, mert paraja, mely már egész fiatal korban megjelenik, apró kis

bibircsek alakjában lepi el a szárat.

A szabad szemmel való vizsgálás által nyert különbségek megállapítása

után, nézzük most már az egyes fajok hisztologiai és fejldéstani viszonyait.

Evonyinns curopaca L.

Egészen fiatal, zöld hajtás keresztmetszetén a következ szöveti el-

rendezést találjuk. Kivül elég vastag cuticula vonja be a növény felületét, a

mely alatt 2—3 sorban levélzöld nélküli sejtek foglalnak helyet. y\ sejteknek

1. kép. llvoiiyinn^ europaca fiatal collenchymás léczének keresztmetszete i'= epider-

misz, c = chlorophyllos réteg. '"", i.

chlorophyllhianya, továbbá az a körülmény, hogy a fiatal felbrsejtek

között osztódó sejteket találunk, azt engedi következtetni, hogy itt többsoros

cpidermis-szel van dolgunk. Az oszlás azonban csak 2—3 sejtsor létrehozá-

sáig tart és a tenyészkúptól lefelé számítolt 8— 10-ik internodiumban végkép

megsznik. A többsoros epidermisztl befelé a 4—5 sejtsorból álló chloro-

phyll OS parenchyma következik. Rögtön feltnik azonban, hogy az elsd-

leges kéreg assimiláló sejtjei nem adnak összefügg gyrt, amennyiben ezt

4 helyen ersen collenchymás, tdsiiregii, chloropliyll nclkiili sejtek szahilják

meg (1. kép). Ez a 4 collenchymás lécz adja fiatal korban azt a 4 világosabb

szín sávot, amelyek a levélállást követik, oly módon, hogy az egymás

fölölti csomók leveleinek illeszkedési helyét kötik össze. A világosabb szín

egyrészt a chlorophyll-hiánytól, másrészt az ers coUenchymától ered. A
collenchymás léczek kifelé az epidermiszszel, befele pedig a chlorophyllos

réteg után következ elsdleges kéreggel olvadnak össze, melynek sejtjei

vékonyabb falúak, parenchymatikusak és ilt-olt egy pár szem chlorophyllt és

buzogányfejalakú kristályhalmazt tartalmaznak. A központi hengert az elsd-

V
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leges kéregtl a keményíthüvely választja cl, amelyet már J. C. S c h o u t t o

tanulmányozott.'

A collenchyma-léczeket vizsgálva már az egész fiatal hajtás-részletek

keresztmetszetén is fóltünik, hogy a lécz közepe táján lév sejtek kisebb

üregek, vastagabb falúak, mint szomszédaik. Hosszmetszetben pedig egész

világosan látható, hogy a kezdetben közel egyenl átmérj sejtek kezdenek

megnyúlni, orsó alakot felvenni, miközben faluk vastagszik és a sejtek ürege

mindig kisebb és kisebb lesz. Az így megnyúlt sejtek felületén egyszer

gödörkék találhatók, amelyek tölcsérszeren nyílnak kifelé és felületi nézetben

hasítékos nyílásukat kis udvar veszi körül. A növekedés folyamán az elbb

egymásfölölt álló sejtek egymásmellé tolódnak és keresztmetszetben a többi

coUenchymás sejttl körülvéve a lécz közepén kis csoportot, azaz stereomát

'.Q€

-TsCá^^C"^^S/DO-O
DOCb*

2. kép. o. kep.

2. kép. Rvímvmm eiiropaca collenclivmás léczenek keresztmetszete, kdzépen a stcrenma-

val. l-'«/l.

ik collciichymás léczéiick keresztmetszete ;i stcrcoma

mögött meg
3. kép. F.viinyinus ni>-opaca cgyi.. -.. -

egalakuló phellogen-nel. •''O/,

alkotnak, a melyben az egyes rostalakú sejtek a szerint, hogy hol vágtuk

ket keresztül, különböz átmérvel bírnak (2. kép).

Az erteljesebb kifejldésü thajtásokon a stereoma kifejldése is er-

teljesebb, ami czélszernek is bizonyul, mert az egész hajtás erteljesebb

kifejldése szilárdabb atkotást is igényel.

A stereom-sejtek — stereida-k — fokozatosan fejldnek. Ezt bizonyítja

az, hogy hosszúságuk mint az alábbi táblázat is mutatja, nagyon tág korlátok

közölt mozog."
1 489-4 ,«.

2 505-0 »

3 043-0 »

• Die Stelár-Tlicorie 1003.
••

.\ méréseket T u z s o n - He r r m r\ n n-félc mérö-nsztallal végeztem .Schultzc-

rélc folyadékkal izolált sejteken.
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4 SS3-3 /(.

5 984-3 »

6 095-8 »

7 1002-0 »

8 1063-02 »

9 1244-0 »

10 169'.:)-2 >>

A stereida4< eme változó hossza abban leli magyarázat/it, hogy nem

egyszerre alakulnak meg, hanem a levelek fokozatos fejldésével ezek is

lépést tartanak és egyúttal számban gyarapodnak, amit a keresztmetszeten

látható számuk is igazol. A thajtásokon u. i. ahol a levelek nagyobbak,

számuk 30-ra is felrúg, míg az oldalágakon kevesbednek, st teljesen el is

maradnak. Ebben az utóbbi esetben azonban a collenchyma lesz crsebb.

Megemlítem, hogy egy és ugyanabban az internodiumban is nagyon inga-

dozik a stereida-k száma, de itt is van némi szabályosság, amennyiben a

csomóból mindig hiányzanak, majd számuk hirtelen felszökik és ezt a számot

megtartva húzódnak lefelé, hogy azután hirtelen csökkenéssel a csomóban

újra eltnjenek.

Az erre vonatkozó adatokat a következ táblázat tartalmazza :

mm-nyire a nodustól a stereom-sejtek száma ü

2 » » » » > 14

10 » » » » :, » 15

16 » » » » » » 15

18 » » » » » » 18

20 » » » » -> » 10, 12, 7, 5, 1, 3, 2, 1,0

az egymásután következ metszetekben.

Elfordulhat az is, hogy egy és ugyanannak az ágnak infernodiumai

közúi az idsebbekbl hiányzik a stereoma, míg a fiatalabbakbun megvan.

A fejldéstani vizsgálatok sorába beiktattam a stereom-sejtek mikro-

chemiai vizsgálatát is, az ez irányú reaktiók a következ eredményre vezettek.

Az oly collenchymás léczekben, amelyekben stereoma nincs, a collenchyma

tiszta czelluloza. mert chiórczinkjóddal a jellemz szennyes ibolyaszínt adja.

Idsebb és idsebb részrl véve a keresztmetszetet a lécz közepe mindinkább

az elfásodott sejtfal reaktióját mutatja, úgy hogy a stereoma sejtjein ki-

alakulásuk után a következ rcaktiókat kapjuk : phioroglucin- és sósavval a

rostok meggypirosak, anilinsulfáttal pedig élénk sárga színúek lesznek. Az
elfásodást mutatta a kaliumpermanganat-reaktió is, amelyet C. M ;i u 1 e ajánl"

a valódi eltasodás kimutatására, mert szerinte a phloioglucin és sósav akkor

is adja a reactiót, ha csak a C z a p e k hadromálja van jelen, de egyébként

az elfásodas még nem következett be.

Az anatómiai és fejldéstani viszonyok tárgyalása után nézzük a másod-

lagos vastagodással járó elváltozásokat, különös tekintettel a paraképzdésre.

Künfstük's Bcitráge z. vvissenscli. Bot. IV. rész II.
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A cambium oszlásával a kifelé es szöveteket a másodlagos háncs és

fa kifelé nyomja. A térfogatnagyobbodással egyelre a küls parcnchymás

szövet is lépést tart ; sejtjei nyúlnak, elliptikusakká lesznek és így a kerü-

letet nagyobbítják. Az Evonymus-oknál ezt a folyamatot még az epidermisz

oszlása is elsegíti. A küls szövetek azonban csakhamar elvesztik nyúló-

képcsségüket és az epidermisz felreped. A felpattanás helyét a 4 collen-

chymás lécz elre kijelöli, mert a 4 lécz coUenchymája és stereomája az,

mely legkevésbbé tud nyúlni. Miclijll azonban az epidermisz /elrepedne, a para-

eamhitim (phellogen) már eh'ire Idalakul félkörben a slereonia mögött (3. kép).

A phellogén-nek ily módon való fellépése indokolva van egyrészt azáltal,

hogy egy nyúlásra nem alkalmas és a szár megersödése után már amúgyis

felesleges rész kiküszöböltessék, másrészt az által is, hogy a phelloderma

1>^5
ODcS"

a^Jc^^c:

í^^5^

4. kép. EeoHyinns curopaca et;yik Icczúnek keresztmetszete : a stereomii mögött meg-

alakult phcUogcii kiemeli a stereoma-t (si). i'*/].

kifejldésével a kerület nagyobbodjék és így az újonnan keletkez szövetek

helyet és védelmet kapjanak. Habcrlandt is megemlíti,* hogy az ilyen

mechanikai szövetek, az ágak megfelel megersödése után a paraképzés által

rendesen ledobatnak. Az epidermisz felpattanása után a phellogen fokozottabb

mértékben osztódik (4. kép), úgy hogy végeredménykép elttünk áll a négy

puralécz. Ezek mindegyikének élén ott találjuk a stereom-sejtckbl álló

csoportot (5. kép), amely az epidermis-szel együtt fényes sávként húzódik

végig a lécz gerinczén és igen könnyen lehúzható. Idsebb léczeken ritkábban

található már meg, mert lehull.

Hosszú idn belül czutíín nem válik szükségessé az epidermisznek új

helyen való felrepedése, mert a négy helyen támadt rés oszló szövete meg-

tartja osztódását és így az epidermisz a 4 paralécz között évekig ép marad.

* l'hysiol. Pllanzciianat. III. kiad. 168 old.
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A folytonos vastagodásnak idvel a 4 lécz paracambiuma nem elegend,

és a phellogen, amely az epidermiszhez csatlakozott, lassan iovábh terjed az

epidermiszben, úgy hogy végül a: egész kerületen kialaktit. Ezen alapíjlhat

Mocller* és J. E. Weisz** azon tétele, hogy az Evonymtts europaea

phellogenje az epidermiszbl fejldik ki. Ez tehát megfelel ugyan, de csakis

azzal a hozzátevéssel, hogy az epidermisznek phellogenné való átalakulása

csak akkor következik be, amikor a stereidák mögött, tehát az elsdleges

kéreg meglehets mély rétegeibl keletkezett phellogen nem tud eleget tenni a

kerület n.igyobhodásának.

Az idsebb ágak oldalhajtásain rendesen azt tapasztaljuk, hogy felreped

5. kép. 6. kép.

5. kép. Evonyinus europaea teljesen kifejldött paraléczének keresztmetszete,

stereoma val és a leszakadt epidermis-szel. *' i.

6. kép. Evonyinus atropiirpurca paraléczének keresztmetszete ; p = pára, p
lóid. 240 1.

a liicinclt

h^ phcl-

ugyan 4 helyen az epidermisz, be is következik e négy helyen az elparásodás,

de oly typikus paraléczeket, mint a milyeneket a fhajtásokon találunk, itt

hiába keresünk. St a négy elparásodott hosszvonal is csakhamar eltnik,

mert összeolvad az egész kerületen kialakuló párával.

A paraléczek ezen kisebbfokú kifejldésének magyarázata ugyancsak,

megtalálható a histologiai viszonyokban. Ezekben az ágakban is megvan a

4 collenchyma, de a stereidák hiányoznak, vagy számuk 1 — 2-re apad. Itt

tehát a phellogen helye nincs oly módon elre kijelölve, Jiogy az elsdleges

kéreg mélyében alakuljon meg, hanem mindjárt az epidermiszbl fejldik ki,

*
i. h. 284 old.

" Beitráge zur Kenntnis der Korkbildung 65 old.
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dc amint a typikus Icczek fejldésénél, úgy itt is mindig a négy coUcncliyma

a l<iindulási pont.

A paraléczeknetc kialakulása tehát szoros viszonyban van a stcreomával

illetleg a levélállással. Miiui nagyobb a stcrcidák száma, annál erteljesebb

lesz a payaléez is, ha pedig hiányzanak, akkor bekövetkezik ugyan a 4 collen-

chyma-lécz fölött az epidermisz felrepedcse és a paraképzés is megindul, de a

szárnyak typikus kifejldése elmarad.

A paraléczeknek a levelekhez való viszonyát elssorban az bizonyítja,

hogy a lerélállással a léezek elhelyezése is szoivsan összefügg s a léczek a

már említett világosabb szín sávoknak megfelel helyen a levélnyéltövénck

két oldalától húzódnak a következ levél hónaljáig, a hol kis lés választja

el a küvelkezii internodiniii léczeitöl.

Ha a levélállás rendellenes, akkor ez a paraléczekben is kifejezésre

jut. így pl. 4 helyett G-ot találtam egy példányon, mert a keresztben átellenes

levelek közötti internodiumba egy páratlan levél volt beiktatva, amelynek

aljából szintén két paralécz indult ki, st ezek a le véltövénél összeolvadva

felfelé is folytatódtak.

Vastagabb törzseken, a hol az epidermisznek és a paraléczeknek nyomát

sem találjuk, a mélyebben fekv szövetek ledobására is reá kerül a sor, oly

módon, hogy a phellogen székhelye mindig mélyebbre vándorol és a régihez

ivalakban csatlakozó új phellogen, ujabb és újabb darabokat vág ki az elsd-

leges kéregbl illetleg a másodlagos háncsból.

A phellogen és általában az elparásodott sejtek kimutatására az am-

moniákos gentiana ibolyát" használtam, mely a párás részeken kívül, a cuti-

culát is ibolyaszínre festi. Különösen ersen festi a phcUogent és a fiatalabb

parasejteket.

H ö h n e 1 szerint*" az E. eui opaea peridermája azzal a tulajdonsággal

bír, hogy a valódi parasejtek között elfásodott úgynevezett phelloid-scjtek is

találhatók. A phelloid-sejteknck egymáshoz való csatlakozása alapján meg-

megkülönböztet tömeg- vagy pótló-phelloidot (Massen- oder Ersatzphelloid) és

Icválasztó-phelloidot (Trennungs Phelloid), amely megint lehet aktiv vagy

passzív, aszerint hogy a kéreg elválása a pararéfegben vagy a phelloidban

történik. Az elbbi esetben a pára, az utóbbiban pedig a phelloid sejtjei a

vékonyabb falúak. H ö h n e 1 az E. eiiropaea-t az els nagy csoportba, a

tömeg vagy pótló phelloidns növények közé sorolja és így tévesen utal

Weiss""" Ilöhnel-re, amikor azt állítja, hogy az Evonymiis enropaea-nak

leválasztó phelloidja van.

Az E. enropaea léczeit a léczek között kifejld párától H ö h n e 1

szerint az a lényeges különbség választja el, hogy a léczek közötti peridcr-

mában lev phelloid kisebb-nagyobb rétegeket képezve összevissza hajlik,

kiékül ; a léezekben pedig, hol a phelloid a túlnyomó, a pára- és phelloid-

'
.S t r a s s b u r g e r, Grosses Bot. I'rakticum. 4. kiadás. 276 old.

••
i. h. GOl old.

*
i. h. 5 old.
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sejtek szabályosan váltakozva szép rétegzettséget mutatnak. A phelloíd sejtjei

aránylag vastagfalúak, merevek, radiális irányban megnyúltak, egj'szeren gödör-

kések és bennük egy vagy több vörösbarna, chromsavban oldódó rögöt talá-

lunk. Ezekkel szemben a parasejtek keskenyek, táblásak, vékonyfalúak, gödör-

kék és vörösbarna tartalom nélküliek.

A phelloid- és parasejtek megkülönböztetésére H ö li n e 1 három reagenst

használ: I. kalilúgot, 2. S c h u 1 1 z e-féle folyadékot és 3. a chromsavat.

Használva e három reagenst, amelyet még phloroglucin-sósav, anilin-

sulfát, ammoniákos gentiana-ibolya. kaliumpermanganát reaktiókkal, illetve

festési móddal egészítettem ki, a következ eredményre jutottam. A It-czc/.:

közulli peridermában, nemcsak H ö h n e 1 módszereivel, hanem a többi re-

agenssel is sikerült a phelloidot kimutatnom, amely teljesen megegyezik

H ö h n e 1 leírásával. A léczekben azonban a többször ismételt kísérlet után

sem találtam meg azt a rétegzettségei, amelyrl H ö h n e 1 említést tesz. Arról

azonban meggyzdtem, hogy a léczek párája más természet, mint a léczek

közötti pára, mert phloroglucin- és sósavval, továbbá kaliumpermanganáttal

gyengén az egész lécz adja a fareaktiót, ami arra mutat, hogy van itt

ugyan egy kis elfásodás, de még nem olyan nagyfokú, mint a valódi phelloíd-

ban. A morphologiai viszonyok azonban teljesen a phelloid-sejtek mellett

szólnak, mert a sejtek túlnyomó részénél a fal vastag, gödörkés, merev, de

vörösbarna tartalom csak a kerületen lév sejtekben található.

Evonynius atropurpurea Jacq.

Az E. europaea-hoz paraképzés tekintetében a megvizsgált fajok közül

az E. atropurpurea áll legközelebb. A hasonlóság különösen akkor szembe-

tn, ha oly E. europaeu-hajúst választunk, amelyben a stereoma nincs

kifejldve.

Az E. alropinpiirea-mú ugyanis a négy collenehyma-léczbl reiittesen

hiányzik a stereoma, ha pedig megvan, akkor is legtöbbször kevés számú

stereidából áll. Az utóbbi esetben a paraléczek kialakulása az E. europaea-va

leirt módon megy végbe.

Gyakoribb azonban, hogy nincs stereoma és a phellogcn a négy collen-

chyma-lécz Jölütlí epidermiszbí'il alakul nn-g, de szárnyakat nem hoz létre.

Idsebb korban az E. enropaea-hoz hasonlóan a phellogen itt is egy össze-

függ gyrt alkot.

Különbség tehát csak abban van, hogy itt gyakrabban hiányoznak a

stereidák és így a jól kifejtett paraléczek is ritkábbak.

A phelloid (6. kép) itt már nemcsak a léczek közötti peridermában,

hanem magukban a léczekben is úgy morphologiailag, mint mikrochemiailag

élesen megkülönböztethet a párától és nagyon jellemzen mutatta a reak-

tiókat az összes említett reagensekkel.

A léczek gerinczén található a coUenchyma a stereomával, alatta követ-

kezik a vastagfalú, egyszer gödörkés és vörösbarna tartalmú phelloid,

amelyek mögött 4—5 sorban a tartalom és gödörke nélküli vékonyfalú para-

sejtek foglalnak helyet.
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A phcIloiU sejtek kifelé éles vonalban válnak el a pára sejtektl, míg

befelé fokozatos az átmenet. iJgy hogy phelloid és pára között éles határt

vonni nem lehet.

Evonymus Bungeana M.<\xiM.

A para-léczek fejldését véve alapul, az E. Bungeana az E. alro-

pürpurca után következik, de ettl lényegesen különbözik.

A fiatal ág keresztmetszetén a cuticula sokkal ersebb ; az epidermisz-

sejteknek különösen a küls és radiális fala vastagszik meg és három sejt-

sorú. A lézek száma négy, sejtjei coUenchymásak és befelé az egyenletesen

megvastagodott, 4—5 sejtsorra terjed, tágabb üreg sejtekbe mennek át,

amelyekben, mint a többi Evonynius-náX, ügy itt is buzogányfej alakú kristály-

halmazok találhatók. A négy eoUcnchyma-lécz között foglal helyet az assimi-

láló réteg.

Lcglcnyegesebb hiilönbscg az, hogy a léczek közepébl a slercoma végle-

gesen elmarad és a szilárdítást a léoz közepén lev kisebb üreg sejtek tel-

jesítik, melyeknek különösen tangentiális fala vastagodott meg, míg a hori-

zontális fal vékony, de ez is, mint az elbbi, tele van külömböz, egyszer

gödörkével.

A phellogen a négy eollenchyma-lécz tájékán (fölött, vagy oldalán) az

epidcrniiszbül alakul meg, a honnét jobbra-balra terjedve, végre egy össze-

függ gyrt ad.

Néha elfordul, hogy a másodlagos vastagodás miatt a coUenchymás

lécz ketté szakad és a két részt vékonyfalú, tágüreg sejtek kötik össze,

amelyek a collenchyma oszlásából keletkeznek. Megtörténik az is, hogy

kétszer alakúi meg rövid idn belül a phellogen, még pedig elször a coUcn-

chyma-lécz fölött az epidermiszbl, azután a coUenchyma-lécz közepén, úgy

hogy a collenchyma fele kitolatik, fele pedig bennmarad a rendes helyén.

A kész periderma itt is párából és phelloidból áll. A phelloid-sejtek

majd 3—1 esével csoportosulnak, majd pedig egyesével egymásmellé sora-

kozva, összefügg sort alkotnak, ügy hogy akármelyik reagenst használjuk

is, mindig tarka képet kapunk.

Evonymus lalifolia MiLL.

Nincsenek kiemelked paraléczei, mint az E. europaea-na.k, st az epi-

dermisznek a felrepedésében sem lehet megtalálni az azoknak megfelel

helj'et, mert már az egy éves ágakon is köröskörül fejldik a pára.

A párának ily módon való kialakulása, mint az elbbi esetekben, úgy

itt is a bels anatómiával függ össze.

A cuticula és az osztódó epidermisz-sejtek alatt, melyeknek falai néha tekin-

télyes vastagságot érnek el, a kisebb számú asszimiláló sejtek következnek. Fon-

tos azonban, hogy itt nem négv a léczeknek száma, hanem a négy föléez mellett,

még mellékléezek is kialakulnak, melyek sokkal gyengébb kifejldésüek s így

a négy flécztl mindig megkülönböztethetk. Stereida-k úgy a fö, valamint

a mellékléezekhül hiányoznak. A szilárdítást tehát csupán a collenchyma végzi

;



NÉHÁNY E\'OXYMUS PAiíAjÁNAK HISZTOLOGIAI FEJLüDliSE. 11

mivel stereida-k nincsenek, a levelek pedig igen naiíyok (E. latit'olius !), azért a

szár szilárdítására a foléczeken kívül újabb mellékléczek alakúinak, amelyeket

kifelé az ers epidermisz, befelé pedig az elsdleges kéreg vastag falú sejtjei

kötnek össze. A hosszmetszetbl kitnik, hogy a sejtek szélességet a hosszú-

ság 2— 5-szörösen múlja felül ; falaik vastagok, nagy számú, kerekded nyílású,

egyszer gödörkékkel. A befelé es sejtek hosszabbak, keskenyebbek és a

gödörkék száma is nagyobb, mint a kerületen lev sejleken.

,4 fdbiir elször a négy fu- s azután a inellckléczek f<ilóll reped

fel; ugyanez/ a sorrendet követi a pliellogennek az epidermiszbl vab'i kiala-

kulása is, amely csakhamar az egész kerületet elfoglalja. A parasejtck gyr-
dött falúak és vörösbarna tartalommal teltek.

H ó h n e 1 phelloidját nem találtam meg. Valószín, hogy nem is fejl-

dik ki, mert Höhnel szerint' minden érben a tenyészet! élet megindulá-

sakor kellene képzdnie.

Míg tehát az elbbi fajoknál a paracambiiini kifelé felváltva phelloidot

és párát, befelé pedig phellodermát hoz létre, addig itt csak pára és phello-

derma lesz az oszlás eredménye. A periderma nagyon vékony ; karvastagságú

törzseken is csak 4—6 sor parasejtbl áll.

Evonyinus japonica I^.

.\ párának a felületen való megjelenésében semmiféle szabályosságot

nem vehetünk észre.

Nincsenek paraléczek, st az epidermisz fölrepedésében sem tudjuk

azoknak a helyét fölismerni. A fölleten kisebb-nagyobb, a hossztengely

irányában megnyúlt foltok alakjában jelenik meg a paia, amely minden rend

nélkül helyezkedik el.

A fiatal hajtásokon megvan ugyan a négy világos zöld sáv, de a

keresztmetszeten kitnik, hogy ezek egészen más termeszeinek mint az elbbiek.

Legkívül 4—6 sor chlorophyll nélküli sejt van, és csak ezután követ-

kezik a gyengén kifejldött asszimiláló réteg, amely lassan az elsdleges

kéreg chlorophyll nélküli sejtjeibe megy át. A négy világos sáv helyén az

epidermisz sejtjei kissé megnyúltak, az asszimiláló réteg helyét a számban

megszaporodott chlorophyll nélküli sejtek foglalják el, amelyek néha igen

gyengén coUenchymásak. Sterenma, s állalában minden erösebb mechanikai

berendezés hiányzik.

A másodlagos vastagodással belh-ol kifelé ható nyomás tehát nem
összpontosul a négy léczen és így az epidermisz fölrepedésénck, illetleg a

phellogen kialakulásának nincs is elre kijelölt helye.

A világosabb sávok helyén lev több sejtsor és a gyönge vastagodás,

mégis gyakorolhatnak akkora befolyást, hogy legtöbbször itt történik az epi-

dermisz felpattanása. A sebhely azután úgy szélességben, mint hosszúságban

gyorsan nagyobbodik, amit követ a phellogen kialakulása is.

* i. h. 604 old.
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Elször Ugyanis az epidermiszben és az elsdleges kéreg különböz

mélység rétegeiben egy radiális repedés támad és a rést körülvev sejtek fala

clparásodik, iin'g inicJlt a phellogrii kialakulna, azután a rés alján lev

másodík-hanihhlik se/l nsilani ke\d és kiinduló ponlju lesz a phellogennek.

Miközben a rés a másodlagos vastagodás miatt szélesebbé válik, a phellogen

is mindig tovább és tovább terjed, úgy hogy végre eléri az epidermiszt.

Ezután a phellogen is kifelé tolódik és az elbb homorú cambium most dom-

borúvá válik, és az alatta keletkez hézagot phellodermával tölti ki.

A periderma az E. japonicá-náX is phelloidból és párából áll, de a

kett együttvéve is csekély vastagságú. A phelloid leginkább egysoros és

nemcsak a phelloid, hanem a parasejtek is tele vannak vörös-barna tartalom-

mal, úgy hogy a phclloidra csak az elfásodolt, vastagabb fal és az egyszer

godóikék a Jelleinzuk.

A már többször emiitett vörösbarna tartalom Slrassbiirger szerint" »phIo-

baphene. , amely csersavból és ennek bomlási termékeibl áll. Erre mutatott az

a halványzöld csapadék, amelyet ferrisulfát-oldattal kaptam.

Evoiiynnis verrucosa L.

A pára küls megjelenésben is elüt az eddig tárgyalt fajokétól. A felü-

leten ugyanis kisebb-nagyobb bibircsekct látunk, amelyek igen emlékeztetnek a

Sanihiieus lenticella-ira, paraszcmölcseire, de a kett között — mint láttuk — jelen-

tékeny különbség van. (A továbbiakban azért a parabibircs alatt mindig az E.

venucosa párája értend.)

Körülbelül egyéves ág keresztmetszetén a többsoros epidermisz sejtjeit,

melyeknek küls és radiális fala ersen megvastagodott, kívííl cuticula borítja.

Az epidermisz után következ asszimiláló parenchyma 5—0 sejtsorra terjed,

amelyre vastagabbfalú, chiorophyllt gyéren tartalmazó sejtek következnek. \

négy eullenchynia lécz lielyéii találunk ugyan négy bordát, de ezeknek szer-

kezete merben elüt az eddig tárgyalt Evunyinusak léczeitöl.

A felbr ugyanis itt nem olvad össze az alatta lev sejtekkel,

mert utána a bordában is chloruphyllos sejtek következnek, amelyek a

bordák közötti asszimiláló sejtektl csak annyiban különböznek, hogy meg-

nyúltabbak, és számuk nagyobb. Az asszimiláló sejteket befelé egyenl

átmérj, chiorophyllt gyéren tartalmazó sejtek követik, amelyek szintén meg-

szaporodnak és igen gyöngén coUenchymásak. Jellemz azonban, hogy a bor-

dák alatt vékonyfalú, nagyüregü parenehymás sejtek foglalnak helyet, amelyek

metszés közben könnyen szétszakadoznak. Ezek után pár sorban ismétldnek

az elsdleges kéreg chlorophyll nélküli sejtjei.

Keresztmetszetet készítve oly helyrl, ahol egy para-bibircs fejldésnek

indul, azt látjuk, hogy a phellogen kifelé homorú, befelé domború ívben ala-

kul meg és négyszögletes, vékonyfalú parasejteket hoz létre, amelyek közül a

szélsk phlobaphene-vel vannak megtöltve. Amint tehát a E. je.poniea-n, úgy

az E. verrucüsa-n is több rétegbl alakul a phellogen.

" Lchrb. d. Bot. Vili. kiad. 120 old.
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Nemcsak a kereszt, hanem a radiális hosszmetszeten is ívalakú a phcl-

logen. Úgy hogy az E. vcnncusa paracambiumát e^y elliptikus, homorú fenek

teknhöz hasonlíthatjuk, amely legersebben osztódik közepén, míg a szélek

felé mködése lassúbb lesz.

A másodlagos növekedéssel ezek a bibircsek folytonosan szaporodnak,

de egyszersmind hamar le is válnak.

Minthogy a paracambium a bibircsek közötti epidermiszben is folytató-

dik, csakhamar a többi Evonymushoz hasonlóan itt is kialaknl a phcl-

logen gyr.
A kéreg anatómiai vizsgálatánál láttuk, hogy az E. vcrrncasa-nál is van

7. kcp. Evonyiniis vernu'osu parabibircsc l'elülcti nézetben ; az epidermisz-liez csatla

kozó phellogen-nel, plilobaphene tait.ilinú sejtekkel és szájnyiKissal. '*>"/i.

négy borda, melyeknek lefutása megegyez a levélállással. Felmerül tehát

az a kérdés, hogy itt miért nem alakul meg a négy lécz, vagy legalább a

parabibircsek miért nem követik a borda lefutását ? Erre a kérdésre a borda

fölépítését szem eltt tartva a következképpen felelhetünk. Láttuk, hogy para-

lécz csak akkor fejldik ki, ha a szár ersítésére a coUenchymás léczekben

stereidák voltak. Jelen esetben semmi ersebb mechanikai berendezés nincs,

s így a másodlagos vastagodásnak csak az igen gyenge coUenchyma és a

sejteknek nagyobb száma állná útját, ha az ebbl származó akadályt a hor-

dák alatti tág üreg parcnchyma sejtek le nem rontanák.
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A belíilrol kifele haló nyomás tehát nem összpontosulhat oly nagy

mértékben a négy bordára, mint pl. az E. ctiropaca nál és így a pára hiahúiiJJi-

sáliak helyt' itiiicíi is cl'ire kijilölvc.

Slalil nak a fentebb enilite't fejldéstani tételét, amely a lenticella és a

parabibircs közti különbségre vonatkozik, az én vizsgálataim is megersítették

és a mint a 7 kép mutatja, egy bibircscn több szájnyílás is foglalhat helyet.

A fcjlödishcli kiihiiihséglu'z uznnb.ni lnKzájurul még egy másik kiih'nibség is.

A míg ugyanis a Uniicella bels sejljei leggijmbölyödöttek és lazán illeszked-

nek egymáshoz, addig a parabibircs sejtjei táblásak, szorosan egymás mellé

sorakozijk

.

Az E. verrucosa párájának chemiai vizsgálatával már A. Zaklbriickner

foglalkozott és azt mondja,' hogy a »töltelék<:-sejtek falai tartalmazhatnak

ugyan fa- és paraanyagot, de vizsgálatai nem vezettek megnyugtató ered-

ményre. A már elbb fölsorolt reagensekkel nekem határozottan sikerült egy

kevés lignin-anyagot kimutatnom, de phelloid-sejlek nincsenek.

Evonymns nana M. B.

A levélnyél tövétl két kiemelked borda húzódik lefelé, melyeknek bels

anatómiai viszonyai megegyezk az E. verrucosa bordáinak szerkezetével ;

számuk azonban a szórt levélállás miatt több mint négy.

Szabad szemmel való vizsgáláskor a felületen már fiatal korban meg-

jelen parabibircsek szintén az E. verrncosa-ra emlékeztetnek, de sokkal

apróbbak, srbben állók és csakis a fiatal részeken találhatók, mert csak-

hamar összefügg pararéteggé olvadnak össze.

Az elparásodás els helye az epidermisz, de nem marad itt állandóan

a phellogen, hunem áttétetik az epidermisz alatt következ sejtsorra. Ott tehát,

ahol elször kezddött az elparásodás megindulni, a phellogen mindig mélyeb-

ben fekszik, mint egyebütt ; úgy hogy a phellogen képe a keresztmetszeten

egy önmagában zárt, de girbe-göibe vonalnak felel meg.

A bibircsek megalakulása lényegében megegyezik az E. verrucosa pára-

bibircseinek fejldésével, amennyiben mindkettnél étage-phellogen-ne\ van

dolgunk. Különbség az, hogy az E. nana-n csak egykét epidermisz-sejt osz-

lik és a phellogen elég soká itt marad a felbrben, míg az E. verrncosa-n

egyszerre különböz mélység rétegek sejtjei kezdenek oszlani és a phello-

gcnnek befelé való nyomulása sokkal gyorsabb.

Evonymns radicans. SiEB.

Epidermisze alatt, amelyen egysejt szemölcsök találhatók több — 5 —
chiorophyll nélküli sejtsor következik. Asszimiláló rétege egy teljesen összefügg

gyrt ad, amelyet sem stcreoma, sem coUenchyma-lécz nem szakít meg;

st kiemelked chlorophyllos bordák sincsenek. A parakeleíkczésnek helye

• .liists I!ol lalirsberichl. ISSl. 207. old.



NÉHÁNY EVONYiMUS PÁRÁJÁNAK HISZTOLOGIAI FEJLDÉSE. 15

nincsen elre kijelölve ; bárhol nic^ldkiillui/ a phcUogen az epidcriniszbül,

amely hosszú ideig megtartja oszlóképességét, mint dipleuricus paraíauibiiiiii.

mely kifelé párat, befelé pedig phellodermát hoz létre.

A felbr sejtjei közül elször csak néhány kezd osztódni, amelyeket

csakhamar követnek a tlük jobbra és balra, de különösen a fölöltük és

alattuk álló sejtek is, ügy hogy a phellogennek megfelelen a felületen is n

hossztengely irányában megnyúlt parafollok láthatók.

Összefoglalva az eddigieket, a fölsorolt Evonyiniis-ok párájára a követ-

kez eredményeket kapjuk :

A phellogen vagy az elsdleges kéreg és az epidermis2bl, vagy tisztán

az epidermiszbl fejldik ki.

A paraléczek kialakulása, illetleg az epidermisznek négy hosszvonalban

való fölrepedése elre kijelölt helyen történik, amelyet már szabad szemmel

is kivehetünk, mert fiatal korban ezen négy helyen világoszöld sávok húzód-

nak végig.

A négy sávnak négy ers coUenchyma-lécz felel meg, amelyben egyes

fajoknál stereida-k húzódnak végig.

Minél nagyobb a stereida-k száma, annál erteljesebbek a paraléczek.

A coUenchyma-iéczek és stereida-k kifejldése alapján az itt tárgyalt

8 Evonymus-t a következ sorrendbe lehet foglalni :

1. E. curopaea : négy ers coUenchymás lécczel és a keresztmetszeten

számos — néha 30 — stereida-val.

2. E. alrapnipuica : négy ers collenchyma-lécz ; a stereida-k száma

kevés, vagy teljesen hiányoznak.

3. E. Biingeana : négy ers collenchyma-lécz ; stereida-k nincsenek.

4. E. latifoliü : négy f- és számos melléklécz ; stereida-k nincsenek.

5. E. japonica: négy igen gyenge, vagy semmi collenchyma-lécz; stercida-k

hiányoznak.

6. E. vcrnicosa : csak négy kiemelked chlophyllos bordával, de sem

collenchyma-lécz, sem stereida-k nem fejldnek ki.

7. E. iiaiia : négynél több chlorophyllos bordával ; mechanikai béren

dezés nincs.

8. E. raílii-inis : a chlorophyllos bordák is hiányoznak.
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Mágocsy-Dietz Sándor: A kender nemének
változása.*

A kender nemének elhatározódására vonatkozó kutatásoknak tudva-

levleg már egész irodalma van, amelynek keretén belül két felfogás áll egy-

mással ellentétben, nevezetesen az egyik a nem meghatározását már a

petesejtben, illetleg a magban gyanítja, a másik a nem meghatározását a

küls befolyások érvényesülésétl teszi függvé. A kérdés megoldására két

módszert követnek, az úgynevezett biológiai és a statisztikai kutatás mód-

szerét.

Fennek az utóbbinak alkalmazásával a múlt évben megjelent értekezé-

semben" kimutattam, hogy a nem elhatározódásra vonatkozó ismereteink még

nem teljesek és hogy a kísérletek csakugyan azt gyaníttatják, hogy a kell

idben ható küls körülmények elhatározólag hatnak.

Minthogy kísérleteimmel még végleges eredményt nem értem el, elhatá-

roztam, hogy vizsgálataimat folytatni fogom, hogy egyrészt legalább gyaní-

tásomat megersítsem, vagy ha lehet, a megfelel magyarázatot megtaláljam,

másrészt, hogy eddigi kísérleteimet az újabb ii odaírni adatok ismerete alapján

újabb kísérletekkel igazoljam. Elhatározásomat az irodalom újabb közlései is

megersítették. Schwerin"' a kétlakú fák nemének változására vonatkozó

példákat ismertetve kiemeli, hogy az Acir SíU-c!iaiini!)n L. egyes npéldáayain

(f. pendula) hím virágok is fejldtek. Ezt a jelenséget rügyvaríáczió-nak

tartja, amely nem a jelenséget feltüntet rügyben keletkezett, hanem csak itt

jutott elször kifejezésre és már elbb volt meg a növényben lappangó álla-

potban.

Ugyancsak Schwerin közli Römer után, hogy Brassóban az

evangélikus leányiskola udvarán két nagy ,S"i7//.v Naiida Andr. harmincz éven

át csak hím virágokat termett, de már hét év óta mind több és több nvirá-

got fejleszt, úgy hogy ha a változás így halad, ugy csakhamar az egész fa

csupán nvirágokat fog teremni. Ez a változás, Römer állítása szerint, a

küls viszonyok minden változása nélkül jött létre, úgy hogy ennek folytán

Schwerin a változás okát még csak nem is sejti. A fa metszése sem

volt jelentékeny ; tudvalevleg a fzfák nemi változásának okát sokan a met-

szésben is keresik.

\' o s z A.'t leginkább S o r a u e r-re 'I't hivatkozva a nem elhatározódását

táplálkozásbeli folyamatokból magyarázza. Nevezetesen szerinte a Schwerin-

* Eladta szerz ,i növénytani szakosztálynak l'JOG. évi dcczeniber Iiil 12-iki

(C.X.XV.) ülésén.

.^ kenderrel végzett tcnvésztcsi kísérletek. Math. és Ternitud. Krtcsit XXIV. k.

145—105. 1.

"' Fr. Gráf v. Schwerin. Geschlechlsveranclcrunn bei diocischen Gchlzcn. Gar-

tcnllora LV. évf. 283—287.
t Zur Gcschlechtsanderung bei Ptlanzcn. Gartenllora LV. évf. 304~3S.

tt Handbuch d. Pílanzenkrankheiten. II. kiaJ. I. k. Berlin, 188G. 103—172 1.
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féle rügyvariáczió létrejötte nem a lappangó tulajdonság megjelenésének,

hanem a rügy megváltozott táplálásának a következménye.

.V brassói tuzfa változásának ugyancsak a megváltozóit táplálkozás az

oka, amennyiben a 30 év óta növeked fa gyökerei a közelben lev kút

vize által nedvesebben tartott talajba jutottak és igy bvebb vagy jobb táp-

lálékhoz jutottak.

S c h \v e r i n-nak és V o s s nak ezek a közlései is hozzájárultak ahhoz,

hogy a kender nemének elhatározódásával kísérletileg tovább foglalkozzam.

A jelen alkalommal a niult 19ut;. évi kisérleteimrl óhajtok beszámolni.

Molliardnak* abból az állításából kiindulva, hogy a gyengébb fény

kedveztlen hatása folytán a porzólevelek termlevelekké való átalakulása

megy végbe és így a nvirágok, vagyis a negyedek szaporodnak, arra birt

rá, hogy az üvegliázakban megismételjem Molliard kísérletét és pedig a

különböz hmérsék számbavehetése végett két különböz hmérsék helyen.

Els sorban az egyetemi növénykert \'iktoria-házaban jó kerti talajba

vetettem el a kendermagokat. A V'iktoria-ház hmérséke nyáron a kísérlet

lefolyása idején átlag 25— .'iO"C. volt.

Az elvetett 1012 magból még virágzás eltt 69S elveszett, mintliogy a

gyengébb világítás és nagy meleg miatt nagyon satnyán fejldtek. A meg-

maradt 314 virágzott és pedig 145 hím és 169 negyed, tehát 4(J'17o/ü hím és

.53 82'Yo n, úgy hogy 100 hímre esik 116'55 n.
A második kísérletet az egyetemi növénykert nagy üvegházában végez-

tem, melynek világítása rosszabb és a hmérséke nyáron át átlag 10— 19"C
Az elvetett 1000 magból kikelt 98S, melybl Ó72 elveszett, 316 virágzott. Ezek

közül 160 hím és 156 n volt, vagyis .50'6.3",'o hím és 49'36''/o n, úgy hogy

100 hímre esik 97'50 n.
Ha most a két kultúrát egybevetem ugy elször is az tnik szembe,

hogy elször a virágzás eltt elveszettek száma közel ugyanaz volt (68-97

és 68'02''/o), másodszor a virágzók száma is közel ugyanaz (31'02 és 31'98''/ü),

ami arra mutat, hogy a kender egyik üvegházban sem találta meg a tenyé-

szésének megfelel kedvez föltételeket.

Már a nem tekintetében jelents az eltérés, nevezetesen a melegebb

üvegházban 100 hímre esik ll(j-5ö n, a hidegebb üvegházban pedig 100

hímre esik 97'50 n. A két kísérlet eredménye közt nagy az eltérés, bár a

100 o", 97'50 $ számok nem ütnek el nagyon az elz szabadban végzett

kísérletemtl," ahol 100 ö', 104-88 9, illetleg 100 cT, 100-13 9 volt. A hi-

degebb üvegházban végzett kísérletemben a kedveztlen eredmény talán annak

is tulajdonítható, hogy a tenyésztésük, ápolásuk hibás volt, a menyiben az

esetleges pusztulás megóvása végett nagyon is szárazon tartattak, ami azután

az elz a száraz homokban végzett kísérleti eredményhez való közeledést

érthetvé tenné. S viszont közel fekv lehet az a gondolat, hogy a szárazság

kedveztlen hatása abban nyilvánul meg, hogy a nk szama csökken, ellen-

ben a hímeké emelkedik.

* Reviic générale de Bot. X. k. 334 1.

••
i. h. 150. 1.

Nüvúnyt.wi Közlemények. 1(K)7. VI. kötet, I. füzet. 2
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A meleg üvegházban végzett kísérletek eredménye megközelíti azt a

számot, melyet Heyer nyert (lOüd', 115-21 $) és amelyet az ismert adatok
egybevetésébl nagy áfalánosságban állapítottam meg (100 o\ 120-43 S), de
alul marad a sérült magvakkal való kísérletem eredményének" (100 cT, 192-30 9),
st alul marad Molliard eredményének (100 hím, 290 n) és ilyképpen nem
ersíti meg teljesen Molliard következtetését. Az eredmény azonban igazolja

azt, hogy a nk szama az üvegház kedveztlen meleg páralelt levegjében
gyarapodott a szabad levegn végzett kísérlet eredményéhez képest. Egybe-
vetve a két üvegházi kísérletet, valúsziníínek keli tartanom, hogy a lenyé-

.szetre kedveztlen körülményt nem az üvegház ro.s.szabb világítása idézte el,
mert hiszen a hideg helyen a hímek száma apadt, hanem a meleg leveg hatá-

sára gyarapodott a nk száma, a mely hatásra már Molliard és Prain
eredményének méltatásában is rámutattam.*'

Végül, hogy a múlt években a szabadban végzett kísérleteimet igazoljam,

még egyszer nagyobb számú maggal végeztem kísérletet a szabadban, a

növénykert meglehetsen sivár, száraz terméketlen és trágyázatlan homokján.
Elvelettem 1906 április 20-án 25 cm. sortávolságban egymástól lOcm.-

nyire, — hogy a növények szabad fejldését biztosíthassam — 5000 magot.
(:bbül virágzott 4002, azaz 80-04<yu és a többi 998 vagy ki nem kelt

vagy még virágzás eltt elpusztult. A virágzottak közül 1954, vagyis 48-82"/o

volt hím, 2040, vagyis 51 -1211/0 volt n, kett pedig a hím és a n egyedek-
tl is eltérést mulatott. A hímek és nk számát egybevetve esik 100 hímre
in4-7 n, ami a múlt évben hasonló körülmények közt végzett kísérletem ered-

ményével (104-88$) teljesen megegyezik jeléül annak, hogy ugyanazon fajta mag-
jaival ugyanazon körülmények közt végzett kísérlet ugyanazt az eredményt adja.

Ebben a kísérletben fejldött két egyed közül az egyik a teljesen kifej-

ldött ni termet és a ni szabású részletvirágzatok daczára hím virágokat

fejlesztett. A másik egyén teljesen ni termete daczára háromféle virágot fej-

lesztett, nevezetesen tiszta hím és tiszta nvírágon kívül még kétivarú virágot

is, úgy hogy ebben a tekintetben megegyezik a tulajdonképeni cönomonöciával.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kétivarú virágok androdynamok
voltak. Ez a két eset is sejteti, valamint az elz kísérleteim és a most vég-

zett kísérleteim is, hogy a kender neme még nem rögzítdött úgy, hogy a

küls körülmények ne változtathatnák meg. Különösen az üvegházi kísérletek

eredményei is táplálják azt a gyanút, hogy a küls tényezknek, körül-

ményeknek a kell idben való hatása alatt alakul ki a kender neme is,

amely gyanúi különben a növények biológiai viszonyai is támogatják. Ezek
az okok késztetnek rá, hogy a kérdésnek kísérletileg való megoldásával még
továbbra is foglalkozzam.

i. li. 102 1.

'•
i. h. li;4 1.



MAGYARORSZÁG KOROXGPÁRVIRÁGAI.

S i m o n k a i Lajos: Ma^} arország Korongpárvirágai.

(Biscutellae Regni Hungarici).

1. niscutdla L. gen. n. 8ÜS. — Korongpárvirág. — I. Secl. ThUispidia

Mp:d. pro genere. Csészéjük nyitott és nem sarkantyús.

1. BíscuIcHlic pcrenncs. {%) Evcii't Koroniipárok. Vadon, önUcnt term

növényeink (Spontaneae.)

g. l/a. Biscutclla lucida DC. syst. II. (1821) 414. — Fénycslevdü Koroug-

párvirág. [B. didyma L. spec. ed. 1. (1753) (J53, — e.\ minori parte ;
—

nam Illc Biscutellam Lievigatam L. mant. aliasque species, — e.xempli gratia

Bisciileltin apidam L. nianf. II. 254. (E.\ ipso Auctore ; confer 1. c. L.

mant. II. 254.) confusit, et anno 175.'i sub. Biscutellam didyniani ).., etquidcm

O annuam, pertractavit.J

Biscutclla didyuia L. I. c. fajgyiíjtö növénynév, — talán eléggé ki

sem eszelhet, nem tudliató hogy mit értett Linné tulajdonkép alatta,

mert egynyárinak O jelzi : de a Biscutclla lacvigata L. 1. c, a melyrl azt

Írja, hogy : xsilicitlis glabris, fuliis lanceolatis scnatis : caulis pcdalis, fcre

totiis aphyllus laevis, superne corymboso-ramosus. Habitat in Itália. 0«,
noha tudásunk szerint ével, már érthetbb növényfaj vagyis hihetleg fkép ez

a B. lucida DC. syst. II. (1821) 414. — |B. laevigata ft)
glabra Gaud. helv. IV.

(1829) 235.]. Helyesebben mégis B. lucida C.-nak nevezend. A Biscutclla

/íi'i^a/l.inné-féleleirásanem illik arra, a mi meztelen szárú éslevel növényünkre,

a melyet a Bucsecsen, nemcsak én szedtem 1883 aug. 30-án virágosán és

érett terméssel, — hanem pár évvel késbb, július havában Ür. I) e g e n

Árpád is szedett. Nem illik azért, mert a mi bucsecsi növényünk ével (4)

;

azután a mi egészen meztelen szárú és level bucsecsi növényünk virágzáskor

csak 1 deciméter, késbb lesz 2 decimeternyi, — de sohasincs »caulis pcdalis-a.«.

Azért sem illik a mi jelzett növényünkre a Linné diagnózisa, mert a mi bucsecsi

növényünk levele nem 'ilanceolatus^, hanem /a/iíV.:*tí5 (fólia obovato-spathulata).

A Biscutclla lucida DC, (a melyet Déltirolból és Itáliából több helyrl vizsgál-

tam) nyugatibb vidéki, lándzsás (foliis lanceolatis) és legalább élén pillásan

szrös levelii fajvaltozata annak a mi keletvidéki meztelen level és szárú

növényünknek, amelyet itt a következ néven ismertetek:

l/'b. B. Bucsecsi Simk. Bucsecsi Korongpár. — Perennis, — non

annua, ut B. laevigata L. mant. II. (1771) 255. — , caule 1—2 dec. alto

;

fólia brevia, spathulata glabra ; caulis totaque stirps lucido-glabra. Stirps e

grege B. lacvigatue L. Habitat in aridis calcareis alpis Bucsccs, ju.xta oppi-

dum Brassó. Junior, in mense julio vi.x / dec. alta, in autumno íructiticans

usque 2 dec. alta. — Videtur stirps Biscutellae lucidae DC orientális.

1/c. Biscutella longifolia Vill. hist. plánt, dauph. III. (1789) 305. —
|B. alsatica Jord. diagn. d'esp. nouv. 1 p. 300|. — Hosszaslcvelü Korongvár.

Nehéz volna minden synonymját ide iktatni, — de annyit meg lehet

róla jegyezni, hogy ez az apró göcsörtöktöl mentes, vagyis egészen sima korong-

párú (fructibus penitus laevibus) alakja az a/ui'iu göcsörtös termés, és

2'
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c soraimban alább jellemzett BiscntcUa saxalilis Schleich. in Gaud. fi. helv
;

DC. syn. (1806) 377. — Baumgarten en. II. 248. — czím növénytipusnak.

Nálunk csupán Vasmígyc nyugati tájain terem, ott az aiis~lriai Wech-

SíZ-hegy felé (! Piers exs). — Többi ilyes termet Bisciiielláink, a Bisciilella

saxalilis-hoz való növényfajzatok s a következ fajta alá sorolandók.

l,d. B. Síi.míilis DC. syn. (1800) 377. — Érdesed Korongpár. — \B.

moUis LoiS. notic. (ISlO) 1G8. ~ B. saibra KoCH. syn. III. (1857.) 02.

pro var. Biscutellae laevigatae. — B. Jacvigala var. trachycarpa BoRB. in

öbz. 1893 p. 300; B o r b. Balaton llórája (l'JOO) 393. — B. didytna L, spec.

1. c. e.x parte ?| Levele srn és elég puhán pelyhesed, st élén sertésen

is szrös, miként a Biscuiella longifoUa levele ; valamint szára és virágzat!

részei is borzasak : de korongparjai crdcsel;, aprón szemölcsösek, és nem

simák. (Foliorum indumento, habituque, necnon hirsutie caulis inllorestiae-

que Bisculdlae lougifoUin' penitus similis, — sed fructibus non glabris, ver

niinute Itibercidalo scabris.)

Ezt a növényfajzatot hazánk pannóniai részén (Budapest, Csikihegyek,

Nagykovácsi, Szentivány, Keszthely etc.) srn lelhetjük, és a mészkhegy-

ség napos szirtjein felterjed az a rj^ folyó mellékén egészen a Magas-Tátráig,

onnan pedig Szádellöig : láttam //i';V.7//í's/;7íí/ó' mellékéri is. Egyébiránt Erdély

nórájának Biscuiella laevigata-]a, meg B. saxaiilis-& is, javarészt ide tartozik,

llabitat in Hungária pannonica et ab inde, u^que finem niontosam

Tatrac : item in Carpathis Transilvaniensibus [SlMK. Erd. Dór. (1886) 100].

l/e. Biscuiella seiicarpa Simk. - Serléslermésü Korongpárvirúg. Levelének

és szárának meze olyan mint a Biscuiella saxaiilis é, — de korongpár termései

nem aprón göcsörtösek, — hanem aprón seriés niczüek. Terem Budapest mellett

a Gellérihegyeii, valamint a Sashegyen. Szedtem ott 1871. április—május havaiban.

[Dignoscitur haec stirps a Biscuteila saxatili DC, — quae caeterum

indumento caulis foliorumque, necnon frucluiim magniiudine, nostrae stirpis

simillima-, fruciibus breviter seiulosis. Habitat in apricis calcareis ad Budapest.]

l/L Biscuiella alpestris W. K. pl. rar. hung. III. (1807) tab. 228. pag.

253. — |B. laevigata var. macrocarpa KocH. syn 1. (1837) 71, — ex

specimibus Tiroli lectis], — Havasi Korongpárvirág.

Korongpár termései meztelenek, másfélszer akkorák, mint az elz faj-

váUozatokéi. Szára alant felé gyéresen sertés ; zöld tlerelei bven sertések.

Latin nyelven jellégzék \V a 1 d s t e i n - K i t a i b c 1 1. c. Terem (habitat) a

Babaliegyen Liptóban (Bartal exs !) a Magas-Tátra keleti meszes havasaljain,

a l'aixtisztás, a Vaskapu, a Tátraházi-völgykatlan (Drechselhauschen) s a

Bélái-nyereg köves helyein ; Brassó mellett a Kisfüggkövön, a Csukáson,

Bucsecsen és a Királykövün, valamint a Biscuiella saxalilis DC. termhelyei

felett, a Domugled magasabb tájain ; de eredeti lelhelye Horvátországban van,

ahol a Velebit hegységen sok-sok helyütt közönséges.

§. -. Biscutellae anmtae. (O) Egynyári Korongpárok. Apud nossolum cultae

in hortis botanicis. Nálunk csupán botanikai kertekben kultivált növényfajok.

2. Biscuiella Coluninae. Ten. prodf. neap. X.\.X\T11. |B. ciiiata DC.) —
Mediterrán növényfaj. (Stirps mediterranea, a Hispánia usque ad insulam
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Crclam spontc vigcns|. Szedtem a Budapesti L\^ycliini bolanikiii Lrii egy.

évesek kultúrájából.

'A. Bisciitella apula. 1,, mant. II. (1771) 254. A biidapcsli cgyclcint hnla-

uikai kertben, kultiválva. Itália mediterrán növényfaja.

4. Bisculetla tyrata L. mant. II. (1771) 254. (B. rapluuiifotiu F o i r.)

Ilabitat sponte e.\ L i n n é 1. c. in Hispánia et .Sicilia. Mediterrán növényfaj-

Kultiválva volt 1874-ben a budapesti etíveteini botanikai kertben.

II. Seet. Jiindraba Mkdicu.S pro genere. Csészéjük a pártát szúron.i;va

körülfogó és sarkantyús aljú. — Sarl;antyús korongpárok.

5. Bisentetta ciehoriifotia Lois not. (1810) 167. -- |B. hispida DC
dissert. nro. 3. tab. 1 (1811). — B, dilatata Vis. stirp. dalm. 14. |. Cr.it:oria

levelii Korongpárvirág.

Szara és levele horxas, — termetében pedig igen változó. Csészíje és

meztelen korongpárjai eléggé jellegzik. Porton- mellett a Szent-Márk zátony-

szigetén szedem. — de a Horvát és Dalmát tengerpart mellékén is sok helyt

lionos I Egynyári : O.

6. Biseutella anrieidata L. .spec. cd. I. (1753) 652. Fiilescsé.r,éjií

Korongpár. Délfrancziaországnak és Délitaliának növényhonosa (Habitat in

Itália, Galloprovincia Linné 1. c). — Szépen kifejldik, st hasznaveliet

korongpárokat is fejleszt Budapest 'Egyetemi bntauikai kertjében<i. Egynyári O.

Tuzson János: Növényi eredet ál-növénykövület.

Évekkel ezeltt kaptam meghatározásra egy kszén-darabot, amelyet

Nógrád-Berczelen találtak, pinczeásás alkalmával. A kövület mintegy 2 ni

mélységben volt, az ottani alsó mediterrán korú homokban.

A széndarab (8. kép) körtealakú, ló cm hosszú, 5 cm széles. I'elü-

Icte egymás mellé illeszked, többé-kevésbbé szabályos 3—6 szög lapocs-

kákkal van borítva, amelyek mindegyikének közepén egy kis korong- vagy

lencsealakú bemélyedés, helyenként kiemelkedés látható. Ezt a pajzsocs-

kákkal határolt felületét a széndarabnak 1 cm vastag küls szénréteg borította.

Az 1. képen a küls rétegnek már csak egy kis része látható, a többi a

széndarabról lassanként lepattogzott, eredetileg azonban, amikor azt kézhez

kaptam, a küls szénburok is majdnem az egész felületen megvolt. Ez a

réteg az említett szögletes pajzsocskáknak megfelelen be van repedezve és

így apró, 3—6 oldalú oszlopocskák alakjában hullik szét. Minden ily osz-

lopocska alsó lapjának közepén szintén fölismerhetk a fennebb említett

lencseformájú apró alakok.

Az egész képzdmény tiszta, tömör kszén ; kitnen ég és bven fej-

leszthet belle a világitógáz. Felületén semminem szárnak vagy kocsany-

nak nyoma nincs, hanem az említett sokszögletes pajzsocskák köröskörül

egyformán borítják. Ezek nagysága azonban változó, még pedig a két csúcson

apróbbak, a kissé lapos kszén-darab hosszanti élén pedig szkebbek, hossz-

irányban nyúltak.
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Els pillantásra a széndarab egész alakja valamely termést vagy i;uniót

sejtet. Hasonló alakú fosszilis képzdmények leírásával tényleg találkozunk

is (pl. a BrachyphyUum insigiie Heer, és bizonyos tekintetben a Lcpidoslrohiis

termések), st a most él CvcadL'a-k, Conifera-k és .4ri;i\í-k termése is

kísérletbe hoznák a felületes meghatározót., annál is inkább, mert széndarabbal

8. kép.

és így tehát növényi maradvanynyal van dolgunk. Behatóbb megvizsgálás

után arra az eredményre jutottam, hogy daczára az analógiáknak, kövületünk

termés nem lehet, a további megliatározást azonban elhalasztottam, amíg alkal-

mam lesz azt nagyobb palaeobotanikai gyjteményben újból megkisérleni.

Ez az alkalom tavaly nyílt meg,

amidn a berlini geológiai intézet és

bányászati akadémia gyjteményét tekint-

hettem meg, amelyben a P o t o n i é .gyj-

tései révén éppen a kszén keletkezésével

kapcsolatos kérdésekhez igen szép sorozat

van meg. Ezenkívül pedig az álkövületek-

nek is gazdag sorozata található e gyjte-

ményben. A berezeli széndarab mibenlétét

e kett alapján sikerült is minden két-

séget kizárólag megállapítanom, amiben

P t n í é tanár és G o t h a n asszisztens

a legszívesebben kezemre jártak.

A berlini álkövületek közül való az a margateke, a melyet ott leraj-

zolva, a 9. sz. képen mutatok be. Ez Nietlebenbl származik (Halle a. d.

Saale mellett). Keletkezése úgy magyarázható, hogy amikor még plasztikus

agyag volt, száradásnak volt kitéve, minek következtében felülete össze-

vissza repedezett, éppen úgy, amint az nagyban, az ersen kiszáradó

agyagtalajon tapasztalható. E repedések oldalt összeérve sokszög oszlopokra

9. kép.
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osztották íi tclcc küls rótcgét, egy bizon^yos mélységben azonban a kerület

irányában is repeilezés állt be Az ennek következtében elváló oszlopocskák

végül már csak egy-egy, közepükön megmaradó csapocska által álltak a teke

belsejével összefüggésben. A csapok azután eltöredeztek, és nyomuk kerekded,

központi mélyedések és kiemelkedések alakjában maradt meg. A küls agyag-

réteg befelé hatoló repedései következtében, a bels agyagtekének felületén

is sokszöglet terecskck alakultak ; a csapocskák helyei pedig ezek közepe

tájára esve, apró magvacskák vagy köldökszer képzdmények alakját

utánozzák.

Ugyanez az eset fordul el a berezeli széndarabon is, amely tehát

szintén álkövület. A képzdmény létrejötte teljesen összhangban áll azzal, a

mit a kszén keletkezésérl ismerünk és amit a F o t o n i é ezirányü gyüj-

teménysorozata igen kimeríten bizonyít.

A kszéntelepek anyagát ugyanis eredetileg vízben szétázott, plasztikus

anyag képezte, mely a karbonkori vagy késbbi korszakok dús növényzeté-

nek víz alá jutó, mállott, ú. n. »sapropel«-anyagából állt. A széntelepek eme

autochton keletkezési módja mindenesetre a legtúlnyomóbb.

A berezeli széndarab is vízben átázott s teljesen plasztikus anyag,

még pedig, amint a mikroszkópi vizsgálat alkalmával meggyzdtem, vala-

mely Conifera fájának víztl teljesen átitatott darabja volt. Ez a víztl ide-oda

sodortatva hosszúkás gömbölyded alakot nyert és ily állapotban került az

illet mediterrán kör homokrétegbe, ahol — bizonyára a víz visszahúzó-

dása következtében — száradásnak volt kitéve. Hogy az egész darab a neve-

zett homokban száradt meg és alakult szilárdt kszénné, azt abból lehet követ-

keztetni, hogy a kiásás alkalmával azon a megrepedezett küls réteg darab-

jai is mind rajta voltak, pedig ezek azután, vizsgálat közben rendkívül könnyen

pattogtak le. így tehát szilárd állapotában a széndarab nem lehetett görgctés-

nek kitéve, mert különben már aközben lepattogott volna a küls rétege.

A leirt széndarab igen érdekes példája az álkövületeknek, különösen

azért, mert szén, amely körülmény könnyen félrevezetheti a meghatározót.

Ezen a réven tényleg be is jutott a fosszilis növények irodalmába egy igen

gyans növényfaj, még pedig az Ust-Ballei-ból, Szibéria jurájából származó

BrachyphyUum insigiie Heer. Ez ugyanis olyan, terméseknek nézett maradvá-

nyokra van alapítva, amelyek bizonyára egyebek, mint a niinel; azokat

Heer tartotta. A rajzból kivehetleg (1. Z i 1 1 e 1 - S c h e n k, I'aláophytologie,

p. 300 Fig. 207) nagyon valíjszín, hogy azok hasonló körülmények folytán

jöttek létre, mint a berezeli szénteke és így szintén alkövületek. Heer meg-

határozását különben az is kétségessé teszi, hogy a rajzon, a termések közepe

táján át vont vonal szerint, a lerajzolt alakok több kövület darab összeillesz-

tése által kerültek ki.

A leírtak alapján a BnuiiypliyUum insigne-í&}l a fosszilis növények között

igen kétesnek vélem, ami különösen azért bir jelentséggel, mert Heer a

DracJiypliyUnin nemet e termések alapjain sorozta a Taxodieae-\\iz.
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Hollós László: Két érdekes növénykárosító
gomba Kecskemétrl.*

A paradicsom {Solamiin Lycnpcrsicum TouRN., Lycnpersictim csailen-

Inin MiLL.) levelein Kecskeméten 1905-ben nagy mértékben lépett fel a Sep-

toiia Lycopcisici SpEG. (Fungi Argentini, Pug. W. n. 280. — Saccardo, Syll.

l'^ung. III. p. 535.) gomba, mely Argetiniából ismeretes. Kecskemélen a M-
kertben, a .Széktó felé egy zöldség-telepen, a Kis-Nyir mellett, Szikrában,

Nagy-Krösön bségesen találtam. A megtámadott levelek augusztus vége felé

elhervadtak, megbarnultak, majd helyenként kifakultak s a gomba apró, pont-

szer, fekete terméstokjaival lettek elárasztva. A leveleknek korai elhervadása

folytán a termés csekély lett, sok helyen éretlen maradt, mi által a gomba
Kecskeméten, ahol sok paradicsomot termelnek, érzékeny kárt okozott.

Az irodalomban nem találtam, hogy a Seploria Lycopersici Speg. Argen-

linián kívül máshonnan ismeretes volna.

Ugyancsak 1905-ben Kecskeméten a Mkertben a sárgadinye (Ciicumis

Meló L.) levelei augusztus vége felé elhervadtak. A leveleken két faj gombát

találtam. Az egyik a Phyllosticia CuciirbUaceanim Sacc. (Syll. Fung. III.

p. 52.), mely a tök levelérl Olasz-, Franczia- és Németországból ismeretes.

A másik a Pcronospora Ctibensis Berk. et CuRT. (Cuban Fungi n. 640. —
Saccíirdo, Syll, Fung. \'II. p. 261.), mely tökfélék levelérl Cuba szigetérl

van leirva. A Kecskeméten talált gomba a Gubából leírttal a legapróbb rész-

letekben teljesen egyez.

A paradicsom levelein term Seploria Lycopersici Speg. és a sárga-

dinye levelein él Peronospora ctihensis Berk. et CuRT., Amerikából ismeretes

gombáknak hazánkban való elfordulása érdekes jelenség.

* Elterjesztette M á g o c s y-D iotzSándor a növénytani szakosztálynak 1907.

évi február 13-án tartott ülésen. .'\ szerz említette Pcrotiospora Ctihensis B. et C. R o s-

t o \v z e w szerint (Beitr. zur Kenntniss der Peronosporeen. Flóra 1903. 92. kötet,

4 füzet, sub Pscudopcroiiospora Cnbcnsis [B. et C] Rostowz.l 1902. évben az orosz-

országi Tiver tartományban is fellépett ugorkalevcieken. Hazánkban L i n h a r t

említi (.A. dinnye és ugorka állisztharmatbetegsége hazánkban. Kisérletügyi Köz-
lemények \'ll. 1904. 306.) a törökbecsei és zentai veteményekrl. Ugyanerrl a

Nuvt. Kuzl. is említést tesz III. évf. 191. oldalán is. Ausztriából Hecke konstatálta.

(Ueber das Auftreten von Plasiiwpara Cithensis Hump. in Oesterreich, Zeítschr. für das

landw. Vcisuchswesen in Oesterreich 1904.) Linhart, az orsz.ág különböz vidékeri

nyervén már értesítést a betegség terjedésérl, ellene 1 — 1'l>"(i-os bordói lével való

permetezést ajánl. (Id, m 307. oldal.) Szerit.
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Pro dán Gyula: Három kleistokarp moha hazai elterje-

dcsérl."

Hazánk több pontján tett kirándulásaimon már igen korán tavaszszal

több kis mohocskára akadtam, melyek a Biyineae Clcisíoci.upi tribusának

Phascaccae család képviselinek bizonyultak. Ezek az Acauíon miiticiiin (Bryol.

ciir.), Acaulon triqnetnim (Spruce) C. MOller és a Phascum cuspidatnm

SCHREB.

Ritkaságuknál fogva a két els érdemel nagyobb figyelmet, miért is

ezeknek termhelyeit részletezni fogom.

\. Acaidoii miiticuni (Biyol. enr.) Ezen rügykép gyepekben fellép kétlaki

kis moha tekns, fedelékcs leveleirl, valamint felálló (AííUiIoii triqiicli iiin

toknyele ívesen meggörbült) rövid nyel és a leveleibl ki nem emelked tokocs-

kájáról könnyen felismerhet.

Ezen mohocska hazai elterjedésérl Hazslinszky nyújt útbaigazítást

mvében a következ adatokat találjuk : >Pozsony m. (Bolla), Xemes-I'od-

hrágy m. (Holby), Budapesten a Jánoshegyen (Borbás), Nagyvárad környékén

(Simkovics), Erdélyben : Nagyszeben és Brassó vidékén (Schur 450<S. sz.).

Hosszúaszó m. (Barth) és Déván (Pétcrfi).'

Ezen szórványos adatok után azt hiszem nem lesz érdektelen, ha a

magam gyjtése alapján az Acaitlon mulicum újabb termhelyeit a követ-

kezkben állítom össze :

Hevestiicgyébcn : Eger: a) Nagyeged alatt lev kút felé vezet úton.

b) Kocsvölgyébcn árkok mentén és szántóföldek szélein tömegcsen. cí A vasút

menti réteken.

Felncmelcii a Pirittyóra vezet út mellett.

Bükkben a vöröski és löki völgyben részben halmokon, részben vakond-

túrásokon.

Továbbá láttam Kistálya, Maklár, Füzesabony és Bakta falvak határában.

Borsodmegyében : Monosbélen és Miskolczon szántóföldek szélein.

Kolozsmegyében : Kolozsvárt és Apahidán a vasúti állomással szemben

lev dombokon.

Az Acaiduii uiuticuin említett termhelyei nagyobbára homokos és

agyagos talajnemek.

Társmohai különbözk, némely helyen a Brynm argcntnni keveredik

közéje, mas helyen a Poltia Iruncala-val társul.

2. Acaidon Iriqnelrutn (Spruce) C. MüUer, melyrl 'iyrlYy István érte-

kezett, — termhelyeit a következkben állította össze : Budapest, Magas-

Tátra, Déva, Kolozsvár és Makó. Magam a következ helyeken találtam :

Hevesmegyében: Eger; a) Nagyeged felé vezet úton. Nagyeged a

messzelátónál (500 m). b) Ostoros felé vezet úton.

Borsodmegyében : Miskolcz környékén.

* Elterjesztette S c h i I b e r s zk y Károly a növénytani szakosztálynak 1008.

évi október 10-én tartott ülésén.
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A'ulozsiiu'gyctitn : Apahidan a vasúti állomással szemben lev dom-

bokon.

Az Acdiíloit triquiiiiiin talajneme nagyjában megegyezik az Acanloii

ninticum-ó.\-i\\. Táismoha : a í'oiiia inmcaia.

Hátra van még a Phasciiin cuspidalnin, melyrl csak annyit jegyzek

meg, hogy az elbb említett két mohocska elterjedési területén Pollia-VkaX

vegyest mindeni.Ut megtaláltam.

IRODALMI ISMERTET.

F. Pax : Biilnigc -^ur fossilcn Flóra dcr Karpaíhcu. Separatabdruck

aus Englcr's Botanischen Jahrbüchern XXXVIII. Bd. 3. Hcft 10O6. Seifc 272—

321 Tafel III. u. IV.

Ez a terjedelmes munka, P a .x breslaui professzor tollából, ismét a magyar

told, a K'árpátok lánczolatának fosszilis növénymaradványaival foglalkozik

behatóan. Az I. rész az erdélyi FcU-k szénrétegeit tárgyalja. A lelhely

jellemzése, az eddigi irodalom ismertetése, továbbá a kövületek megtartásának,

állapotának rajza után részletesen tárgyalja szerz az eddig ismert fajokat.

Táblázatban állítja össze Herbich 1884-ben, Staub 1884, 1887 és 1891-

ben, O e b b e k c-B 1 a n eke n h r n 19ül-ben és szerz lOOG-ban meghatáro-

zott fajait. Ezek kritikai megrostálása után összeállítja a biztosnak vehet

fajokat a következ sorban: 1. Hypnuiii adttnctim Hedw. — 2. Tliuidium

liiDidiisciiinm (llEDW.) Bk. IlT Scil. — 3. Piitus PiiiiüHo Haencke. — 4. Piiiiis

Ci-inhia L. — 5. Picfa excdsa (Lam.) Link. — 0. Spargütiiiim affine ScilNlZL.

— 7. Pi>Uinuigiiou pradongiis WuLF. — 8. P. pusiUus L. — 9. Eriophorum

vaginuliim L. — 10. Cairx .Spec. — 11. Cyperocaipiis unciiuiliis Pax. nov.

spec. — (? Sí-iipus hu-iií^liis L. — Ciurx Goodcnonghü Gav.) — 12. Ln^iila

pilosa (L.) WlLLD. — 13. Tofuidia calycnlata (L.) Wahlenb. — 14. Salix

myrtiUoidcs L. — 15. Bclida nana L. — 16. B. verrucosa EllRll. — 17. Alnits

viridis De. — 18. .4. gliitiuosa (L.) Gartn. — 19. Polygoniim iiiinns HUDS.

— 20. SL-lcraiülnis sp. — 21. Xupliür putniliiin Sm. — 22. Ccratophylltim

demersiim L. -- 23. Diyas oclopetaJa L. — 24. Rubiis Idaeus L. — 25. Oenantbc

aqiiatica (L.) LaM. — 2ü. Penccdannin oreoseliiiiim (L.) MöNCtl. — 27. Vacci-

iiimn idiginosnin L. (? Oxycocciis L.) - 28. Calinm paliislrf L. — 29. G.

idiginosum L.

Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 11., 10,, 11., 12., 15—20., 24, 25., 2G. számú

fajok szerz fölfedezései, melyek által az eddig ismert biztos fajok számát

megkétszerezte.

hm\ a fosszilis Hóra korát illet' Herbich interglaczialisnak. Staub

g 1 ac z i a 1 i s-nak tekintette azt. Szerz tekintetbe véve azt, hogy a teleki fosszilis

nóra tagjai mind (az új Vypcrocaipus t kivéve) a mai flórában is élnek, de

sohasem egy formáczió tagjai, továbbá, hogy a fosszilis fajok sora _
olyan ele-

meket foglal össze, melyek Közép-Európában részben glaczialis, részben inter-
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gluczialisak, beható líritika után arra az eredményre jut, hot;y a Icleki glaczi-

alis núra akkor elt, mikor a hegység elglecseresedése visszahúzódott és a

klímaviszonyok megengedték a melegkedvel fajok benyomulását a hekiszto-

therma növénytakaróba. A szén lerakodása tehát a glaczialis periódus végével,

a száraz-meleg idszakba való átmenetkor történhetett.

Tekintetbe véve azonban azt, hogy a kövületek nem mind elsdleges,

hanem egy részük másodlagos fekvhelyen van, s különböz magassági zónához

tartozik, szerz azon eredményre jut, hogy 1. a feleki fosszilis vegetáczió az

akkori, a fenyhatárhoz közeli, hegyi régióhoz tartozott, s glaczialis ; 2. A

maradványok kétféle eredetek: a) a helyben élt vízi Hóra éger, nyír és

fenyvel, amelyek a szénképzdés fanyagai ; h) tipikus glaczialis flóra, amely

másodlagos fekvés, s akkoriban legalább 400 méterrel magasabban zöldéit,

mint az akkori ott lev tó ; 3. A feleki Oltvölgy a jogkorszak tetpontján a

maihoz képest csekély hmérséksülyedést szenvedhetett ; 4. A glaczialis tlóra a

meleg-szárazabb periódus kezdetén kihalt.

A munka II. része a fels Vágvölgycnek tufalerakódasaival foglalkozik,

s szorosan csatlakozik szerz a gánóczi tufáról szóló e lapban tavaly (1005.

52. old.) megjelent dolgozatához. Sorra veszi Lucski, Fehérpatak, Rojkov

lelhelyeit.

1. Lucski.

a) A Lucski megetti kbányában Polypodium vnlgaic L., Graininca vagy

Cypcracea levelek, SaU.v Capica L., Salix iiicana ScuR., Bcliila rrrrncosa

Ehrh., Quercus sessiliflora Sm., Cotoneaster iomcnlosa Lindb., Cralaegiis moiio-

gyna Jaco., Aslragaliis hamosus L.. Culinus Coggygria ScOP., Acer Pseitdo-

Plalanus L., Rhamuus Fiaugula L., Fraxiniis cxcehior L.

b) Ugyanezen dombon az úttól keletre es kbányában szerz a követ-

kezket találta; Picea cxceha (LaM.) Link., Graminca, Cyprcracea levelek,

Salix Capreu L., Coiyliis Avellaiia L., fjliuus Fr. campeslris L., Riibus

tomenlosiis Borhs., Acer Fscudo-Plat.uins L., Rliaiiiiius Fiaugula L., Fnixi-

Hus cxcehior L.

c) Tufalerakódás a templomnál : Picca exccha (Lam.) LlNK. jellemzen

gyakori, Salix Caprca L., Salix aurita L , Corylus Avellana L., Ulmus

campeslris L., Acer Pseudo-Platanus L., Rhamnus Frangiila L., Coruus san-

guiiiea L., Fraxiuus execlsiur L., Louieera alpigcua L., Tussilago Farfara L.

Igen fontos ezek között a Louieeru alpigeua L., manap a Kárpátok flórájából

hiányzó növény.

d) A falu eltti mésztufában : Corylus Avellana L., Cypcracea és Gra-

minca levelek, Carex rhizoma, Couvallaria majallis L., Pruiius spiuosa L.,

Fraxinns cxcehior L.

e) Diatoma-leletek : Cyinbella prostrala (Berk.) Ralfs., Achuanlhes

niinnlissima KüTZ., GomphoKcma constrictuin EllRH. ; Cyinbella cistnla (Hempr.)

KiRCHN. ; Nitschia amphioxys KüTZ ; Cocconeis cominunis Heib. ; Diatoinc

vulgare RORY, Fragilaria inutabilis (S.\l.) Grun., Navieula sp. Ezek mind a

templom melletti tufalerakód isból valók ; a falu eltti és mellcti leletek di-

atomamentesek.
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2. Fclurpalak.

Itt a következ fossziliákat találta a szerz: Határozatlan inkrusztált
moszals:álak

: Oramhu-a, Cypeiacca levelek; Salix cincreaL., Salix aiirila L.,
Aluus incana (L.) De, Fagiis silvalica L., Ribcs alpiuum L., Acer Pseiido-
Phitauus L., Fraxiuus cxcehiorL., Pctasiles albits (L.), Gaertn. Szerz szerint
a bükk által jellemzett fosszilis tlóra reczens. P a x aszisztense, L i n g e 1 s-

heim feldolgozta diatomák szintén e mellett vallanak. Elfordul az Achnan-
thes cxilis KüTZ.

; CymbcUa caespitosa (KüTZ) SCHÜTT ; C. cistiila (Hempr.)
KlRCHN., C. cymbiformis (k'Olz) BréT. ; Diatoma clongatnm Ac, D. hiemale
(Heib.) KüTZ.

;
Fragthuiu nuitabilis (Sm.) Grun., Gomphonema consírictiim

Ehrb., Mcridion ciiciihuv Agl., Xilzschia aiigiistata (W. Sm.) Eyferth
;

Syiiedra lanceolata KüTZ ; Tclracydits rhomboidetis Lingelsh. Ez utóbbi új
faj, melyet szerzje Lingelsheim részletesen leir és lerajzol.

3. Rojkov Kralovún mellett.

.Szerz gyjtötte kövületek: Conocephalns eonieiis (L.i Du.M., Picea
excelsü (Lam.) Link., fszer levelek, Populiií tremnla L., Betula vernicosa
Ehrh. vagy pubescens Ehrh., Coryhis avellana L., Onereiis sessilijlora Sm.,
iliiiiis monlana WlTH., Mespilns Oxyacantha (L.) Gartn., Acer Pseudo-
Plataiins L., Tilia eordifoUa Scop., Fraxiiius exeehior L.

Feltn szerz azon eredménye, hogy az itteni fosszilis flórában a tölgy-
flóra a fenyrégió növényeivel közös szintben él.

Ezek után szerz rátér két új magyarországi fosszilia részletes leírására.

Ezek egyike a Piiius traussylvaniea Fax nov. sp., melyet Erdélyben, Segesvár
melletti fiatal harmadkorban gyjtött Kimakovicz. Másika a Palmoxylon
H 1 1

1
d e b r a n d t i i Pa.x et Lingelsheim nov. sp. Ezt a pálmatörzset szintén

Kimakovicz gyjtötte Khalom harmadkorú rétegeiben. Ez az els biztos

Plmoxy/on-\e\et Magyarországból, s így nagy növényföldrajzi fontossággal bir.

Szerz behatóan összehasonlítja anatómiai szerkezetét az eddigi összes ismert

Falinoxylniiok-ka\, és két táblán 8 ábrában rajzolja le szerkezetét. Egy ábra

jut a Telracyehís rhoiiiboideiis LiNGELSH.-nek és kett a Cyperocarpus iinci-

natiis Pax termésének.

A munkában több becses zoopaleontologiai lelet és vonatkozás is van.

Szabó Zoltán.

Varga Sándor : Gnmör vármegye ziizmójlúrajának oikalogiai viszo

iiyai. (Kolozsvár, l'JOü. 1—24 p.)

H a z sl i n s z ky-nak, ki többek közt a lichenologia terén is nagy
érdemeket szerzett, de még inkább lelkes tanítványának, Lojka Hugó-nak
halálával a magyar lichenologia árván maradt ; még pedig olyannyira, hogy
az azóta eltelt 20 év alatt valami jelents dolgozat ezen a téren nem is

jelent m.eg. Ma ott állunk, hogy a magyar botanikusok elég szép számú cso-

portjában egy sincs, aki a zuzmókkal csak valamelyest is behatóbban foglalkoz-

nék
! — Pediu a lichenologia, melyrl IC r e m p e 1 h u b e r is elmondta s joggal

elmondhatom én is: »Ist ein Stúdium, das mir in frohen Tagén so manche
Stunde verschönt, in trüben Tagén Trost und Erheiterung gewáhrt«, az a
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vonzó ága a botanikának, mely megérdemelné, hogy hazánkban is mvel-

tessék, annyival is inkább, mivel ezen a téren még sok szép eredmény koro-

názhatja a fáradozást.

Ez alkalommal Varga Sándor értekezését van szerencsém be-

mutatni. Az eddigi lichenologusokkal szemben, kik pusztán az adatgyjtéssel

foglalkoztak, ez a dolgozat összefoglalóbb czélt tzött ki magának, t. i. : -amaz

életviszonyokat, melyek közepette a zuzmók megjelennek, nemkülönben azokat

a oikologiai tényezket, amelyek életviszonyaikra, elfordulásukra els sorban

iráiiyítólag hatnak', röviden feltüntetni.

Az 1. fejezetben : .4 zuzmóflóra kialakiihlsának kedvez éhijiilé/eh'i

czimen tárgyalja Gömör vármegyének orographiai viszonyait, erdségeit,

melyek annyira kedvezk a zuzmók tenyészetére, hogy szerz két nyáron at

80 genus keretén belül 300 fajt és 90 fajváltozatot gyjtött.

A 2. fejezetben : Megjdencsiik a tívmi-szctben czim alatt a zuzmók

ketts természetérc rámutatva az algák és gombák együttélését vázolja,

továbbá feltünteti a zuzmóknak azt a tevékenységét, amelylyel a növényi

tenyészetre különben alkalmatlan subslratumot erre alkalmassá teszik s a

melylyel -az chi clüliarczosai« elnevezésre lettek érdemesekké. \'égül bemutatja

hogy Gömörmegyében függleges irányban, felülrl lefelé milyen elterjedést

mutatnak a zuzmók.

A 3. fejezetben ; Eloszhisnkaf irányiU'i oikologiai tényczi'ik sorában hét

tényezt sorol fel; ezek. /. a fény, 2. a leveg, 3. nedvesség: a leveg

púralellsége, 4. hmérsék (hideg, meleg), 5. a talaj geológiai viszonyai,

6. a növényvilág fohionos eletkiizdehne, 7. az emberi kultiira.

1. h fény tekintetében Z u k a 1-lal két csoportba osztja a zuzmókat:

nagyobb csoport a fénykedvelök, kisebb csoport az árnyékkedvelk. Megfigye-

lései alapján közli is a megfelel fajokat. Az erdkben él zuzmók ismét a

fák lombjának fényt átereszt képessége szerint osztályozhatók. Warming
szerint a sorozat a következ : fenyves, bükkös, lölgyes, nyires. Felsorolja a

fenyvesekre és a lombos erdkre jellemz zuzmókat.

2. A leveg tekintetében a zuzmók tiszta levegt kivannak, innen

magyarázható a városok zuzmóflórájanak szegénysége.

3. A leveg párateltsége tekintetében érdekes a zuzmók ers liigro-

szkopiczitása, valamint hogy bizonyos zuzmók ersen higroszkopikus mohok

társaságában élnek.

4. A hmérsék tekintetében a zuzmók a legfüggetlenebb növények

;

hiszen havasi tájakon az igen forró insolatiót, valamint a fagypont alá mélyen

leszálló hideget is egyaránt elviselik. A túlságos kiszáradás ellen a kéregrétegben

felhalmozódott savakkal védekeznek. Magasság szerint sik-dombvidéki, hegy-

vidéki és erd határa feletti csoportokra osztja Gömörmegye zuzmóit.

5. Bizonyos zuzmók bizonyos vegyi alkotású talajhoz vannak kötve,

fkép a kova- és mésztartalom a fontos. Zahlbruckner megkülönböztet

gránit-, gneiss-, kristályos pala-, mészk- és hommokkflórát. Bizonyos zuzmók

ha átmennek más kzetre, rendes, típusos alakjukat is elvesztik. Szerz erre

sorban felsorolja a u) mészk-dolomit, meszes talajon, b) kovasavns talajon.
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kristályos palákon, c) grániton, </) bazalton elforduló zuzmókat, s követke-

zésképen kimondja, hogy bizonyos zuzmófajok jclenliiíbnl titrvcnyszeriUeg

hüvetkczU'tlietünk a subslratum tcnncízetére.

6. Elterjedésükre befolyással van az élk világában folytonosan vívott

rlelkiizdelein is. Az elharczos zuzmókat, miután a sziklák felületét elniálasz-

tották, az utánuk következ magasabb rend növények lassanként elnyomják,

s a küzdelmet felvéve, így lesznek a zuzmók más növényeken epiphitikusan

él növények. Az állatokkal szemben chemiai és mechanikai szerkezetükkel

védekeznek (mérges savak, tkristályok).

7. Az emberi kiiltitra is befolyásolja a zuzmók elterjedését, a mennyiben

az erdk Irtása, erdk ültetése, a földek mvelés alá vétele slb. mind

befolj'ással van a zuzmók megélhetésére.

A felsorolt tényezkkel meghatározott elfordulás keretén belül szerz

a következ felosztást ajánlja

:

I. Fiildi ziiziiu'ik (species terrestres)

a) kovasavas
|

,, talajon.
b) meszes )

II. Klkctekeii i'iök (species sa.xicolae)

I
«) gránit

I

c) silikátumokon ! /í) kristályos pala . tlurájával,

I ; ) bazalt J

il) carbonatokon ó) mész, dolomit Hórája, -

III. Organikus subslratninon
. .-

:

j
ti) fenyves .

c) kéreg zuzmók clfán ' ^) bükkös

I
y) tölgyes,

/) kéregzuzmók tönkön (fatönk, faépítményeken, kerítéseken, házfede-

leken), (sp. lignicolae),

g) növényi részeken (sp. muscicolae, graminicolae).

ToMF.K .Unos.

Staub M. .4 Balalonviiliki növcnyfenologiai uwgfigyelcsek eicdnti--

nyci« iziuiii iniiváöl.' (Egyúttal válasz a xMagyar Botanikai Lapok« észre-

vételeirc."')

A »Magyar Botanikai Lapok« (»Ungarische Botanische Blátter«) czím
fj c g e n A. által kiadott folyóirat múlt évi 8/10. számában »Hazai botanikai

dolgozatok ismertetése^; fczím alatt, bírálat tárgyát képezi .S t a u b M ó r i c z

nak általam sajtó alá rendezett posthumus munkája.

A bíráló »ísmertetésnek« nevezett czikkc ügy van megírva, hogy az

olvasó a legjobb akarattal sem tudhatja meg belle a kritizált m intenczióit,

beosztását, tartalmát és végleges eredményét. Indíttatv'a érzem magam tehát,

hogy olvasóimat objektív úton tájékoztassam.

* Eladtii szerz a nüvéiiytani szakosztály 1907. február Ki-iki ülésén.

" lízck az észrevételek aláírás nélkül jelentek meg.
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A m czélja és feladata valamint megoldásának módja az Elszóban

pontosan meg van említve :

»A növényfenologiai megfigyelések czélja ketts volt ; még pedig

:

1. megállapítani azt, hogy a Balaton közelebbi és távolabbi környékén, egy-

általán az egész Dunántúlon milyenek a növényfenologiai viszonyok ; 2. meg-

állapítani azt, hogy a Balaton víztömege gyakorol-e valamelyes hatást a leg-

közelebbi környékén elforduló növényzetnek évszak szerint való fejldésérc.

«

Lejebb :

»A mcgfií^yelcseh anyaijául foként olyan növények szolgállak, amelyek

lehetleg mindenütt elfordulnak, melyeket a megfigyel minden nap szemmel

tarthat s kOiniyeii és biztosan meghatározhat. «

A végeredmény a VII. (utolsó) fejezetben van összefoglalva ;

.>Hogy a Balaton tekintélyes víztükrének néminem hatást lehet-e tulaj-

tonítani, í\z nem világlik ki. líebizonyosodottnak tekinthet, hogy lényeges be-

folyást nem gyakorol. Tekintettel arra, hogy az olyan aprólékos részletekre

terjed exakt kutatások, mint a milyenekrl »A Balaton környékének ég-

hajlati viszonyai* czím szakaszban Sáringer számol be, szintén azt

bizonyítják, hogy a Balaton csak a legközelebbi környékére gyakorol némi

hatást s ez is fleg csak a hmérséklet napi menetében, rövid idközök nagy

hmérsékleti különbözeteinek tompításában jut érvényre, — természetesnek

kell találnunk azt, hogy a Balaton környéke növényzetére nem gyakorol olyan

hatást, hogy a fenologiai jelenségeket feltnen módosítaná.

«

A részletekrl az utolsót megelz hat fejezet és egy függelék szól.

Mindezekrl részletesen nem számolhatok be, de legalább hadd említsem meg

a következket.

Az els fejezetben a dunántúli tél növényfenologiai jelenségei vannak

röviden jellemezve. Egyebek között az lS72/3-iki rendkívül enyhe télrl esik

szó. 1872. november és deczember havában számos — a mben megnevezett —
növény virágát lehetett lelni s 1873. január meg február havában szinten

számos virág nyílt. Az illet megfigyelések fleg a budai hegyekre szorít-

koznak. A legfontosabb adatokat Staub saját megfigyelésein kívül S i-

m o n k a i megfigyelései szolgáltatták.

Tekintettel arra, hogy többnyire közönséges növényekrl van szó, a

milyenek pl. Aeseiitiis Hippocastaniim, Tara.vacum officiiialr, Cormis sangni-

nea, Lamiiim purpnreum stb., e növények helyes meghatározásában nem

lehet kételkedni, hacsak el nem akarjuk hitetni valakivel, hogy Staub pl.

a Corniis sangiiiuea-t, Simon kai a Heliaiithtts animns-X nem ismerte. f)e

biráló mégis azt írja, hogy a növények kétséglelennl rosszul vannak határozva.

Ilyet kijelenteni bizonyíték nélkül több mint igazságtalan kritika.

Aki pedig a téli növényfenologiai jelenségek iránt érdekldik vagy aki

a mi telünket és pl. Németország vagy Francziaország valamely részének

telét össze akarja hasonlítani, annak a Staub mvében közölt adatok igenis

értékesek lesznek. Ha a biráló ismertetésében « egyebek között a m I. feje-

zetének lényegét elmondta volna, olvasói önállóan határozhattak volna arról,

hogy azt az I. fejezetet értékesnek tartsák-e vagy nem.
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A II. fejezet a hóvirág {Golanthns uivalis), mogyoró (Coiyliis AveUaná)

és som {Conins inas) tavaszi ébredésérl szól. Megtudjuk belle, hogy az

I87I-tl lS97-ig terjed megfigyelési adatok szerint a különböz dunántúli

állomásokon mikor nyílik virágja e három növénynek. A megfigyelési adatíjk

azért kezddnek az 1871-iki esztendvel, mert maga Staub akkor kezdte

növényfonologiai megfigyeléseit s akkor szervezett Magyarországon növény-

fenologiai megfigyel állomásokat. Ha eldje lett volna, messzebbre lehetett

volna visszamenni. E.gy-két adat különben a múlt század 50-es éveirl is

szól. Igaz, hogy nincs mindegyik állomásról mindegyik évre szóló adat, de

ami van, egybe van állítva s így áttekinthet képet nyújt. \'an e már a

Kárpátokra, Erdélyre, az Alföldre vagy az Adna vidékére vonatkozó hasonló

összeállítás ? A fíalaton vidékérl és a Dunántúlról íme van s ezt hazai

botanikusnak meg a Balaton-Bizottságnak köszönhetjük. Bizonyára a külföld

is érdekldne iránta, ha objektív referátum alapján arról értesülne, hogy

Stau b müve mirl szól. Am a bíráló csak arról értesiti olvasóit, hogy a m
»crtéktelen«, mert a növények hibásan vannak határozva. Hát talán a hó-

virágot is rosszul határoztak, meg a mogyorót és a somot í

Az emiitett, feljegyzett és áttekintheten összeállított növényfenologiai

adatokból .Staub még a középadatokat s végül a melegösszeget is számította

ki, még pedig azt a melegösszegct, melyet az illet növény az év els
napjától számítva a növény virágnyilásáig élvez, a napi pozitív közép-

hmérsékbl kiszámítva. A bíráló a mvet azért is jelenti ki értéktelennek,

mert a mbl szerinte csak általánosan ismert következtetéseket lehet vonni.

Am áriról, hogy a megfigyelési adatok, valamint a bellük kiszámított közép-

adatok és a növénytl a virágnyilásig élvezett melegösszegek hol vannak már

közölve, azt a biráló nem árulja el. Ha igazságosan akart volna eljárni, akkor

megemlíthette volna azt, hogy azoknak csekély része már közölve van, még
pedig éppen Staub tollából, a m. kir. Meteorológiai Intézet kiadványaiban.

A legeslegnagyobb részük azonban még nem volt közölve, mert a legtöbb

adatot csak a Balaton-Bizottság szervezésének köszönhetleg lehetett meg-

kapni s ezeket Staub csak a legújabb idben dolgozta fel.

A melegösszegek kiszámítása a növényfenologiában általánosan el-

fogadott eljárás. Kiváló jelentséget nem tulajdonítok neki, bár régebben sok

reményt fztek hozzá a szakemberek. Bizonyos tudományos értéke azonban

talán mégis van, mert az illet növény állandójaként szerepel. Ez az állandó

a növényre jellemz, csak az a baj, hogy némi határok között ingadozik.

Ugyanis a virágnyílás ideje nem egyesegyedül a hmérséktl, hanem más

tényezktl is függ s ezek változásánál fogva a melegösszeg sem egészen

állandó. Mégis, az az eredmény, hogy pl. a hóvirág jellemz melegösszege

7S», a gyöngyvirágé (111. fejezet) öUU" körül, a fehér liliomé pedig (IV. fejezet)

14000 körül van, nemcsak a növényfenologus meg a novénygeografus, hanem

talán még a fiziologus szemében is figyelmet érdemel. Talán biráló olvasói

közül is egyik-másik érdekldött volna ezek iránt.

A melegösszeg kiszámítását kezdetlegesnek kell tartanunk. Pontosabb

megfigyeléseket csak fiziológiai készültséggel lehetne végezni. l)e addig tudó-
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mány a tiulomány, míg fejldik. Aki a tudománytól mindjárt kezdetben a

végs határig men exakt pontosságot var, az sokat követel. Az eddigi ered-

ményeket lekicsinyelni csak annak van joga, aki újabbakat s jobbakat ért

el. Biráló azonban nem is bocsátkozik tudományos fejtegetésekbe, csak

ócsárol.

.A következ fejezetekben a II. fejezethez hasonlóan különböz növé-

nyekre vonatkozó fenologiai adatok vannak összeállítva, a melegösszegek fel-

tüntetésével. Már hangsúlyoztam, hogy a növények hibás határozásáról szó

sem lehet. Biráló azt hibáztatja, hogy némely faj, mint a Pinis coiitiniiins,

nincs elég pontosan meghatározva, az illet faj megnevezésén kívül a faj-

változat, forma vagy fajta megnevezését is kívánta volna. Egyelre mégis

meg kell elégednünk magának a fajnak fenologiai kutatásával ; ennél többet

nyújtani eddig senkinek sem sikerült.

Az elzket egybefoglalva, azt hiszem, hogy minden n'^jektiv olvasó

arra az eredményre fog jutni, hogy a m nemcsak hogy kiadásra nagyon is

érdemes volt, hanem érte Staub emlékének is igaz hálával tartozunk.

Bernátsky Jen.

Szabó Z. : InJcx cnticns spcciiitiiii afijiu' syuoiiyiiinnun líí-iu'iíí Kiiantia

(L.) CoULT. Beibl. zu den Botan. Jahrb. Nr. 88, 1907, pag. 1-31.

Szerz, e hasábokon" már ismertetett monográfiájának második

— tulajdonképeni systematikus — része. Munkájában csupán a fajok,

alfajok, változatok és alakoknak, továbbá az alnemek és felekezeteknek meg-

határozó táblákba való állításával és a társnevek felsorolásával foglalkozik.

Szükséges és soká késett kiegészítje els munkájának, melylyel egyetemben

áttekint képet nyújt errl a nehéz s oly változékony génuszról. \'ilágos

kulcsai segélyével most már könnyen eligazodhatunk a knautiák nagyszámú

alakjai között.

Ujak a következk : A', hyzantina Fritsch var. a Frilschiana. var. /?

hcternphylla, var. -/ heUcnica ; K. arvensis (L.) CoULT var. glandiilosa Froel.

/. nana: K. íüvalica DuBV var. pociitica : K. longifolia (VV. K.) KocH var.

u Kochii BkOggek /. gcunina, var. ji aurea : K. flaviflora Borr. var. a Ko-

chiana, var. d paphlagonica : K. albanica BfiiguET var. a Briqtuiiana.

Lengvei, Géza.

• Níivényt. Közi. 1905, p. 102.

Növénytani K5zlemén5-ek. 1SK)7. VI. kötet 1. füzet.
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HALÁLOZÁS.

Dr. Feichtinger Sándor kir. tanácsos. P^sztergoni varosának érdemes
forvosa, a magyar botanikusok nestora, 1'. é. február 0-an 90 éves korában

meglialt. Az orvosi pályára készülve, fiatal korától kezdve mindig elszere-

tettel foglalkozott a növénytannal és szorgalommal gyí'ijtöite ügy P^sztergom

vidékének, mint Magyarország mas részeinek növényeit, i > kortársa és barátja

volt H az s 1 i n s z k y-nck és K' a 1 c h b r e n n e r-nek és lS6.")-tl több izben

a M. T. .\kadéniia megbizasabol telt növénytani kirándulásokat, melyekrl
a M. Orvosuk és Természetvizsgálók Munkálataiban, valamint az Akadémiai

Közleményekben megjelent dolgozatokkal számolt be, úgymint : Adatok Esz-

tergommegye llórajából (1805); liörzsöny-Márianostrai tracliyt hegycsoport

növényzeteri (l.S7()); Jelentés a csajkasok területe és Torontál vármegye

llórájaról (1S7()). 1872-ben is részt vett a llazsliszky által az Aka-

démia megbizasabol a Ruszka-havasokra és a Retyezálra rendezett társas kirán-

duláson, amelyen 1' t i c h t i n g e r kivált a fészkes viragzatu növényeket

gyjtötte s ezeket: Részletes jelentés az 1S72. évben lett kiránduláson ész-

lelt fészkesekrl (Compositae)' czím dolgozatában (Akadém. Közlem. lS7ó)

állította össze.- 18',»!t-ben jelent meg: Esztergom varmegye llorája« czím
nagyobb munkája, amely a boldugultnak hosszú idn at lett szorgalmas gyjtéseirl

tesz tanúságot s egyszersmind világosan mutatja, hogy szerzje a »scienlia

amabalis« lelkes híve és ITora gyermekeinek szorgalmas gyjtje volt. —
8000 fajt magába foglaló növénygyjteményét Szeged városának ajándékozta.

— Mint orvos, kórházi, majd reáliskolai igazgató is igen jelentékeny és

általános elismerésben és megbecsülésben részesült közhasznú tevékenységet

feitett ki (Lásd : Vasárnapi Újság 1907. li. számát, ahol arczkép is van) és

így mindenképpen megérdemli, hogy emlékét kegyelettel megrizzük.

Kl.ElN Gvui.A.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezetó ; Ki m.meiu.f. J. Iíki.a.)

a ) ]] n 7. :í I i r o d .'i lom;

Beniatsky Jen dr. : .\ riilyii'niiituin-felek rendszert.ini anatciniiaja. — Növény-
tani Kózleincnyek V. k..t. 1906, Ili— 124. old.

Degen Árpád dr. : \'izsgal.ilok a kiili>nbözi> rostaaljakrol. 11. kozl. .\ lenniag-

roslaaljrol. - Kisérletugyi Kuzleményck. IX. kot. 1900., .")13 — ."illi. old.

" F, rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyonilatashan megjeleni hazai

eredet vas^y hazai vonatkoz.isú uj szakirodalmat, kiterjeszkedvén a n<ivcnytannak

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

szerkesztségnek bekiildeni. vai^y pedií; a megjelent közlemények forriisáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Gáyer Gyula : Corydalis cipnoides var. goniotricha. — Magyar Botanikai

l,apol;. V."l<ot. 1901;., 379—380. old,

Gyrffy István dr. ; Adatolv a Makó r. t. város környékén elólordulü bryophy-

tonok ismeretéhez, egyes fajok anatómiai szerkezetére való különös tekintettel. (Ket

ketts táblán 38 rajzzal) — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 320—372. old.

— — A Pterygoneurnm cavifoliuni anatómiai szerkezete, élettani viszonyaira

való tekintettel (10 rajzzal). — Növénytani Kózlemények. V. köt. 1906., 135— 145. old.

— — Megjegyzések a Polytrichum ohiücnse és Polytrichum decipiens faji

önállóságának ismeretéhez (2 rajzzal). — Növénytani Koílemények. V. kot. 1906.,

86—92. old.

Hegyi Dezs ; Ribiszke (betegségei). — A Kert. Xlll. évf. 1907., 145—146. oUI.

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

Természettudományi Értesít. X.Xlll. köt. 1905., 2. f.

— — Pöffetegeken term uj gombák. — Annales Musei Nationalis Hungariei.

IV. kut. 1906, 532—536. dd.
— — Új gombák Kecskemét vidékérl (2 táblával). — Annales Musei Nationalis

llungarici. IV. kt. 1906,, 432—436, old,

Klein Gyula : Alfnldi Flatt Károly : Bauhiní Pinax redivmus sive Clavis ad

i'iiiacem Theatri Botanici. — Növénytani Közlemények. V. köt. 1906, 37, old,

— — A tracheída-. lihriform-, bélsugársejtek és az edények közötti különbség,

— Természettudományi Közlöny. XXXI.X. köt. 1907.. 229, old.

— — A tlevel és a lombos fák fája közötti különbség. — Természettudományi

Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 229, old.

Kupcsok Samu : \'iola epipsila Ledeb. hazánkban, — Magyar líotanikui Lapok.

V. évL 1906,, 380—381, old.

Lányi Béla : Néh:iny növény új termhelye. — Magyar Botanikai Lapok, \',

cvL 1906,, 378—379, old,

Mágocsy-Dietz Sándor: .Secale stachyrrhizon .Sándor. — Növénytani Köz-

lemények. V, cvL 1906., 97. old.

Péterfi Márton : Ad.-itok az oligotrichum nicurvuni anatiimiájálioz (7 rajzzal).

- Növénytani Közlemények. V. kot, 1906., 92—97. old.

— — A tzegmohák ökológiája (9 rajzzal). — Növénytani Közlemények.

V. köt. 1906,, 124— Í35, old.

Prodán Gyula: F.gcrvidéki népies növénynevek. --- Növénytani Közlemények.

V, kot. 1906,, 99, old.

Ouint József; l'otlo adatok a Róniai-furd BaciUaria-lli'irajálioz (6 rajzzal), —
Nóvénj'tani Közlemények. \', kot. 1906,, 74—86. old,

Richter Aladár dr. : .\ kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudomány-

egyetem növénytani intézete és botanikus kertje. (1872— 1904.) Kolozsvár, 1906, ,\jtai

K, .Mbert könyvsajtója. 8" 331 old., 6 táblával és 144 képpel,

Schilberszky Károly dr. : A hüvelyes növények új betegségérl (2 rajzz.il), —
Természettudom:inyi Közlöny, XXXIX, köt. 1907., p, 01—63, old,

— — .'\ Lorsythia-k scierotium-betegségérl, — Kertészeti Lapok, .X.KIL évi.

19(»7,, 60, old,

A kelirrl, — Természettudományi Közlöny. XXXIX. kot, 11107,, 174, old,

— — .\ világító növényekrl, — Tcrmészetludomanyi Közlöny. .X.X.XI.X. kot,

1907., 212—214, old.

— — Mézgafolyás sebzés és élskodés folytán. — Természettudományi Közlöny.

XXXIX. köt. 1907., 137. old.

Simonkai Lajos dr. : Kghajlati növény\ allozatok (2 r.ajzzal). — Növénytani

Közlemények. V. köt. 19(J6., 146—148. old.

— — Stirpes nonnullae novae Florae regni Hungariei. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évL 1906., 376—378 old.

Staub Móricz dr., néhai : A Balaton-vidéki novényfenologiai megligyelesek

erei.lményei. Sajtó al.i reiulezte Dr. Bernátsky Jen. Buda|iest, 1960., 4", .">5 old.

3-
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1 térképpel. — A Iial;iti)n Tiidoniányos Tanulmányozásának ICredményei. I. köt. 4-ik

rész. 3-ik szakasz.

Szabó Zoltán dr. : NemzL'ti kultúránk ús a természetr.íjzi keitek (S képpel). —
A Kor. 1. évf. 1907., 149— 152. old.

Thaisz Lajos : Borhás Vinczo emlékezete (arczképpcl). — Növénytani Közle-
mények. V. kot. 1906., 71— 74. old.

Tomek János : Krdekcs terjiiészcti ritkaság. — Növénytani Knzlemények.
V. köt. 1906., 98 old.

Tuzson János dr. : A balatoni fosszilis Iák monográfiája. Budapest, 1907. 4",

56. old. 2 atlaszszal. — A Balaton Tudoni;inyos Tanulmányozásának eredményei.
I. kot. 1. részének palaeontolongiai függeléke.

— — A fák gesztjének fiziológiai föladata és sötét színének oka. — Természet-
tudományi Közlöny. XX.XIX. kot. 1907., 77—78. nld.

— — A Potentilla reptans L. forma aurantiaca Knaf elfordulása Magyar-
országon. — Növénytani Közlemények. V. köt. 19(t6., 149—150. old.

Valentini Elvira : .A mohok alaktani viszonyairól, különösen pedig nchánv
erdélyföldi faj leveleirl. Doktori értekezés. Kolozsvár, 1906. 8" 27. old , 25 ábrával.

Múzeumi Füzetek. 1. köt. 1906., 1— 27. old.

h/ Külföldi irodalom:

Degen Árpád dr.
: K'cmarques sur queltjues Plantes rares. — Bulletin de

l'Assoeiation Pvrenéenne pour l'échangc des l'lantes. .Seiziéme année, 1905— 1906
p. 1-4.

.Szerz néhány ritkább magyar növényrl értekezik.

Gyrffy István dr. : Bryologische Beilráge zur Flóra dcr Hohen Tálra.
IV. Mitteilung. Mit 2 .\bbildungen. — Hedwigia Bd. XLVI, Seite 262—264.

Lindberg, Harald : Iter .Austro-Hungarieum. Verzeichnis der auf einer Heise in

Österreieh und Ungarn im Mai und Juni 1905 gesammelten Gefásspflanzen. Helsingfors
1906, 8", Seite 128 mit 2 Tafeln. — Öfversigt of Fniska W-tenskap-Soeietetens För-
handlingar XI.VIII. 1906., No. 13.

Pax, Dr. Ferdinánd : Bcitrage zur fossilen Flóra der Karpathen. — Englcr's
Botanische Jahrbucher. Bd. XXXVIII, Seite 272-321.

Die Vegettition der Babiagura. — Mitteilungen des Beskiden-Vereins.
Jahrg. 1905. No. 1.

— — Einige scitenere Pllanzen der Karpathen. — Jahresbericht der Schlesisehen
Gesellschaft fúr vaterlandische Cultur, 1905.

Szabó Zoltán dr. : Uber die Epipactis-Arten des Herbárium Crantz. —
Österreichischc Botanische Zeitschrift. Jahrg. LVI., 1906., No. 11.

Tuzson János dr. : Üher das Vorkommen der Potentilla reptans L. forma
aurantiaca Knaf in Ungarn. — i isterreichische Botanische Zeitschrift. .lahrg. I.VII.

1907, Seite 18—19.
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak i;»07. évi

januárius 9-ikcn tartott (CXXVI.) ülé-

sérl.

Fliiiik : Klein Gyula ; h. jegyz : S c h i 1-

b r s z k y Kai'oly.

1. Klein Gyula elnök sajnálattal je-

lenti, hogy a magyar botanikusok érdemes

nesztora, dr. Fcichtinger Sándor

esz'crgom megyei tb. forvos c napokban

elhunyt. A megboldogult lialal korától

kezdve lelkes hive volt a növénytannak

és a hazai növényzet tanulmányozásában

és kutatásában eredtiényesen mkódott.

Különösen a Retyezát hegyvidéket kutatta

át és Esztergom-megye flóráját is megírta.

A megboldogult iránt való szaktár5i ke-

gyelet jeléál elnök az lilést felfüggeszti.

Az lisiiek újból való megnyitása után

2. Hollós László-nak »?'/ i^omhált

Kecskéinél vidékéröh czini dolgozatát

M á g o c s y-D i e t z Sándor terjeszti el.

.3. S z a bo Zoltán ».l Riesen-hcgység iKi-

vciiv-fuhlraj-i vuzhitan czunen tart eladási,

melyben a Szudéták, külömisen a Riesen-

hegység nnvényfüldrajzával foglalkozik. .\

hegység fildrnjzi helyzetének és felépíté-

sének ismertetése után behatóan tárgyalja

a klímaviszonyokat, majd a növénytakaró

elterjedésében megkülönböztethet forma-

cziókat. Rámutat a Szudéták .ilhavasi és

havasi növényzetének títogralíai helyzetére,

részletesen összehasonlítván azt Európa

többi hegyvidékeinek növényzetével. Végül

a Szudéták jelenkori alhavasi és havasi

növényzetének összetételérl és kifejl-

désérl tárgyal.

4. T u z s o n János .^Növényi eredet

ál-növényli<iviilet« czímen kszéndarabot

mutat be, amely tojásdad és csupa sok-

szgletes paízsocskátol boritolt alakjával

valamely termést vagy gumót sejtet. A

sajátságos széndarab mibenlétét Tuzson
Berlinben határozta meg, az ottani geológiai

intézet és b;inyászati akadémia palaco-

botanikai gyjteményében és arra az ered-

ményre jutott, hogy a kérdéses széndarab

nem egyéb, mint kiszáradás közben, meg-

repedezés által létrejött ál- kövület. Ugyan-

ilyen alakú agyag-, illetleg márgatekék

vannik a nevezett gyjtemény ál-kuvulctei

között, melyek Nietlebcn-bol (Halle a. d.

Saale) származnak.

Ezek alapján Tuzson a fosszil-

növények sorából a Brachyphyílniii iiisigiic

Hker. fajt törlendnek véli, mert úgy hiszi,

hogy az illet, terméseknek nézett képzd-

mények eredete azonos a berezeli szén-

darabéval és a nietlebeni agyagtekék ke-

letkezési módjával.

A berezeli széndarab érdekes a kszén-

keletkezése körülményeinek magyarázása

szempontjából is.

,^). Szabó Zoltán bemutatja és ismer-

teti F. Fax: TiBeitrdge zur fossilen Flóra

dey Karpathen« ezim nyomtatásban meg-

jelent közleményét. .\ munka I. része az

erdélyi Felek kszénrétegeit tárgyalja ; a

II. rész a Fels-Vágvölgy tufalerakódásai-

val foglalkozik. Feltn P a x-nak az az

eredménye, hogy az itteni fosszil flórában

a tölgyllóra a fenyrégió növényeivel

közös szintben él. K'ét új fosszil-nóvényt

ir le végül, ezek : Pinits Transsylvaiiica

Pa\ n. sp. és Palinoxylon Hilllebiandtii

Pa\ et LiNGELsiiEiM n. sp.

0. Klein Gyula elnök jelenti, hogy a

szakosztály jelenlegi tisztikara a szabályzat

értelmében visszalép és az 1907. évi

februáriusi szakosztályi ülés egyúttal vá-

lasztó ülés is.
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S c h i 1 b e r s z k y Karoly h. jegyz
ezzel kapcsolatosan tudatja a ^zakosztály-

lyal, hogy egyéb irányban való tetemes

cU'oglaltsága miatt úgy jegyziji, mint szer-

keszti tisztjérl véglegesen lemondani

kénytelen, miért is újból való esetleges

megválasztásától eltekinteni szíveskedjék.

Minthogy megbízatása csak a februáriusi

szakosztályi ülésen jár le, addig a szak-

osztály ügyeit tovább intézi.

7. Klein Gyula elnök :iz idei bota-

nikai tanulmányi kirándulás eszméjét föl-

vetvén, mar most kivánja a megválasz-

tandó vidékre a figyelmet felhivni. .-Mkalmas

kirándulási helyek gyanánt véli : a Fruska-

Gorát, Pécs vidékét, Ogulin-t, Kiume-t. Kéri

a szakosztályi tagokat, foglalkozzanak e

kérdéssel, hogy a legközelebbi szakosztályi

ülések egyikén véglegesen lehessen a

kérdést eldönteni. .-\ pünkösdi ünnepek
ezidei koraisaga miatt hazánk déli vidékei

közül látogatandó meg valamelyik.

A növénytani szakosztálynak 1907. évi

február 13-ikán tartott (CXXVII.) lcse.

l'.hKjk : Klein Gyula ; jegyz ; S e h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. lílnok megnyitja az ülést s tudatja

a szakosztalylyal, hogy a régi tisztikar 3
eves mandátuma lejárván, uj választandó i

a mai ülésen. Választás alá kcrul : elnök, al-

elnök, jegyz. A szavazatszed bizottságba

felkéri
: elnöknek T h a i s z Lajost,

szavazatszednek J a v o r k a Sándort.

2. Szavazás megkezdése eltt Schil-
b e r s z k y Károly, hivatkozva a januári

ülésen tett kijelentéseire, mely szerint

visszavonul szerkeszt-jegyzi tisztségétl,

néhány szóval búcsúzik a szakosztálytól.

Elnök indítványára a szakosztály elhatá-

rozza, hogy : S c h i 1 b e r s z k y Karoly

érdemeit a mai ülés jegyzkönyvébe iktatja.

3. Elnök a szavazás tartamára felfüg-

geszti az ülést.

4. Szünet után T h a i s z Lajos — a

szavazatszed bizottság elnöke — kihir-

dette a szavazás eredményét, mely szerint

beadtak 25 szavazatot és megválasztottak:

Elnöknek Klein Gyulát 23, alelnöknek

.M á g o c s y-D i e t z Sándort 21, jegyznek
T u z s o n Jánost 22 szavazattal.

5. .A megválasztottak köszönetet mon-
danak a szakosztály bizalmáért és ki-

jelentik, hogy a megválasztást elfogadják.

6. Bernátsky Jen »Staub M. post-

humus növenyphenologiai mvérül« czim-

mel válaszol a Magyar Botan. Lapok
1U06. évfolyamában megjelent ismertetésre.

Hozzászólnak: Thaisz Lajos, Klein
Gyula. .\1 a g o c s y-D i e t z Sándor.

7. Hollós László »Két érdekes nö-

vénykárosító gomba Kecskemétrl* czim
a Fsttidopeyonosyora ciibcnsis Si'Eü. és

Scptoriii Lycopcrsici Bepk. et Cuirr. gom-
bákról szóló dolgozatát elterjeszti .M a g o-

c s y-lJ i e t z Sándor.


