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IRODALMI ISMERTET.

Lindberg, H. Itcr auslro-lningaricuiii. Verzcichnis iler aiif einer

RlÍsc in < istericich-rngani iiii Mai und Jani 1905 gesainindteii Gefass-

pflanzcii. (Ufversigt af Finska X'etcnkaps-Societetens l-'örhandlingar, XL\']II.

No. 13, Helsingfors 1906.)

Még élcnk emlékezetében vannak a növénj'tani szakosztály tagjainak

az lUO. év júniusában, a bécsi nemzetközi botanikai kongresszus tanács-

kozmányainak befejezése után rendezett, kitnen sikerült kirándulások.

A hazatért külföldi szalctársak azóta már tnbb helyütt megemlékeztek kirán-

dulásainkról, még pedig mindenütt a legszebb elismerés hangján. Legjelent-

sebb ezek között Lindberg 126 oldalra terjed munkája, mely hazánk és

a környez szomszédos országok flórájára vonatkozó számos adata folytán,

méltán kelti fel érdekldésünket.

Kiválóan számot tarthatnak érdekldésünkre egyes növényekhez fzött

megjegyzései, melyekben a tárgyalt vidék florisztikájának számos kétes pontjára

igyekszik fényt deríteni. Legfontosabb természetesen diagnosztikai része, a

mennyiben egy egész csomó új alakot különböztet meg, melyeket a követ-

kezkben sorolunk fel : LoUum stibidatnm Vis. /. aristata LiNDB. FiL., Pa-

paver Rliocas L. var. glabresccns, Fuiiiaria l'aillautii Loi.S. /. lougibracti-ala.

Isatis canesceiis ÜC. var. glabrifuUa, Arabis vcrua (L.) R. Br. «. Uocarpa

és (i. hebcciirpa, Piríts Ária (L.) Ehrh. ssp. Tergestina, Genista silvcslris

SCOP. var. parci-pilo^ü. Cytisiis iUJtiisiis (Willd.) \'is. var. ailprcssipilosa,

TrifoUiiin scabriiiii L. /. rasea, és f. liirstiticanlis, T. dalinaticuin Vis. var.

Meledae. T. odirolcucuin L. ssp. lamptotrichiiin, Ünobrychis aiquidentata

(SíBTH. et Sm.) D'Uro. a. tvpica, .j. Giissoiivi. O. a. ssp. fortolat.i (SÉRINGE)

LiNDB. a. typica és ji. daUnatic.i, Euphorbia ipithymuidcs L. var. glaberriiua.

Cistns villosiis L. var. dalinaticiis, Ceriiitlív lamprocarpa MuRB. /. cattarocn-

sis és f. Ví-rriiculosa, Ajiiga Chaiiuu-pitys (L.) SCHREB. ./'. subglabra, Marriibiiiin

candidissimuin L. var. sídvolundmii, Siachys Sendtneri Beck. var. adeno-

cah'x, Sah'ia trilnha L. /'. subliastala, Galiiitn inuralc All. /. hispiduhim,

Spectdaria hvbrida (L.) W'. var. subfalcata, Ht'drat'antlms KitaibcUi D. C.

/. grandis. H. graminifolins (L.) L)C. var. vJatiis Wettst. /. Ginxbcrgeri,

Phagnalou riipestrc (L.) D*'. rí;;-, dlyricniii, Authemis curonata, Cardmis

aiigiistiaps. Cripis luglecta L. «. parvuliceps és 0. inajoriaps. Ezek az új

alakok valamennyien Isztriába, Üalmácziába és Boszniába valók.

Az érdekes leletek közül felemlítjük azokat, melyek újak az illet

országra nézve : Oryzopsis liolciformis (M. H.) RlCHTER IMastai], Bassia

hirsüla (L.) AscnER.S. [Gradoj, Silcne subconica Friv. [Mostar], Anemone

baldcnsis L. |Schneeberg|, Fiimana laevipes (L.) Spach [Busi sziget], Valeria-

uella truncata Betcke ssp. muricata (Steven) Li,\db. fScardona], Carditus
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iiniiiocephlus Dksf. fZthink/, Daclylis gJomoala L, .s.<;i. lobaUi Drkjkr

IHnhulfsfiiydü].

A mi a bennünket érdekl adatokat illeti, nagy részük ismeretes, azonban

egyik-másik a formákig men pontos meghatározásával adatul is szolgálhat.

Gypsophila fLiüigiala L. helyébe azonban (1. arcuaria \V. K. teend ; a

báziási Phh-um Micliclii All. pedig minden bizonynyal Phlciim moiilanum

<'. ICOCll lesz. I.EN(,VKL GÉZA.

Ferencz Áron : Az Arislulocliia Clfniatilis s~<iftilaiuiró! is clieiniájárnl*

(Gyógyszerészi Hetilap, 190G. évfolyam, 43— 48. szám.)

Szerz mvébl, de kivált az ahhoz csatolt irodalmi összeállításból azt

a benyomást szereztem, hogy úgy az általános anatómiai forrásmunkákban,

mint az Aristolochiák specziális irodalmában nincs meg a kell jártassága.

A jól ismert és gyakran idézett lErdészeti növénytana és a > Magyarország

virágos növényei •< czímü nagy munkák szolgálhatnak ugyan különféle czélokra

forrásmunkákul, de hogy az Arislolochio CUmalilis anatómiájához és

chemiájához volnának használhatók, abban bizonyára maguk a szerzk is

kételkednek. Nem áll módomban itt felsorolni az általános irodalmat, de a

specziálisból mégis szükségesnek tartom a szerz figyelmét kettre felhívni :

nevezetesen Solereder kitn mvére: »Beitr;ige zur vergleichende Ana-

tomie der Aristolochiaceen«, s IManchon éppen pharmacobotanikai jelleg

nagy munkájára: »Les Aristoloches <. Nem folytathatjuk tovább ezt a felsoro-

lást, de már az eddigiekbl is látható, hogy a szerz nem éppen a legszeren-

csésebb anatómiai tárgyat választotta, mert a kitn eldök után nem remél-

het, hogy másba, mint ismétldésekbe, bocsátkozhatik.

Szerz a küls morfológiai viszonyok tárgyalása után sorra veszi a

levél, szar, gyökér és termés anatómiáját. Terminológiai vitákba nem bocsát-

kozom, de a következetesség is hiányzik a dolgozatból. Egyszer szájnyílásról,

máskor szájacsról hallunk; különös azt is olvasni, hogy a » fels hámot egy

sor epidermiszsejt alkotja*. Közönséges dolgokról, mint a pallisad vagy a

zárósejtek chlorophyllum-tartalmáról megemlékezik a szerz, de nem hallunk

a cuticuláról, a Icvélnyalábok s hüvelyeik viszonyairól, szintúgy a szár

edényeinek vastagodásáról, perforácziójáról, a nyalábok lefutásáról. A mi

különben nem hiány, mert annál jobban megismerhetjük azokat Solereder
fenlemlitett mvébl. Szerz alig hogy érinti az Aristolochiaceákra oly

jellemz váladéktartókat ; úgylátszik, nem ismerte fel azok jelentségét. St
egyenesen elkerülte figyelmét az Aristolochia Clematitis fels epidermiszében

s a pallisádban elforduló elkovásodott falú sejtcsoportok.

A mag szerkezetének leírása homályos és tökéletlen ; de különben is

ezt a részt Solereder már nagy gonddal és részletességgel feldolgozta.

A chemiai részszel sem foglalkozom e helyen, szintúgy annak az

érdekes véleménynek mérlegelésével sem, mely a növénynek antiseptikus

hatást tulajdonit. Lenüvki. Gkza (Budapest).

* Dolgozat a kolozsvári F. J. Tudomány-egyetem gyógyszertani intézetchöl.


