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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI T/KSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOí.YÓ!RATA

VII. KÖTET. 1908. 2. FÜZET.

Bcrnátsky J.: A Convalíaría- és Ophíopogon-félékröL

I.

A Convallarieae (Engler et Praiitl. Xat. Pflanzenfam.

II, 5, p. 81 - 82) csoportjából egyesegyeclül a Convallaria majá-
lis, a gyöngyvirág honos Magyarországon. A többi idetartozó

faj mind exotikus lévén, közülök hazánkban eredetileg egy sem
fordul el, mindazonáltal egyik-másik faj kedvelt szobanövény s

azért mégsem egészen ismeretlen elttünk. Elssorban említem
az Aspidistra elalior nev fajt, melyet levelénél fogva némelykor
tévesen gyöngyvirágnak néznek. De levele a g\öngy\irág levelé-

nél nagyobb, ers nyéllel bír s örökzöld. Virágja pedig egészen
más mint a gyöngyvirágé, húsos, szürkésen sárgásszín, piros

pettyekkel tarkázott, nem hármas- hanem négyestagú azaz a
virágörvök száma négy. A tökocsánon csak egy virág jelenik

meg, ez pedig aLg emelkedik ki a föld fölé, miért is ritkán

veszik észre. Mint látni, ez a virág olyan sajátságos, hogy öko-

lógiailag inkább az Asarum europaeum-xfi, mint a gyöngyvirágra
emlékeztet.

A Convallarieae közül a Beinechia carnea és a Rhoclea

japonica is könnyen tartható el szobában. St — mint azt a
budapesti egyetemi növénytani kert példája bizonyítja — meg-
lelelö gondozás mellett szabadban is tenyészthet.^

A Reinechia carnea az elágazó, gyakran napszínre kerül
rhizomájáról, sr, pázsitszer lombozatáról s rózsaszín virág-

járól, — a Rhoclea japonica szélesen lándzsaalakú, kissé húsos,

tekintélyes nagyságú leveleirl s vastag tkocsányon rövid viritás

után szembeötl piros bogyóiról ismerhet meg.

^ Tudtommal a magyar botanikusok körében a vélemények arra nézve,

hogy vájjon „növénytenyés/.tés" helyes kifejezés-e, eltérk. Ugyanis néme-
lyek azt hangoztatják, hogy csak „állattenyésztés" van, de búzát, árpát,

dinnyét, dohányt „termelni" szoktak. Ez mindenesetre helyes, de saját

nézetem odairányúl, hogy a két fogalom, növényt „tenyészteni" és búzát,

dinnyét „termelni", nem födi egymást s azért az egyik fogalom kifejezésére

a , tenyésztés", a másikra a „termelés" kifejezést használhatjuk. A „termelt

dinnye" a gazdaságilag értékesítend termésre, a „tenyésztett növény" az

egész növényre vonatkozik tekintet nélkül arra, hogy annak a tenyésztett

növénynek melyik részét értékesitik. Más szóval „búza-, dinnyetermelés"
gazdasági, „növénytenyésztés" botanikai müvelet. így pl. „fatenyésztés" =
a botanikai értelemben vett fák i fás növények) tenyésztése, müvelése

;

„fatermelés" = az erdészetileg értékesítend fa termelése, maga az eredmény.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, i. füzet. 4
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BEBNÁTSKY J.

Az OphiopL'fonoideae (i. h. p. 84) csoportjából leginkább

az OpMo])Ofion jafnfxan és 0. japonicus található üvegházakban
vagy Fiiuiie vidékén parkokban is. Az utóbb említett faj olyan

sr, sötétzöld gyepet alkot, hogy els pillantásra nemcsak laikus,

hanem szakember is gramineának nézné. Leginkább a Lolium
perenne-re emlékeztet. Ámde levelén a hüvely és lemez közötti

határon a gniiiiineákat jellemz ligulának nyoma sincs. Lilaszínü

virágja P3-(-3. A3-f-3, G (H ) pedig azonnal eUírulja, hogy nem
a gramineák. hanem a Liliaceae családjába tartozik.

A hazai Asparagoideae monográfiájából kifolyólag az OpMo-
pogon-idXék természetes rendszertani helyzetével is foglalkoztam.

Idevágó vizsgálataim eredményének lényege az. hogy az Ophio-

p)ogon-fé\ék a Co7irallaria-íé\ék legközelebbi rokonai gyanánt

tekinthetk, st czélszer volna a két csoportot mintegy egybe-

olvasztani. Az egybeolvasztást a morfolóuiai alkotás, a föklrajzi

elterjedés és az anatómiai szerkezet igazolja.

A Theropogon p)allidus az átmenetet közvetíti. Ezt a növényt

a Convallarieae csoportjába helyezik. Ha virágzatát szemléljük,

önkéntelenül a ConvaUaria majális jut eszünkbe, mert a két

növény virágzata annyira hasonlít egymáshoz, hogy egy génusz

fajainak vélnk azokat. A Theropogon paliidus virágja ugyan

nem fehér, hanem rózsásszin. Ámde a színbeli különbségnek

semmi rendszertani értéket nem tulajdoníthatunk, annál kevésbé,

mert hiszen a gyöngyvirágnak is vannak rózsasziníí változatai

vagy kerti eltérései. Lényegesebb már az. hogy a Theropogon

lepellevelei egymással nem nttek össze, hanem szabadok. De
ezt a sajátságot sem szabad rendszertanilag túlságosan sokra

becsülni. Ugyanis az egyszikek körében, kiváltképen a Liliaceae

családjában sokszor egymással közel rokon génuszok lepellevelei

hol szabadok hol összeforrtak. Példa rá a PolygonaPam és Strep-

topus. Azért ez a sajátság fleg csak génuszok, nem pedig csa-

ládok vagy más magasabbrendú csoportok jellemzésére s meg-

különböztetésére szolgálhat, ami tudvalevleg fontos eltérés a

kétsziküektl. A Theropogon génusz tehát méltán a ConvaUaria

mellett foglal helyet, a virág alkotása miatt. Hozzá kell azonban

tennünk, hogy a levél tekintetében a két génusz között feltn
eh érés van. A Theropogon levele keskeny szálas alakjánál fogva

a ConvaUaria majális és az összes Convallarieae levelétl külön-

bözik és az ()phioimgonoideae-\\Q7. tartozó Liriope- és Ophio-

7)or/on-fajok leveléhez igen hasonló. Mivelhogy nem a levél alapján

állapítjuk meg a génuszok helyét a rendszerben, azért a Thero-

2)ogon helyesen mégis a Convallarieae csoportjában marad, de

megjegyezhetjük, hogy levelénél fogva az Oj^hiopiogon-íélékre

emlékeztet.

Az Opthiopogonoideae alcsaládot fképen a némileg vaczokba

mélyesztett magház miatt külön1)öztetik meg a többi alcsaládtól.

Tudnunk kell, hogy a virágszerkezet épen az Asparagoideae.

Ophiopogonoideae és rokon alcsaládokban, leginkább pedig a
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Convallariecie csoportjában rendkivül változó. Houy a perigon-

levelek hol szabadok, hol összeforrtak, arról már volt szó. Úgy-
szintén az is szóba került, hogy az Aspidistra virágjának alap-

száma nem három, hanem négy. Egyéb példa gyanánt megemlít-

hetem azt, hogy a Majanthemum hifolium virágja sem hármas-,

sem négyes-, hanem kettstagú. A Paris génuszban a virág

íilapszáma fajok szerint változik. Azonkívül a virágszerkezet

ingadozására nézve megemlíthetem azt, hogy a Rhodea^ Campy-
landra, Tiqnstra és Aspidistra génnszok egy haladó sorba helyez-

hetk, amelyben a porzószál fokozatosan megrövidül, a term
bibéje fokozatosan elszélesedik s végül a paizsalakú húsos bibe

a virág belsejét egészen eltakarja s elzárja, a porzók pedig

ebben az elzárt katlanban foglalnak helyet.

Az Ophiopogonoideae félig-meddig alsóállásúnak mondott
magházára (i. h. p. 84) vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy
a M. X. Múzeum herbáriumában rzött „0})hiopogon japonicus

(L.) Ker" (Tsingtau) és „0. muscarioides Reich" magháza
határozottan felsállású. A Liiiope sjncata hour. {=^ Ophiojwgon
spicatus Hook. Bot. Mag. 5348 ^= Convallaria spicata Thunb.
FI. Jap.) magháza ugyan kissé be van mélyesztve, de azért még
távolról sem alsóállású. A Peliosanthes courtallensis magháza
(Wight Icones pl. Indiae VI, 2050 szerint) alsó részével a
vaczokba sülyedt, de legnagyobb részében szabad, úgy liogy

alsóállásúnak nem mondható. Világos tehát, hogy a „félig-meddig

alsóállású magház" nem állandó jellemvonása az Ophiopogonoideae

alcsaládnak s azért ez a fmegkülönböztet jel igen kétes érté-

kvé válik. Ha még tekintettel vagyunk arra, hogy a virágszer-

kezet az említett csoportokban mennyire változik génnszok st
fajok szerint, semmi okunk többé az Ojjhiopogonoideae-hez tar-

tozó növénveket külön alcsaládként a Convallarieae-töi megkü-
lönböztetni.

Érdekes az itt tárgyalt növények rendszeresítésének törté-

netére is rövid pillantást vetni. Már a föntemlítettekbl látjuk,

hogy a mai nap az Ophiopogonoideae a családban helyet foglaló

Liriopje spicata fajt a Conrallaria génuszba sorolták. Ennél neve-

zetesebb az össze ^ Convallarieae és Ophiopogonoideae rendszere-

sítésének története.

Endlicher (Genera Plánt. 1836—40, p. 155) igen jól

ismerte fel az idetartozó növények egymással való rokonságát.

Szerinte „ . . . genera Sinilaceis affiiiia: 1. Aspidistreae, 2. Ophio-
pogoneae". A Smilaceákhoz tartozott a Convullaria is. Az
„Ophiopogoneae" csoportba a „ Sanseviera"' génuszt nem vette föl,

Kunth (Enumeratio Plánt. V, 1850, p. 296 etc), a ki az
egyszik növényeknek jóformán legtöbb faját ismerte, Endliclier
beosztását nagyjából megtartotta.

B e n t h a m et H o o k e r azután (Genera Plánt. III, 2, 1883,

p. 678) zavart okozott az idetartozó növények rendszeresítésében.

Az „Ophiopogoneae'"' tribuszt a CLXXII. ordoba, a „Haeniodo-

4*
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raceae" közé sorolja, még pedig a „Sansevieria^ génuszszal

együtt, a Convallaria-íélék pedig a CLXXVIII. ordoba, a Lili-

aceae közé jutnak.

Úgy látszik, hogy Engler kezdetben (e. h. p. 84) B e n-

tham et Hooker rendszerére támaszkodott, mert a „Sanse-

vieria^^ géniiszt az Ojjhiojjogon-félékkel szintén egyesíti. De hogy
Bentham et Hooker álláspontját már akkor sem helyeselte

egészen, bizonyltja, hogy az Ophio2)ogo7i-íé\éket az Asparagoideae

mellé, a Convallarieae szomszédságába lielyezi el. Késbben
pedig Schulze E. anatómiai vizsgalatai alapján a'. Ophioporion-

félék rokonságából a Sansevieria génuszt kivt szi (Nachtráge 1897.

p. 71), amivel mintegy E n d 1 i c h e r régi nézetét ismét érvényre

juttatja. Magam is az Ophiojfogcm- féléket az utóbbi értelemben.

t. i. a Sansevieria génusz nélkül tartom a Convallarieae csoport-

tal összeolvaszthatónak.

A földrajzi elterjedésre vonatkozólag a következk meg-
említésére szorítkozom. A Convallarieie és Opjhiopogonoideae

ha/ája az extratropikus keleti Ázsia, a Himalayával együtt. Fleg
Japánban és Chinában honosak. Közülük egyesegyedül a nem
örökzöld Convallaria majális terjedt el nyugat felé s egészen

Európa nyugati partjáig jutott el. A Convallarieae csoportjával

rokon Polggonateae, Parideae és AsjJarageae földrajzi elterjedé-

sének központja szintén az extratropikus keleti Ázsia, de sokkal

nagyobb területre oszoltak el északra és délre, nyugatra és

keletre is, igen messzire hatoltak olyannyira, hogy némely génusz
leginkább északi Amerikában, más pedig a Középtenger vidékén

és Kapföldön honos. Tehát a Convallarieae és Opihopogonoideae a

földrajzi elterjedés tekintetében sokkal egyöntetbb közös cso-

portot alkotnak, mint a Convallarieae, Parideae, Polggonateae és

Asparageae. A földrajzi elterjedés arra enged következtetni, hogy
ha az utóbb említett négy csoport egymással közel rokon (a mint

azt az Engler-féle csoportosítás alapján elfogadjuk), akkor az

Ophiopogonoideae alcsalád még sokkal inkál)b megérdemli, hogy
a Convallarieae közeli rokonságába helyeztessék.

A Sansevieria génusz földrajzi elterjedése szerint a Con-

vallarieae-tö\ és az Ophio2)ogonoideae-töl igen messzire esik, mert

Afrikában és Kelet-Indiában honos.

II.

Az anatómiai szerkezet teldni etében igen részletes vizsgá-

latokat végeztem,^ ketts czélból. Elször azért, hogy a morfoló-

giai és növényföldrajzi tantdmányok alapján nyert rendszertani

eredményeket anatómiai útonistanimányozzam. Másodszor azért.

' A megfelel vizsgálati anyagot Mágocsy-Dietz S.-nak, a buda-

pesti tud.-egyet, növényt, kert igazgatójának és E n g 1 e r A.-nak, a berlin-

dahlemi kert igazgatójának köszönhetem.
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hogy ez alkalommal egyúttal az egyes fajok megkülönböztetését

is megkíséreljem s régebbi idevágó vizsgálataimat pótoljam. A
következkben közölt részletekbl kitnik, hogy a Növénytani

Közlemények \. (1906. évi) kötetében (111— 112. lapon) kifejtett

és többektl helyeselt elvi jelentség nézeteim itt is igazolást

nyernek.

1. A szár.

A Convallarieae földfeletti szárán igazi lomblevél nincs,

aziiz tkocsánnal van dolgunk. Mivelhogy a Convallarieae tko-
csánju orgjinograíiailag egyszerbb, mint a Parideae és Polygo-

neteae szára, azért a kétféle szerv között megfelel anatómiai

különbségeket is tételezhetünk fel. A lomblevelet hordó szár

nagymennyiség vizet szállít s a lombozat súlya is nehezedik

reá. Ebbl következik, hogy a szárban a vízszállító és a mecha-

nikai rendszer fejlettebb mint a tkocsánban. A következkben

ezt a feltételt igazoltnak látjuk. A különbség a Convallarieae és

Polygonateae szára anatómiai szerkezetében épen a vízszállító

és mechanikai rendszer tekintetében tnik fel.

Általában a Convallarieae tkocsánjában a szövetek kevéssé

dift'erencziálódnak. A tkocsán szövetelemei közül a faparenchyma-

sejtekhez hasonló sejtek a leggyakoriabbak. Élettani mködésük
nem határozott irányú. Vízszállításra, vizraktározásra, mechanikai

ersítésre, szénhydrátok raktározására st asszimilálásra is többé-

kevésbé alkalmasaknak látszanak. Ha egy ilyen sejtet vékonyabb-

falúnak, kevésbé megnyúltnak s keményítvel megteltnek képze-

lünk, rendes keményítöraktározó sejtnek nézhetnk ; ha még
hosszabb volna, vízszállításra volna alkalmasabb ; ha sejtfala még
jobban megvastagodna, tipikus mechanikai sejt lenne belle. Az

ilyen csekély mértékben differencziált s élettanilag nein élesen

jellemezhet sejtekbl való szövet a legtekintélyesebb helyet

fogUilja el a tkocsánban. Talán a ennek rovására írható, hogy

tulajdonképeni mechanikai szövet nincs ; a hadroma pedig jelen-

téktelen, felemei csak csavaros vagy gyrsvastagodásúak s

átmérben alig 25 !J.-t érnek el, holott a Paris quadrifolia

szárában 30, a Streptopus ampjlexifolius szárában 36 ;j--t ér-

nek el.

Az Ophiopogon-iéXé'kxQ térve át, itt azonnal konstatálnunk

kell azt, hogy itt feltn mechanikai szövetek vannak. Még pedig

a tkocsán hosszában szalagszeren végighúzódó hypoderma és

a mesztomanyalábokat kísér sztereomakötegnek, st valóságos

sztereomagyr is található. Ámde a mechanikai szövet általában

kezdetleges kifejldés, a szklerenchymasejtek nem sokszögietúek,

hanem köralakúak keresztmetszetben. Azonkívül a hadroma elemei

itt is gyengék és szkek.
Ha a Convallaria, Liriope és OpMopogon génuszokat egy

sorba helyezzük, azt találjuk, hogy ebben a sorban a sztereoma-

gyr fokozatosan megersödik.
Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk:
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1. Convcdlaria majális.

Sztereomagyrü nincs, de helye jelezve van, t. i. helyette

a többi parenchymasejtektöl eltér, apróbb s kevésbé zöld sejtek

csoportosulnak a középhenger körül.

Keresztmetszetben tompán háromszöglet.

2. Rhodea japonica.

A világosszín alap-szövetben számos edénynyaláb van
elszórva, amtlyek keresztmetszetben hosszúkás, oldalról össze-

nyomott alakjuknál fogva a Convnllaria edénynyalábjaira emlé-

keztetnek. Az ers közéidiengert ers kéreg veszi körül. A kett
határán nincs sztereomagyrü, de a határ mégis jól látható, mert
ott a parenchymasejtek kisebbek s kissé vastagabbfalúak.

A kéreg küls rétegei igen zöldek. Igen gyenge hypoderma
is található.

Keresztmetszetben sokszöglet.

3. Aspidistra elatíor.

Szájnyílás igen ritkán akad, holott a két elbbi faj tö-

kocsánján srn vannak.

A chlorophyll igen kevés, a szövetek jóformán mind szín-

telenek.

A mesztomanyalábokat kifelé es oldalukon kissé vastagfalú

parenchymasejtek Idsérik.

4. OpMopogon jahuran.

A sztereomagyrü jól észrevehet, de többé-kevésbé paren-

chymajelleg elemekbl alakul. Sejtjei ugyanis tágüregek, egyen-

letes vastagodásúak. keresztmetszeti képen gyralakúak, nem
sokszögletesek. Sugárirányban 6—8 ilyen sejtsor olvasliató.

A leptomát kísér sztereoma ersebb elemekbl való ; ebbl
a sztereomából sugarak indulnak ki, me.yek a leptomába érnek

s utóbbit több részre osztják.

Hypoderma a szár alsó részében van, fels részében nyoma
vész.

Az epidermiszsejtek kissé kidomborodnak.

5. Ophipogon japonicus.

Az összes edénynyalábok a sztereomagyriíliez támaszkodnak.

Az epidermiszsejtek küls tangentialis falai igen vastagok

s púpalakúan kiemelkednek.
'1. Levél.

A Convallaria- és ()phiopogon-félek levelében a Parideae

és Polygonateae levelét jellemz fes/it szövet nem található.

A levél anatómiai szerkezete, fleg az epidermisz általában egy-

szerbb. -A mesophyll sejtjei keresztmetszeti képen kissé la))Osak,

a középrétegben feltnen nagyok és színtelenek. Ennek alapján

a Convallaria- és OjMojJogon-íélék levele a Parideae és Polg-

gonateae levelétl élesen eltér s minden esetben uiztosan meg-
határozható.

Egyébiránt a Convallaria- és O[)hiopogon-íé\ék levelök

anatómiai szerkezete szerint három csoportba oszthatók : 1. A
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szkebb értelemben vett Co7ivalla7'ia~íé\ék {Convallarinae) alcso-

portjában az epidermisz és edénynyaláb közé es szövet a meso-
phyllhez hasonló, cliloropliyllt tartalniüz. Általában a legegysze-

rbb szerkezet. 2. Az Aspidistrinae levelében a föér ersen
kiemelkedik s abban egynél több edénynyaláb húzódik végig.

3. Az Ophiopogon-iélé'k levele a Convallarinae leveléhez ha'-onló,

de a fbb erek mentén hypoderma van. A sztereoma a leptomát

több részre osztja. A mesophyll részben paliszádra emlékeztet.

Megjegyzem, hogy az Englerféle rendszerben a virág alkotása

miatt a Convallarinae alcsoportjába osztott Theropogon levele

morfológiai és anatómiai szerkezete szerint iz Ophiopogon-félek-
hez átmenetet létesít.

A Convallaria majális levelérl külön meg kell emlékezni,

mert ez könnyen rendszertani tévedésre adhat okot. Ugyanis
némi tekintetben sokkal jobban a Parideae és Polygonateae levci'

léhez hasonlít, mint saját rokonai leveléhez, mert aránylag zsenge-

szövet, összes sejtjei aránylag nagyok és vékonyfalak. Ezt
azonban nem szabad rendszertani következtetésekre felhasználni,

hanem inkább biológiailag magyarázható. Ugyanis a Convallarieae

és Ophiopogonoideae vizsgált fajainak levele mind örökzöld, csak
a Convallaria majális levele nem az s ebben a hazai Parideae
és Polygonateae levele hasonlít a Convallaria leveléhez.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk:
a) Convallarinae alcsoport.

1. Convallaria majális. Keresztmetszeti képen a kétágú
villa-alakú hadromát apró s kissé vastagfalú, színtelen sejteL'bl

álló szövet kíséri, mely jóformán a fels epidermiszig nyúl. A
leptomát erösebb sztereoma kíséri.

A fels és alsó chlorenchyma vagy három sejtsorú. A viz-

tartószöveí csak egy, jól észrevehet, de azért nem nagyon éle-

sen határolt sejtsorból való. Az összes mesophyllsejtek általán

elliptikus alakúak keresztmetszeti képen, még pedig a levéJ szé-

lességi irányában nyúltak.

Az alsó epidermiszsejtek kifelé is befelé is gyengén dom-
borulnak

; felületi képen hosszuk körülbelül úgy aránylik l szé-

lességükhöz, mint 3 — 6:1.
Küls, valamint igen alacsony bels lélegzési odu van

;

szájnyílások fölül is alul is vannak.
Az összes szövetek, különösen az epidermisz és az összes

mesophyllsejtek aránylag zsengék, az egyes sejtek aránylag
nagyok és vékonyfalak, a mi a szerv rövid, egynyári életére utal.

2. Speiranthe convallarioides. A leptomát alkotó elemek
falai igen ersek. Vastag sztereomaköteg is kíséri azt.

A fels chlorenchyma 2—4, az alsó 2 vagy több sejtsor-

ból, a víztartószövet 1—2 sejtsorból áll s teljesen színtelen.

A fels epidermisz sejtjei befelé domborodnak. Felületi

képen hosszuk (=^ h) körülbelül úgy aránylik a szélességükhöz
(=sz) mint 3— 7: 1.
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Szájnyílás mind a két oldalon van. Fölületi képen a záró-

sejtekhez sajátságos, ívalakiian görbült rajzok járnlnak. Kereszt-

metszeti képen a zárósejteknek mind küls mind bels szarvai

a többi epidermiszsejtek küls, illetleg bels falaival közel egy

szintbe esnek.

3. Rhodea japonica} A keresztmetszeti képen nagyon kes-

kenynek mutatkozó fedénynyaláb a roppant nagytömeg meso-

phyllben igen kis helyet foglal el. A fedénynyalábot a fels és

alsó epidermisztl számos (fölül vagy 3, alul vagy 6) chlorenchyma-

sejtsor választja el ; ez az utóbbi szövet a rendes chlorenchymá-

hoz nagyon hasonló; csak valamivel kisebbsejtü.

A föér környékén, vastag és húsos levélnek vékonyabb
részein, fölül átlag 3—4, alul 3 clilorenchymasejtsor és 1—2 vagy
több sor viztartószövet van ; a viztartószövet kevés chlorophyllt

is tartalmaz, de a sejtek kiváló nagyok.

Az epidermiszsejtek h:sz= 3—5:1. Vastagfaliiak.

Szájnyílás fölül nem igen akad. Lélegzési odu nem kép-

zdik : a zárósejtek fels szarvai némileg az epidermisz fölé

emelkednek s vékonyabbak mint a két elz faj levelén.

4. BeinecJcia carnea. A vékony levél ferében a leptomát

félgyralakú sztereomaköteg kíséri ; a leptoma és hadroma közé

szintén sztereomaszer szövet ékeldik.

A mesophyllt fölül 2 legföljebb 3, alul 2 chlorenchyma-

sejtsor és 1 sejtsorú viztartószövet alkotja. Fölületi képen, t. i.

az epidermiszszel párhuzamos metszeten, a chlorenchymasejtek

nem a levél kereszt-, hanem hossztengelyével egy irányban nyúl-

tak, holott a Rhodea levelében az megfordítva van.

Az epidermiszsejtek keskenyek a keresztmetszeti képen,

kissé domborúak ; li : sz = 4—10 : 1.

Szájnyílás fölül is, alul is van, a zárósejtek küls szarvai

kissé kiemelkednek, lélegzési odu nincs.

h) Asjjidistrinae alcsoport.

5. Tupistra macrostigma. A levél fels oldalán a fér men-

tén ers sztereoma van. Az összes meszíomanyalábokat fölül is

alul is ers sztereoma kiséri. A leptoma és hadroma közé szin-

tén sztereoma szorul.

A chlorenchyma (a mesophyll zöld része) fölül 4— 5, alul

3—4 f-ejtsorú.

A viztartószövet gyenge kifejldés.

Az epidermiszsejtek oldalfalai kissé ivalakúan hajlottak

;

az epidermiszsejtek h : sz ^^^ 3—4 : 1.

6. Aspidistra elatior. Az ersebb mesztomanyalábokat fölül és

alul igen ers és tekintélyes sztereoma kiséri, amely többnyire mind-

kétfell az epidermiszig hatol ; sejtjei az epidermisz szomszédságá-

ban alegvastagabb falnak, befelé sztereomajellegük lassan elmosódik.

^ A levél anatómiai szerkezete tekintetében a Rhodea ebbe az alcso-

portba tartozik.
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Fölül vagy 4, alul 3 chlorenchymasejtsor van. A víztartó-

szövet 1. néhol 2 sejtsorból való ; itt-ott chlorophyllsejtek is

nyomulnak közéje.

Az epidermiszsejtek h : sz = 3 : 1 ; igen vastagfalúak.

c) Ophiopogonae alcsoport.

7. Theropogon paliidus. A fér mentén az alsó hypoderma
vagy 3 sejtsor*!.

A mesopliyliben fölül rendesen 3, alul 2 chlorenchyma-
sejtsor van ; a viztartószövet vagy 2 sejtsorú.

Alul az epidermiszsejtek a küls s roppant vastag fal révén
ersen púpszerüen kiemelkednek. Fölületi képen a keskeny
epidermiszsejt hosszában egy sorban elhelyezve több púpszer
kiemelkedést látunk. Keresztmetszetben egy epidermiszsejt csak
egy púpot mutat.

8. Liriope graminifolia. A leptoma a sztereomával egyesült

;

egy ers, kemény háncsköteg látszik, melyben egyes kis lágy

háncsszigetecskék vannak.

A fér mentén az alsó hypoderma 4—5 sejtsorú ; a közbe-
es chlorenchyma vagy 4 sejtsorú ; fölül a hypoderma 1—2
sejtsorú.

A víztartószövet 1—4 sejtrétegü.

Az epidermiszsejt keresztmetszeti képén nem egy, hanem
Több kisebb, de mégis élesen kiemelked púpocska látható.

H:sz = 1-4:1.
9. Ophiopogon jahuran. A vízszövet vagy S, a fels chlo-

renchyma 3—4. az alsó 2 sejtsornyi.

Az epidermiszsejtek kiemelkedése a Liriope graminifolia-é-

hoz hasonló.

10. O.japonicus. A víztartó szövet 1—2, a fels chlorenchyma
3, az alsó 2— 1 sejtsorból áll ; a legfels sor sejtjei ersen meg-
nyúltak az epidermiszre merleges irányban, úgy hogy a sejt

magassága a szélességéhez úgy aránylik, miut 2:1.
Az epidermisz a Theropogon pallvhis- éhoz hasonló.

3. Bhizoma.
Hogy a rhizoma anatómiai szerkezetét helyesen megítél-

hessük, mindenekeltt annak morpholologiáját kell jól ismer-

nünk. A rhizoma szárképlet s azért anatómiai szerkezete is szár-

képletre vall. Másrészt azonban földalatti szerv létére egyik-másik,

némelykor igen szembeötl s könnyen tévedést okozó anatómiai

jellemvonásában gyökérre emlékeztet. Pl. a sztereomagyürü bel-

jebb esik, a középhenger összébb szorul s a kéreg tekintélye-

sebb kifejldés, mint földfeletti szárbau ; a sztereomagyürü helyét

sokszor a gyökérre jellemz endodermisz foglalja el; a paren-

chymaszövetekben nagymennyiség taríaléktáplálóanyag van rak-

tározva. Némely esetben pára képzdik, a mely másodlagos
vastagodás útján is állhat el. Szájnyílások többnyire jelen

vannak.
A rhizomákon rendesen meg kell különböztetnünk rövid
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és hosszú tagokat; némely rhizoma csupa rövid, más csupa
hosszú tagból áll. A Convallarieae csoportjában többnyire hosszú
és rövid tagok váltakoznak < gymással, még pedig bizonyos törvény-

szerségnek hódolva. A rhizoma elágazása itt rendesen hosszú
hajtással indul meg, mig a virágos tkocsánt közvetlenül megelz
évi hajtás mindig rövid és vastag. Azért ontogenetikailag a hosszú
hajtást lehet elsdlegesnek, a rövidet másodlagosnak tekintenünk.

Jellemz példát nyújt a Convallaria majális, Reineckia carneci,

()])liiopogon japoniciis, Liriope graminifolia. Anatomiailag is

különbség van hosszú és rövid tag között. Általában minél hosz-

szabb a rhizomatag, annál inkábl) kollaterális a nyaláb, hosszabbra
nyúlt minden anatómiai elem, a faedények jobban kifejldnek,
holott rövid tagban az edénynyalábok inkább koncentrikus szer-

kezetek s tracheidák vannak túlsúlyban. Azonkívül a sztereoma-
gyr vagy az endodermisz a legrövidebb tagokban a legnagyobb
mértékben redukálódik. A Majanthemum bifoUum rhizomája
nagyon szépen tünteti fel a különbséget ; itt a hosszú tagban
az endodermisz igen vastagfalú, de a középhenger parenchymája
vékonyfalú ; a rövid tagban pedig az endodermisz feltnen véko-
nyabbfalú, de a középhenger parenchymája vastagabbfalú. Mind-
ezzel jól összevág az a tétel, hogy általában a hosszútagú
földfeletti szárképletekben vannak a legersebb sztereomagyrúk.
legtágabb faedények, legtöbb kollaterális nyaláb és aránylag leg-

tekintélyesebb középhenger.

A rhizomában az edénynyalábok elhelyezödése szintén szórt.

Az edénynyalábok legnagyobbrészt koncentrikus szerkezetek.
A vékony, fehér, fénylfalú elemekbl álló lágy háncsot rend-

szerint a tracheidák egész gyrje veszi körül. Azonban a kerü-

lethez legközelebb es nyalábok kollaterálisak. Az endodermisz-
hez közelálló, egészen kollaterális nyaláboktól a centrális helyzet
koncentrikus szerkezet nyalábokig sokféle átmenet van.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok a következk

:

1. Convallaria majális. Az epidermiszen kevés szájnyílás

van. Az epidermiszsejtek küls falai vastagok, barnák.

A kéregnek a középhenger fél átmérjéhez való aránya
körülbelül annyi mint 1 :

1*5— 2.

A világosan zöldes- sárgásszin sztereomagyr befelé élesen

határolt, kifelé a kéregparenchymába fokozatosan megy át, 2—

3

sejtsorból áll. A legbels sornak különösen bels taiigentiális

falai igen vastagok, holott küls taiigentiális falai vékonyak.

Hozzá közvetlenül támaszkodik vagy hozzá közel esik, itt-

ott beléje is van ágyazva körülbelül 30, többé-kevésbbé kolla-

terális nyaláb. A lágy háncsot belülrl 2—3 réteg tracheidákból

álló szövet határolja, amely szürkés szín s keresztmetszeti képen
vastag félholdalakot mutat. Majd 12, javarészt koncentrikus szer-

kezet edénynyaláb következik, még pedig közelítleg egy körben
elhelyezve ; utána még vagy 4, szintén közelítleg egy körben

elhelyezett nyaláb következik. A koncentrikus szerkezet edény-
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nyalábok tracheidagyr jeíöbbnyire csak 1 sejtrétegbl áll, de a

nyaláb befelé fordult részén 2—3 réteg is lehet ; az egész

nyaláb mediánsikjában (azaz a szerv rádiusában) kissé nyúlt,

oldalról kissé összenyomott. A traclieidagyúrún kívül faedények
is vannak, melyek javarészt a nyalábnak befelé, a szerv közép-

tengelye felé fordult részén foglalnak helyet ; közülük a trachei-

dáktól legtávolabb esk rendszerint a legritkásabban vastago-

dottak, nyilván legöregebb elemek, amelyeknek a szerv növeke-
dése alkalmával meg kellett nyúlniok.

a) A hosszú hajtásokban a különálló, koncentrikus szerke-

zet edénynyalábok száma csekélyebb, mindössze csak 4—

6

találkozik ; de jó nagyok. X faedények részben pettyes, részben

csavaros vastagodásúak ; méretei : 30X36 ;x— 3X4 \y.

h) A rövid hajtásban az edénynyalábok legtöbbje koncen-

trikus szerkezet, még pedig ers, srn pettyes vagy közel

lépcszetes vastagodása falakkal ellátott fáselemek veszik körül

a leptomát ; ezek tágabbak (30 X 24 a— 3 '^) mint a tracheida-

gyürn kivül es szk, csavaros vastagodása gyengébb ele-

mek (18 ÍJ-).

2. Reineckia carnea. A rhizoma gyengén zöldszin s a leg-

több levélképlet rajta lomblevélszer. Ennek megfelelen az ösz-

szes parenchymában chlorophyll is van s a levél szájnyílásaihoz

hasonló alkatú szájnyílás is találkozik.

A sztereomagyr épen hogy meg van jelölve, 1—2 sejt-

sorú, fként a rövid tagokban elfásodik, chlorzjnkjóddal az oldal-

falak határozottan megsárgulnak.

Az edénynyalábok nagyon széjjel vannak szórva. A hadroma
igen jelentéktelen kifejldés. A leptoma alatt tracheidacsuport

van s sokszor az egészet faparenchymaszer sejtekbl álló gyr
veszi körül, A faparenchyma az edénynyalábok legtágabb s leg-

tekintélyesebb elemeit szolgáltatja. Ez a szövet nyilván mechanikai
szolgálatra is van hivatva s ilyen értelemben kezdetleges kifej-

ldés sztereomáról is lehet szó. A faelemek száma kevés,

szkek, csavaros vastagodásúak.

A rövid tagokban a faparenchyma kevesebb és gyengébb-
falú, de a tracheidák tágabbak s nagyobbak.

o. Ehodea japonic.a. A barna epidermisz alatt barna, paren-

chymatikus, párához hasonló, de vékonyfalú sejtekbl álló küls
kéreg következik, amely 6 —10 sejtsorú s nyilván a bels kéreg-

parenchymából másodlagos osztódás útján keletkezett, utólagos

merisztemakcpzdés alapján. A bels, színtelen kéregparenchyma
sejtjei meglehets vastagfalúak, ami az egész növény szöveteit

jellemzi.

A középhenger határán a kéreg parenchymasejtjei nagyon
ellaposodnak, de más szöveti elváltozás, nevezetesen sztereoma-

gyr, nem konstatálható, amely jelenség a rövid-vastagtagú

rhizoma morphologiájának megfelel.

Az edénynyalábok rendesen koncentrikus szerkezetek,
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nagyok, a faelemek szkek, a leptomaelemek feltnen tágíik.

Itt sok faedény van egymás mellett, ezek ritkásan vastagodot-

tak, többnyire csavaros vagy átmenleg hálózatos vastagodásnak.

A bélparenchymában a sejtfalakon sok a tág gödörke. Az

edénynyalábokkal szomszédos bélsejtek hosszúakra nyúltak, némely

esetben gyengén prosenchymatikus alakúak.

4. Aspidistra elatior. Az epidermisz nem barna, hanem
sárgás szín. Másodlagos paráskéreg csak ott áll el, ahol a

rliizomán ered levél elhal s lehull, tehát levélnyom helyén. A
színtelen kéregparenchyma vastag, 20—30 sejtsor is alkotja.

Az endodermisz épen hogy megismerhet. Az alatta követ-

kez, legküls bélsejtek egyike-másika nagy perforácziókkai bír.

Az edénynyalábok túlnyomó része koncentrikus szerkezet.

Faedény vajmi kevés van. A hadroma ugyan tekintélyes kifej-

ldés, elemei tágak, de fleg csak tracheidák és faparen-

chyma van jelen, holott az edények szkek, igen vékonyfalúak

s ritkás vastagodásúak, többnyii'e srn vagy ritkásan csavaros

vastagodásúak. Ami lépcszetes s még inkább gödörkés vastago-

dása faelem van, az tracheida meg faparenchyma.

5. Liriope graminifolia. A vékony, hosszú hajtásban az

endodermiszgyr igen feltn. A szomszédos kéregréteg egyik-

másik sejtje nagy mértékben gödörkés vastagodása, kiválóan

vastag s azért nagyon feltn, szembeötl ismertet jelt nyújt. Az

endodermisz befelé átmegy egy igen sokréteg sztereomagyrbe,

melynek sejtjei a középponti bél felé fokozatosan tágulnak s

falaik vékonyodnak; itt-ott mélyebben bocsát be vastagfalú sej-

tekbl alkotott sugarakat. Benne fekszik 20-nál több edénynyaiáb,

különösen a benyúló sugarakban. A középponti lágy bélben nincs

edénynyaláb. A sztereomagyr a bélszövet kerületi sejtjeibl

alakúi. Az Ophiopogon jahiiran gyökeréhez nagyon hasonlóan itt

a kerületi bélszövet sejtjei vastagfalúak, a czeutrális bélszövet

sejtjei vékonyfalúak.

A vastag rhizomahajtásban nincs sztereomagyr. A trachei-

dák igen ersek, szabálytalan lefutásúak.

6. Theropogon paliidus. Ers, rövidhajlásokból áll. kz

oldalágak szintén rövid internodiumokkal bírnak, de ezekben

legalább sztereomagyr mutatkozik.

A vastagabb rhizomarészekben nincs sztereomagyr. Vas-

tag párás kéreg van. A nagyszámú szórt elhelyezés edénynyaláb

koncentrikus szerkezet. A 3—4 réteg tracheidagyr pettyes,

vagy srn hálózatos vastagodása elemekbl áll.

7. Ophiopogon jaburan. Rövid hajtásokból áll. A számos

edénynyaláb vastag. Á leptomot 3—6 íracheidacsoport veszi körül.

A középhenger kerületén az edénynyalábok egymással majdnem

összefüggnek, olyan srn vannak ; onnan lefelé indulva foko-

zatosan ritkulnak. A paráskéreg igen vastag.

8. OpMopogon japonicus. Paráskéreg van, vagy 3 s több

sorból áll. Sejtjei azonban radiális irányban nyúltak. Az edény-
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nyalábok száma nagy, és kis átmérjek. A szklerenchymára
emlékeztet tracheidagyúr 1—2 sejtsorú, itt-ott karokat t)ocsát

aleptomába, minélfogva ez utóbbi 3—4 sziget alakjában van jelen.

4. GyöJcér.

Amit már a szárra vonatkozólag megállapítottunk, hogy
t. i. a Convallarieae vizszállitó rendszere gyengébb kifejlödés
mint a Polygonaüun-féléké, azt a gyökérre vonatkozólag ismé-
telnünk kell. Kiváló tág faedények itt sincsenek s többnyire csak
szúk tracheidák vannak. A tágabb liadromaelemek aránylag vas-
tag fallal bírnak s így legalább ebben különböznek a Polygo-
natum gyökerében található edényektl. Azonkívül a Convalla-
rieae gyökerét a Poh/gonateae, Parideae és Asparageae gyökerével
szemben a nagytömeg, jól kifejldött bél, az egyenes, sugaras-
irányú s egymással össze nem olvadó hadromasugarak s az
aránylag nagysejt perikambium jellemzi. Az Ophiopogon-félék
gyökere a Convallarieae gyökeréhez mindebben hasonló, csak
sajátságos sztereomaszövetek alapján különböztethet meg. Úgy-
szintén az Aspidistrinae gyökere is némileg eltér a többi ide-

tartozó növény gyökerétl, kiváló ersségénél fogva.

Az egyes fajokra vonatkozó részletes adatok közül itt csak
azokat említem meg, melyek a Növényt. Közlem. III. (1904. évi)

kötetében nincsenek közölve, illetleg amelyekrl eltér újabb
vizsgálati eredményeim nincsenek. Nevezetesen a Speiranthe
convallarioides, PeinecJda carnea, Rhodea japonica, Tupistra
macrostigma és Aspidistra elatior gyökerérl újabb pótló adatot

nem közölhetek, de a Convallaría majális gyökerét újból s rész-

letesebben, a többi alább említett fajt pedig egész újból vizs-

gáltam meg.
1. Coyivallaria majális.

A gyökér rendszerint nyolczsugarú.

Mindegyik hadromasngárban 6—8 tágabbnyílású hadroma-
elem van. A sugarak a középhenger fél átmérjéig vagy azon
túl terjednek. A bél egyenl vastag sejtekbl áll. A kéreg
vastagsága a középhenger átmérjéhez úgy aránylik mint 1 : 1.

A legtágabb hadromaelemek átmérjének és falvastagságá-

nak méretei : 45 [j.
— 6 ji.

2. Liriope graminifolia. A gyökér rendszerint tizenkéísugarú.

Egy hadromasugárban többnyire 8 tekintélyes hadromaelem van
;

a legtágabbnak méretei: 30 |x— 3'5|j.

Az összes bél sejtjei igen elfásodottak.

A kéreg vastagságának aránya a középhenger átmérjé-
hez= 2:1.

3. Theropogogon paliidus. A sugarak száma 20 és több.

Egy hadromasugárban 4—5 tágabb elem van ; a legtágabb-
nak méretei: 48a— 2"8!J-.

Az endodermisz aránylag ers, a vele szomszédos kéreg-
sejtek kiválóan vastagfalúak, csatornás vastagodásúak, ksejtekhez
hasonlók.
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A perikanibium sejtjei srn gödörkés vastagodásúak.

A bélsejtek — a központi fekvésüek kivételével — nagyon
vastagfalúak.

4. Ophiopogon jahuran. A sugarak száma 12 és 28 között

ingadozik. A legtágabb hadromaelemek méretei: 24 (x— 3 [j..

A fasugarakkal határos bélsejtek igen vastagfalúak.

Az endodermiszszel határos kéregsejtek az endoderniisz

sejtjeihez hasonló alakúak s vastagodásúak. A perikambium sejtjei

is többé-kevésbé vastagfalúak.

5. Ophiopogon japonicus. Rendesen tizenkétsugarú, még
pedig vékony és vastagabb gyökérrész között ebben a tekintet-

loen nincs különbség. Egy hadromasugárban csak 4 jelentéke-

nyebb hadromaelem van.

A perikambium sejtjei vékonyfalúak. Az endodermiszben
aránylag sok nz átereszt sejt. A vele szomszédos kéregsejtek

közül csak egy-nehány finoman gödörkés vastagodása.

Ha mindezeket összefoglaljuk s az nnatómiai szerkezet

alapján a Convallarieae csoportba az Ophiopogon-íéléket is beso-

rozzuk, a Convallaria-ié\€kQi a következ három alcsoportba

oszthatjuk : Convallarinae, Aspklistrinae és Opjhiopogoninae. A
morfológiai szerkezet és a földrajzi elterjedés ezt a rendszere-

zést megersítik. Ha ezt a rendszerezést elfogadjuk s a Sanse-

vieria génuszt ide nem tartozónak tekintjük, Bentham et
Hooker csoportosításával szemben Eunth és Endlicher
csoportosítása ismét érvénj're jut.

(A szakosztálynak 1906 június 13-án tartott ülésébl.)

Kümmerle J. Béla és Nyárády E. Gyula: Adatok a

magyar-horvát tengerpart, Dalmáczía és Isztria flórájához*

(Addítamenta ad Floram Lítoralís Hungaríco-Croatící, Dalmatící

et Istrící.)
^

Az 1906. év szépen bontakozó tavaszán lerándultunk az

Adriához, hogy ott a tengerpartokon a flóra legels tavaszi

hírnökeit tanulmányozhassuk. Míg április 10-én a Magas Tátra

alján a rideg télutó lehangolta a már friss flóra felserdülésrl

álmodozó botanikust, addig pár nappal késbb virágzó pálmák
és babérligetek felemel pompái s más formácziók tarka virág-

sznyegei leptek meg bennünket. Úgy van ! A midn még Portoré

fölött nagy óvatossággal ereszkedett vonatunk Fiume felé, Ajugá-k
és Lamium-ok színes seregei s Coronilla cserjék b virág-

^ Elterjesztette Kümmerle J. Béla a szakosztálynak 19Ü7.

deczember 11-ikén tartott ülésén.
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zása sejtetek velünk a fejld flóra jókora elrehaladtát. Az idö

gyönyör, s a tenger csendes volt. Fiúméból egyenesen Cirkve-

nicába hajóztunk, a hol a Drveiiik Kokan^-patak völgyét a Bodán-

várrom melletti kanyarulatáig s innen észak-keletre Marusici

község felé es területet kutattuk. A sok Coronilla cserje sárga

szint kölcsönzött a hegyoldalaknak s lent az iit mentén Ostrya

r:arpmifoUa készült befejezni virágzását. A tavasz érdekességét

itt fkép a Prunus Mahaleb, Hesperis glutinosa, Aethioncma

saxatile, a Jiiniperus Oxi/cedrus a paraszita Arceuthohium Oxy-

<-edri-yel és a Trifolium suhterraneum teszik. A Bodán-várrom

környékén felleljük a Helichri/sum italicum-ot, a Cynoglossum

Columnae-xsX s tovább gyepesebb lejtökön Muscari Kerneri,

Symphytum tuherosum, OpÁioglossum vulgdtum és Primula Colum-

nae a feltnbb növények. Cirkvenicáról Jablanácra hajóztunk,

honnan csolnakkal Arbe-sziget legdélibb partjait kerestük fel.

Itt különösen fejlett vegetácziót találtunk. Már messzirl feltnt

a másfél méter magas Asphodelus ramosus, majd az Aréna bar-

hata. a sok Sonchus tenerrimus és Beichardia picroides. Megta-

láljuk itt a ritkább Crepis hulhosa-t töméntelen Muscari como-

simi (3 nephrocarpon társaságában. A sziget e részét kecskenyáj

legelte, körülrágva mindenütt az éppen nyíló pelyhes termés Cratae-

gus transalpina-t, valamint a mediterrán Cytisus spinescens fiatal

hajtásait. A szúrós cserjék alján félénken meghúzódó Cydamen
repandum-ot tapossa s rongálja a legelész állat. Parietaria judaica,

Vincetoxicum fuscatum, a ke'íikenyh'velii Silene venosa, meg az apró

Valantia mitralis, Alyssum sinuatum, Linaria simplex és az érde-

kes Coronilla scorpioides között tovább haladva, megpillantjuk a

tengerparton csoportokban nyíló szép Aspliodeline lutea-t. Ben-

nebb a sziget belseje felé mindenütt csak l-idturás sivatagot'^

látunk, a hol a szlmunkások a venyigék felkötésével foglal-

koznak. Megrakodva növénykincseinkkel igyekeztünk vissza csol-

nakon Jablanácra éjjelezni. De ugyancsak, meglepett a hir, mely
szerint arbei növényeinket az ottan megtelepedett Phylloxera

elleni védekezés ürügye alatt el fogják kobozni. Sikerült meg-
mentenünk ket. Másnap korán, hajó-várás közben megtaláljuk

a jablanáci várhegyen is a Cytisus sjnnescens-t. Jablanácról

€irkvenicára érkezve, legott az átellenben fekv Sillo-telepre,

tehát már Veglia-szigetre eveztünk. Dobrigno-öböl érintésével és

Jezero mellett elhaladva, nehéz küzdelmek árán a sok tövises

bozót között végre sötétben Castelmuschióba értünk. Sillo fölött

gyakori a Helleborus istriacus, a melybl a legtöbb példány

befejezte már virágzását. Jezero közelébe érve virágos réteket

találtunk, melyeken javában virágzott az Anthoxanthum odoratum,

Poa annua, a Luzula Forsteri, Lithosj^ermurn purpureo coeruleum^

^ Az elnevezéseket a cs. és k. katonai földrajzi intézet specziális tér-

képérl vettük. Lásd Zon. 25. Col. XI. és Zon. 27. Col. XII.
- Ezen kifejezés alatt botanikusra nézve medd területeket értünk.
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Anemone nemorosa, Ornithogahim refractum. Muscari Kerneri.

Euphorhia epithymoides^ több Carex stb. A cserjés helyeket

különösen Castelmuschio közelében teljesen ellepte a Cíjclamen

repandum-ok tengere. Miként pl. a Magas Tátra alján a magyar-
sáfrány, avagy Erdély számos erdejében a Scüla hifolia és az

Erythronium, úgy itt e tájon domináló s alakító eleme a tavaszi

formácziónak a Cyclamen.

Castelmuschio körüli sziklákon és lejtökön számos szép

növényt találunk, igy a Polypoiiium serratum, Linaria Cymha-
laria, Scrojjhidaria jioeregrma, Parietaria judaica. Vicia hybrida.

AUiaria altiacea, Lamium maculatum, Rhagadiolus edidis, Eu-
pjhorhia Wulfenii és peploides, Arabis Ttirriia stb. a gyakoriak.

Elhagj'va Veglia-szigetét, botanizálásra szánt utunk utolsó

részéhez értünk. Fiume és Abbázia közötti terület ez, a hol a Cycla-

men repandum épp olyan közönséges, mint Veglián. Közéjük vegyül

itt-ott nyíltabb helyeken az Argyrolobium Linnaeanum és a

Cytisns hirsídiis. Elszórva Polygala nicaeensis. Viola adriatica

terméses példányai, Orohis versicolor és Iris illyricn található

;

annál gyakrabban azonban a Dipilotaxis muralis az országút

mentében, továbbá Leontodon saxatilis, Carex glauca és Halleríana.

Hordeum leporinum, Oxalis cornicidata, Hippocrepis comosa stb.

Abbázia virágpompában úszott; e védett helyen teljes virág-

zásban voltak a Laurus-ok, egyes pálmák, s a pompás kerti

virágok. A babérerdö alját srn bentte a ^zmó^ Ruscus acu-

leatus^ a mely mintegy eltorlaszolja a fák közeit. Összejártuk a

babérerdt, s azután mintegy másfélórás gyjtést tartottunk köz-

vetlen a fürd fölött emelked hegyilejtkön. Emelkedett helyen

vagyunk, a mi meg is látszik a növényzeten, mert még nem
fejlett s nem olyan tagozott a növénylepel, mint lentebb a védet-

tebb tengerpartokon. Gyjtve itt: Carex digitata-\. Luzula Fors-

teri-t, Viola silvatica-t és Cardamine hirsuta var. glabrata-t,

sietve hajóra szálltunk, mert már néhány óra múlva indult vona-

tunk Budapest felé.

íme az elmondottakból, de még inkább az alábbi elsoro-

lásból cszrevehetni, hogy tengerpartunkon és mellékén a kora

tavasz még nem igen fakaszt élénk vegetácziót. A vegetáczió

teljes kifejldése e vidéken jóval késbbre, május végére és

június havára esik, a midn a kifejldésükhöz egyenletesebb és

hosszabb idt igényl kórok és fásnövények is virágoznak. A
tavaszel barátságos cs enyhe fuvallatának hatása alatt külö-

nösen a hagymás növények, dudvanem növények és néhány

örökzöld növény fejlesztik virágaikat. {Brassica Rapa, AUiaria

alliacea, Barbarea lyrata. Rhagadiolus edidis stb.) Minthogy

kirándulásunk a kora tavaszra esett, ebbl a szempontból tehát,

adataink ha nem is mind újak, -— a kora tavaszi flórát mutat-

ván be — tanulságosak. Excursiónk április közepére, vagyis

12—17-ig terjed idre esett. Ezen id alatt bejárt területen

gyjtött növényeink között sok van olyan, a melyeknek ily korai
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viritásáról szakkönyveinkben feljegyzések nincsenek, illetleg

azok viritási ideje késbbre van téve. így pl. általában májusra

teszik a virítását a Linaria Cymhalaria, Crataegus transalpina,

Valantia muralis, Reseda lutea, Aryyrolohium Linnaeanum,
Luzula Forsteri és stb. növényeknek, a melyeket mi java virág-

zásban, st a Valantia muralis-t termésben is találtuk. Még fel-

tnbbek azok a növények, melyeknek virágzását júniusra teszik

mint pl. Hordeum leporinum, Geránium columhinum. Merciirialis

annua, Linaria simplex.

A gyjtött növényeink között nem egy ritka, vagy olyan

faj is található, a melyek az általunk bejárt területre vonatkozó

fontosabb irodalmi közleményekben és munk;'ikban nincsenek

felemlítve. Újak Arbe-szigetére a Vincetoxiciim fuscatum. Rham-
nus Alaternus^ Asphodelus ramosus, Asphodeline lutea, továbbá
a D e g e n gyjtötte Phleum suhidatum és Campanida istriaca

;

Cirkvenica környékérl a Trifolium subterraneum ; Veglia szigeté-

rl az A^iemone hortensis : végül pedig hazánk területére nézve

két egészen új növényt a Cytisus spinescenst Jablanácról és a

Hesperis ylutinosa-t Cirkvenicából emeljük ki, a melyek eddig

hazánkhoz legközelebb Dalmáczia területérl és Isztriából voltak

ismeretesek. A magyar-horvát tengerparton való elfordulásukat

ezúttal vezetjük be az irodalomba.

A következkben részletesen soroljuk el gyjtéseink ered-

ményét, melynek keretében felvettünk néhány, mások által gyj-
tött növényt is. A területünkre nézve érdekességgel bíró eme
növények, egyrészt a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osz-

tályának herbáriumában lév S t a u b-féle néhány arbei és lus-

sini adatra, másrészt néhány olyan magyar-horvát tengerparti és

arbei gyjtésre vonatkoznak, a melyeket dr. Degen Árpád
egyetemi m. tanár úr volt szíves rendelkezésünkre bocsájtani, a
miért is fogadja köszönetünket.

Cl. Filicales.

Polypodiaceae.
1. Polypodium serratum W. Ad rupes portus Castelmuschio

insulae Veglia.

2. Asplenium Trichomanes L. In rupium flssuris ad viae mar-

ginem inter portus Fiume et Abbázia.

3. Asplenium Onopteris L. In sylvis ad viae marginem inter

portus Fiume et Abbázia.

Ophioglossaceae.
4. Ophioglossum vulyatum L. In pratis vallis Drvenik Kokan

ad ruinas arcis Bodan prope portum Cirkvenica.

C 1. Coniferae.

Pi n ac e ae.

5. Juniperus Oxyredrus li. In valle prope portum Cirkvenica.

6. Pinus halepensis Mill. Culta in hortis portus Fiume.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 2. füzet. 5
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C 1. Monocofyledoneae.

G r a 111 i n e a e.

7. Anthoxanthum odoratuhi L. In sylvis ad lacum Jezero insulae

Veglia.

8. Plüewn snlmlatum Huds. In lapidosis ad portum Arbe
insulae Arbe (leg. Dr. A de Degen, in herb. Degen).

9. Alopecuriis agrestis L. In lapidosis ad portum Arbe insulae

Arbe (leg. Di-. Á de Degen, in herb. Degen).

10. Avena harhata Brot. In locis graniinosis asperis ad pagum
Barbato insulae Arbe.

11. Fon anmia L. var. picta G. B e c k. Ad vias portus Fiume.
— In pratis ad lacum Jezero insulae Veglia.

12. Broinus sterüis L. Ad muros portus Castelmuschio insulae

Veglia.

13. Hordeum leporinum Lk. Ad viae margines inter portus

Fiume et Abbázia.

Cyperaceae.
14. Garex distans L. In pratis ad lacum Jezero insulae Veglia.

15. Carex stricta Good. In pratis paludosis ad lacum Jezero

insulae Veglia.

16. Garex caryophyllea Latour. B. II. moUis A. et Gr. Ad
viae marginem inter portus Fiume et Abbázia.

17. Carex Halleriana A s s o. In locis asperis ad portum Cirk-

venica — Ad viae marginem inter portus Fiume et Abbázia.

18. Carex iomentosa L. In pratis ad lacum Jezero insulae Veglia.

19. Carex glanca Murr. Ad viae marginem inter portus Fiume et

Abbázia.

20. Garex glanca M u r r. B. cuspidata A, et G r. In partis ad

portum Cirkvenica. — In pratis ad lacum Jezero insulae Veglia.

2 1 . Garex glanca M u r r. var. erythrosiachys S c h u r. In valle

Drvenik Kokan ad portum Cirkvenica.

22. Garex digüata L. In laureto supra portum Abbázia.

J u n c a c e a e.

2S. Luzula campestris (h.) Lam. et DC. (Juncus campestris L.)

In pascuis ad portum Cirkvenica.

24. Luzula Forsteri (S m.) DC. (Juncus Forsteri Sm.) In laureto

siipni portum Abbázia. — In sylvis ad lacum Jezero insulae Veglia.

L i 1 i a c e a e.

25. Muscari comosum {L.) Mi 11. [i, nejjJirocarpon Pospichal.
In litore ad pagum Barbato insulae Arbe.

20. Muscari Kerneri M a r c h e s. In pratis vallis Drvenik Kokan
ad ruinas arcis prope portum Cirkvenica. — In pratis prope lacum

Jezero insulae Veglia.

27. Ornithoyalnm refractiim K i t. In pratis ad lacum Jezero

insiil;)'.> Veglia.
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28. Asplwdehís ramosus L. (Aspbodelus microcarpus Saizm. ét

Vív.) In litore ad pagum Barbato insulae Arbe.

29. Asphodeline lutea L. R c b b. (Asphodelus luteus L.) In

litore ad pagum Barbato insulae Arbe.

30. Buscus aculeatus L. In locis incultis ad portum Cirkvenica.

— In laureto supia portara Abbázia.

31. Asparagus acutifolius L. In dumetis ad portum Fiume.

—

In valle ad portum Cirkvenica. — In laureto supra portum Abbázia.

32. Asparagus maritimus (L.) Mi 11. (Asparagus officinalis L. a.

maritimus L.) In ruderatis ad portum Cirkvenica.

33. Sinilax aspera L. In dumetis ad portus Fiume et Cirkvenica.

I r i d a c e a e.

34. Irts ülyrica T o m ra. In pratis ad viae marginem inter

portus Fiume et Abbázia.

Orchidaceae.

35. Orchis picta L o i s. In pratis ad lacum Jezero insulae Veglia.

C 1. Dicotyledoneae.

Subcl. Archichlamydeae.

Salicaceae.

36. Sah'x xmrpuren L. In valle ad portum Cirkvenica.

Betulaceae.
37. Ostrya carpinifolia S c o p. Prope portum Cirkvenica.

Fagaceae.
38. Quercus lanuginosa (Lam.) T h u i 11. (Quercus robur . Qu.

robur lanuginosa Lam.) In sylvis ad viae marginem inter portus Fiume
et Abbázia.

Urt i c ac ea e.

39. Parietaria judaica L. (P. ramifiora Mnch.) In lapidosis ad
portum Castelmuschio insulae Veglia. — In litore ad pagum Barbato
et in lapidosis ad portum Arbe (leg. Dr. Á de Degen, in herb. Degen)
insulae Arbe.

Loranthaceae.
40. Arceuthohium Oxycedri (DC.) M. B. (Viscum Oxycedri DC.)

Parasiticum in Junipero Oxycedro ad portum Cirkvenica.

Che nopodiaceae.

41. Salsola Tragus L. Ip lapidosis ad portum Arbe insulae Arbe
(leg. Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

Caryophyllaceae.

42. Silene venosa (Gilib.) Aschers. [Cucubalus venosus
Gilib. (1781.), Cucubalus Behen L. (1753.), non Silene Behen Scop.

5*



60 KÜMMERLE J. BÉLA ÉS NYÁRÁDY E. GYULA

(1772.), Behen vulgáris Mnch. (1794.), Cucubalus inflatus Salisls.

(1796.), Silene Cucubalus Wibel. (1799.), Silene inflata Sm. (1800.),

Silene latifolia Rendié et Britten (1907.), non Silene latifolia Poir.

Voy. Barb. (1789.)] var. p. angustifolia (DC.) Vis. In litore prope

pagum Barbato insulae Arbe.

43. Gypsophila muralis L. Castelmuschio insulae Veglia.

44. Stellaria média (L.) Cyrill. (Alsine média L.) In saxosis

portus Castelmuschio insulae Veglia.

45. Poh/carpon tetraphyllum L. In lapidosis ad portum Arbe

insulae Arbe (leg. Dr. Á. de üeg., in herb Degen).

Ranunculaceae.
46. Hellehorus isirmcus (Schffn.) Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.

1892. p. 219. (Helleborus odorus Kit. var. b. istriacus Schfín.) In

sylvis supra pagum Sillo insulae Veglia.

47. Anemone hortensis L. In fruticetis supra pagum Sillo

insulae Veglia.

48. Anemone nemorosa L. In sylvaticis umbrosis ad lacum Jezero

insulae Veglia.

49. Ranunculus repens L. In pratis supra pagum Sillo insulae

Veglia.

50. Ranunculus Ficaria L. In partis vallis Drvenik Kokan ad

ruinas arcis Bodan prope portum Cirkvenica. — In dumetis supra pagum

Sillo insulae Veglia.

51. Ranunculus velutinus Ten. In dumetosis ad viae marginem

inter portus Fiume et Abbázia.

Lauraceae.

52. Laurus nobilis L. In laureto supra portum Abbázia.

P ap a V e r a c e a e.

53. Fumaria officinalis L. In ruderatis ad portum Castelmuschio-

insulae Veglia.

Cruciferae.

54. Lepidium Draha L. In ruderatis ad portum Cirkvenica.

55. Aethionema saxatile (L.) R. B r. (Thlaspi saxatile L.) In

saxosis calcareis ad portum Cirkvenica.

56. Thlaspi praecox W u 1 f. In saxosis calcareis ad portum

Cirkvenica.
,

57. Alliaria alliacea (Salisb.) Rendié et Britten (Ery-

simum alliaceum Salisb. (1796.), Alliaria officinalis Andrz. apud M.

Bieb. Flora Taur. Cauc. III. 445. (1819.)] Ad portum Castelmuschio

insulae Veglia.

58. Sisymbrium polyceratium L. In lapidosis ad portum Arbe

(leg. Degen, in herb. Degen).

59. Sinapis álba L. In ruderatis prope portum Volosca.

60. Diplotaxis muralis (L.) DC. (Sisymbrium muraié L.) Ad

viae marginem inter portus Fiume et Abbázia.
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61. Brassica Rapa L. In agris prope pertum Castelmuschio

insulae V^eglia.

62. Cardamine hirsuta L. In laureto supra pertum Abbázia.

63. Barharea lyrnta (Gilib.) Aschers. (Erysimum lyratum

<jilib. (1782 ), Erysimum Barbarea L. (1753), Barbarea vulgáris R. Br.

in Hort. Kew. IV. 109. (1812.) In locis cultis ad lacum Jezero

insnlae Veglia.

64. Draha verna L. In locis cultis ad lacum Jezero insulae

Veglia.

65. Peltaría alliacea L. In valle Drvenik Kokan ad portum
Cürkvenica.

66. Arahis hirsuta (L.) S c o p. var. glabrata DöU. In valle

Drvenik Kokan ad portum Cirkvenica (leg. E. Gy. Nyárády, in herb.

Nyárády).

67. Arabis Turrita L. Castelmuschio insulae Veglia.

68. Alyssum sinuatum L. In saxosis calcareis ad portum Jablanac.

— In litore prope pagum Barbato insulae Arbe.

69. Hesperis glutinosa Vis. In ruderatis ad portum Cirkvenica.

Plánta rarissima litoralis huiigarico croatici}

Rosaceae.
70. Crataegus transalpina Kern. in Monatsschrift des Vereins

zur Beförderung d. Gartenbaues in kön. Preuss.-Staaten 185. (1875.)

7.) dasycarpa Borbás in Erdészeti Lapok 1097. (1882.) In saxosis

apricis ad portum Jablanac. — In dumetis montis Véli vrh adversus

portum Jablanac et in litore maris ! (1876. 17. VII. leg. Dr. M. Staub, in

herb. Mus. Nat. Hung.) insulae Arbe. — In rupestribus circa Chiunschi

insulae Ossero ! (1876. 26. VII. leg. M. Staub, in herb. Mus. Nat. Hung.)

71. Potentilla ruhens (C r.) Zimm. (Fragaria Rubens Cr.) In

pratis supra pagum Sillo insulae Veglia.

72. Prunus Mahaleb L. In apricis montanis ad portum Cirk-

venica.

Leguminosae.
73. Argyrolohiuni Linnaeanum Walp. in Linnaea XIII. 508.

<1839.) (Cytisus argenteus L. Spec. Plánt, ed 1. 11. 740. (1753.),

Lotus argenteus Brot, FI. Lusit. II. 118. (1804.), Cajanus argenteus

Spr. Syst. III. 248. (1826.), Lotophyllus argenteus Link Handbuch
II. 156. (1831.), Chasmone argentea E. Mey. Comment. I. 74. (1836.

^ De distríbutione Hesperidis glutinosae in territoriis nostris et vicinis

in litteratura botanica hungarica paucissima scripta sünt. Habitat hucusque
in C r a t i a : in litore Segniae [Zengg-| Schlosser et Vukatinovic
Syllabus Florae Croaticae p. 16Ü. (1857.) sub Hesp. laciniata aut. Croat.
non AH., leg. Rossi! ia herb. D-ris Á. de Degen et apud D-rein V. de
Borbás Spec. Hesp. Huag. in Magy. Bot. Lap. I. p. 347. (1902.) ; Carlo-
pago sub Hesp. laciniata var. 3 hirsuta S c h 1 o s s. et V u k o t. Fi. Croat.

p. '2'2B. (1869.) ; in I s t r i a : in saxosis praeruptis calcareis insululae Scogüo
San-Marco juxta oppidum Portore (Borbás 1. c. p. 347. (1902.) et leg.

Dr. L. Simonkai annis 1902—1903 4—7. Apr., in litteris ad nos anno
1908.); in sula Veglia ad Voss (Borbás 1. o
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in Februario, non 1835.), Genista argentea Noulet FI. Bass. Sous.

Pyr. 146. (1837.), Argyrolobium argenteum Willk. Prodr. FI. Hisp. III.

464. (1880.), non Eckl. et Zeyk Enum. Plánt. Africae Austr. II. 184.

(1836.), Teprotbamnus argenteus 0. K. Rev. Gen. Plánt, pars llí.

1. 72. (1893.), Argyrolobium argenteum (L.) Willk. in Fritsch Excur-

sionsflora f. Oest. 314. (1897.) In locis saxosis ad viae marginem
inter portus Fiume et Abbázia.

74. Spartmm junceum L. In litore ad pagum Barbato insulae Arbe.

75. Cytisus spinescens Sieber. In saxosis apricis areis Jab-

lanac. (No. 78. leg. Dr. J. B. Kümmerle, in herb. Mus. Nat. Hung.) —
In saxosis apricis montis Véli vrh adversus portum Jablanac insulae Arbe.

Plánta e litorali hungarico croatico hucusque in litteratura non

cognita.

76. Cytisus hirsutus L. In sylvis ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia.

77. Trifolium scabrum L. In lapidosis ad portum Arbe insulae

Arbe (leg. Dr. Á. de DegeU; in herb. Degen).

78. Trifolium nigrescens Viv. In lapidosis ad portum Arbe
insulae Arbe (leg. Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

79. Trifolium subterraneum L. In locis graminosis vallis Drvenik

Kokan ad ruinas areis Bodan prope portum Cirkvenica (leg. Dr. J.

B. Kümmerle, in herb. Mus. Nat. Hung.).

8U. Medicago rigidula (L.) D e s r. In lapidosis ad portum Arbe
insulae Arbe (leg. Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

81. Lotus corniculatus h. [i. ciliatus Koch. In pascuis ad pagum
Barbato insulae Arbe.

82. Lotus corniculatics L. y- hirsutus Koch. In pascuis ad

pagum Barbato insulae Arbe.

83. Coronilla scorpioides (L.) Koch. (Ornithopus scorpioides L.)

In saxosis apricis ad pagum Barbato insulae Arbe.

84. Coronilla Emerus L. [3. emeroides B o i s s. et Spr. In s^^l-

vis ad viae marginem inter portus Fiume et Abbázia. — In dumetis

ad portum Cirkvenica. — Ad sepes portus Castelmuschio insulae Veglia,

85. Hippocrepis comosa L. In saxosis herbidis ad viae mar-

ginem inter portus Fiume et Abbázia.

86. Vicia hyhrida L. In herbidis ad portum Castelmuschio insu-

lae Veglia.

87. Lathyrus setifolius L. In ruderatis ad portum Cirkvenica.

— In saxosis apricis ad portum .Jablanac.

88. Orobus versicolor Gmel. Syst. Vcg, II. 1108. (1791.)

(Orobus albus L. fii. (3. versicolor Led. Fi. Ross. I. 692. (1842.) In

pratis ad viae marginem inter portus Fiume et Abbázia.

G e r a n i a c e a e.

89. Geránium columbinum L. In agris ad viae marginem

inter portus Fiume et Abbázia.

90. Geránium molle L. In territorio poríus Fiume. — In rude-

ratis ad portum Cirkvenica.
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91. Geránium roiundifolium L. Ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia. — In vineis ad portum Castelmuschio insulae Veglia.

92. Geránium jmrpureum Vili. In lapidosis ad portum Cirkve-

nica. — In lapidosis ad portum Arbe insulae Arbe (leg. Dr, Á de Degen,

in herb. Degen).

93. Geraninm luridum L. In umbrosis saxosis ad portum Castel-

muschio insulae Veglia.

X a 1 i d a c e a e.

94. Oxalis corniculata L. In litore Fiume.

Polygalaceae.

95. PoJygala nicaeensis Risso. In locis herbidis supra portum

Abbázia.

E u p h r b i a c e a e.

96. Mercurialis anniia L. In saxosis portus Castelmuschio insulae

Veglia.

97. Mercurialis ovata Sternb. Ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia.

98. Euphorhia epithymoides L. In ruderatis ad portum Cirkvenica.

99. Euphorhia verrucosa L. In pratis ad lacum .lezero insulae

Veglia.

lOÜ. Euphorhia Wulfenii Hoppé. In saxosis apricis portus

Castelmuschio insulae Veglia. — In asperis maritimis prope pagum
Barbato insulae Arbe.

101. Eujjhorhía peploides Gouan. In locis incultis portus Cas-

telmuschio insulae Veglia.

102. Euphorhia helioscopia L. In locis cultis portus Castel-

muschio insulae Veglia.

Anacardiaceae.

103. Pistacia Terehinthus L. In asperis apricis ad portum Cirk-

venica. — In collibus apricis ad pagum Barbato insulae Arbe.

104. Pistacia Lentiscus L. In collibus apricis ad pagum Bar-

bato insulae Arbe.

Aceraceae.

105. Acer monspessulanuin L. In laureto supra portum Abbázia.

R h a m n a c e a e.

106. Rhaninus Alaternus L. In saxosis apricis montis Véli vrh

adversus portum Jablanac insulae Arbe.

C i s t a c e a e.

107. Helianthemum Chamaecistus Mi 11. var. ,j. serpyllifolium

(Cr.) Gross. in Englers Regni Veg. Consp. IV. 193. p. 82.

(1903.) (H. glabrum (Koch) Fritsch.) Ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia (leg. E. Gy. Nyái'ády, in herb. Nyárády).
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V i 1 a c e a e.

108. Viola adriatica Freyn. — In sylvis inter portus Fiume

et Abbázia.

109. Viola süvatica Fr. In laureto supra portus Abbázia.

110. Viola Riviniana Rchb. In pratis vallis Drvenik Kokan

ad portuni Cirkvenica. — In laureto portus Abbázia.

Araliaceae.

111. Hedera Helir L. Ad viae marginem inter portus Fiume

eí Abbázia.

üm b e Ili f e r ae.

112. Tordylium apulum L. In pascuis siccis ad portum Jablanac.

Subcl. Metachlaniydeae.

P r i m ul a c e ae.

113. Cydamen repandum Sibth. In nemoribus ad viae mar-

ginem inter portus Fiume et Abbázia (leg. E. Gy. Nyárády, in herb.

Nyárády). — In fruticetis supra pagum Sillo insulae Veglia. — In

nemoribus inter lacum Jezero et portum Castelmuschio insulae Veglia. —
In rupestribus graminosis montis Véli vrh adversus portum Jablanac

insulae Arbe.

114. Primula vulgáris Huds. (Primula veris L. 7. acaulis L.,

Pr. acaulis (L.) Hill.) In fruticetis supra pagum Sillo insulae Veglia.

— In nemoribus inter lacum Jezero et portum Castelmuschio insulae

Veglia.

115. Primula Columnae Ten. In pratis vallis Drvenik Kokan

ad ruinas arcis Bodan prope portum Cirkvenica.

1 e a c e a e.

116. Philhjrca latifolia L. var. a. laevís V i s. In litore ad

pagum Barbato insulae Arbe.

Asciepiadaceae.
117. Vincetoxicum contiguum Gren. et Godr. In lapidosis

vinearuni insulae Arbe ! (leg. Dr. M. Staub 1876. 18. VII., in herb.

Mus. Nat. Hung.)

118. Vincetoxicum fuscatum. Rchb. In litore prope pagum Bar-

bato insulae Arbe (leg. E. Gy. Nyárády. in herb. Nyárády).

B r a g i n a c e a e.

119. CyuoglossHm Columnae Ten. In pratis vallis Drvenik

Kokan ad ruinas arcis Bodan prope portum (Jirkvenica.

120. Symphytum tuherosum L. In pratis vallis Drvenik Kokan

ad ruinas arcis Bodan prope portum Cirkvenica. — In pratis prope

lacum Jezero insulae Veglia.

121. Lithospermum purpureo-coeruleum L. ín dumetis ad lacum

Jezero insulae Veglia.

122. Onosmu Jávorkae Simk. in Magy. Bot. Lap. V. 382.
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(1907.) (ünosma echioides Kern, Jávorka, non L.) In litere ad pagum

Barbato insulae Arbe.

L a b i at a e.

123. Ajnga reptans L. In pratis vallis Drvenik Kokan ad ruinas

arcis Bodan prope portum Cirkvenica. — In pratis ad lacum Jezero

insulae Veglia.

124. Bosiiiarimis officinalis L. In cultis teritorii Fiume.

125. LaDiiínii maculatum L. In ruderatis ad pertum Cirkvenica.

— In umbrosis sylvaticis inter lacum Jezero et portum Castelmuschio

insulae Veglia.

126. Thymus longicaulis Presl FI. Sic. XXVII. (1826.). (Th.

effusus Hst FI. Austr. II. 137. (1831 ), Th. longicaulis Presl a. typicus

Pospichal. FI. Oest. Küst. II. 574. 1899.) Ad viae marginem inter

portus Fiume et Abbázia.

Solanaceae.

127. Hyoscyamus albus L. In saxosis apricis ad portum Jablanac.

— Ad muros portus Castelmuschio insulae Veglia.

S c r p h u 1 a r i a c e a e.

128. Linaria Cymbalaria Mill. Ad rupes portus Castelmuschio

insulae Veglia.

129. Linaria simplex (W.) DC. (Antirrhinum simplex W.) In

locis incultis litoris ad vinearum marginera prope pagum Barbato

insulae Arbe (leg. E. 6y. Nyárády, in herb. Nyárády ) — Plánta

nova insulae Arbe et rarissima Dalmatiae.

130. Antirrhinum Orontium L. In lapidosis ad portum Arbe

insulae Arbe (leg. Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

131. Scrophularia peregrina L. Ad sepes portus Castelmuschio

insulae Veglia.

Globulariaceae.
132. Globularia Willkommii Nym. In pratis ad viae marginem

inter portus Fiume et Abbázia.

Plantaginaceae.

133. Plantago lanceolata L. Ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia.

Rub iac e a e.

134. Galium Cruciata (L) S c o p. (Valantia Cruciata L.) In duinetis

prope lacum Jezero insulae Veglia.

135. Galium sjmrium L. Ad sepes portus Castelmuschio insulae

Veglia.

136. Valantia muralis L. In saxosis apricis prope pagum Bar-

bato insulae Arbe.

Campanulaceae.
137. Campamda istriaca F e e r. In muris portus Arbe insulae

Arbe (leg. Degen, in herb. Degen).
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C m p s i t a e.

138. Heliclirysmn italicum (Roth.) Guss. (Gnaphalium italicum

(1797.), (Helichrysum angustifolium DC. (1815.) In valle portus

Cirkvenica.

139. Pallenis spinosa (L.) C a s s. In lapidosis ad portum Arbe

insulae Arbe (leg. Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

140. Senecio vulgáris L. In territorio portiis Fiume.

141. Centaurea Calcitrapa L. monstr. monsirosa (Fiore pr. p.)

Gugler in sched. herbarii Mus. Nat, Hung.) In pratis ad viae mar-

ginem inter portus Fiume et Abbázia.

142. Rhagadiolus edulis Gartn. (Lapsana Rhagadiolus L.) la

saxosis calcareis ad portum Cirkvenica. — In saxosis portus Castel-

muschio insulae Veglia.

143. Crepis negleda L. Ad viae marginem inter portus Fiume

et Volosca.

144. Crepis setosa Hall. f. Ad arcem Nehaj prope portum

Zengg (leg, Dr. Á. de Degen, in herb. Degen).

145. Crepis hulhosa (L.) Cass. (Leontodon bulbosum L.) In loci*

incultis ad pagum Barbato insulae Arbe (leg. E. Gy. Nyárády, in herb.

Nyárády),

146. ürospermum j^io'oides D e s f. In lapidosis ad portum Arbe

insulae Arbe (leg. Dr. Á, de Degen, in herb. Degen).

147. Leontodon saxaülis Rchb. Ad viae marginem inter portus

Fiume et Abbázia,

148. Tarnxacum paludosum (Scop.) S c h 1 e c h t r. Prope portus

Cirkvenica et Abbázia.

149. Sonchus tsnerrimus L. In ruderatis portus Castelmuschia

insulae Veglia. — In asperis maritimis prope pagum Barbato insulae

Arbe.

150. Reichardiít picroides (L.) Roth. (Scorzonera pici'oides L.

(1753.), Picridium vulgare Desf. (1880.) In litore prope pagum Bar-

bato insulae Arbe.

151. Hieracium macrodon (stuposum-silvaticum) N. P. ex Zahn.

In lapidosis inter portum Zengg et pagum St. Giorgio (leg. Dr. A. de

Degen, in herb. Degen).

A közölt dolgozat alapjául szolgáló növényanyagot néhány példány

kivételével szerzk külön-külön példányokban gyjtötték, határozták,

és állították enumeráczióba. A két enumerácziót összevetvén, Kümmerle

J. B. véglegesen elkészítette e latinnyelvü szöveget, mely elé a beve-

zett szerztársa írta.

(A szakosztálynak 1897 decz. 11-éu tartott ülésébl.)



A PROTOPLASMA-MOZGÁSRA VONATKOZÓ ISMERETEINK ÖSSZEFOGLALÁSA 67

Budinszky Károly: A protopíasma-mozgásra

vonatkozó ismereteink jelen állásának áttekint

összefoglalása.

1886 elött: I. Berttíold-ot megelz korszak spekulatív irányai.

A) A protoplasma-niolekiilák szilárd, stahílis-rendszere szolgál a
protoplasma-mozgás magyarázatának aiapjáúl.

Ezt valamely szilárd váz (brréteg, gerendázat, hálózat)

szerkezetében képzelik megvalósíthatónak.

A speculativ irányt képvisel elméletek

:

a) A molekulák dynamikai tényezm cdapidó elméletek

:

1, A fíontractiós-elmélet, mint a protoplasma összehnzdási
képességén alapuló mozgás magyarázata. (Az 50-es évekkel
kezddöleg lép fel.)

Ezen összehúzódás lehetségét illetleg: 4 szerkezet szeveT^el

indító tényezként:

a) vagy a protoplasma hensö szervezettsége;

h) vagy a protoplasmában elálló szerkezet : a mely utóbbi

3 alakulatot mutat

:

a) lehet vagy egy összehúzódó -kitáguló kéreg-réteg

(izomtömlöszer szereppel) s eiinek mozgatása útján

jönne létre a protoplasma-mozgá«.

Ezen alakjában — ez az elmélet analogonjának

látszik — :i késbb kifejtett: felület-feszültség

p asma-mozgási hypothesis.

Képviselik:'Brücke (1861); M. Schultze (1863);

L. Cienkovszky (1863); de Bary (1862—64).

|3) lehet valami háló-szerkezet (gerendázati váz), a mely-

nek összehúzódása és tágulása eszközölné a proto-

plasma-mozgást.

Képviseli : H e i t z m a n n a (70-es években).

7) lebet — a Heitzm ann követi szerint— valamelyest

módosított vázszerkezet, az ú. n. fibriUa-szerkezet s

annak össze- és kihúzódása ezen mozgás eszközlje.

Követi e felfogásnak: Schleicher (1879), Klein

(1879), Reinke és Rodewald (1888 ...), van
Ben éden (1883), Liszt és Carnoy (1884),

Marschall és Fabre (1887), Ballowitz, Bo-
V e r i. Rabi (1889) és még számosan.

2. Az áramlási-elmélet, a mely a protoplasma egy különös

:

„lényegében", iiz észrevett „folyó mozgásában" keresi a piasma-

mozgás magyarázatát.

Képviselik: Wallich (1863) és de Bary (1864).
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8. As elektromos elmélet^ a mely ;i protoplasma-molekulákban

és a molekulák felületén elálló elektromos srségekben és

feszültségekben s kiegyenlítdéseiknek molekuláról-moleku-

lára tovább terjed áramaiban keresi a protoplai^ma-mozgás

indító-okát és magyarázatát.

Ez az elmélet a speculativ irányok második csoportjának imbibítiós
elméletéhez kapcsolódik, az imbibitiós képességnek, az elektromosság
útján való befolyásának elve következményeképen. St az els cso-
portja a contractiós elmélet velleitásait is mutatja. Nemkülönben az
ingerületnek, mint a chemiai változás okozta kiváltásának következtében
keletkez elektromosság folyamának fonalán, az empirisztikus chemiai
elmélethez való csatlakozást is közvetíti.

Képviselik: Vélten (1870), Foll (1879) és L. Her-
mann (1879).

4. A protoplasma-mozgás, mint az általános molekula-mozgás
folyományának elmélete.

Képviselik: Gareii (1874), Hinds (1876), Brown.

B) A protoplasma molekulák labilis-rendszere szolgál a proto-

plasma-mozgás magyarázatának alapjául.

Ezt a cseppfolyós molekulák vonzásainak változásai által kép-
zelik magyarázhatónak.

b) A jjrotoplasma-molekula alkatához kötött: molekula-erin ala-

puló elméletek.

5. A plasma-molekuli'ik imbibítiós képességén nyugvó plasma-

mozgás elmélete.

Képviseli : Hofmeister (1861).

6. Sachs-íé\e— a protoplasma molekula alkatának, azaz: külön-

böz alíikjulsuak, nagyságuknak, az azokat környez, bur-

koló vizmolekuláknak : tömegük és távolságuk arányában
kifejtett vonzás nagyobbodása, illetleg csökkenése, helye-

sebben mondva : vízfeltevésen és vizeibocsátáson nyugvó
plasma-mozgás elmélete (1865).

Együttesen a megelzvel teszik : a eontractiós-elmélet elleneseit.

7. Mícella-elmélet: a protoplasma molekulabeli felület és térfogat-

változásainuk aránytalansága szerint változó vízelvonás ké-

pessége által elidézett mozgás.

Ez elméletben a dynamikai elem : a plasma vízvonzási ereje a dyna-
mikai felfogásból ered s oda visszavezet.

Képviseli K r a u s z (1877).

8. Inotagma-ehnélet : a pretoplasma-vegyület legkisebb szer-

ves részecskéinek contractiója és imbibáló képessége alap-

ján elálló protoplasma-mozgási elmélete.

Képviselje: Engelmann (1879).
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Szintén az elbb tárgj'alt csoport dynamikai felfogásának jellegét viseli

— a mennyiben a contractiót — alkalmazza a cseppfolyós molekulákra.
Ennyiben azután a dynamikai irányok — contractiós-elméletéhez fz-
dik. Közeledik a Hofmeister-Sachs felfogásához is és az aggregátiós

elmélettelis lesz érintkez pontja— st a plasma elgömbölyödésében :

a felületfeszültség határozatlan vonása jelenik meg, melyet azonban
„nyomás"-nak nevez. így ez az elmélet átvezet és kapcsolatot tart fenn

az empirikus irányok csoportjával s ezek viszont a speculativ irá-

nyoknak csupán sejtelemszerüleg odaállított nézeteit fontolgatva,

ennek révén eljutnak az exactabb alapokhoz.

A négy els (5., 6., 7. és 8. számú) elméletnek : a vizvonzás, illetleg —
a plasma-molekula körüli vízburok képzdése : a közös, egyesít vonása.

9. Az aggregátiós-elmélet : a cseppfolyós plasma-molekula
erin alapuló plasma-legömbölyödés és isuiét való szétfolyás

útján elidézte plasma- mozgás elmélete.

Képviselje : G e d cl e s (1883).

Átutal ez a felfogás a felületfeszültségnek : a cseppfolyós testeket

elgömbölyit tényezjéhez s igy ez folytatását fogja találni szintén

az empirikus igazolások alapján felépülend elméletekben. De egy-

úttal csatlakozik a fejldés menetében az elméletek elbbi csoport-

jához is, a mennyiben „contractio"-nak minsíti e jelenséget. Az
empiristikus irányok felületfeszültségi elmélete : ebben bírja els
megjelenési formáját.

A nélkül, hogy a protoplasma-mozgás valamely teljes rendszerét dol-

gozták volna ki : csak mint egy-egy nézet nyilvánítói szerepelnek itt még,
— mintegy átmenetet képezve a hypotheticus molekula-physikai állás-

pontoktól, — a még csak hypotheticus chemiai területre : M o n t g o-

mery nézete (1881— 85), a protoplasmából és mozgásából a physikai

tényezket teljesen kizáró felfogásával ; és L e y d i g nézete (1885)

:

az „els mozgékony", az „idegszerü", az „activ" enchylema alapján.

Ezek a nézetek azután az empiristikus : chemiai-elméletben találják

meg folytatásukat s mindenekfelett exactabb feldolgozásukat.

1886 után : II. Berthold-ot követ korszak empirikus irányai :

(T) A protoplasma-molekulák labilis-rendszere szolgál itt is a proto-

plasma-mozgás magyarázatának alapjául.

Ezt kétféle alakban látják megvalósultnak:

a) a sejttömeg molekuláinak — a folyadék törvényei

szerinti vonzásában, (adhásiójában és cohásiójában)

ei)bl folyó feszültségében és ennek hatása alatti

rendezdésében.

P) az általános tömegvonzásban, illetleg a chemiai

affinitásba?!

.

Az empirikus irányt képvisel plasma-mozgási el-

méletek.

a) A sejt cseppfolyós tartalmának— illetleg a plasma molekidái-

nak cohfisiójából folyó erönyilvánidatain alapuló mozgási

elmélete :



70 BÜDINSZKY KÁROLY

10. A protoplasrna-mozgás: j^hi/siJcai elmélete. A sejttartalom

felület-feszültségbeli változásainak elvén alapuló elmélet.

Képviselik: C. H. Weber (1855). Bertliold (1886),
Bütschli (1892), Khumbler (1902).

Elzményei e felfogásnak a contractiós-elmélet kéregrétegében, az
aggregátiós-elméiet elgömbölyödésében advák. Maga pedig physikai
alapul szolgál a késbb fellép : a plasmának Jeasen-féle chemiai,
illetleg : chemiko-physikai rendszerének.

b) A sejt-protojasma állományának a küls közegekhez való

chemiai affinitásán alapuló plasma-mozgási elmélete.

11. A protoplasma-mozgásnak : chemiai-elmélete. A sejt-állo-

mánynak chemiai viselkedésébl folyó, vegyvonzás alapján

álló elmélete.

Képviselik, mint nz elv sejtétl még a speculativ

iránvból : L. H e r m a n n (1879). M o u t g o m e r y
(1881—1885), Levdig (1885) é. Mei.sbrougghe
(1890—1891).

A/, empirikusuk közöl pedig a pseudopódiumok képz-
désének 4-ik hypothesisével : B e r t h o 1 d (1886).

Az igy felszínre került nézet alapján azután kidol-

gozta: V e r w r n (1902) önálló elmélet alakjában.

A speculativ d\naniikai elméletek contractiós hypothesiséhez csatla-

kozik ez az irány, de chemiai alapon magyarázza azt.

Átmenetek itt is vannak, a melyet egyik ponton B e r t h o 1 d maga kép-
visel. ugyan a felületfeszültség álláspontján áll, de a mennyiben
azt különös módon értelmezi : hypothesise nem alkalmas egyes jelensé-

geket itt kellleg megmagj-arázni. Azért ezekre nézve egy külön

:

chemiai alapon megszerkesztett nézetet alkot magának. így tulajdon-

képen a Hermán n megpendítette, még akkor itt e területen csak hjpo-
theticuson sejtett erket elfogadva : a d}'namikai speculativ irányt

elvezeti az empirikus elméletek felé. Mensbrougghe pedig a felület-

feszültséget kótségbevonva, mégis azonban innen indulva ki : az

oldás chemiájának álláspontjához fzi a megoldás fonalát. És ezen,
már valamivel jobban ismert, de azért még eltte mindig csak sej-

telemszerü chemiai alapon azután V e r w o r n dolgozik az ö : amoeba-
operativ kísérleteivel.

c) A íjrotoplasma-emulsiót alkotó vegijület-cseppek körül kiváló

folyadék-lemezrendszer s az ez által elálló rekeszkék falán

át diffundáló vegyületek cserebomlásaitól befolyásolt tensió-

változásainak kiegyenlítdései alapján keletkezplasma-mozgás
elmélete.

12. A protoplasma chemiai rendszerének : chemiko-physikai

mozgás elmélete.

Képviseli : J a n s e n (1905).

Ez tehát a két megelz : physikai és chemiai plasma mozgás-elmé-
letnek egyesítése volna. B e r t h o 1 d ezt a felfogást már elkészí-
tette, a mikor a felületfeszültségeknek helytelen értelmezése és alkal-

mazása folytán egyes jelenségeket a maga álláspontjával nem tudván
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kimagyarázni: a fe:it már jelzett 4-ik, vagyis: ohemikai érték pótló

hypotheséí volt kénytelen alkalmazni. S a miként V e r w o r n a maga
eiméleténél nem nélkülözhette a feszültség- tényezit : contractiók

alakjában, akként B ü t s c h 1 i és R h u m b 1 e r a protoplasma hab-

szerkezetén alapuló felületfesziiltség mellett nem hagyhatták figyel-

men kívül az itt lefolyó és uralkodó vegyi folyamatoktól függ :

felületfeszültségbeli változások állandó befolyását sem. Csakhogy k
annak eredetét egy speciális (a fehérje-szappan képzdésének) chemiai

folyamatában keresik. J e n s e n pedig : a sejt „habsejtecskéinek"
lamella-falain át diífundáló emisió-vegyületek állandó folyamatában
s az igy létrejöv általános chemiai cserebomlásokban s az ezek által

feltételezett tensio-változásokban találja.

A szakosztálynak 1907 márczius VS-hn és október 9-én tar-

tott ülésébl.

IRODALMI ISMERTET.

L. D i e 1 s : Jiigendfonnen und BliUhenreife ini Pflanzenreich.

130. 0., 30. á.. Berlin. 1906.)

Az utóbbi évek botanikai irodalmában kétségtelenül egyike a

legértékesebb termékeknek D i e 1 s-nek elttünk fekv munkája, mely a

biológiának és morphologiának számos érdekes pontjára vet világot.

Míg régebben a virágzás beállását bizonyos korhoz vélték f-
zdni, addig ma már közismeretes, hogy azt bizonyos küls körülmé-

nyek szabályozzák (fény, h, nedvesség). Számos esetet soroltak fel

azonban az irodalomban, hogy a virágzás szárazság, vagy a vegetatív

mködésekre más valami zavaró körülmény által, tetemesen siettetik.

Szerz összegyjtötte az irodalomban elforduló számos ily koravirágzási

megfigyelést s azokat kell kritikával rendezte is. Ilyen érdekes esetek

egyike a Swielenia Mahagóni Jacq. H e m s 1 e y által var. praecoci-

fiora névvel jelölt alakja, mely vízhiány folytán már 20 cm. magas-
ságben virágzásnak indult. Hasonlót gyanít a szerz számos oly iro-

dalmi adatnál is, melyek viszonylagosan törpe alakok virágzására

vonatkoznak. Ezekhez járulnak a szerznek kivált Nyugat-Ausztráliában

szerzett tapasztalatai, melynek flóráját nemrég megjelent másik mun-
kájában ecseteli. így szerz megfigyelt olyan Ewca?^/2?í^íS•-fajokat, me-
lyeknek hatalmas 20 méteres példányai mellett kis cserjealakjai

szintén virítottak. Hasonló ezekhez a jelenségekhez látható a Ricinus

€ommunis-ná\, mely hazájában több m. magas fa, míg nálunk, mint

egyéves növény, már az els nyár folyamán virágzik.

Különösen élesen lép fel a szaporodó szervek függetlensége a

vegetatív kifejldéstl azokban az esetekben, a mikor a fiatalkori s a

késbbi alak között morphologiai különbség van. (heteroblastia, Goebel).
E hetei'oblasztíkus esetekkel részletesen foglalkozik, s osztályozza is

azokat, a melybl kiderül, hogy azok sokkal tágabb körre terjednek,

mintsem a mennyire az eddigi vizsgálatok nyomán következtetni lehe-

tett, így a szerz által felállított els csoportba azok a heteroblasztiák
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tartoznak, melyeknél fejldésben visszamaradt eisödleíícs levelek for-

dulnak el. Diels kimutatja, hogy a L i n d ni a n által 1004-ben fel-

állított Regnellidiuvi génusz nem egyéb, mint a Marsilia term fiatal-

kori alakja, melytl abban tér el, hogy kétosztatú levele van. Már
Lindman is észrevette, hogy a Begnellidium — legalább a levélalak-

ban — nagyon egyezik a fiatal Marsilia-kkal s ezért ö a term növényt

a Marsilia stypusának tekinté. E csoportba tartozó, hasonlóképen

érdekes, példákat közöl a szerz a Hakea génusz Conogynoides szekczió-

jából.

A heteroblasztia második csoportjába olyan növények tartoznak,

melyeknél az elsdleges képletek ontogenezise gyorsan megy végbe s

csak a késbbi alakokat éri redukczió. Ide bizonyos Coniferák tartoznak,

melyeknek fiatalkorban szálas, késbb pikkelyszerü leveleik vannak,

így az Actinostrobus génusznak Ny.-Auszti'ália nedves, kötött, tala-

ján növ faja, az A. pyramidalis fiatal korban szálas, elálló, term-
állapotban pedig odafekv pikkelyleveleket visel; ellenben laza homo-
kos talajon, rövid tenyészeti id mellett szálas levelek a termágíi-

kon is elfordulnak. [A. acuniinatus). Kevésbbé világosak a körülmé-

nyek a Ckamaecyparis pisifera-nkl. A fiatal hajtásoknak spirálisan el-

helyezett, kékeszöld, szálas levelei vannak, mely dugványozás által

állandósítható is (/'. squarrosa.) Ez az elsdleges alak hazájában (Japán)

virágzik, nálunk ellenben a magoncok visszacsapnak az odafekv pik-

kelyeket visel késbbi alakhoz ; bizonyos körülmények között átmeneti

alakok is jönnek létre [f. plumosa).

Szerz végül a harmadik csoportba oly eseteket sorol, a hol

ezek a bizonyos korral összefügg alakváltozások (helikomorphiák)

bizonytalan, ingadozó jellegek. így a Campanula rotundifolia-híik

kerek tölevelei s hosszúkás szárlevelei vannak, ismeretes azonban

®?y — 6^08 árnyékban növ — oly forma is, melynek virágzó szárán

kerek levelek hosszúkásakkal vegyest fordulnak el. Itt tehát egy

fiatalkori stádium megmaradt a virágzás idejéig.

Mint e néhány szemelvénybl is látható, ezeknek a jelenségeknek

határozott filogenetikai jelentsége van. A virágzás megindulása egyik

korábbi vegetatív stádiumon, mely egyszersmind ennek befejezését is

jelenti, létrehozhat új alakokat, melyeket egyéni változatoknak, de

esetleg új fajoknak foghatunk fel, ha már ez a sajátság állandósult

és nincsen kapcsolatban egy normális fejldésüvel. Néhány új faj

bizonyára ezen körülmények félreismerésének köszönheti eredetét. A
váltakozó küls körülményekkel összefügg helikomorphiák öröklés által

állandósulhatnak is. Ezeknek a fajoknak ontogeniája azután nagy szol-

gálatot tehet az illet csoport filogeniájának vizsgálatánál. Természe-

tesen azonban csak kell óvatossággal, mert ily alapon éppen bizonyos

heteroblasztikus Eucalyptus-fAjoknkl könnyen helytelen következtetésekre

juthatunk.

Végül néhány analógiát az állatvilágból közöl a szerz, ki mun-

kájában oly sok érdekes jelenség magyarázatával és a számos hozzá-

fzött elmés következtetéssel méltán köti le figyelmünket.

Lengyel Géza (Budapest).
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Simonkai Lajos. Növényföldrajzi vázlatok hazánk flórája körébl.

(Magyar Orvosok és Természetvizsgálók stb. XXXIV., 243—247. o.)

Szerz értekezésében közzéteszi hazánk növényföldrajzi felosz-

tásáról való véleményét, mely tulajdonképpen módosítása a .Növény-

földrajzi vonások hazánk flórájának jellemzéséhez" (M. Tud. Akad.)

czimü dolgozatának.

Szerz szerint hazánk két nagy ílórabirodalomba tartozik, a medi-

terrán s a borealis-mikrotherma ílórabirodalmakba, melyek összesen a

következ 11 flóravidékre oszlanak: l. Quarnerói. 2. Dalmát, 3. Karszt,

4. Sziavon, 5. Déldunai-, 6. Keletkárpáti. 7. Nagyalföldi, 8. Pan-
nóniai. 9. Nóri, 10. Quád, 11. Tátra-fátrai flóravidék.

A felosztását néhány fajtömb (species eollectiva) szisztematikai

tagosulásával illusztrálja, melyeknek subspeeiesei egy-egy flóravidékre

jellemzk. Ezek sorában újak a következ alakok: Delphininm inter-

medium Ait. var. dnrescens Simk. (Keleti kárpátok), Delphinium

cuneatumD. C, var. psilocarpum Simk. (Csáklyai k), Silene nutanti-

formis Simk. [Cucuhalus mollissimus W. K.] (Pannóniai és Déldunai

floravidékek.)

Sajnálnunk kell, hogy az értékes közleményt térkép nem egé-

szíti ki. Lengyel Géza.

Balázs István: A baktériumok. A dezinficziáló módsze-

rek és a szérumterápia. Fiskolai hallgatók és középiskolai tanulók

használatára. Budapest, 1908. Lampel R. könyvkereskedése 8. r. 64. old.

Szerz munkáját 3 fejezetre osztja : I. Bacteria.^ {Schizomycetes),

Baktériumok {Hasadó gombák). II. A dezinficiáló módszerek. III. A
szérum-terápia és a védoltások.

Az I-sö fejezet, mely a munkának legterjedelmesebb része, igen

behatóan tárgj^alja a hasadó gombáknak eddigelé ismeretes küls morpho-

logiai viszonyait, kiterjeszkedvén a sejtoszlásra és a spóraképzödésre. Ezek

után a baktériumok bels morphologiájára és protoplazmájuk chemiai

összetételére kerül rá a sor. A baktériumok physiologiai és biológiai

viselkedésüket illetleg szerz tekintetbe veszi az anaerobikus és aero-

bikus, meg a parazitikus és szaprofitikus baktériumokat. A pathogen

baktériumok tárgyalásánál foglalkozik a fertz betegségek mibenlété-

vel. A szerz megemlékezik a baktériumoknak hasznával és szerepével

a mezgazdaságban, rámutatván a baktériumoknak a növényekkel való

symbiozisára is. Az I-s rész az E n g 1 e r (M i g u 1 a)-féle és a

F i s c h e r-féle modern baktérium-rendszerekkel fejezdik be.

A munka Il-ik része arról szól, hogy miképpen kell védekezni

a fertz baktériumok és egyáltalában a ragályos betegségek ellen.

A Ill-ik részben szerz megemlékezik a védoltásokról és szerm-
terápiáról.

A munkában úgy a külföldi, mint a magyar szakirodalomnak

idevágó fontosabb munkái is fel vannak említve. Néhány rosszul értel-

mezett botanikai kifejezéstl és jelenségtl eltekintve, a könj^ecske

becses tanulmányanyaga lehet a tanulóifjúságnak.

KüMMERLE J. Béla.

Növénytani Közlemények. 1908. VIÍ. kötet, 2. füzet. 6
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Tuzson J.
: „.4 Nymphaea lotus csoport morfológiája és rend-

szertani tagolódása "

.

A „Mathematikai és Természettudományi Értesitö" 1907. évi

5. füzetében a fenti czim alatt megjelent rendszertani tanulmányom-
ban a Nyynphaea lotus L., N. aegyptia Plán eh., ^V. thermalis D C,
N. pubescens W i 1 1 d., N. rubra R o x b., N. rosea S w e e t és N.
Zenkeri Gilg. nevek alá foglalt csoporttal foglalkozom az élö növé-
nyeken és herbárium-anyagon tett több évi részletes összehasonlító
vizsgálataim alapján. A dolgozat morfológiai része fként az élö növé-
nyeken végzett fejldéstani meg6gyelésekkel kapcsolatos vizsgálataim
eredménye, hasonlóképen a hisztologiai fejezet is; mindkettnek ada-
taival fként a fennebb elsorolt, eddig nagyrészt fajok gyanánt tekin-

tett növények alaki sajátságainak rendszertani értékét igyekeztem
ismertetni és megindokolni azt a rendszeremet, a mely a 4-ik fejezet-

ben van összefoglalva. Az 5-ik fejezetben a megadott rendszer szerint,

fleg a berlini, bécsi és budapesti múzeumok herbáriumai alapján
ismertetem az egész csoport földrajzi elterjedését.

A dolgozathoz összesen 40, részben szövegköz ötíi, részben táblá-

kon reprodukált eredeti kép van csatolva.

A Magyar Botanikai Lapok f évi 1— 3. számú füzetében e

dolgozatomról Degen Árpád referátumot közöl, a melyre a követ-
kez megjegyzéseim vannak.

1. A referátumban tévesnek van jelezve a dolgozatom következ
tétele : „nincsenek biztos adataink arra, hogy a nagyváradi növény egyezö-e
teljesen a nilusi vagy más alakjaival a N. lotus-nak." Ezt a monda-
tot a referátumban feltüntetett értelemhen nem szabadna idézni, mert

úgy ez, mint a rákövetkez eme mondat: „mint a hogy egyáltalán

nincsenek még a N. /o^MS-csoport különböz alakjai rendszertani érti-

kük szerint rendszerbe foglalva", a bevezetben van (2. old.) és nem
konklúzió, hanem éppen ellenkezleg, a dolgozatom indokolása.

2. A referátumban „sajátságos és valószínleg meg nem indo-

kolható"-nak van jelezve dolgozatomnak következ tétele: .,az éjjel

nyiló virágok túlnyomóan önbeporzás által termékenyülnek meg. a mely
körülmény bizonyára lényegesen elmozdítja e faj alakjainak feltnen
nagy változatosságát *.

Erre nézve a tudományos rendszertannak ide vonatkozó tételeire

kell utalnom, a melyek több alapvet dolgozatban, kézi- és tankönyv-
ben ki vannak már fejtve. Ezek szerint az idegen beporzás az illet

egyed bizonyos irányú variálását, az utódokban kiegyengeti, míg az

önbeporzás mellett az illet varietas zavartalanul fennmaradhat.

3. A Nymphaea nevet használom egyrészt azért, mert ezt régi

idktl fogva elfogadták 2 az összes nagyobb monográfiák, kézi- és

tankönyvek szerzi, az összes tudományos góczpontok múzeumai és

botanikai kertjei ; másrészt nem gyzhet meg e név használata jogo-

sulatlanságának kérdésében a prioritás valamely kétségtelen ténye sem.

^ Elterjesztette a szakosztálynak 1908 márczius 10-én tartott ülésén.
- Erre vonatk. 1. a nemzetközi nomenklatúra-szabályok 50. pontját.
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mert a Linné adataiból csak bizonyos mértékben ráerszakolt magya-

i'ázat segitségével lehet kideríteni, hogy ö nem a ,,Nym.phaea^^-T2L,

hanem a .^Nuphar^'-ia, értette az elbbi génusz-nevet.

4. Hogy miért írok lotus-t és miért nem irom L-el, azt nem
indokoltam, mert minden nagyobb görög szótárból, vagy Leunis-Frank

Synopsis-ából, vagy Glaser ,,Taschenbuch"-jából stb. is kivihetöleg

ez a szó görög fnév, és így ^el írandó ; söt hibás lenne a L hasz-

nálata azért is, mert látszólag utalást fejezne ki a Papilionaceák

Loí«6-génuszára.

5. A kereken 60 soros latin diagnózis-okba tényleg becsúszott

a 4-ik sorban egy hibás ablativus, a forma Zenkeri után pedig omni

helyett omne áll ; itt-ott a szórenden is lehetne változtatni. Miután a

diagnózisok nem készülnek klasszikus nyelven, tág teie van az egyéni

nézetnek. Értelemzavaró hibák azonban nincsenek.

6. A referátumban az is fel van hozva, hogy dolgozatom „egy

lépéssel ismét visszavet bennünket azon idkbe, a midn e két növény

azonossága iránt még kételyeink voltak" ; és hivatkozik arra, hogy

helyes ama régi felfogás, melyet már több szerz kijelentett, hogy

t. i. a püspökfürdöi növény azonos a N. lótna L. fajjal. — Dolgo-

zatomban a ,,N. thennalis DC,", a N. lotus (L) fajba van beolvasztva,

st az is kifejezésre jut rendszeremben, hogy a ssp. aegyptia alá

sorozandó, világosan és legelször van továbbá kifejtve az, hogy a

Nílusban két forma fordul el, a melyek egyikével a f. PlancJwnü-

val a nagyváradi növény majdnem teljesen egyez, és a /'. Planchonii-n

tett tapasztalataim alapján ki is fejeztem azt a véleményemet, hogy

„a Nílusban a mi növényünkkel teljesen egyez alak is elfordul",

vagyis, hogy a f. thermalis a f. Planchonn alakkörébe tartozik. Hogy
azonban külön-külön véve, a két növény egyedeinek összessége, két

egymást nem fed csoportot („ forma" -t) alkot, azt is valószínnek

tartom, mert a f. Planchonii-nak a Nílusban elforduló példányai más
változatosságot mutatnak, mint a tle teljesen izolált /'. thermalis egye-

dei Nagyvárad mellett. Ezért a két formát nem olvasztom egészen

össze, a mi teljesen egybevág azzal is, hogy a /'. thermalis fenntar-

tását növényföldrajzi és fejldéstörténeti okok is követelik, nemkülön-

ben azzal, hogy úgy tudományos rendszertani, mint gyakorlati szem-

pontokból is nagyon czélszertt és indokolt a megkülönböztetés. Fontos

azonban az, hogy az ilyen növényeket rendszertani értéküknek meg-

felelen különböztessük meg és ne gyártsunk szubtilis különbségek alap-

ján mindjárt fajokat ; vagyis vegyük azt a fáradságot, hogy az egyes

növények leírásában és megnevezésében a tudományos rendszertan

szellemének megfelelen juttassuk, vagy legalább is igyekezzünk kife-

jezésre juttatni az illet növény rendszertani értékét.

Ezzel egyúttal kapcsolatos a referátumnak az a megjegyzése is,

hogy én az „egymás alá sorolás legszélsségesebb árnyalatának híve"

vagyok. Ez nagy tévedés, mert a tudományos rendszertan szempont-

jából a dolgozatomban követett irány ma már nem lehet tetszés sze-

rinti felfogás dolga ; az említett szempontból ugyanis kétségtelen, hogy

a „faj" alatt nem egy herbáriumi példányt értünk, hanem kisebb-

6*
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nagyobb csoportját egymással közelrl rokon növényeknek, a mely

tehát még alfajokból, varietas-okból és formákból is áWJiat. Az elvi

állásfoglalás tehát csakis arra irányúihat, hogy a tudományos rend-

szertan ezéljait akarjuk-e követni, vagy inkább a gyakorlati ílorisztika

igényeit tartjuk szem eltt és pl. a lehetleg könnyen használható,

praktikus meghatározó kulcshoz fzött igényeket akarjuk-e kielégíteni,

vagy pedig a természetes rendszer tantételeihez alkalmazkodunk.

6. A referátum azt is tartalmazza, hogy „a dolgozat rendszer-

tani része lényegesen újat természetszerleg nem hozhatott : lévén a

Castalia-k nemzetsége a növényrendszernek egy ismételve alaposan

áttanulmáriyozott része". Ez az általánosságban tett megjegyzés szó-

szerint véve eléggé súlyos kijelentés, egy oly dolgozatra, a melynek

egyes részleteivel, habár megszakításokkal, de 1902 óta foglalki zom,

a mikor legelször kerestem fel e czélból a f. thermalis termo '^elyét

Nagyvárad mellett ; továbbá hónapokon át figyeltem meg az Afrikából

hozatott él növény fejldésmenetét és a dolgozatra egyáltalán sok

gondot és munkát fordítottam

A referátumnak erre a tételére, tekintve dolgozatom terjedelmét,

messze vezetne részletesen kiterjeszkednem, csakis magára a dolgo-

zatra utalhatok. Egy-két, minden különösebb válogatás nélkül eszembe

jutó tételrl azonban említést óhajtok tenni.

Ilyen tételek volnának pl. a következk :

Ki és hol irta és rajzolta le elttem, a N. Zoí^.s-- csoportra vonat-

kozólag egyebek mellett a magrügyet és arillust, a rhizomából kibon-

takozó növény teljes fejldésmenetét és ebbl a fejezetbl pl. a rhizoma-

allevelek és rügyek stb. organografiai viszonyait '?

Ki és hol írta le elttem a szrképletek fejldéstani viszonyait

és azok rendszertani értékét '? és ki dolgozta fel elttem a N. lotus-

csoport összes alakjait összehasonlító morfológiai és hisztologiai szem-

pontokból egy közös czélnak, a természetes rendszerük megállapítása

czéljának .szempontjai szerint ? Az összes új részleteki'e — a mint

említem — nem terjeszkedhetem ki, ha azonban a referátum a fenti

állítást tartalmazza, úgy tartalmaznia kellene azt is, hogy ki és hol

ismertette elttem azt a rendszert, a mely dolgozatom eredményét

képezi, a melynek alapján a N. íoíMS-csoport részletes növényföldrajzi,

elterjedését is leírtam és a mely rendszert pl. éppen Schuster,^
a Nymphaeák legújabb monográfiájának szerzje, a kire referens hivat-

kozik, szintén wjnak jelez.

Miután a referátumban ezekre a tételekre és több más új adatra,

a mely dolcjozatomban rendszertanilag fontos, nincsen kimutatva az,

hogy már a dolgozatom megjelenése eltt ismertetve lett volna, annak

következtében a referálum nem felel meg a valóságnak és nem tarthat

igényt arra, hogy tudományos szempontokból figyelembe vétessék.

TuzsoN János.

i Bulletin De L'Herbier Boissier 1907. 2. Sér. p. 912.
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SZEMÉLYI HÍREK.

KMET ANDRÁS EMLÉKEZETE (1841—1908.) K m e t András,

volt berencsfalusi plébános, a turóc-szent-mártoni tót múzeum-egyesület

elnöke, folyó évi február hó 8.-án halt meg- 67 éves korában.

Kmet András Szénásfalun, Bars megyében született 1841

november 19.-én. Középiskolai tanulmányait Selmeczbányán és Rima-

szombatban végezte, majd papnövendék lett Esztergomban, hol 1865.

márczius 8.-án szenteltek pappá. Szénaváron (Hont m.) való rövid tar-

tózkodása után Kormosón, 1877 óta pedig Berencsfalun, Hont megyé-

ben, Selmeczbánya közelében lelkészkedett, 1906 júliusa óta haláláig

Turócz-Szent-Mártonban, mint az ottani tót múzeum-egyesület elnöke

mködött. Irodalmi munkásságát egjházi enékbeszédekkel, majd késbb
arehaeologiai tárgyú czikkekkel kezdte; a botanika terén 1882 óta

mködött. Tudományos munkálkodásának színtere Selmeczbánya kör-

nyéke s leginkább az ottani Szitnya hegyvidéke volt, melynek növény-

zetét szorgalommal kutatta, emellett állandóan régészeti tanulmányait

is folytatva. Hont vármegye északi részének növényzetét az ö herbá-

riumában találjuk legjobban képviselve. Különösen Selmeczbánya kör-

nyékének rózsáit tanulmányozta nagy elszeretettel, igen sok új alakot

Írva le onnan s felfedezve és tisztázva például K i t a i b e I Ro^a reversa-

ját is. Rózsagyiijteményének átrevideálása czéljából Haynald kalocsai

biboros-érsek herbáriumában is huzamosabb ideig búvárkodott. Leg-

nagyobb buzgalommal azonban Selmeczbánya környékének gombáit

gyjtötte, melyeknek nagy tömegét nem lévén képes egymaga áttanul-

mányozni, más nevesebb mykologusoknak, leginkább Baumler-nek,
S a c card o-nak, B r e s ad ol a-nak küldözgette, kik Kmet gyjté-

seinek eredményeit külön czikkekben is ismertették. ^ Herbáriumát,

melyben gazdagon volt képviselve az európai és amerikai íióra, s mely-

bl igen sok cserepéldány is került a különböz herbáriumokba, a

turócz-szent-mártoni lót múzeumnak ajándékozta.

A Selmeczbányán huzamosabb idn megfordult botanikusaink úgy-

szólván valaxiennyien ismételten fölkeresték t vendégszeret falusi

magányában s tanulták megbecsülni nyilt. szinte modorát, derült

kedélyét, s szives készségét, a mellyel mindenkinek, a ki hozzáfordult,

útbaigazítással, tanácscsal szolgált. Éles megfigyelképessége, folytonos

szorgalma, s ezek következtében a tudomány több ágában való jártas-

sága nevét különösen az északnyugati felvidékén ismertté tették.

Botanikai tartalmú irodalmi munkássága, egyes népszer, tót

újságokban megjelent czikkeken kívül a következ :

Daktoré odchylky u rastlin (Slovenské Pohlady. II. évf. 1882.)

Rosa Pokornyana. (Uhorské Noviny I. (1883.) 1. sz.)

Prunus insititia. (U. ott. 2. sz.)

^ így többek közt B a u m 1 e r J. czikkei a „Verhandlungen der zoo-
logisch-botanischen Gesellschaft" 1888— 189 1-ik évfolyamában, továbbá S a c-

cardo, D. : Contributo álla flóra micologica di Schemnitz. — Atti della soc.

Veneto-Trentina. Ser. II. vol. III. (1896).
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Rövid értesítés az „Oesterreichisclie Botanische Zeitschrift"

XXXVII. évf. (1883.) „Correspodenz" rovatában egyes ritka rózsákról.

(377. oldal.)

Rosa reversa W. Kit., Rosa Simkovicsii, Rosa Holikensis, (Oesterr.

Bot. Zeitschrift. XXXIV. (1884) 15. old.)

Ein neiier Standort des Rosa reversa W. Kit. (U. ott, 395. old.)

Májovka a Spanielka. (Svet. 1891. I. 3. sz

)

Floristom slovenskym. (Slovenské Pohlady XII. (1892) 25. old.)

Veleba Sitiia. (Tovarysstvo I. (1893.) Nyolczadrét alakban, külön

is megjelent.)

vysivkách a cipkách v Honte. (U. ott.)

Androdynamia u klinca posvateho. (Slovenské Pohlady I. 1896.)

Botanieky vvlet pod zem. (Sbornik Museálnej Slovenskej Spolec-

nosti. I. (1896.) 51—65. old.)

Zivot a u-^inky Karola Linné. (U ott. II. (1897.) 84—96. old.)

Fungi Schemnitzienses. (Literánie Listy. VIII. (1898) 1. sz.

Wie man botanische Monographie fabriziert (Deutsche botanische

Monatschrift. XVI. (1898) 127—131. oki.. XVII. (1899) 163—165.
old., XVIII. (1900) 28—30. old.)

Androdynamia u zádusnika. (Sbornik IV. (1899) 38—39. old.)

Floristické odrobinky. (U. ott V. (1899) 40—46. old.)

Soznam sbierky hub. (Slovenské Pohlady V. (1900) 74—82. old.)

jÁvoRKA Sándor.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalotn :

Arados Frigyes: Kis növényatlasz 604 megnevezett növénynyel.

Tanulók, növénykedvelük száraára ös.szeállitotta A. F. Szeged, 1907. Traub
B. és társa. 8-r. XV. + 151 old.

Augusztin Béla dr. : A paprika ereje és annak helye a termés-

ben. — Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 47—49. old.

— — A paprika története. (G. képpel). — A Kor. 1907. évf., 169

—

174. old.

Bcrnátsky Jen dr. : A homoktalaj megítélése a növényzet alap-

ján. — Borászati Lapok. XXXIX. köt. 1907. 51. szám.

— — A Magyar Alföld befásítása érdekében. — Erdészeti Lapok.

XLVII. évf. 1908., 152—169. old.

Bezdek József: A szentgyörgyi „Súr" -erdrl. — A Magyar

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai
eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-
tannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent
közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-
lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. iSzerk.)
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Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgylésének történeti vázlata

és munkálatai. 1907., 237—238. old.

— — A természettudományok tanítása hazánkban. Kivonat. — A
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgylésének történeti

vázlata és munkálatai. 1907., 274. old.

Bund Károly: A tipikus erdei növényzet megóvása. — Erdészeti

Lapok. XLVII. évf. 1908., 108—113. old.

Csere r Gyula: Aster multiflorus. — Kertészeti Lapok. XXIII. évf.

1908., 14—15. old.

Éber Rezs: A természettudománj- mint tantárgy. — Magyar
Tanítóképz. XXII. évf. 1907., 497—506. old.

G y ö r f f y István dr. : Dicranum Sendtneri Limpr. a magyar flórá-

ban (2 képpel). — Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 5—12. old.

Pozsony környékének máj- és lombosmoh flórája. Kivonat. —
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgylésének törté-

neti vázlata és munkálatai. 1907., 258. old.

Hanusz István: Erdk Magyarországon. — A Magyar Orvosok

és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgylésének történeti vázlata és mun-

kálatai. 1907., 247—257. old.

Istvánffi Gyula dr. : A m. kir. központi szlészeti kísérleti

állomás és ampelológiai intézet ismertetése. Budapest, 1907. Toldi Lajos

biz. N. 8»-r. 16 old. 5 ábrával.

— — Ara. kir. központi kísérleti állomás és ampelológiai intézet

szlvédelrai útmutatása. Peronospora elleni védekezés. Budapest, 1906.

Toldi Lajos biz. N. 8-r. 24 old. 5 ábrával.

— — LTnstitut Central Ampélologíque Royal Hongrois á Budapest.

II., Debri-út 15. Avec 6 íUustrations. Bpest, 1907. Toldi Lajos bíz. 8-r 15 old.

— — Sut Tapparítion en Hongríe des deux nouveaux ravagevurs de la

vigne (Ithyhallus impudicus et Coepophagus echinopus). — Mathematische

und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. XXII. 1904. (1907.),

Seite 59—64.

— — Über die Lebensfáhígkeít der Botrytis-. Monilía- und Conío-

thyriumsporen. — Mathematische und Naturwissenschaftiíche Berichte aus

Ungarn. Bd. XXII. 1904. (1907.), Seite 55—58.

Kardos xirpád: A növénynevek helyesírása, a latin és idegen

nevek értelmezése, mszótár (folyt.). — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908.,

22—24. és 49—50. old.

Budapesti kertek (folyt.). — Kertészeti Lapok. XXIII. évf. 1908.,

8—13. old.

Kiss Ferenc z: Néhány szó a fehér ákácz faj változatairól. Erdé-

szeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 180—182. old.

Klein Gyula: Fábry Jáuos. — Növénytani Közlemények. VII. köt.

1908., 28. old.

Kondor Vilmos: A fehér ákácz fajváltozatairól (10 képpel). —
Erdészeti Lapok. XLVII. évf. 1908., 113—127. old.

Konkoly Thege Miklós, ífj.: A meteorológia ós a mezgazda-

ság. A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességí intézet kisebb kiad-

ványa. IV. szám. Budapest, 1907. Toldi Lajos biz. 8-r. 33 old.
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Körösi Albin: Természetrajz a középiskolák I. osztálya számára,

ni. teljesen átdolgozott kiadás. Budapest, 1907. Athenaenm r.-t. 8-r. 119 old.

Krammer József: Természetrajz. Polgári iskolák számára.

Növénytan. Hét színes táblával és számos szövegképpel. Budapest, 1907.

Athenaeum r.-t. 8-r. 104 + XVI old.

Krécsy Béla: A fák és madarak napja az iskolában. — Nemzeti

Iskola. XIII. és XIV. évf.

Kunszt János: A legújabb Begonia-faj. (Begonia dichroa Sprague.)

(1 ábrával'. - A Kert. XIV. évf. 1908., 44—45. old.

— — A virágok porlion-keresztezéséröl. — Kertészeti Lapok. XXIL

1908., 19—20. old.

Lengyel Géza dr.: A harasztok világából (4képpel). — AKor. 1908.évf

L i n h a r t György dr. : A répa legfontosabb betegségeirl. —
Cserháti Sándor, Linhart György, Jablonowski József : Eladások a czukor-

répa termesztésérl. Kiadja a Magyar Czukorgyárosok Országos Egyesülete.

Budapest, 1907. Pátria r.-t. biz. 8-r. 85. old.

Lovassy Sándor dr. : A keszthelyi Héviz tropikus tündérrózsái-

ról. Kivonat. — A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándor-

gylésének történeti vázlata és munkálatai. 1907., 238. old.

Magyar Gyula: A japáni juharfákról. — Kertészeti Lapok. XXIIl.

évf. 1908., 35—37. old.

Kertészeti útirajzok (folyt.). — Kertészeti Lapok. XXIL évf.

1907., 344-349. XXIIL évf. 1908., 3-8. és 32—35. old.

Mexikói Salvia fajokról. — Kertészeti Lapok. XXIL évf. 1907.,

398—400. old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : Diószegi és Fazekas emlékezete.

A „Magyar Füvészkönyv" címlapjával és 3 képpel). — A Kor. 1907. évf.

115—117. old.

Moesz Gusztáv: Székely és csángó növénynevek. — Magyar

Nyelv. IV. évf. 1908., 29—34. old.

Nagy Dezs: A burgonyatermelés veszedelme. — A Kert. XIV.

évf. 1908., 53-55. old.

Szerz a Phytophora infestans, Altcrnaria solani és Buállus sola-

nincola által okozott növénybetegségekrl értekezik.

Nyárády Ede Gyula: A havasvilág növényéletérl (9 képpel.

— A Kor. 1908. évL, 233—241. old.

Pantocsek József dr. : A növények érzéki élete. — A Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV vándorgylésének történeti vázlata

és munkálatai. 1907., 239—242. oldal.

Novarum Bacillariarum descriptio. — A pozsonyi Orvos- és Ter-

mészettudományi Egj^es. Közleményei. Üj folyam. XVI. köt. 1904., 3— 118. old.

Paszlavszky József dr. : xV növénytan kézikönyve. A gymna-

sium IV., s a reálisk. V. oszt. számára. Színes és fekete nyomású képekkel

a szöveg között. II. kiad. Bpest, 190Ü. Athenaeum r.-t. 8 -r. VI. -+- 24:!. old.

Páter Béla dr. : Növényboncz-alak- és élettan. Gazdasági akadé-

miai hallgatók számára. 147 ábrával. Kassa, 1907. Kiadja Vitéz A. gaz-

dasági szakkönyvkereskedése. 8-r. 212 + IV. old. — A Magyar Gazda könyv-

tára. XXXI. kötete.
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Pinkert Zsigmond: A kiskunfélegyházi áll. tanitóképzö-intézet

növénykertjének tervezete. — Magyar Tanítóképz. XXII. évf. 1907.,80- 84. old.

Quint József: A trencséntepliczi tó kovamoszatai. — Növénytani

Közlemények. VII. köt. 1908., 13—18. old.

Rapaics Raymund dr. : Az utczák faburkolatának rothadása.

— Természettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 53. old.

Rade Károly: Cordylinék és Dracaenák (4 ábrával). — A Kert.

XIV. évf. 1908., 40-44. old.

R i c h t e r Aladár dr. : Jelentés a növénytárról, Fábry Jáno.'sra való

megemlékezéssel. (Fábry János arczképével.) — Az Erdélyi Múzeum-Egye-

sület Évkönyve az 1907. évre. Kolozsvár, 1908. 59—77. old.

Römer Gyula: Lied hoch ! und Bergheil ! Buchdruckerei Gött. Kis

8-r. 24 old. — Kronstiidter Zeitung. 1907. évf.

Szerz dolgozatában a boroszlói eg3etemi növénykertet és növénytani

intézetet ismerteti és egyúttal néhány florisztikai adatot is közöl a Magas-Tátrából.

R t. : Az utcai lámpák befolyása a fák vegetácziójára. — Kertészeti

Lapok. XXIII. évf 1908., 35. old.

Sajó Károly: A mérges növények és a legel állatok. — Termé-

szettudományi Közlöny. XL. köt. 1908., 1— 16. old.

Simonkai Lajos dr. : Növényföldrajzi vázlatok hazánk íiórája

körébl. — A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgylé-

sének történeti vázlata és munkálatai, 1907., 243—247. old.

Szabó Zoltán dr. : A pálmák országa (5 képpel). — A Kor.

1907. évf. 15-20. old.

— — Kirándulások a Szudetákon (14 képpel és térkepvázzal.) —
Turisták Lapja. XIX. évf. 1907., 233—263. old.

S z t e r é n y i Hugó dr. : Növénytan a reáliskolák ötödik osztálya

számára, úgyszintén tanítóképzk használatára. VI. kiadás. 9 színes táblával

és 313 képpel a szövegben. Budapest, 1908. Lampel R. r.-t. 8-r. XVI + 172 old.

— — Növénytan polgári tiú- és leányiskolák számára. 6 színes táb-

lával és 220 képpel a szövegben. IV. kiadás. Budapest, 1908. Lampel R.

r.-t. 8-r. VIII + 152 old.

Török Péter: A „Magyar Füvészkönyv'' botanikai érdeme. (Faze-

kas Mihály arczképével és az „Orvosi Füvészkönyv " czímlapjával.) — A Kor.

1907. évf., 118—129. old.

T u z s o n J á n s dr. : A berlini új botanikai kert és intézet. —
Növénytani Közlemények. VII. köt. 1708., 21—26. old.

— — Adatok Magyarország fosszilis flórájához. 11. (2 táblával). —
Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 1—4. old.

Vaday József: A madarak és fák napja. Szerz kiadása. Nagy-

várad, 1907. 8-r. 62 old.

Zaia István: Adatok Magyarország zuzmóinak ismertetéséhez. —
Növénytani Közlemények. VII. köt. 1908., 19—21. old.

b) Külföldi irodalom :

A s c h e r s n, d r. P. u. G r a e b n e r, d r. P. : Potamogetonaceae.

Leipzig, 1907. Verlag v. W. Engelmann. 8-r. 184 old. — Engler „Das Pflan-

zenreich" Heft 31.
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Szerzk szerint hazánkban a következ fajok és fajváltozatok fordul-

nak el: Zostera maritima L., \a.r. [i stenophylla Aschers. et Graebn.,
proles II. angustifolia Horneraan (Ragusa leg. Ascherson); Zostera

nana Roth; Posidonia oceanica (L.) Delile; Potamogeton nntans L.; P.

fluitans Roth; P. poli/gonifolius Pourr. (Délmagyarország); P. coloratus

V a h 1 (Budapest, Baranyamegye) ; P. alpinus B a 1 b i s (elfordulása hazánkra

nézve kétes); P. lucensL.; P. Zizii Mert. et Koch (Tisza és Dráva alsó

részeinek mocsaraiban, Simonkai) ; P. gramineus L. (Duna és Tisza K e r n e r

szerint, Szabolcsmegye, Arad leg. Simonkai): P. nitens Weber; P.

perfoliatus L.; P. praelongus W u 1 f. (hazai elfordulása kétes); P. crispus

L. ; P. compressus L. (hazai adatok kétesek); P. mucronatus Schrad.
;

P. pusillus L. ; P. rutilus Wolfg. (hazánkra nézve új, ex A. Bennett
in Journ. of. Bot. XXXIII. 1895. p. 66.); P. trichoides C h a m. et Slechtd.
(Gyr leg. Polgár Sándor); P. pectinatus L., proles II. interruptus

(Kit.) A s c h e r s., var. -,' filicaulis (S c h u r) Graebn. (Erdély) ; P. filifor-

niis P e r s. (hazai elfordulása kétes); P. densiis L. ; Ruppia maritima L.,

ssp. A. spirális L., ssp. B. rostellata Koch var. p. obliqua (Schur)

Aschers. et Graebn. (Erdély); Zannichellia palustris L., proles ^.

pedicellata W a h 1 e n b. et R o s é n var. III. aculeata (S c L u r) A s c h e r s.

et Graebn. (Erdély leg. Janka, B a r t h).

Fosszilis fajokból pedig a következk: Zosterites marinus Ung.
(Radoboj Horvátországban); Z. Kotschyi Ung. (Erdély); Caidinites radobo-

jensis Ung. (Radoboj); Potamogeton ciispidatus Ettingsh. (Erdbénye

Tokaj m.): [An huc pertinent etiam e Tokaj P. Wieseri, P. Fenzlii et í\

inqtiirendus K o v á t s FI. de Tállya en Hongr. in Arb. geol. Ges. Ungarn

I. 465. 1856. ex íS'cA^mJ)erj ; P. pannonicus Ung. (Sopron); P. siremtm U n g.

(Horvátország); Ruppia pannonica Ung. (Radoboj).

F i 1 a r s z k y Nándor dr. : Botanische Ergebnisse der Forschungs-

reisen von M. v. Déchy im Kaukasus. Mit 25 Tafelu. — Déchy, M. v.

Kaukasus. Reisen und Forschungen im Kaukasischen Hochgebirge. Bd. III.

1907., Seite 1—121.

Üj fajok: Phyllosticta Alyssi Hollós; Septoria Alyssicola Hollós;
Verbasciini laxum F i 1 a r s z k y et J á v o r k a.

H ö h n e 1, d r. F r a n z von: Fragmente zur Mykologie. Mitteilung

I—IV. — Sitzungsberichte d. kaiserl. Akademie d. Wissenschaften in Wien.

Bd. CXI. 1902. S. 987—1056, Bd. CXV. 19ÜG. S. 649-693, Bd. CXVI. 1907.

S. 83-102, 615-647.

Üj gombafaj : Botryosphaeria Moihiginis H ö h n e 1 (Galium MoUugo

növénynek száraz szárán, gyjt. dr. Zalúbruckner S. Pozsony-Szt.-Györgyön).

H ö h n e 1, d r. F r a n z v n u. L i t s c h a u e r \' i k t o r : Beitrage

zur Kenntnis der Corticien. II. Mitteilung. — Sitzungsberichte d. kaiserl.

Akademie d. Wissenschaften in Wien. Mathem. naturw. Klasse. Bd. CXVI.

1907., S. 739-852.

Szerz hazánkból a következ új gombafajokat emliti: Aleurodiscus

cerussatus H. et L. (Prencsfalu leg. K m e t, loc. ignot. leg. K a 1 c h b r e n-

ner); Peniophora aurantiaca (B r e s.) H. et L. (Linhart Fungi hung.

exsicc. nr. 438 sub. Pcniophor. incarnata); Tomcntella elaeodes (Bres.) H.

et L. (Prencsfalu leg. Kmet auh Hypochnu fulvo-cínctnBref: Hym. Kmet.p. 53.)
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakos/tály 1908 februárius 12-én tartott CXXXVI.
ülésének jeg'yzökönyve.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz: Tiizson János.

1. M á g o c s y-D ietz Sándor „ Mikroszkópok és eladási eszközök" -et

kivan bemutatni. Elbb azonban az Erdészeti Lapok múlt évi folyamának

egy közleményére akarja a szakosztály figyelmét felhívni. E cikk a bükknek

a lucfeny felett való elterjedését fejtegeti. A Velebiten és a Kapellán,

továbbá Fels-Magyarország némely helyén e jelenséget a szélnek tudják

be. K. T. ellenben a hóval, illetleg a hó olvadásával magyarázza a lúcz-

feny leszorulását. Bár e jelenség nem elsrend növényföldrajzi kérdés,

mégis anyira érdekes, hogy méltó a vele való foglalkozásra s ezért újból

felhívja reá szaktársai figyelmét.

Lengyel Géza felszólalásában azon nézetének ad kifejezést, hogy

a szélnek hatása mellett jelents szerepet kell tulajdonitanunk a kultúrának

is, mely a lucfenyt eltérbe tolja. Fölhívja a szakosztály figyelmét a hor-

vát-dalmát karsztvidék, elssorban a Velebit növényzeti regióinak sajátos

viszonyaira, a hol a bükk nemcsak a lucfeny, hanem még a törpefeny

(P. Muglms) fölé is emelkedik. St elfordul az is, hogy a fás növényzet

regióit eltörpült, lecsepiilt bükk zárja be. E jelenségeknek okát a nagy kiter-

jedés doKna-rendszerbeu kell keresnünk, a dolinák aljában ugyanis a hó

tovább marad meg, mint a lejtkön.

Tuzson János az alacsony Tátra „Prasiva" nev csúcsán tett

megfigyelései alapján felemlíti, hogy ott, helyenként. 1300—1400 m. tenger-

feletti magasságban terjed el, a fatenyészet jelz határán az eltörpült egye-

dekbl alkotott bükkös és alatta marad a fenyves, azonban csakis a keleti

és a déli lejtkön; ellenben az északi zugokban és oldalakon nem a bükk,

hanem a lucfeny {Picea excelsa Poir.) terjed el a fatenyészet fels határán

is. Ebbl Tuzson azt következteti, hogy a direkt insolationak ez esetben

lényeges szei'epe lehet és pedig különösen az által, hogy télutóján, a mikor

még a talaj fagyott és a gyökerek nem mködhetnek, ers párolgásra kény-

szeríti a fenyk lombozatát és az egyensúly ilyetén megzavarása által,

azokat gyengíti, míg ellenben a lombot hullató bükk nincs ennek a hatás-

nak kitéve és tenyészhet. Az északi oldalakon ellenben, a lucfeny meg van

óva ettl és e helyeken meg is marad a fatenyészet határán is. Az inso-

lationak különben még más hatásai is vannak a növénytenyészetre és a

talajra, a melyek valószínleg mind közremködnek a szóban forgó jelen-

ségben.

K ü m m e r 1 e J. Béla felszólalásában azon tapasztalatára hivatkozik,

hogy a Velebit hegységben nem egyedül a légköri befolyások okozzák a

lucfenynek leszorulását, hanem az ember beavatkozása is.

Róth Róbert a szél hatására vonatkozólag szólalt fel, hivatkozva

azon tapasztalati tényre, hogy a Magas-Tátrában — két ízben is — június

hó végén és július hó elején, a 2000 m.-nél magasabban fekv, valamint a

legmagasabb csúcsok lejtit borító hómezökön többféle feny (törpe, vörös.
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cirbolya, lúc) szárnyas magvát találta. Hogy ezek a magvak ott még sem

csíráznak, ez — eltekintve a hmérsékleti viszonyoktól — bizonyára nem

a szélnek tudandó be, hanem anaak a csírázásra alkalmatlan közegnek, a

melyre a magvak kerültek.

Szabó Zoltán a Eiesen-hegységhea tett tapasztalatok alapján

fölemlíti, hogy a törpefenyö ott néhol a szurdokokban alacsonyabban tenyé-

szik, mint a lucfeny. Ennek okát abban látja, hogy a mélyedésekben a

nap hevétl a hótömeg meg van védve és sokkal késbb olvad el, mint a

nyilt tetkön.

Mágocsy-Dietz Sándor a felszólalásokat köszönettel és

örömmel fogadja, mert látja, hogy érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet.

Bemutatja ezután a Dörfler J. kiadásában megjelen Boianiker

Fortraits czimü vállalatot, melynek 29. száma báró Jacquin Nikolaus

J o s e f arczképét hozza. Jacquin 1763-tól 1767-ig a Selmecbányái aka-

démián a növénytan és a vegytan tanára volt. Jacquin ezen éveirl rész-

letes adatokat közöl Kachelmann József: „Das Altér und die Schick-

sale des ungarischen, zunáchst Schemnitzer Bergbaues" czimü munkájában,

mely 187Ü-ben Pozsonyban jelent meg. E munkában megvan Jacqu in-

nék, úgy látszik, idsebb korában készült arczképe is.

Bemutatja még a növénykertben most virító Dombcíia Wallichn

B e n t h. et H o o k. (Astrapaea Wallachii L i n d 1.) virágzatát. Madagaszkár-

szigetén honos. Üvegházaink dísze. A Sterculiaceae- család tagja.

Bemutatja továbbá az egyet. növ. intézet számára, eladási czélokra

beszerzett sztereoszkopokat és a hozzá tartozó fényképeket, melyek több-

nyire növény földrajzi részleteket tüntetnek fel.

Áttér ezután az ugyanezen intézetben használatos nagyitóeszközök

bemutatására. Ezek sorában vannak a Reichert készítette és kisebb

nagyítások alkalmazására módosított B r ü c k e-féle luppa-állvány; a Rei-

chert és a Zeiss készítette legújabb és legteljesebb felszerelés prepa-

ráló mikroszkópok ; az Abbé utasítása nyomán készült sztereoszkopikus-

mikroszkopi Z e i s s-féle szemlencse és a Zeiss készítette, P o r r o-féle

prismákkal felszerelt képfordító binokuláris-mikroszkóp, a mely nemcsak

tiszta testes képet ad, hanem még a 8—72-szeres nagyításnál való prepa-

rálást is lehetvé teszi.

Ismerteti és bemutatja a mérésekre használható R e i eh e r t-féle

mozgatható és mérfokokkal ellátott tárgj asztalt, továbbá az ugyanezen

czélokat szolgáló és nagyjában ugyanolyan berendezés Z e i s s-féle „kereszt-

asztal''-t, valamint a Tuzson- és Herrman n-féle csavaros tárgymikro-

métert, melyet S e i b e r t készít. Elnyei a Z e i s s-féle csavaros tárgymikro-

méterrel szemben, a csavar holt mozgásának elkerülésében és a mérési

hibának 0002 mm.-re való csökkentésében rejlenek. E mellett a szemet

sem erlteti meg és a vele való mérés idmegtakarítással jár.

Bemutatja továbbá a mikroszkópi készítmény egyes pontjainak meg-

jelölésére alkalmas hálós jelzkészüléket, a melynek 2 cm-'-nyi területe 900

kis, számozott négyzetre van beosztva és az egyetemi hallgatók czéljainak

nagyon megfelel R e i c h e r t-féle könyök-mikrotomot.

Végül bemutatja a budapesti tud. egyetem növénytani intézetében, a
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hallgatók számára berendezett mikroszkópot és segédeszközeit, a melyekkel

a hallgató mikroszkópi gyakorlatait zavartalanul végezheti.

2. Radó Endre: „Néhány lomblevél fényérzékeny szervérl'" érte-

kezett. Részben, hogy H a b e r 1 a n d t-nak e téren tett felfedezéseit általá-

nosítsa, részben, hogy új típusokat keressen, eladó számtalan üvegházi

növény lomblevelét vizsgálta. Az esetek túlnyomó számában többé-kevésbbé

domború küls epidermist talált. Teljesen lapos epidermist ritkábban talált.

16 lomblevélnél papilláris epidermissejtek szolgáltak a fény irányának aper-

i'ipiálására.

A Desmodium gyrans lomblevelénék mindkét felületén hirtelen papilla-

szeruleg kiemelked epidermissejteket talált. Az Evonymus nana lomb-

levelének szinén a cuticula lencseszerüleg megvastagodott. A Salvia splen-

dens, Hemigraphis Decaisneana. Eranthemum igneum fényérzékeny szervei

két részbl állanak, ú. m. egy kúpalakú fénygyíijtsejlbl és érzsejtbl.

A Callisia repcns lomblevelének mindkét felületén a szörképletek kupola-

alakú basalis sejtjei szolgálnak a fény irányának a percipiálására.

A végzett kísérletek bizonyítják, hogy a levél fonáka is fényérzéken y

3. Thaisz Lajos: „Adatok Abauj- Torna megye flórájához" czimen

tartott eladásában rámutatott arra, hogy a megye flórája még nagyon

hézagosan ismeretes. Igazolja ezt azzal is, hogy múlt év október havában

Kassa környékén tett néhány kirándulásán 45-féle olyan növényt jegyzett

fel, a melyek a megye területére nézve újak. Ez okból Thaisz a megj^e

ílórájának teljes felkutatására vállalkozott. Érdekesnek ígérkezik e munka

már azért is, mert a keleti és a nyugati flóra választéka a vármegyén

húzódik végig. Eladó nemcsak ennek teljes kidomboritását, hanem néhány

Kit aib el-féle növénynek megfejtését is feladatául tzte ki.

4. A szakosztályi ügyek során Klein Gyula elnök felhívja a

szakosztályt, hogy a múlt ülésrl szabályzati okokból elmaradt jegyz-

választást megejtse és a szavazatszed-bizottságba felkéri Schilberszky
Károly és Jávor ka Sándor tagokat.

A szavazás megtörténte után Schilberszky K. kihirdeti az ered-

ményt, mely szerint a szakosztály 19 szavazattal Moesz Gusztávot
választotta meg jegyzül.

Jegyzökönp' a növénytani szakosztály 1ÍM)8 márczius 11-én tartott

CXXXTII. ülésérl.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : Moesz Gusztáv.
1. Hulják János: „Adatok az északnytigati felvidék flórájához"

czíraü dolgozatát Moesz Gusztáv ismerteti. Szerz 65 érdekes virágos

növényt sorol fel, melyek közül kiemelendök a következk : Glyceria arun-

dinacea (M. B.) K t h. Diósgyr mellett ; Cirsium Dollineri S c h u 1 1 z-B i p.

Ó-Massa mellett, Borsod vm. ; Veronica Bihariensis A. Kern. Szilvás mel-

lett, Borsod vm. ; Astragalus vesicarius L. Udvarnok mellett, Abauj-Torna

vm. ; Arabis sudetica T a u s c h. és Androsace Chamejasme Hst. Liptó-

szentiván mellett.

2. Simonkai Lajos: „Magyarország és a vele délnyugaton kap-

csolatos területek shonos, valamint kultivált Juharfái" -tó\ tartott eladást.



86 SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK

E területrl 38 Acer fajt ösniertet, melyek közül nálunk 10 faj shonos.

Utóbbiak közül három közép-európai honosságú, névszerint : ^4. pseudo-

platanus L., A. platanoides L. és A. campestre L. Egy fajunk, az .4. tata-

ricum L. hazánk flórájának jellemz keleti faja. Hat fajunk karszt-bal-

káni tipus, a melyek között tiszta faj csak 3 van, ú. m. az A. ülyricum

J a c q u. fii., .4. ohtusatum. W. K. és A. Visiann Nym. Másrészt azonban

van 3 sajátszer hybridünk, ú. m. az A. coriaceum Tausch., {campestre

X ülyricum S i m k.), A. varbossanianum (M a 1 y) S i m k. [campestre X
Lobeli S i m k.) és A. Lángi S i m k. {illyricum X tataricum S i m k.).

Kultivált Juharfáink közül 3 észak-amerikai Juharfajt, mint nálunk

kitnen tenyészt, ajánl mezgazdáink és erdészeink figyelmébe. Ezek a

következk : A. saccharinum L., A. californicum D i e t r. és A. harhatum

Michx-Sargent.
Mágocsy-Dietz Sándor köszönetet mond eladónak ezen

érdekes tanulmányának ismertetéseért. Óhajtja, hogy a szakosztálynak több-

ször is legyen alkalma eladótól hasonló fejtegetéseket hallania.

3. Wéber Dezs: „Adatok néhány fontosahb növénycsalád termé-

sének és magjának anatómiájához" czimen a Capparidaceae, Anacardiaceae,

Myrsinaceae, Sapindaceae, Malvaceae és Labiatae családok termésén, ille-

tleg magván végzett anatómiai vizsgálatok eredményeit ismerteti. Eredeti

megfigyelései a következ növények magvára és termésére vonatkoznak

:

Polanisia icosandra W. et A., Semecarpus Anacardium L., Anacardium

occidentale L., Embelia Rihes Burm., Paullinia Cupana H. B. et K.,

Hibiscus Abelmoschíis L. és Dracocephalum Eogleanum B e n t h.

4. Tuzson János reflektál a Magy. Bot. Lapok VII. köt. 78.

oldalán megjelent, Degen Árpád tollából származó ismertetésre, mely

eladónak Nymphaea dolgozatával foglalkozik. (L. 74. old.)

(Megjelent 1908 április hó 17-én.)


