
NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM 127

Wissenscliaften in Wien. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. 94.

Bd. 1917., pag. 1—84.

A szerz sok hazai fajjal is foglalkozik behatóan.

I s t V á n f f i Gyula dr. : Gyula Klein. — Berichte der Deutschen

Botanischen Gesellschaft. XXXIV. Bd. 1916., p. (14)— (28.)

M r t o n, Dr. F r i e d r i c h : Beitrage zur Kenntnis der Flóra von

Süddalmatien. Mit 8 Textabbildungen. — Österreichische Botanische Zeit-

schrift. LXVI. Jalirg. 1916., p. 263-266.

R i c h t e r Aladár dr. Eine neue Schizaea aus Borneo- und die

physiologisch-taxonomische Anatomie ihrer Stammesgenossen. Mit 5 Tafeln.

— Mededeelingen van's Rijks Herbárium Leiden. No 28—30., 1916.

Üj faj : Schizaea Hallierí A. R i c h t.

Schiffner, Dr. Viktor: llepaticae Baumgartnerianae dalmatieae.

II. Serié. Mit 13 Textfiguren. — Österreichische Botanische Zeitschrift.

LXVI. Jahrg. 1916., p. 337—353.

W a rn s t r f, C a r 1 : Pottia-Studien. — Hedwigia. LVIII. Bd. 1916.,

p. 35—152.

Új alak : Pntiia truncata (L.) var. minutissima W a r n s t. (Maros-

vásárhely, leg. Demeter; Déva, leg. Péterfi.)

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Schiller Z s. : Az Euphorbia maculata L. elfordulása
Budapesten. Ennek a növénynek hazája Észak-Amerika, ahonnan

Dél-Franciaországba és Olaszországba hurcolták be. Bizonyára innen

került, olasz földmunkások útján, hazánkba is. Lányi Béla tanár

1906-ban Szegeden találta meg és meghatározás céljából dr. D e g e n-

nek küldte el, aki EupJwibia /»íic?í/a/a L. nek determinálta. (L. Magy.

Bot. Lap. VI, (1907) 47— - 0. o.). Budapesten e sorok irója találta

els Ízben. Nagy tömegben n az utcakövezet repedései közt, a Vár-

hegy délnyugati oldalán, a ftdett lépcs alatt a Lo^as-úion. Úgy
látszik, hogy az idei nyár rendkívül száraz és forró volta csak ked-

vezett a növény fejldésének, mert háboritailanul terjeszkedett, mialatt

körülötte az egész növényzet elperzselödött és tökéletesen megsemmi-
sült. Félig kultivált állapotban egyébként dr. Degen kertjében is

tenyészik, a Városligeti-fasoi'ban.

m. g. A Linaria genistifolia epidermiszében Molisch H.

egy sajátságos szerves vegyületet talált, amely már desztillált víz

hatására is igen könnyen kikristályosodik. Alkohol, glicerin, aether,

cukoroklat és más folyadékok szintén kikristályosítják ezt a vegyü-

letet, amely az epidermisz sejtjeiben majdnem telített oldat formájá-

ban van jelen. A mikroszkópos készítményben ezrével láthatók a

színtelen kristályok, amelyek szódaoldatban élénk sárga színt öltenek,

de nem oldódnak, forró ammoniakoldatban azonban lassan feloldódnak.

Ennek a vegyületnek kémiai szerkezete még ismeretlen. Érdekes,
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Logy 6z a könnyen kristályosodó vegyület a Línaria genistifolián

kívül még csak a L. bipartita és a L. reticulataban van meg. (Ber.

deutsch. bot. Ges. 1917. 99. old.)

m. g. A Tragus racemosus pázsitot és a Ceterach
officinarum harasztot a németek állami védelemben részesítik.

A Tragus racemosus homoklakó növény. Nálunk eléggé elterjedt,

Németországban azonban igen ritka. A Pfal/ tartománybeli Eberstadt

közelében az állam kilencven évi'e kibérelte a Tragus racemosus

termhelyét, hogy ily módon megóvja ezt a pázsitot az elpusztulástól.

m. g. A kékmoszatok sejtfala nem chítin, amint azt sokáig

gondolták. Klein G. szerint a sejtfalat fként cellulózé alkotja.

A nyálkás hüvelyekben azonban hiányzik vagy legalább nem lehetett

kimutatni, helyette fleg pektinanyagok vannak itt jelen. (Sitzber.

Akad. Wien. 1915, 124. 17. old.)

m. g. „Világító" kovamoszat még nem volt ismeretes a

A'ilágító-növények sorában. S c h r ö d e r B. tette azt a megfigyelést,

hogy a Melosira Roeseana kovamoszat, ha nagyobb mennyiségben van

jelen, pompás zöld fényt ver vissza, akárcsak a Schistostega osmun-

dacea moha elötelepe. Nevezeit kovamoszatnak ezt a zöld fénylését

Szászországnak egyik barlangjában észlelte. (Ber. deutsch, bot. Ges.

1916. 79(). old.)

'

m. g. A kucsmag'ombák általában ehetk. Óvatosság okából

tanácsos azonban azokat elbb leforrázni és a vizet, amely a gom-

bában jelenlev mérges anyagot kivonta, kiönteni. Ezen gombák egyik

faja, a Gyromitra esciilenta (Papsapka, Kókistaréj), 1916-ban Német-

országban több mérgezést idézett el, melyek közül néhány eset

balállal végzdött. D itt rí eh G. ezen mérgezések tanulmányozása,

valamint tengeri malacokkal való etetési kísérletek alapján helyesnek

mondja a kucsmagomba leforrázását és a víz kiöntését, egyben óva int

attól, hogy a kucsmagomba élvezése után rövid idn belül újból

éljünk vele, mert kiderült, hogy a kucsmagomba, ha els ízben nem

is ártott, másnapon való ismételt elfogyasztása után biztosan meg-

betegedést okoz. (Ber. deutsch. bot. Ges. 1917. 27. old.)

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A Növénjtaui Szakosztály 1917. évi május hó 9-éu tartott 220. ülése.

Elnök : M á g c s y - D i e t z Sándor. Jegyz : Szabó Zoltán,

Elnök üdvözli F i 1 á r s z k y Nándor szakosztályi másodelnököt

abból az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelez tag-

jává választotta, Hollós Lászlót pedig a Magyar Tudományos Akadémia

Marcibányi-mellékjutalmának elnyerése alkalmából. Hasonlóképen üdvözli a

jegyzt, akit Ö Felsége az állatorvosi fiskolai rendkívüli tanári címmel

tüntetett ki. Bejelenti a szakosztálynak, hogy Richter Lajos buda-

pesti növénygyüjt f. hó 7-én elhunyt.


