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glabritie partium superiorum, caule saepe usque ad basin

glabro, foliis rigidioribus, integris, nec denticulatis, squamis

involucri latioribus, glaberrimis, atratis, fere nigris, margine

vix pallidioribus.

Habitat in alpibus Retyezát comit. Hunyad, in herbidis

vallis „Chimpu nelului", ad fontem rivi „Oláii Zsil" (Silu

romanescu), ad pag. Kimpulujnyág (Chimpu lui Niagu), alt.

1200 m., ubi anno 1906 die 15. Julii detexi.

Hollendonner Ferenc: Növényi szövetek

elszenesitése és fotograíálása.

A mikrofotografálással készített szövettani képek a leg-

többlesetben abban a hibában szenvednek, hogy az alap

és tárgy képe köziött nincs meg a nagy ellentét. A látómez
fénye és a festett készítmény közötti színbeli eltérést a lemez

1. kép: Ulmus laevis Pali. fa k. m. anthrakogramm 1:20
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nem adhatja vissza, mert bármily színre festjük is a sejtfalat,

fényt még is bocsát keresztül. Abból kiindulva, hogy nem-
csak a faszén, hanem még a hamu is megtartja a szövet-

szerkezetet, amint ez Netolitzky, Wittm*=ick- Buchv^ald,
Neuweiler és Molisch vizsgálataiból kitnik, továbbá,
m.ert a szén az összes sugarakat elnyeli, a metszeteket
szenesítettem el és ezekrl iMolischtól elnevezett spodo-
grammok mintájára szénképeket, aníhrakogramm-okat vet-

tem fel. (1., 2., 3. kép).

2. kép: Zea N4ays L. szár k. m. anfhrakogramm 1:83

Az eljárás a következ : a metszetet szárazon vagy
kevés vízzel, alkohollal tiszta tárgylemezre vagy más üveg-

lapra helyezzük, fedlemezzel vagy ablaküvegdarabkával
lefedve Bunsen láng fölött állandóan mozgatva melegítjük.

A víz vagy alkohol elpárolgása után a metszet pörköldni
kezd, vörös, majd vörösbarna, végül fekete lesz. A kihlés
után a fedüveg könnyen leemelhet és a metszet, anélkül,

hogy szétesnék, beretvaélével könnyen áttehet tiszta tárgy-

lemezre és kanadabalzsamban állandósítható. Ha nincs sok
égési termék, azaz a tárgylemez nem színezdik barnára

mindjárt az els tárgylemezen is megtörténhetik az állandó-
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sítás. Különösen a fásodott szövetek (fa keresztmetszet) de
keményebb tiszta cellulose sejfalból való szövetek (kukorica-

szár keresztmetszet) is nagyon tiszta, éles, kontrasztdús képet

3. kép: Rhus íyphina L. fa k. m. anthrakogramni 1:47

adnak, melyek éppen ezért könnyen és jól fotografálhaíók.

Ha a pörkölést a vörös, vörösbarna színnél szakítjuk meg,
akkor különösen ragyogó lesz a szín, a mi a megfigyeiést

nagyon megkönnyíti.

(A növénytani szakosztály 1922. március 8-iki ülésébl.)

Flóra Romániáé exsiccata. Románnyelüü botanikai ki-

adványok 1919—1922.
Erdélyben a közelmúltban élénk tudományos élet indult

meg a románok részérl. A kolozsvári Ferenc József tudo-

mány-egyetem gazdagon felszerelt intézetei, az Erdélyi Nem-
zeti Múzeum pom.pás gyjteményei és számos más — mind
magyar munka, ész és vagyon alkotta — tudományos intéz-

mény, könyvtár, múzeum stb. hirdeti most a román kultúrát.


