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(Richter L.) ; Sesleria filifoUa Hoppé, Kazan-szoros (Dcgen Á.) ; Koeleria

eristata (L.) Pers., var. gracilis (Pers.J, síibv. nov. leiophylta Hackel, Herkules-

fürd (Richter L.) ; Melica ciliata L. subsp. Transsilvanica Hack., Herkules-

fürd (Richter L.) ; M. altissima L., Pilishegy (Degen Á.).

Folytatás: 1903. Nr. 1.

Poa Badensis Haenke, Herkulesfürd (Richter L.) ; P. nemoralis L.

vulgáris Gaiid., Herkulesfürd (Richter L.) ; P. Pannonica Kern., Arad

(Perlaky) ; Glyceria nemoralis Uechtr. et Koern., Büdös-Tusnád m. (Degen Á.).

A7//. és XIV. Lief. Atropis Pannonica Hack., Kis-Pest (Flatt) ; Festuca

ovina L. var. pseiidovina Hack. subv. angusliflora Hack., Herkulesfürd

(Richter L.) ; F. ovina L. var. sitlcata Hack. f. ritpicola Heuff., Herkules-

fürd (Richter L.) ; F. ovina L. var. Paticiciana Hack., Herkulesfürd

(Richter L.) ; P. Porcii Hack, Rodna mellett (Degen).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

februárius 11-iki (XCI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök örömmel üd-

vözli Fekete József szakosztályi

tagot abból az alkalomból, hogy immár

40 esztend óta mködik kitartó buzga-

lommal és eredményesen a budapesti m.

kir. tud.-egyetemi botanikai kertben. A
szakosztály nevében amaz óhajtásának ad

kifejezést, hogy még hosszú ideig foly-

tathassa testi és lelki épségében azt a

hivatási kört, melyet mindeddig kiváló elmé-

leti és gyakorlati tudásával híven betöltött.

2. Istvánffi Gj'ula bemutatta és

ismertette a szl fakórothadásáról (white

rot) írt magyar és franczia mvét, mely

a m. kir. Szlészeti Kísérleti Állomás és

Ampelológiai Intézet kiadásában jelent

meg. A mhöz sok, részben színezett tábla

van csatolva, melyek Istvánffinak e tanul-

mánj^ára vonatkozó eredeti észleleteit és

laboratóriumi kísérleteit rajzokban is meg-

világítják.

3. Szabó Zoltán » Virágzó Agavé

attenuata Salm-Dyck a budapesti m. kir.

tud.-egyetemi botanikai kertben« czímen

bemutatta eme virágjában ritkábban lát-

ható mexikói növénynek fotográfiai képét.

A növény mintegy 20 éves, 1883-ban ke-

rült Alcsúthról Fekete József gondozásába.

1902. deczember 14-ikén kezddött a

virágzati tengelj'nek fejldése, mely két

hónap alatt 2'5 méter hosszúságra nj'últ

meg és félívben meghajlott. Nagj', zöldes-

sárga virágai tövében 8— 10 cm. hosszú

murvalevelek vannak ; a porzók és bibe-

szálak messzire kinyúlanak a virágokból.

.\ metern}^! magas törzsön a rózsásan el-

elhelyezked levelek épélek. Hozzávet-

leg 5000 virága volt, melyek csúcsfelé

haladó (acropetal) sorrendben nyílottak fel.

4. Thaisz Lajos bemutatta és is-

mertette Schilberszky Károlynak
^Gyógyszerészi Növénj'tan« és »Gyógy-

szerismeret« czím tankönyveit, melyek a

Gyry-Schilberszky-Ströcker szerkesztésé-

ben megjelent sGyógyszergyakornoki Tan-

könyv« IV-ik és V-ik részeit teszik.

5. T u z s o n J á n o s »A bükkfa kor-

hadásáról és konzerválásáról* tartott el-

adásában arról szólott, hogy a közönséges

bükk (Fagus silvatica) fájának álgesztje

olyan kóros véd szövet, mely a korhadó

ágcsapokon át a fa belsejébe jutó gomba-

fonalak támadása folytán keletkezik és a

fatörzs apróbb, felületi sebhelyeivel vonat-

kozásba nem vihet.

Az álgeszt bels, világosabb részei a

befecskendez (injectio) módszerrrel telít-

hetk (impregnálhatok), a sötétebb övek

ellenben nem. A kéregben fülledt bükkfa

nem telíthet, mert a fában keletkez

thyllísek és a fagummi ezt akadályozzák.
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Ismertette továbbá, hogy a bükkfa meg-

füUedését és további fehér-korhadását a

Hypoxylon coccineum Bull., Siereitni pur-

pureitm Pers., Bispora monilioides Corda,

Treiiiella fagiiiea Britz. és Schízophyllum

commune Fr. okozzák. Ezen kívül a m-
szaki czélokra használt fán a Polyporus

versicolor (L.) és Polyporus hirsutus Fr.

okoz fehér-korhadást.

Bükkfából készült, használatban lev
vasúti ászokfákon, utczaburkolati koczkán

stb. ezeken kívül Tuzson gyakran találta

a Pária vaporaria Fr. nev gombát,

mely a bükkfának vörösbarna, porlékony

anyaggá való alakulását okozza, a mi

hasonlít a fának házi gomba okozta kor-

hadásához. A bükkfának ugyanilyen vörös

korhadását okozza még a Trametes mollis

(Sommerf.) és az ezzel közeli rokon,

vagy talán ugyan e fajhoz tartozó Tra-

metes stereoides (Fr.) is.

6. S c h i 1 b e r s z k y Károly szak-

osztályi jeg3'z jelenti a szakosztálynak,

a »Növénytani Közlemények* szerkeszt-

bizottságának ama határozatát, hog}'- a

mennyiben ezentúl a közlés végett be-

küldend dolgozatok az egy nyomtatott

ívet (a rajzokat beleértve) meghaladnák,

a többletek kinyomatásának költségei a

szerzket illetik, úgyszintén az ennek

megfelel írói díjakra sem tarthatnak

igényt.

A növénytani szakosztálynak 1903.

márczius U-iki (XCII.) ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Bartal Kornél »Schoenus ferru-

gineus L. Szepes-megyében« czímen föl-

említi, hogy a Szepes-TepHcz határában

fekv tzegmocsárban 1902. július 28-án

találta a Schoenus ferrugineiis-t, vasly nö-

vény Szepes-megyébl ez ideig ismeretlen

volt; Magyarországon való elfordulására

nézve nagyon kevés adat van. Az irodalom

erre vonatkozólag a következket említi:

N,'y.m a n »Sylloge Florae Europae«

1855-ben Erdélybl említi, de már az

1878— 1882-ben megjelent »Conspectus

Florae Europae«-ben Magyarországot is

említi. Richter (Plantae Europae, Lipcse,

1890) szerint Európa bennszülött növénye.

Az Erdélyre és Magyarországra vonatkozó

adatok a következk : Bauragarten
(Enumcratio Stirpium in magnó Principalu

Transsilvaniae). Fuss (Flóra Transsil-

vaniae excursoria) és S c h u r (Enume-

ratio plantarum Transsilvaniae) Erdélybl

közlik; azonban ezen adatokat Simonkai
megczáfolta (Erdély edényes flórájának

helyesbített foglalata, Budapest, 1886).

Genersich (Florae Scepusii Elenchus.

Leutschoviae, 1798). Schoenus nigri-

cans-t említ a Szepességrl, de nem lehe-

tetlen, hogy növénye Sch. ferrugineus L.

S i g m u n d (Füreds Mineralquellen und

der Plattensee. Pest, 1837), a Balaton

mellékérl, R e u s s (Kwetna Slovenska.

Stavnic, 1853) a határon fekv Bretislava

melll, X e i 1 r e i c h (R a u s c h e r nyo-

mán) a Fert melll említi és R e u s s

adatát kétségbe vonja. A Balaton melléki

adatokat Borbás czáfolja meg és így az

egyedüli biztos adat a Rausche r-é.

Tomaschek Lemberg melll említi és

így szepesi elfordulása valószínleg e

termhelylyel függ össze.

Flatt Karolj' ezzel kapcsolatosan

megemlíti, hogy hazánk eme legritkább

sásfaját Wetschky Miksa Stankovan

(Árva-megye) 1899. július hónapban ta-

lálta.

2. Gombocz Endre j>Az els

magyar növényenumeráczió Deccardtól«

czím eladásában Deccard Kristóf
János volt soproni ev. lyceumi rector

(szül. 1686. október 21; megh. 1764.

márcz. 19. Sopronban) életét, majd »Flora

Semproniensis« czím kézirati mvének a

soproni ev. lyceum könyvtárában lev má-

solatát ismertette bvebben, melyet Dec-
card, Loev Frigyes Károlylyal
egyetemben írt. Deccard kiváló bota-

nikusa volt az akkori idknek, kinek bota-

nikai dolgozatában sok (1098) Sopron

környéki növény termhelye van elsorolva

;

ezenkívül a nagy pontossággal megkülön-

böztetett alfajok és alakok sorában, számos

csak a szerz kora után fölismert és meg-

nevezett alfajokra, fajokra illetve alakokra

ismerünk, a mi Deccard-nak, mint

botanikusnak, kitn megfigyel tehetségé-

rl tesz tanúságot. Deccard » Flóra

Semproniensis«-e különösen megérdemli a

figyelmet, mert a legels — 1739—40-

ben íratott — növényenumeráczió, meljr

magyar embertl való és magyar föld-

rl szól.
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3. Istvánffi Gyula a) »Új

szlkárositük hazánkban* czim tárgyról

tartott eladást.

1. Istvánffi több éve tapasztalja,

hogy az JthypJiaUus ÍDipndicus, vagyis

közönséges szömörcsög-gomba mint szl-
kárositó, európai nem oltott szlk gyö-

kerein élsködik, st késbb még a tkét

is elpusztíthatja. A szömörcsögrl eddig

nem volt ismeretes, hog}' élsköd mód-

jára is tenj'észhet és ezért e megfigye-

lések gyakorlati szlészeti tekintetbl is

nagyon lényegesek. A szömörcsög a laza

homokos talajban évente kétszer, május

végén és augusztusban jelenik meg, mi

szintén új adat. Zsinórszer mycelium-

kötegei belennek a szlgyökérbe és azt

hosszában egészen keresztülfúrják, vagy

pedig csak a gyökérhez tapadva szívókat

bocsátanak a g3^ökér kéregrészébe. Leg-

elbb a kéreg és fleg a háncs esik áldo-

zatul, késbb a fa is elpusztul a behatoló

és mindenfelé szétterjed niyceliumtól. A
gyökér tehát teljesen elpusztul. Istvánffi

eladását számos színes rajzzal és mikrosz-

kópos rajzzal kísérte és a mycelium-

zsinórok szerkezetére, a kristálygömbök

elfordulásán stb. vonatkozólag is új ada-

tokat közölt.

2. A szömörcsögtl pusztított gyö-

kerekben megtalálta Istvánffi a Cocpo-

p}iagusvo.^y Rhizoglyphtts echiiiopus nev
atkát, mely Francziaország déli részében

stb. nevezetes szlpusztító. Ezt az atkát

hazánkból eddig nem említették. Ez id
szerint föllépése nem veszedelmes, mert

csak a beteg korhadó gyökerekben él. Itt

azonban a fát is kirágja, mit a Coepo-

phagiis újabb leírói, Viala és Mangin
nem észleltek.

h) »A Botrytis és Monilia ellen való

védekezés alapvet kisérleteirl« szólván,

ismerteti a 'pathogen szervezetek okozta

növényi betegségekre vonatkozó vizsgá-

latait és különösen a Boirytis cinerea,

Monilia frnctigena és Coniolhyrinm Diplo-

diella spóráinak életképessége fell tájé-

koztat : kísérleti alapon kutatván a meleg,

hideg behatását és a megölésükre szük-

séges védekez szerek hatását, továbbá a

spórák kora és életképessége közti vonat-

kozásokat. Kiemelend, hogy a nevezett

penészgombák spóráinak az ers bor-

deaux-i lébe (3—4—oO/o) való 24 óráig

tartó áztatás nem árt. A gyümölcs- meg

a szlvédelem szempontjából ezen lén\'e-

ges kísérletekbl kitnt, hogy a védekez
szerek mennyisége és a spórák száma

között nevezetes összefüggés állapítható

meg, a mennyiben a nagyon öl hatású-

nak talált calciumbisulfit hígabb, ()-5o/o-os

oldata a cseppjében foglalt csekély számú,
50—60 spórát könnyen öli, míg a nagyobb
számú spóráknak már csak egy része

öletik meg. Istvánffi ebbl azután ki-

számítja egy spóra eleven súlyára — a

megkívántató öl hatószer menn3áségét, a

mibl viszont a védekez szer hígítása

állapítható meg, biztos élettani alapon.

Istvánffi ismerteti még a spcíráknak

rövid id, 15—30 perez alatt a calcium-

bisulfittel elérhet megölése körüli vizs-

gálatait, minek alapján a védekezésnek

egy új fölfogása domborodik ki, melyet

az id minimumra redukált, közetien spóra-

öl védekezésnek nevez. Ennek veleje

abban van, hogy a spórák még az alatt

az id alatt megölessenek, a míg a folyé-

kony védekez szer a növényen cseppek

alakjában megmarad, vagyis be nem

szárad.

S c h i 1 b e r s z k y K :i r o 1 y foglal-

kozván a MoM27/a-spórák életképességi

viszonyaival, ezeknek koruk szerint való

csírázási viselkedésükre nézve az el-

adottakkal tökéletesen egyez eredménye-

ket tapasztalt. A védekezésre nagyon

nevezetes momentumot lát a calciumbisul-

fittel tett kísérleti eredményekben ; nem
mulaszthatja el azonban, hogy ne fejezze

ki aggodalmát a tekintetben, hogy bármin
szigorú és tudományos alapokon haladjon

is a laboratóriumi védekezés exact iránya,

a betegség természete alig nyújt bíztató

kilátást a monilia-betegség ellen való igazán

radikális védekezésre, minvel például a

Plasinopara vagy az Uncinula ellen ren-

delkezünk. Különösen aggodalmas pontja

a gyakorlati védekezésnek a bibék útján

való fertzés, mivel a bibéket még a szo-

kásos gyengébb védekez szerek is meg-

rontják, a termésképzdés rovására. Más-

részrl a A/o«///a-spórák a fák testfölü-

letén kívül a talajon, a kerítéseken, épület-

részeken stb. rejtznek — a szelek útján

távolabbról is elkerülnek — és így az

irtó eljárás beláthatatlan munkával meg

költséggel járna.

Thaisz Lajos bemutatja a SzíZ&oco-

diiim rutheniciwi Bunge növényt él virágzó
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állapotban. A magyar növényzet ezen érde-

kes ritkaságát Diószegi Sámuel 1812-

ben fedezte föl Debreczen mellett. 1864-ben

H e i n forvos is megtalálta ezen keleti

növényt Berek - Böszörményben, Bihar-

megyében; Thaisz Bihar-megyének másik

pontján : Hosszú-Pályin találta meg a

Bulbocodiuiii-ot ez évnek márczius 6-án
;

homok-talajú mezkön és erdszéleken a

nevezett község határában bven fordul el.

5. Oláh Dezs »Az elektromos-

ság hatása a növényzetre* czímen tartott

eladást.

6. Hollós Lászl ó-nak »Geaste-

ropsis nov. genus« czím dolgozatát

Mágócsy-Dietz .Sándor terjesz-

tette el, melyben a Gasteromycetes kö-

rébe tartozó, Afrikából származó új génusz

rajzát és leírását közli.

PÁLYAZATOK.
Vitéz-alapítvány. — Kívántatik valamely növénycsalád vagy nagyobb

génusz monográfiája, önálló kutatások alapján. A dolgozat tárgya úgy az él,

mind a fosszíl, virágos vagy virágtalan növények közül választható.

Határnap 1903. szeptember 30. Jutalma 40 arany. A jutalom csak önálló,

tudományos becs munkának ítélhet oda. A jutalmazott munkát a szerz

kiadni tartozik ; ha ezt egy év lefolyása alatt nem teszi, a tulajdonjog az

Akadémiára száll.

1. Minden pályairat a fönt kitett határnapig a » Magyar Tudományos

Akadémia ftitkári hivatalához « czímezve küldend.

2. A pályam idegen kézzel vagy géppel, tisztán és olvashatóan írva,

lapszárnozva és kötve legyen.

3. A szerz nevét, polgári állását és lakóhelyét tartalmazó pecsétes

levelén ugyanaz a jelige legyen, mint a pályam homlokán.

4. Álnév alatt pályázóknak a jutalom nem adatik ki.

5. A jutalmat nem nyer pályamunkák kéziratai az Akadémia levél-

tárában maradnak és csak engedélylyel másolhatók le.

Kelt Budapesten, 1903. május 6-án.

Szüy Kálmán^

a M. Tud. Akadémia ftitkára.


