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A kir. magy. Tcrmcszcttudoniányi Társulat nr)vcny-

tani szakosztályba mély fájdalommal tudatja, hoo-y

Dr. STAUB MÓRICZ
királyi tanácsos, a budapesti m. k. tanáfképz gyakorló

fgimnáziumának tanára, a M. T. Akadémia levelez,

Társulatunk örökit és választmányi tagja, növénytani

szakosztályunk alelnöke, 1904. évi április 14-ikén, életé-

nek (Vi-edik évében elhunyt.

Szakosztályunk régi buzg(') tagját, a níivénytannak

fáradhatatlan munkását veszitette el benne. Szakosztályunk

megalapításában tevékeny részt vett, és azóta egész oda-

adással szolgálta ügyeinket.

A növénytannak kevesek által mívelt irányát karolta

fel, fleg a növények phaenologiájával és palaeontologiájá-

val foglalkozott behatóan, a melyért a külféUd is elisme-

réssel adózott neki. Szakosztályunkban több eladást tar-

tott, melyeknek tartalma a szakosztály folyóiratában is

megjelent.

Munkálkodásának maradandó nyomaival emléket

állított magának a botanikai szakirodalomban, mi pedig

kegyeletes érzelemmel búcsúzunk tle.
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Simonkai Lajos: A Magyar-Királyság területén honos
Pulmonaria-k fajai, fajtái és kiválóbb életjelenségei.*

(4 eredeti rajzzal és 1 térképpel.)

I.

»Tüdöir« a. Pulmonariü ToURNF. ap. L. génusz legmagyarabb, a nemzet-

közi latin tudományos név értelmét, és az általa jelzett növények gyógyító

erejét magyarul leghívebben kifejez neve. Legalább egyes fajainak, — így

a Pulmonaria officinalis L. fajnak — földbeli szára vagyis tkéje, gj'ógyító

írja a betegek tüdejének; régebben széltében használták e növényfaj tkéjét tüd-

bajok gyógyítására ; köznépünk némely vidéken manap is használja. A falusi

gyerekek pedig a pártája csöve alján meggyüleml mézes nedvét szeretik

;

kilépik élénkszínü kin3n'lott pártáját, és a pártája csöve aljából a méznedvet

kiszopogatják.

Túl a Királyhágón dongóvirág a népies neve, mert virágait édes méz-

nedvükért, tapadós virágporukért a dongóméh, vagyis a pöször serényen láto-

gatja, donogja. Elfogadható volna e génusz magyar nevéül e népies név. ha

a pöször csak a Puliiionaria-k virágait látogatná, donganá ; mézet és virág-

port csak ezekbl gyjtögetne magának és Hasításainak. Csakhogy a dongó-

méh más génuszok virágait is donogja és meg-megdézsmálja ; ezért vannak

vidékek, esetleg olyanok is, a hol Pídmonaria k nem teremnek, a hol más

növénygénusz fajait nevezik dongóvirág-nak.

Irodalmunkban a Pídmonaria-k legrégibb magyar nevéül a gálna

szó szerepel ; de ezt a szav^at nyelvészetünk, legalább ekkorig, szófejtésileg

értelmezni nem tudja. Késbb a tiidöfn elnevezés terjedt el irodalmunkban e

génusz magyar neve gyanánt; ámde a szára nem f-szár (culmus), hanem

dudvaszár (caulis herbaceus) : ezért nem helyes fnek nevezni, hanem helye-

sebb a likasír, fogasír, ezerjóír (Dictamnus) stb. helyes képzés nevek analó-

giája szerint tüdöír-nok. mondanunk.

Eme megjegyzéseim után a magyar nyelvészet tudós mestereinek el-

döntésére bízom azt, hogy melyik hát a Pnlinoiiaria-k ösmert magyar nevei

közül a legkifejezbb, a legmagyarabb ; magam pedig áttérek e soraim növény-

tudományi feladatának a fejtegetésére, vagyis a Magyar-Korona országaiban ön-

ként honos, ekkorig elég gyarlón ösmert és ösmertetett Piiliiionari-'mk fajai-

nak és fajtáinak a bemutatására és jellemzésére.

Segítségül veszem e feladatom megoldásához els sorban Dr. K e r n e r

Antal-nak 1878-ban megjelent »Monographia Pulmonariorum« czím kiváló

mvét. Sajnos, hogy e m csupán csak az Európa területén honos Puhno-

naria-kíó\ kíván beszámolni — és úgy látszik — kétségbe vonja, hogy Ázsiában

is, nevezetesen annak nyugoti hegységeiben, így pl. a Kaukázuson és az

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi május 1-4-ikén

tartott ülésén.
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Altaj- hegységen is teremnek shonos Piiliitonaria-k. Ez a tévedés persze

K e r n e r kimagasló munkája nyomán vevclött át a tudományos irodalomba,

annyira, hogy az Engler szerkesztette »üie natürlichen Ptlanzeníamilien*

czímü mben G ü r k e, az Asperifoliae családnak a feldolgozója, még 1897-ben

is azt állítja, hogy a Piilmonaria génusz képviseli, csupán csak Közép- és

Dél Európában honosak. En láttam /'/í/monar/-példákat, a melyeket a hozzájok

tartozó névlapocskák szerint részben a Kaukázus-hegységen, részben az Altaj-

hegységen gyjtöttek, meg számos szárított példában a botanikusoknak szét-

küldve. E fejtegetéseimhez továbbá a saját megfigyeléseimen és kutatásaimon

kívül igénybe vettem a Magyar Nemzeti Mzeum, valamint I)r. Degen
A r p á d gazdag /'«/;7zo//r/a-gyjteményét.

Dr. Kerner Antal említett »monografiája« nagy körültekintéssel,

lelkiismeretes pontossággal, nagy herbáriumi anyag feldolgozása, a locus

classicus-okról beszerzett él anyag megfigyelése, és az innsbrucki botanikai kert-

ben történt gondos tenyésztése alapján készülvén : a botanikusok azt annak

idején mint úttör müvet üdvözölték. Manap, a XX-ik században, mi ebben

a nagy gonddal és tárgyszeretettel készült alapvet munkában is találunk

hibát, a mely árnyékot vet reá. De ez csak onnan eredhet, hogj^ a Kerné r

megkezdte és megjelölte tudományos vizsgálódások útján helyesen haladtunk

elre ; hogy 1878 óta napjainkig volt idnk reá, hogy egyet-mást behatóbban

figyelhessünk meg, mint a hogy tehette, a kinek a Ftilmonaria-k fajainak

és fajtáinak zrzavarába mindenek eltt világosságot kellett hintenie, rendet

kellett hoznia.

Hibás például Kerner Antal-nak az a felfogása, hogy a Pitbiio-

íuiria ohsciíva DuMORT. a Pnlinonaria officinalis L.-tl különböz és szaba-

tosan, élesen megkülönböztethet faj. Kitnt ugyanis, hogy a pettyegetett

level és piros-kék virágú orvosi tüdír, a Piilmonaria officinalis L. (1753)

|p. 135] faj típusa; kitnt továbbá az, hogy az egészen zöld level, vagyis

pettytelen orvosi tüdírt, mint fajtát, vagyis mint varietas 7-ját már Linné
különbözteti a fent idézett alapmvében ; kitnt az is, hogy a feltnen

fehéren pettyegetett, valamint az egészen zöld vagyis pettytelen level Ptilmo-

jiari officinalis-eí^yedekQn kívül vannak olyan egyedek is, a melyek némely

levele többé kevésbé pettyes, másik meg nem pettyes ; a melyek tehát a

Icnet legnagyobb változatosságban áthidalják a pettyes és pettytelen Piilmo-

naria officinalis-ok között képzelt rt, szakadékot. Budapest erds hegyvidékén

is, pl. a Zugliget hegyein, az Erzsébet-királyné erds hegygerinczen, a

Jí'inos-hegyen, a Hárs hegyen stb. könny errl az átmenetet tanúsító, szaka-

datlan lánczolatról meggyzdnünk.
Mi már tudjuk, hogy az orvosi tüdír t- és szár-leveleinek tetemes vagy

gyenge pettyezettsége, illetleg teljes pettytelensége tisztán az illet egj'ed

termhelyétl függ. F'ügg attól, hogy ersebb vagy gyengébb fényhatásnak

van-e kitéve; mert hogy az életére tör küls hatások ellensúlyozására alkal-

mas, veleszületett képessége, — vagyis az alkalmazkodási (ekológiai) ösztöne

hozza kifejezésre a pettyességet, illetve a pettytelenséget, az kétségtelen.

Figyeljük meg csak a pettytelen level Piilmonaria officinalis L.-t (P. off.
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var. immaculata Opiz = P. obscura ÜUMORT.), hogy min helyen lelhet
;

szálerdk és ligeterdk árnyékos szélein, vagy füves, árnyékos foltjain terem az,

és aránylag kisebbek úgy szára levelei, mint a tavalyi tkéjébl oldalt ered

idei tkehajtás csúcsán (tkeifjításán) kifejldött tlevelei. Viszont keressük

meg a típusos, ersen pettyezett level Pidinonaria-i az valódi term-

helyén ; cserjés, erds, déli fekvés hegylejtk vagy hegygerinczek nyílt,

napos tisztásain, vagy legalább is jókora nagyságú erdfoltjain fogunk vele

találkozni, tkeifjításain nagy tlevelekkel és élénk fehér pettyezettséggel, jó-

kora szárlevelein is élénk pettyegetéssel. Ki ne jutna e tapasztalatok nyo-

mán arra a gondolatra, hogy a Pulmonuria obscura DuMORT. levélzetének

azért kell egészen zöldnek lennie, mert árnyékban terem és levelei is kiseb-

bek, tehát leveleinek egész felületével kell végeznie a létezéséhez szükséges

áthasonítást ; ellenben a fehéren pettyezett level Piihnouaria officinalis-na.k

azért nem kell kifejlesztenie levelei egész területén (az áthasonítást munkáló)

klorofillt, mert a levelei aránylag nagyok, és mert sok — talán több vagy

ersebb fényt is kap, mint a mennyivel beérhetné még akkor is, ha árnyékba

kerülne. E felfogás mellett bizonyít az is, hogy I) u m o r t i e r szerint az

PiiJnionaria obsciira-]a. Európa északibb, hvösebb helyein van otthon, holott

aKerner Antal Piihnonaria officinalis-a. az szavai szerint inkább

Európa délibb, melegebb vidékein honos. Említem az imént, hogy az orvosi

tüdír-nek a földbeli szára, vagyis a gyökértörzse (rhizoma) évente megifjítja

magát. Megifjítja magát ott bent a talajban, még pedig az elágazódás ama mintája

szerint, a melyet közalaposnak, vagyis sympodiumos-nak nevezünk. A föld-

beli szárak ez a sudártalan megifjodása a tudományban közismeret, mert a

hagymás, a gumós, a hagymagumós növények is ilyenformán ifjodnak meg.

Csak az a kiemelend az orvosi tüdír, valamint társfajainak gyökértörzse

megifjodásánál, hogy e génusz fajainak szárbahajtó, felvirágzó és esetleg magzó

csúcsrügyébl tlevelek nem fejldnek ; holott a hagymák stb. tleveleket is fej-

lesztenek tkocsányuk körül. A Pnlmonaria génusz fajai a virágba hajtó

tavalyi tkefej alatt t—2 oldalrügyet fejlesztvén, tkeifjasításokat hajtanak,

és ezeknek tetején bokros tlevélzetet. Mellékesen jegyezem meg, hogy a ter-

mészetben fokozatosság lévén, a Hyacinthus orientális és az Ornithogahiui

Bouchcanum (KuNTZ) hagymájából is olyan hagymafiak keletkeznek, a melyek

fejldésük kezd évében tleveleket hajtanak ; de e mellett ezeknek a szül

és virágzatba hajtó tavalyi hagymája is növeszt tleveleket, — virágzó t-

kocsánya körül.

Vájjon mi czélja lehet annak, — életbevágó-e, vagy nem ? — hogy a Piil-

monaria-k, noha szépek a virágaik és magvasán, ivarosán is szaporodnak,

még ivartalanul is tengetik életüket ? Talán termhelyeiknek árnyékossága

meg árnyékatlansága adja meg a magyarázatot arra, hogy a létezésük meg faj-

fentartásuk ösztönei ivaros és ivartalan úton is megnyilatkoznak ; valamint

ahhoz, hogy ezenkívül is ezernyi módon simulnak az ket környez termé-

szet tárgyaihoz, anyagaihoz és azok igényeihez?

Lássuk min hát a Puímonaria-k biológiája, életüknek külsleg meg-

figyelhet tüneménytana. Egy-egy tüdír-egyednek, ha a természet tökéletes
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szülöttje, föl kell szerelve lennie arra, hogy sötét árnyékba kerülve, alig

viríthatva, magvat nem fejleszthetve, életét legalább ivartalan úton tengethesse

tovább; föl kell szerelve lenniök még olyan egyedeknek is az ivartalan meg-

ifjodás erejével, a melyek — a mint késbb kifejtem — elég napos helyen

támadtak ugyan életre, és elég napos helyen is töltik életüket, de a melyek-

'l'ó. rajz. A Fulinonaria (ifficiiialis ids tkéje, tkefiatalosítással ; '/3 nagyságban.

nek a szép virága — termje miatt — medd, és ezért csírázásra alkalmas magvat

soha sem növeszt. F2gy-egy tüdír-cgyed ivarosán, egy-egy csirájafejlett és

kell helyre került magból keletkezik. Ebbl a magból gyökértörzs kezd fej-

ldni, majd tlevelek. Tlevelei izmosítják meg tartalommal, szövetek létre-

hozására alkalmas táplálékkal a zsenge földbeli száracskát. Élete második
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tavaszán ez a fiatal gyökértörzs már szárba hajthat, felmagozhatik ; ugyan-

akkor azonban eredeti földbeli fekvésével csaknem szintesen egy vagy két

oldalán is, tkeifjítást indít magából, a melyeknek csúcsából azután ismét

tlevelek fejldnek ki bokrosán (capita radicalia sterila). így folytatódik évrl

évre folytonos megifjítással a Ftilmonaria-egyQd tkéjének, illetleg az egész

növény életének a megifjítása a 3-ik, 10-ik, 20-ik stb. évig (26. rajz). Hogy

hány évig, arra nincsenek biztos megfigyeléseink ; de hogy legalább 15—25

27. rajz. .A Piihnoitaria ojficiualis feleináslevel tökefiatalositása ;

I/3 nagyságban.

esztendeig tarthat ez a folj'tonos megifjítás, arra vannak megfigyeléseim.

Láttam olyan A////;o«a/7-tkéket, a melyek ide-oda görbedeztek és rajtuk

legalább 18 régi virágzó szár hegedés-foltjait lehetett fölismerni ; de e régi

tketömeg két, st három végelágazódásán még virágzó szárakat és új tkehaj-

tásokat is fejlesztett. Az ilyen öreg gyökértörzs fekete br, törékeny, tkc-

ifjításainak bokros tlevelei pedig alakra nézve kétfélék, vagyis felemások

(heterophyllia), miként azt a 27. rajzon láthatni.
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Említem már, hogy a szép-virágú és pártájú Piilnionaria-k egyedei

Icözött vannak medd (steril) termjüek. Virágja valamennyi egyednek hiány-

talan (llores completi). De azt a bámulatos berendezkedést figyelhetjük meg

rajtok lépten-nyomon, hogy az egyik egyednek — bármennyi virágzó szárat

hajtson is — valamennyi virága szép pártájából az öt porzó nem látszik ki,

mert a párta csövealja felé van odaersítve, tehát csak akkor láthatjuk meg

a virág öt porzóját, ha pártája csövét felhasítván, annak közepe tája alatt

fürkészszük a porzókat. Ámde az ilyen virágnak ép a termje, annyira fejldött,

hogy a virág kifeslésekor immáron fogamzós bibéjét a párta csövének a torkáig

kiemeli. Hst az idejében, az ilyen virágú egyedeket, amelyeknek porzói

a párta csöve közepe táján rejlenek, Ptilmonaria média HoST néven iktatta a

tudományba, megkülönböztetvén azt azoktól az egyedektl, a melyek virágai-

ban a szaporodó-szerveknek éppen ellenkez fejldöttségét, elrendezdését

tapasztalta (28. rajz, a). Vannak ugyanis, egyazon faj példáit véve vizsgáló-

dásunk tárgyává, olyan egyedek is, talán még többen, mint az elzk, a

melyeknek szép párta-csövébl a bibe nem látszik ki ; még pedig azért nem,

mert a virág termje rövid bibenyel, bibéje is késbb lesz fogamzós, érett.

2S. rajz. .\ Fuhiumaria officinalis felemás virágai (Korner után);

a gynodynam, h aiidrodynani.

mint a mikor a virág kifeslik. Ámde az ilyen példák (egyedek) virágaiban

a porzók a párta csöve fels részéhez vannak ersítve és portokjaikat,

melyek a virág kifeslésekor már megéredk, a párta csöve torkáig emelik föl

(28. rajz, b).

Hu valamely növényfaj különböz egyedein ilyen virágbeli, illetleg ilyen

szaporodószervi fejldöttség ellentéteit észlelhetjük, arra a növényfajra azt mond-

juk, hogy virágai heterodynam-ok, illetleg heterostj^-ok. A Pulmonaria-k

fajainak egyedei mindig ilyenek: egyik egyedük virágaiban a term a

hatalmasabb, bibéje elbb fogamzós, a porzói pedig a párta csöve közepe

táján rejlenek és gyengébben fejldöttek. Az ilyen egyedeket meg a virágai-

kat is »gynodynam« vagy »dolichostyl« névvel jelöljük. Másik egyedükön olyan

virágokat találni, a melyeknek a termje gyengébben fejldött, a porzóknál

rövidebb bibenyéllel és késeibb fogamzású bibével ; az ilyen virágokban azonban

magasra emelkednek a hathatós virágporú porzók öt portokukkal, a melyek

valamennyije egymagasságü (homoiandria) ;
ezeket az egyedeket, valamint

a virágaikat is androdynam vagy mikrostyl virágoknak mondjuk ; az ilyen

nem ritkán medd (steril) szokott maradni.
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A Piilniouariu-k eme virágszerkezete azonban, mint már némileg sejt-

tettem is, még ivari k ü 1 ö n é r e 1 1 s é g g e 1 (dichogamia) is társul. Ez a

ketts bonyolódás nagy akadály arra, hogy hiánytalan virágaiknak egyike

magamagát beporozhassa és megtermékenyíthesse. A Piilinouariu-k egy-egy

virága saját magát csak nagy ritkán termékenyítheti meg, vagyis nagy rit-

kaság náluk a m a g a t e r m é k e n y í t é s (autogamia, homoklinia), ellenben

közönséges náluk a cseretermékenyítés (allogamia. heteroklinia).

Ez a cseretermékenyítésük rendszerint idegenbl porzódás (xenogamia), mert

az androdynam virág (egyed) porával kötdik meg legbiztosabban a gynody-

nam egyed bibéje. Ellenben ritkaság a geilonogamia, a mi annyit jelent, hogy

egyazon Pulmonaria-iö különböz fejldési korban lev virágai termékenyít-

hetik meg egymást.

A PuJinonariu heterodynam, hiánytalan virága — eltekintve a ritka

kivételektl — magamagát be nem porozhatván, hogy beporoztassék és

csírázásra képes magvakat fejleszthessen, ahhoz szüksége van az állatvilág,

nevezetesen a rovarok segítségére. Mézével, virágporával, szép élénk színével

és illatával csalogatja magához az állatot a virág. Ezt teszik a Piilinonariu-k

is ; ezért donogják ket a pöszörök.

Figyeljük meg, vájjon mit fog íintudatlanul elidézni az a pöször, a

mikor virágrol-virágra szálldogálva, egyik Pnliiionaria-Qgyed virágából, egy

másik egyed virágának bibéjére hordja a virágport? Lehetvé teszi, hogy

a gynodynam virágok magháza megkötdjék ; lehetvé teszi az srégi

vagyis tfajok (species inveteratae) tiszta szaporodását; de lehetvé

teszi a kever ék faj ok (species h^'bridae) keletkezését is, Ha például

a Piiliiionaria officinalis L. virágporával, ugyancsak a Piilmonaria nffici-

nalis L. egyed termjét porozza be, akkor az e beporzás eredményezte mag-

vakból típusos, fajtiszta Piilmonaria officinalis-ok fognak felmagzani. Ha azon-

ban a pöször olyan hel3'en száldogál, a hol egymás közelében, két egymástól

különböz tfaj egyedei virágzanak, akkor könnyen megtörténhetik, hogy

az egyik faj virágporával a másik tfaj bibéit porozza be. így például

hazánkban sok helyt terem egymás társaságában a Piilinonaria officinalis L.

meg a Piilmonaria mollissima A. Kkrn. Az ilyen helyeken (például Budapest

hegyein és a Pilishegyen) csak figyelmesen vizsgálódjunk, rendszerint meg-

találjuk a Piilmonaria officinalis X niollissiiiui-nak mondott keverékfajt, illetleg

annak két, egymástól határozottan megkülönböztethet testvér-ellen-
tétét. Igenis két tfaj körén, legalább ha azok egymástól lénj^ege-

sebben különböznek, — így például termetben, virágaik alkotásában, leveleik

alakjában és mezében stb., — legalább kétféle, egymástól m.egkülönböztethet

keverékfaj -szár mázé kot figyelhetünk meg. Van a Piilmonaria offi-

cinalis X wo///5s/;Ha-hibridek között olyan puhább, mirigyesebb szrözet,

mely jobban hasonlít a Piilmonaria mollissima-hoz, mint a másik szüljéhez :

ez szerintem a Piilmonaria officinalis X stipermollissima, a melyet K e r n c r

Piilmonaria digenea néven vezetett a tudományba. Van azonban az ilyen

hibrid eredet egyedek között olyan is, — és néhol éppen uralkodóan, — a mely

mezében, levélzetében st már pettyezettségében is kevésbé hasonló a Piilmo-
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iiariu iiiollissiiit-hoz, mint inkább második szüljéhez a Pulmonaria offici-

iialL^-hoz : ez a J^iilmonaiia mollissima X siiperofficinalis, a mely szerintem

nem lehet egyéb, mint a K e r n e r-nek Pithnonaria stiriaca nev faja.

Kevés vidéken talákmk olyan gyepes bokros területre, a hol a Pulmo-

naria mollissima közelében, a nálunk ritka Pulmonaria angttslifolia L. is

megterem. Az ilyen helyen (pl. Szepes-(-)laszi mellett a Drevenyiken) meg-

találhatjuk a Pulmonaria angttstifolia X mollissima keverékfajt, a melynek

legrégibb neve : Pulmonaria montana Lej.

Manap tudjuk, hogy a keverékfajok is, — a mennyiben életrevalók, —
kitnen szaporodnak ivaros úton is, akárcsak a tfajok

; st a Magyar

Tudományos Akadémia kiadványaiban megjelent néhány munkámban, így a

Hársfákról és Tölgyfákról írottakban, határozottan pálczát törtem amaz eszme

mellett, hogy a Hársfák és Tölgyfák keverékfajai, azok az új fajok, a melyek

túl fogják élni az si vénhedt tfajokat, mert jobban tudnak alkalmazkodni

létért való küzdelmükben a természet mai sorrendjéhez, mint a vénhed tfajok.

Ha meggondoljuk, hogy a Pulmonaria-k fajainak, ivaros ösztönük meg-

felel kielégítéséhez, vagyis ahhoz, hogy legalább némely egyed virágaiból

érleldjék csírázásra alkalmas mag, szükségük van arra, hogy az androdynam

egyed virágporával, a gynodynam egyed bibéje megkötdjék ; ha meggon-

doljuk, hogy egymás közelében nemcsak egyféle faj egyedei nhetnek, hanem

több tfaj, st tfaj és keverékfaj egyedei is ; ha meggondoljuk azt is,

hogy az egymás közelében term fajaiknak megvan az a tehetségük, hogy

az egyik faj virágpora a másik faj bibéjével megkötdjék : akkor le kell

vonnunk ezekbl azt a tanulságot, hogy a Pulmonaria-k alakkörében a keverék-

fajok keletkezése elég gyakori ; hogy keverékfajaik nagyon bonyolódott eredetek

is lehetvén, eddig tiszta képünk róluk nincsen ; végül azt a tanulságot, hogy a

tüdír-génusz alakjai megítélésénél okvetetlenül különbséget kell tennünk a

löfaj vagyis si fajok és az újabb eredet keverékfajok között. K e r n e r

az monográfiájában erre a megkülönböztetésre súlyt helyezett már 1878-ban
;

Gürke az 1897-ben megjelent, és az Erdesleveleket teljességükben fel-

ölel munkájában még nem jutott arra az eszmei magaslatra, hogy tfajokat

és keverékfajokat kell a /'í//wowr/agénuszban megkülönböztetnünk. Gürke
munkájában 10 Pulmonaria- ía'] szerepel, mert szerinte a Pulmonaria-k fajai-

nak száma Földünk kerekségén 10 ; de a G ü r k e említette fajok közül, szerin-

tem csak 9 a tfaj, egy pedig a Pulmonaria montana Lej. {P. mollis Wolff),

a melyet tfajnak képzelt és ilyen gyanánt sorolt fel, csak keverékfaj, t. i. =
= Pulmonaria anguslifolia >: mollissima. (P. Kochii A. Kern. in Ö. B. Z.

XXIII. p. 181.)

11.

Kerncr Antal monográfiája nyomán, a saját magam igazításaival

és hozzátoldásaival, a Pulmonaria génusz tfajait és keverékfajait, kiemelvén az

egyes fajok növényföldrajzi terjedéskörét, a következképpen állítanám sorrendbe.

(X Keresztjegygycl különböztetem meg a keverékfajokat.) Összeállítottam

a mellékelt térképen a Pulmonaria-k képleges tfajainak a terjedésköreit is.
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,^. .4. Strigosae A. Kern.

1. P. longifolia Bast. Ez a Belgium déli szélétl, Francziaországon

végig húzódó pasztában a Kantabri hegységig, és innen Portugáliáig honos

tisztán nyugot-európai faj, hazánkban nem honos. Délnyugot-Európában is

csekély a terjedésköre és ott Kerner Antal szerint a Piilmonaria angiis-

lifoJia L. helyettes faja (species vicaria, pro P. angustifolia L.). |Lásd a

térképen 1. sz. jelzéssel.]

2. P. tuberosa vSchrank. Ez sem honos nálunk, mert nyugot-európai

növényfaj, a mely keletfelé nem lépi át az Inn, északfelé pedig a legfelsbb

Duna-folyam szabta határt. [Lásd a térképen 2. sz. jelzéssel.]

3. P. saccliaraia MiLL. Hazája Tirol déli részétl kezdve az Apennin-

félsziget. Ez sem honos nálunk. [Lásd a térképen 3. sz. jelzéssel.]

4. P. angiislifolia L. Helyenként nálunk is honos, de ritka helyt.

Csodálom, hogy Dél-Europa nagy részébl egész Közép-Európából, st még a

Kaukázusból is közlik az irodalomban. A Kaukázusb()l kétségtelenül hibásan

közölték. [Lásd a térképen 4. sz. jelzéssel.]

X 5. P. liybrida (angustifolia X officinahs) A. Kern. pulm. 31 ; Kerner
Tirolból (Bri.x), Beck Ausztriából közli. Elfordulhatna nálunk is. csak meg
kell keresni 1

X ^b. P. notha (angustifolia X obscura) A. Kern. 1. c. 32. Germania,

Szilézia, Cseh- és A-Iorvaországból ismeretes. A megfelel szülk között nálunk

is elfordulhat.

v;«'. B. Asperae A. Kerx.

X 6. P. ovális Bast (afíinis X longifolia A. Kern. I. c. 23.). Nálunk nem
lehet honos, hacsak kertbl ki nem szabadul.

7. P. affinis JoRD. Francziaország és Belgium, tehát Nyugot- Európa

növényfaja, a mely nálunk csak kerti dísz lehet, vagy pedig kerti szökevény.

|Lásd a térképen 5. sz. jelzéssel.]

8. P. officinalis L. (P. obscura DuMT.). Egész Közép- és D.-Európában

elterjedt faj. Hazánkban is közönséges, és keverékfajai is vannak. |Lásd a

térképen 6. sz. jelzéssel.]

9a. P. Stiriaca A. Kern. (P. mollissima X superofticinalis .Simk.) vStiriából

lett elször ismeretes, de hazánkban is honos.

9&. P. Kerneri Wettst. Stiriából ismeretes.

10. P. oblongaía Schrad. [P. montana X tuberosa A. Kerx. seu P.

Kochii A. Kerx. in monogr. pulm. (1878) p. 51, non in Ost. Bot. Zeitschr. (1873)

p. 181. J Nyugot-Európa ritka növénye.

,'^'. C. Molles A. Kern.

11.* P. montana Lej. (P. moUis WoLFF. — P. angustifolio X mollissima

Si.MK. — P. Kochii A. Kerx. in Ö. B. Z. XXIII p. 181). Helyenként nálunk

Elttem eléggé nem ismeretesek : a Pulnioiiariíi alpesiris LíMtt. (.'\rvern.) és

a Pnlmonaria irideutina Evers. in Verh. zool. bot. Ges. (1896). (Trient, Roveredo).
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is honos. Közép-Európában st Dél-Európában is honos lehet ott, a hol a

szüli — a tfajok — megteremnek.

12. P. Vallarsae A. Kern. Magasabb hegyvidékek növénj^e, a mely

íJél-Tiroltól kezdve az Apennin-félszigeten honos. Nálunk a Pnlmonaria

riibra ScHOTT és Pnlmonaria dacica SlMK. helyettesítik. [Lásd a térképen

7. sz. jelzéssel.]

13. P. mollissima A. Kern. Úgy hazánkban, mint egész Közép-Európában

közönséges. [Lásd a térképen 8. sz. jelzéssel.]

14. P. digenea A. Kern. (P. officinalis X supermoUissima Simk.). Helyen-

ként hazánkban is található keverékfaj.

15. P. nibra ScHOTT. Keleti-Kárpátjaink benszülött növénye, bíborpiros,

ritkán egész fehérpártájú virágokkal. Hegyvidékeink bükkös tájának jellemzje.

[Lásd a a térképen 9. sz. jelzéssel.]

16. P. dacica Sl\ik. Tudtommal ez a Pnlinonariu-k legkeletibb faja.

Erdélynek nem endemikusa, mert a Balkán-félszigeten Macedóniáig honos, és

mert a Kaukázus- és az Altáj-heeyvidékeirl is láttam példákat. Virágának

pártája csaknem állandón azúrkék. Havasalji és havasi régiók jellemzje.

|Lásd a térképen 10. sz. jelzéssel.]

in.

^4 Magyar-Királyság Piiliiionaria-fajainak, fajtáinak különböztelése, lelhelyeik

és növényföldrajzi terjedéskörüknek a megjelölésével.

§. A. Strigosae A. Kvai'^er pídm. nioiiogr. (1878) p. 3.

Fejldött tleveleik lándzsások, nyélbe keskenyedk, felszmükön —
éppen úgy a virágzószár és virágzata is, érdes sertéktl borzasok.

1. Ptdmonaria angiistifolia L. fi. suec. (1755) p. 58.— (Keskeslevel

tüdír. — Pidinonaria angustifolia Lumnitzer* ti. pos. (1791) n. 193.— Pul-

monaria azurea Besser prim. íl. galic. I. 150 (1809). — Pnlmonaria média

Host n. austr. I. 235 (1827) pro parte.)

vSzára és levele élénkzöld, mindakett borzasán sertés ; tkefiatalosítá-

sainak tlevelei lándzsás a k, kihegyezettek, lemezük a levélnyélre

lefutó és azt keskenyen szegélyez ; szára levelei keskeny-lándzsá-
s a k, csúcson kihegj-zettek, vállon keskenyedk; pártája bimbó-korban

pirosló, kifesletten elvégre azúrkék, pártacsövének torkán apró sz-

rökbl alakult kör-szakálacska van, ez alatt pártája csöve egészen
meztelen. (Ilyen meztelen pártacsöv Pnlmonaria ezenkívül csupán csak egy

van még, és ez a délnyugot-európai Pnlmonaria longifolia BaST. ; a többi /*///-

;;ioMar/a fajok pártája csöve a körszakálacska alatt, többé-kevésbé s z r ö s ö d .)

\'irít április—májusban.

Honi biztos, vagy legalább valószín lelhelyei: Kszeg, Radócz

(1 Vas-megyében), Sopron (!), Magyaróvár (\'uezl), Pozsony, Miklósfalva

(! Pozsony- megyében), Adamócz (Trencsén- megyében), Xána (Esztergom-

megyében), Herend (! Veszprém-megyében a Bakony hegyvidékein), Schlösschen-

* Hazánkbul a legels közl; czl jelenti a csillagjegy.
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hegy Poprádnál, Drevenyik-hegy Szepes-Olaszinál (! Szepes megyében), Seges-

vár (Bumg. en. I. 128), Ruszkabánya (Panieic ap. Janka közlem. XII. 158),

Pancsova (Kern. púimon, p. 9.), Pécs (Nendtv. 29), Várasd vidéke, Ivanszkica-

hegység (V\irasd megyében), Fiume közelében az isztriai Monté Magiorén (Smith),

a Velebiten, annak horvát és dalmatiai oldalain. (Kit. Kern. etc.)

V a r i a t i : flove albocorollata. Fehérpártájú színváltozatát Kszeg
gesztenyéseibl említi Borbás Vincze.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : vSuecia, Scandinavia, Dánia,

Anglia, Germania, Rossia, Austria, Hungária usque ad Velebit, Itália, Helvetia,

Gallia. [Lásd a térképen a 4. sz. jelzéssel.]

X Pnlmonaria angustifolia X off'icmalis Krause in Wimm. íl. sil. ed.

III (1857) 373. — [P. hybrida A. Kern. púimon. (1878) 31; et F. notha A.

Kern. 1. c p. 32]. Ismeretes : Tirolból, Ausztriából, Germaniából egész Mecklen-

burgig és Posenig. Nálunk a lelhelye fölfedezend olyan vidéken, a hol

szülinek mindaketteje elfordul egymás közelében.

^. B. Asperae A. Kerner /. c. p. 20.

Kifejldött tleveleik hosszúnyelek, szíves nagy ékalak vállból tojás-

dadok, vagy tojásdad-hosszúkásak, felszínükön sertékkel és érdes szemölcsök-

kel borítottak ; a virágos és terméses szár felsbb részei is sertések és érdesek.

2. Piihnoiiaria offtcinalis L. spec. (1753) p. 135. — [Orvosi tüdír. —
Pulmonaria officinalis HoRVÁTOVSZKY* tlor. tyrn. I. (1774) p. 23. ~ Pnlmonaria

saccharata AucT. HuNG., non Miller.— Pulmonaria officinalis /?. affinis Heuff.! en.

163, non Jordán. Pulmonaria officinalis L. a) typica {= P. officinalis v. maculosa

Dumort.); /Í) flore albocorollata L. 1. c; y) obscnra DuMORT. (P. obscura

DuMORT. (1865), seu P. officinalis L. 1. c. var. y. — P. officinalis 6 immaculata

Opiz (1838). — P. primulaeflora Gandoger, et P. iodocalyx Gandoger (!).J

Szára levele fzöld, vagyis elég élénkzöld, és eléggé érdes. T- és szár-

levelein majd keletkeznek színtelen pettyek, majd nem. Tkefiatalosításai-

nak levelei közül a levélrózsa külsején levk és legelbb fejldk rend-

szerint mélyen szíves vállból tojásdadok ; e levélrózsája belsbb levelei, a

késbb fejldk és néha át is telelk (P. saccharata AucT. HuNG. in primis),

vállon ékalakúan keskenyednek a levélnyélbe : tkefiatalításai tehát rendszerint

f e 1 e m á s - 1 e v é 1 z e t e k (heterophyll), — innen a következ név eredete:

P. officinalis var. Iieteropocla BoRB. !

A mezei tájon egészen a magasabb dombvidékekig elég közönséges hazánk

erds, cserjés területén is, valamint Közép-Európában st Dél-Európa keletibb

tájain is. Mars c hall Bieberstein a Kaukázusból is említi.

V a r i a t i : flore albocorollata. Fehérpártájú színváltozatát is találni

helyenként hazánkban, így például a Bakony-hegységben Bakonybél mellett (!),

és a Bálványhegyen a Szeben-hegységben (!).

X 3. Pulmonaria stiriaca A. Kern. monogr. pulm. (1878) p 36. tab. IV.

— [Stíriai tüdír. — Pulmonaria moUisima X superofficinalis Simk.]

Elég érdes és elég zöld növény, úgy hogy inkább a Pulmonaria offtci-
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nalis-szeá téveszthetnk össze a rosszul, hiányosan gyjtött és szántott példáit,

mint a másik valószín szüljével, a Piilmonaria moUisima-val. Legelsbbed

Borbás* közli hazánkból, Kszeg gesztenyéseibl (Borb. vasmegye ti. 223);

Degen Árpád szedte Pozsony melletti!), magam Nagyszeben vidéken

találtam. — Hazánkon kívül Stiriából ismeretes! (!Kern. 1. c.)

§. C. Molles A. Kerner /. c. p. 33.

Fejldött tleveleik nyélbe keskenyedk, tojásdadok, hosszúkásak vagy

k'indzsásak. .Szárukon és leveleiken a puha mirigyes szrök fejldöttebbek, mint

a mirigytelen szröcskék ; ezért száruk és levelük, különösen a virágzat tája

felé puha, néha szinte enyves tapintatú.

X 4. Piilmonaria montana. Lej. fi. de spa 1. p. 9S (ISII). — [Hegyi

tüdír. — Piilmonaria mollis WoLFF. in Hell. 11. wirc. suppl. 13 (1(S15),

nec aliorum. — P. Kochii A. Kern. in üst. Bot. Zeitschr. XXIII. p. ISI. —
P. angustifolia X moUissima SiMK.].

Szára levele zöld szín; szárlevelei lándzsás-hosszúkásak, kihegyezett csúcs-

csal, lekerekítetten keskenyed vállal; szára, fképpen a virágzat felé bven miri-

gyes és puha tapintatú. Pártája kifesletten kékszín, portokjai sötétebb színek

(kékes-barnák), mint a Piilmonaria moUissima A. Kkrx. tfaj portokjai.

H a z á n k b a n ritka helyt honos. Kerner A n t a 1* az monogr.

pulm. (1S7S) 46-ik oldalán, bárha csak kételkedve, említi már Késmárkról. Én

szedtem Szepes-Olaszi mellett a Drevenyik-hegy füves cserjés helyein (!)

láttam Vrabélyi példáit Eger melll (Szépasszonyvölgy!), és V u k o-

t i n V i c s példáját a Belovár-Krös megyei Krös-város mellékérl.

Növényföldrajzi terjedésköre: Ritka faj Közép- és Dél-Euró-

pában, ott a hol a Piümonaria cngiistifolia L. és a Piilmonaria moUissima

A. Kern. is honosak.

5. Piilmonaria moUissima A. Kern. 1. c. p. 47. tab. III. (1S7S) [Bár-

sonyos tüdír. — Piilmonaria mollis (BauMG. " en. I. 125 (1816), et Auct.

Hung., non Wolff.].

Tlevelei lándzsás-hosszúkásak, sr, puha, mirigyes szrözettl szürke s-

z c) 1 d e k és bársonyos t a p i n t a t ú a k. Szárleveleinek és szárának meze

is rövid, srn álló puha szröktl többé-kevésbé puha és s z ü r k é s - z ö I d.

vSzárlevelei szélesen kerekített, st kissé szíves aljból félig szárölelk.

Hazánk egész területének mezei és dombos tájain, erds-cserjés

helyeken közönséges, a Szepességtl kezdve az Adria-part mellékéig, és a

Lajtától az Öjtozig.

Variatio: flore alhocorollata. Fehér pártájú színváltozatát láttam

Gödöll mellékérl (! Bohátsch) ; említve van Budapest mellett a Svábhegyrl,

valamint a Délkelet-Kárpátokon Árpás és Szeben hegységeirl.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d- é s k ö r e : Kerner Antal mono-

gráfiája nyomán (pag. 50) ez a Pulmonaria-k legelterjedtebb faja. E terje-

dése köre kiterjed Közép-Európán kívül a Balkán északibb részeire, Tauriára,

Dél Oroszországra, st, — úgymond — , valószínleg a fíaikal melléki Szi-

bériára is, és túl azon Davuriára.

.XiU-únytatii Közleményei;. I'.i04. 111. UíHet, .'!. füzet. o
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X 6. Pulmonaria digenea A. Kern.* Öst. Bot. Zeitschr. XXIII. (1878)

p. 180. — [Kettszülte tüdír. — Pulmonaria mollissima X officinalis A.

Kerner monogr. pulm. p. 32. — Pulmonaria digenea var. semimoUis BoRB.

Budapest növ. p. 109 (1879)].

Különbözik a P. uioUissima-ió\ zöldebb szín meg érdesebb szárában és

leveleiben, valamint abban, hogy tlevelei aránylag szélesebbek, szárlevelei

pedig vállon keskenyebbek és alig szárölelk. Viszont a P. officinalis-iól

különbözteti szürkés-zöld színe, ersebben kifejldött mirigyes szrözete, a mely

itt-ott szinte puha tapintatúvá teszi, valamint abban, hogy tkeifjításainak

tlevelei közül az elsbbed fejldk, vagyis a legkülsbbek is, vállukon nyélbefutók.

Hazánkban eddig Budapest és Szent-Endre hegyvidékeirl (!) volt

ismeretes. Szedtem a Pilishegyen (!) és láttam egy példáját, a melyet D e g e n

Árpád Pozsony mellett szedett, és a mely valószínleg ide tartozik. Pon-

tosabb kutatások bizonyára hazánk számos helyérl fognak róla hirt adni.

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : ismeretlen. Hazánkon kívül

csak vSzerbiából láttam (Degen herb !).

7. Pulmonaria riibra ScHOTT ET Ky.* in Bot. Zeit. IX. (1851) p. 395. —
[Bíboros tüdír. — Pulmonaria transsilvanica Schur ! (1852)]. Szára és levele

eleven-zöld. Úgy levelei, de fképpen szárai puha, mirigyes, ritkás szrözettl

borzasok. vSzárlevelei tojásdadhosszúkásak, keskenyed vállukkal a szárra

kissé lefutók, csúcson kihegyezettek. Kifejldött pártája b í b o r. s z í n (rit-

kaság a fehér-pártájúság).

A Keleti-Kárpátok benszülött (endemikus) faja. A Balkánon a

Kaukázuson és az Altáj-hegységen a Pulmonaria dacica Simk., vagy talán

még egy ettl is megkülönböztethet keletibb faj helyettesíti.

Jellemz a bükkös hegyvidékek árnyékos patakvidékeire. Hazánkban leg-

nyugotibb lelhelyei : Arad-megyében, Aranyág vidékének bükkösei (a Hegyes

patakai!), a Bánságban iXnina, .Stájerlak és Zsidóvár hegyvidéke (!). Délen

Romániában szabnak elterjedésének határt a Délkeleti-Kárpátok ; keleten leresz-

kedik Moldovába és Bukovinába; éjszakon Mármaros hegyvidékein (!) túl

terjed Galicziáig. E terjedéskörön belül nagyon sok helyt dísze Keleti-Kárpátaink

növényzetének.

Variatio: flore albocoroUata. Ezt a színváltozatát Anina és Stájerlak

mellett gyjtötték Wierzbicki meg Bohatsch (!).

8. Pulmonaria dacica SiMK. Akad. közlem. X\'. (1878) p. 583 pro

var. Pulm. rubrae ; Simk. Erdély ílor. p. 406 pro specie. — [Erdélyi tüdír. —
Pulmonaria média CZETZ * erd. muz. VI. p. 191 — non Hst.]

Szárai és levelei eleven-zöldek, puha tapintatúak, de nem hosszú, hanem

rövid mirigyes szrözettl. E rövid szrözete és kék pártáj ú virágai,

valamint keskenyebb szabású, hosszú nyel, puhább m e z tlevelei els

pillanatra különbséget keltenek bennünk közötte meg a Pulmonaria rubra

ScHOTT ET Ky. között. Némelyek ezzel tévesztették össze, mások a nagyon

tág fogalmat jelz Pulmonaria mollis AucT.-, — non Wolff, — név alatt közlöt-

ték. Az is jellemz reá, hogy legalább nálunk és a Keleti-Balkánon havasalji,

st havasi növényfaj.
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Erdély flórájában Keleti-Kárpátaink benszülött (endemikus) fajának vettem

föl. De immár kitnt, hogy ez is, mint sok más, 1886-ban még a Keleti-

Kárpátok benszülöttjének vélt keleti faj, nem benszülött nálunk, hanem a

Keleti-Balkán flóráját is jellemzi, st a Kaukázusig nyúlik terjedéskörének vége.

Hazánkból a következ helyeken szedtem, vagy láttam azokról

:

Gredistye a Karas-forrás vidékén (IWierzb. sub. P. saccharata) a Bánság-

ban, Retyezát ( ! ), Bucsecs romániai oldala (Grecsesku exs. !), Korongyos és

Csizia radnai havasok ( I ), Borsai ikerhavas és Torojoga Mármarosban ( I ).

N ö V é n y f ö 1 d r a j z i t e r j e d é s k ö r e : Ekkorig ez a Piihnonaria-k

29. rajz. í'nliiiniian'n dacica Simk. l
:! nagyságban.

legkeletibb faja. Láttam D e g e n .Árpád gyjteményében a Vitos-hegység s

a Rhodope havasalji erdeibl. Talán a Maczedoniából ered példája is ide-

vaU'). Valószín, hogy a bithyniai Olymp és a Kaukázus havasalji Piilmonaria-]a.

sem különbözik a mi erdélyi keleti fajunktól. A Magyar Nemzeti Múzeum

gyjteményében pedig Pulmonaria ntollis Ledeb. jelzéssel van egy Pulmonaria-

példa az Altaj-hegységrl, a melyet egész termete, puha. rövid, mirigyes meze

és kék pártáj ú virágai miatt a P. dacica tói különböztetni nem tudok. —
Kétségtelen, hogy Európa keletének ós Ázsia nyugotának Puhnonaria-\\ ponto-

sabban kell még megismernünk, hogy róluk biztos véleményt alkothassunk.
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Scherffel Aladár; Újabb adatok Magyarország

alsórend szervezeteinek ismeretéhez *

(1 eredeti rajzzal.)

A ^Növénytani Közlemények* múlt évi, els kötetében (107. old.)

néhány adatot közöltem, melyek hazánk alsórend szervezeteire vonatkoznak.

Vizsgálataim folyamán azóta ismét néhány érdekesebb szervezet került sze-

mem elé, melyek egynémelyikérl ez alkalommal röviden kívánok meg-

emlékezni.

1. Podnchytriiiiu clavaliim Pfitzer. (Chytridineae.) [= Septocarpus cory-

ncphonts ZoPF. Nova Acta Acad. Leop. Vol. LII. Taf. XX. fig. 21^-2S.|

Igló. 1902.

Nagyobb Pinnularia-n és Melosira varians-on.

2. Olpiilinm saccatiim vSoROKiN. (Chytridineae.) De \V i 1 d e m a n n,

Annales de la Société Belgue de Microscopie. Tom. X\'II. pl. VI. fig. 17—23.

Nagyobb ("osmarium- és Staurastrum-ban. Igló. 1902.

Sorokin Közép-Ázsiában, Taschkend-bcn fedezte föl; utána de

W i 1 d e m a n találta meg Belgiumban.

Ez egy jól jellegezett faj, és semmiesetre sem azonosítható az Olpi-

ditiiii endogemim mai, mint azt Alfréd Fischer (Rabenhorst's Krypto-

gamenflora von Deutschland ect. 2. kiadás. Bd. I. Abteilung IV. Thyeom^^-

cetes p. 25) tehetni véli. Jellemz a rövid, úgyszólván hiányzó nyak,

melyen át a rajzók kiüríttetnek. Ez itt sohasem terjed a gazdanövény fölüle-

tén túl, holott az Olpidiiiin eudogenum A. Br. sporangiumának hosszú, a gazda-

sejt falán át kinyúló nyaka van. A medián-irányú széles befzdés. mely a

sporangium piskóta-alakját hozza létre, nem egyszeren a gazdasejt befzött-

ségének a következménye, mert olyan sporangiumok is mutatják azt, melyek a

desmidiacea-nak hos.s^ú tengelyére függlegesen, kizárólag ennek egyik sejt-

felében fejldtek ki, és nem a gazdasejt hossztengelyében a szkített nyílá-

sán nttek át az egyik sejtfélbl a másikba. Különben e szervezet még bvebb

és behatóbb tanulmányozást igényel.

3. Rhizophidiuiii (Rhizophyion) gibhosum ZoPF. (Chytridineae.) [Nova

Acta Acad. Leop. Vol. LII. taf. XX. fig. 8—20|. Állati (Rotatoria) petén. A
Csorbai-tó lápjának egyik kis pocsolyájában. 1902. A jelenlev Cylindrocystis-

sejtek azonban nem voltak megtámadva.

^1. Rhizophidium (PhlyctidiiimJ irreguJarc WiLD. (Chytridineae.) Ann.

soc. Belgue microscop. 1890. p. 21.

Ez év május havában észleltem a Hantzschia [Nitzschia) amphioxys

(Ehbg) Grun. egy példáját, mely egy Chytridineae-tl volt megtámadva.

E Chytridineae csoportbeli szervezet alighanem azonos \V i 1 d e m a n-nak e

hiányosan ismert fajával.

* Eliidta u szerz a növénytani s^cakosztalynak 1903. cvi olvtnber 14-ikén

tartott ülésén.
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5. Chylridium spiniilosum Blytt. Egy Spirogyra (Rhynchonema) faj

zygota-in. Igló. 1903.

Ezt a szép és érdekes fajt tudtommal eddig csak fölfedezje, A x e 1

Blytt találta Norvégiában.

Feltn, liogy habár a vastagfalú zoosporangium-okon jól differencziáló-

dott kupak látható, még sem nyílnak fel ennek a levelese által, hanem

a rajzók szabálytalan alakú nyíláson át szabadulnak ki, mely oldalt a

sporangium falában, annak hasi részében támad, és a mely nyílás nincsen

elre képezve. Eme »Chytridium« zoosporangium-ai tehát nem nyilának kupak-

kal ; és mégis e szervezet a »Chytridmin« génuszba tartozik, mert a kupak

egészen ki van fejldve, és a nyugvóspórák intramatrikálisan képezdnek,

éppen úgy, mint a Chytridium Olla A. BR.-nál.

A rajzók típusos Chytridium-rajzók
;
gömbölyek, nagyok, 8 n átmérek,

nagyon nagy zsírcseppel és feltnen, szokatlan vastag, hosszú csillangóval.

6. A Chytridiimi acuniinatum A. BR.-t ez évben elég bven találtam

egy Oedogonium oospórain.

7. Polyphagns parasiticus Novv. Tavalyi közleményemben (i. h. lOU.

old.) jelentettem, hogy egy 1886-ban általam ("onferva-n talált szervezet, való-

színleg azonos a Polyphagns parasiticus-sal. Ez évi július hónap végén olyan

szerencsés voltam, Igló környékén e szervezetet ismét megtalálhatni, és tanul-

mányozhatni. Most abban a helyzetben vagyok, hogy egészen biztosan állít-

hatom, hogy e szervezet csakugyan a Polypliagus parasiticus Now.
8. Micromyces Zygogonii Daxg. (Le Botaniste 2. sér. pl. XVII. fig. 2, 3.)

Mougeotia tenyészeti sejtjeiben, melyek itt is éppen úgy mint a Zygogonium-nál,

ez élsköd hatása alatt túltengésben vannak.

E faj a Micromyces Mesocarpi De WiLD.-tól gömböly és tüskés sejtjei-

vel jól megkülönböztethet. Az által azonban, hogy a Micromyces Zygogonii

Dang. nemcsak Zygogonium , de Mougeotia-ban is elfordul, a Micromyces-

fajok nevei elveszítették jellemz voltukat.

Iglón 1896-ban és a Rókusz melletti lápos vidék egyik pocsolyájában

1902-ben találtam.

E szervezet fejldését illetleg megersíthetem D a n g e a r d (Le Bota-

niste sér, 1. 1889. p. 52) adatait, mit Fischer Alfréd kételyeivel szem-

ben (lásd : Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland etc. 2. Aufl. IV.

Abth. Phycomycetes p. 72) szükségesnek tartok megemlíteni.

9. Lageniditim entophytum Pkingsh. (Ancylistineae.) Z o p f, Nova Acta.

Acad. Leop. Vol. XLVII. taf. XIII. fig. 10—18 u. taf. XIV. fig. 1—5.

Egy Spirogyra (Rhynchonema) zygota-iban. Igló, 1903.

10. Mesostigma vitide Laut. (Zeitschrift f. wiss. Zoologie. Bd. 65. Taf.

XVIII. fig. 20, 21.) Cladophora között, melyet a budapesti egyetemi botanikai

kert tavából az 1902. év szén vittem magammal Iglóra.

11. Goniiim sacculiferum nov. spec. (Volvocaceae.) Coenobium mobile,

typice 4-cellulare, diametro 18—20 i.i, in parte posteriore sacculo amplo,

hyalino, fundo irregulariter gibboso (saccato) instructum. Cellulac ellipticac-

ovoideae, diám 10— 12=-^8_«, tabulam unistratosam formánt. Chromatophorum
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viride, cupuliforme, in parte basali pyrenoidum unicum includet. In apice

cellulae, ad basin duorum ciliorum longorum vacuolae contractiles binae

adsunt. Cilia omnia ad idem laterem coenobii spectant. Stigma parvum,

prominentulum, atropurpureum, versus partém mediam cellulae situm, ple-

rumque adest.*

Vide figurám 30. Inter Cladophora ex lacu horti botanici budapestiensis.

A Gnnio sociale (Dujard) Warm. differt praecipue sacculo posteriore

gibboso (saccato).

12. NaegelieJla flagellifera CoRRENS. (Phaeophyceae.) Igló, 1903.

13. Achroinalium oxaliferiim Schewiakoff. (Schizomycetes.) [Se h e w i a-

koff: Ueber einen neuen bacterien-áhnlichen (^rganismus des Süsswassers.

1893. Taf. I. fig. 1.] Egy réti mocsár iszapjában. Igló, 1903.

a-
e.

c

[\0. va'yA. GonhiiH sacciiJifcriiinnov. spec. a. h két scjtcsalád oldaln')l nézve; r. </ optikni

keresztmetszetben ; Cf) zsákalakú burok (500-szorosan nagyítva).

14. Chlamydoilirix ferruginea (Ehrüg.) Mk;. = Gallionella fcrniginea

Ehbg. (Schizomycetes.) [Mi gúla, Berichte d. deutsch. bot. Gesellschaft

Bd. XV. Taf. XIV. fig. 3—5.| A Kókusz fölötti láp egyik tzegmohás pocso-

lyájában. 1902.

1."). Microcometes pahidosus ClEXK. E ritka, típusos rhizopod szervezet

több tekintetben a Vampyrella-ra emlékeztet és véleményem szerint lefelé a Vam-

pyrella-nak közeli rokona. E szervezetet e nyáron Igló mellett Nostoc-telepek

kocsonyájában találtam, a hol a Nostoc-sejtekkel táplálkozik. A hosszú

* C h o d a t szerint, ki — mint utólag veszem észre, — már elbb látta ezt az

alakot, ez a Goniuin sociale (Dujard) Warming egy fejldési állapota volna, még

pedig ennek kicsírázott petéje. (Vesd össze C h o d a t : Matériaux pour servir a

l'histoire des Protococcoidées. Bulletin de l'Herhier Boissier. X'nl. 11. 1894. p. 597.

pl. XXIV. fig. 25.J
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állabakkal fölveszi a Nostoc-fonalrészeket a test belsejébe, és megemészti

azokat. E táplálék megemészthetetlen maradékai, vörösbarna szabálytalan rögök,

a plazmából kilöketnek, és a többé-kevésbé sárgás-barna, hártyás, tág burok

meg a plazmatest közötti térben felhalmozódnak. Különösen az osztódás eltt

történik e táplalékmaradékoknak a kiürítése, úgy hogy nevezetesen az a leány-

sejt, mely mint amoeba hagyja el a tokot, egészen színtelen, és minden

tápláléktól vagy ennek maradékától mentes. Ha azután idvel a másik leánysejt

is elhagyja a tokot, akkor az üres tok a vörösbarna rögökkel, a benne

visszamaradt táplalékmaradékkal feltnen hasonh't üres Vampyrella-nak a

zoocysta jára, pl. a Vampyrella Spirogyrae zoocysta-ére.

A cysta képzdésekor a plazmatest összehúzódik, legömbölyödik, a

barna emészthetetlen táplalékmaradékok pedig egészen kilöketnek. A kelet-

kezett cysta színtelen, finoman szemecskés plazmagömb, mely a vörösbarna,

kiküszöbölt táplalékmaradékoktól körülvéve, a tokban fekszik.

Jávorka Sándor: Adatok a Pilis-hegység növény-

zetének ismeretéhez. *

A múlt év nyarán alkalmam nyílt a Pilis hegynek és környékének eléggé

gazdag és érdekes növényvilágát tanulmányozni ; ennek némely
^
eredményét

érdemesnek tartom a közlésre. A terület, a melyet figyelembe vettem, magába

foglalja a Pilis hegyet, ennek északi folytatását, a Velka-Szkalát és a Pilis-

hegyhez tartozó 457 méter magas (iete-hegyet.

Ennek a területnek a növényzetét fképpen Feichtinger Sándor
esztergom-vármegyei forvos ismertette » Esztergom-vármegye nórája« czímü

munkájában, mely monografikus m a szerznek félszázadot meghaladó

kutatásainak az eredménye, és a termhelyek pontos elsorolásán kívül az el-

forduló növények leírását is adja ; ezért ez a munka f segédeszközöm volt

a vidék átkutatásában. Egyéb adatok vannak Borbás Vincze »Budapest

növényzete « czím munkájában, mely a Pilis-hegység növényzetét is magában

foglalja, K e r n e r-nek a Pilis \"értes-hegység növényzetérl szóló ismertetésé-

nek nyomán is.

Találtam azonban itt néhány gyérebben elforduló növényt is, melyeket

e területrl sem Borbás, sem Feichtinger nem említenek, és a melyeket

ezért itt elsorolok. Ezek a következk :

Equisetinii altissimum A. Br. var. ramosissimnm DesV. és var, gracilis

A. Br. a Gete-hcgy és Henrik-hegy alján.

Equiseluin Jiiemale L. var. ramigeriim A. Br. a Gete-hegy délkeleti

lejtjén.

Alisnia gramiiiifoJmm Ehrh. a Velka-Szkala alatt Kesztölcz község mellett.

Molini ariindinacea Schrk. a Pilis-hegyen, Huta-Szent-Lélck község fölött.

* Eladta a szerz a iKivénytani szakoszt:ilynak 1903. cvi dcczcmbcr 9-ikén

tartott lcsén.
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Himantoglossuni hircinum (L.) Spr., melybl 3 növényt találtam a Pilis-

hegy északnyugoti oldalán.

Silene viridiflora L. a Pilis-hegyen nagyon szórványosan. R o r h á s

szerint csak Heuffel találta itt.

Aconititm Vulparia RcHB. a Pilis-hegyen mindenütt bven.

Anemone nigricans (StöRK.) Fritsch. szi virágzásban találtam a \'elká-

Szkala alatt.

Conringia orientális (L.) Andrz. mívelt helyeken a Gete- és Henrik-

hegy körül.

Aslragaliis vesicarins L. a Gete hegy lejtjén.

Liniim nudifoliiini Wierzb. a Velká-vSzkala alatt Kesztölcz község mellett.

Ailanthus glandiilosa DesF. a Gete-hegy körül bségesen elvadulva.

PepJis Portála L. Dobogók és Kesers-hegy között.

Trinia Kitaihelii M. B. a Pilis-hegy északnyugoti oldalán.

Laserpiiium Priithenictiiii L. a Pilis-hegyen a Velká-Szkala mögött.

Peitcedantim arenariiim \V. K. a Gete hegy körül.

Pharbitis piirpurea AscHERS. kerti szökevény Dorogh és Kesztölcz köz-

ségek körül.

Nicandra physaloides Gártn. Dorogh községben, a Henrik-hegy alján

burgonyavetések között.

Orobanche major L. a doroghi Kálvária-hegyen.

Orobdnche gracilis Sjvi. (c r u e n t a Berth.) bven a Pilis hegyen és

alján a Genista tinctoria-n élsködve.

Végül Erechthites liieracifolia (L.) Raf., az új amerikai jövevény, mely

a Velka-Szkala mögötti vágásban bven ten3'észik.

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Kovatvezet : Kü.-mmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom:

Adamovic, Dr. Lujo : Revisio Glumacearum serbicarum. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 133—102. old.

Adámszky József: A veteményezésrl. — A Kert. X. évf. 1904., 210—

211. old.

Angyal Dezs : Charneui Ízletes körte. — Gyümölcskertész. WW évf.

1904., 91-93. old.

Fák átoltása. — A Kert. X. évf. 1904., 140—141. old.

— — Nagyherczegn cseresznye. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904.,

81. old.

* E rov;it alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomt;it;isban megjelent hazai eredet,

vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak minden egyes

ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a szerkesztségnek bekül-

deni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. iS-crl;.)
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Angyal Dezs: Olcasz kék szilva. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904.,

45—46 old.

Aznavour, Georges : Enumération d'espéces nouvelles pour la flore de

Constantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes peu connues ou

insuffisamment dccrites. qui se rencontrent ;i l'état spontáné aux environs de

cetté ville. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 1—9. old.

Bajor József: Gyógyfü termelés. — Köztelek. XIV. évf. 1904., 584—585.,

633—639., 672-673., 749—750. és 792—793. old.

Bartal A. : Amerikai újabb málnamvelési mód. — Kertészeti Lapok.

XIX. évf. 1904., 88—90. old.

— — Az Anthurium mívelésérl. — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1094.,

113—115. old.

Baumler József: Beitrage zur Kryptogamenflora des Pressburger Komi-

tates. Dic Pilze. IV. Teil. — Verhandlungen des Vereins für Natúr- und

Heilkunde Pressburg. XXXIII. köt. 1903., 31—88. old.

Új fajok : Guignardia scriata BáUML. ; Didymosphaeria sociu/is Sacc.

forma posoniensis BAUML. ; Pleosphaeria albiduns Bauml.
;

Sirococcus Zahl-

bruckneri Bauml.; Diplodia Aiiersivaldii Bauml. ; Botryodiplodia Saccardiana

Bauml. ; Septoria Melandryi Bauml. ; Marsonia Daphnes .Sacc. forma

Passerinae B.\UML. ; PhyUosticla PoJygniiati B.\UML és Coryneitiii acerinum

Bauml.

Bernátsky Jen dr. : Díszfák a magyar Alföldön (folyt.). — Kertészeti

Lapok. XIX. évf. 1904., 76—78. és 138—139. old.

— — Cber die Vegetation des Verseczer Gebirges. — Mathematische und

Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XIX. köt. 1903., 366—368. old.

— — Von den Pflanzen der Nyirség. — Mathematische und Natur-

wissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XIX. köt. 1903., 365. old.

Bernolák Gábor : A Chrysanthemum kultúrája. — Kertészeti Lapok.

XIX. évf. 1904., 104—111. old.

— — A Cyclamen tenyésztése. — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904.,

136—138. old.

Borbás Vincze dr. : Anemone baldensis L. in Hungáriáé montibus

nulla. — Magyar Botanikai Lapok. III. évL 1904., 50. old.

— — Az szi rózsának uj fajtája. — A Kert. X, évf. 1904., 253—

255. old.

— — Az Adonis vernalis kés eltérései. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904., 109-113. old.

— ^ Callistephus lacinians Borb. (Aster lacinians Borb.) — A Kert.

X. évf. 1904., 253—255. old.

— — Callistephus sive Aster lacinians Borb. — Magyar Botanikai

Lapok. III. évf. 1904., 50 old.

— — Cotoneaster nigra Wahlb. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf.

1904., 164—165. old.

— — Fias narancs. — Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt.

1904., 335—336. old.
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Borbás Vincze dr. : Hieracium Borbásii Uechtr. — Magyar Botanikai

Lapok. III. évf. 1904., 48—49. old.

Ijasfias burgonya. — A Kert. X. évf. 1904., 173—176. old.

— — Rhamnus fallax Boiss. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904..

164. old.

— — Rumicis species liybridae. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf.

1904., 49. old.

— — Species Üelphiniorum quasdam, in Huthii Monographiam receptas.

— Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 23-26. old.

— — Tilia dasythrix Borb. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904.,

49—50. old.

— — Tilia subferruginea Borb. ined. — Magyar Botanikai Lapok. III.

évf. 1904., 49. old.

Virág és nyílás. — A Kert. X. évf. 1904., 334—335. old.

Bornmüller J. : Ein VVort über Cirsium Bohemicum B. Fleischer. —
Magyar Botanikai Lapok. III. évL 1904., 76—79. old.

Budai József: Antal Géza alma. — Gyümölcskertész. XIV. évf. lí)04.,

57—58. old.

— — Kisérleti fajtafák alakítása. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904.,

71-73. old.

Bund Károly : Napi kérdések. — Erdészeti Lapok. XLIII. évf. 1904.,

1S3— 192. old.

A fanemek helyes megválasztása és az erdei magvak vizsgálata.

Cselkó István : A konkoly mint takarmány. — Mezgazdasági Szemle.

XXII. évf. 1904., 113—120. old.

Cserghe Sándor : Az amerikai szibaraczkok magról nevelve. — A

Kert. X. évf. 1904., 280—281. old.

— — A virágoskel magtermelése Dániában. — Kertészeti Lapok. XIX.

évf. 1904., 147—148. old.

Cserháti Sándor : A kultúrnövények nemesítése. — Mezgazdasági

Szemle. XXII. évf. 1904., 210—216. old.

Csopey László, ifj. : A sejtek élete a sejtállamban. — Pótfüzetek a

Természettudományi Közlönyhöz. 1904., 129— 138. old.

Csorba Pál : A koczkás kotuliliom (Fritillaria meleagris). — Kertészeti

Lapok. XIX. évf. 1904., 113. old.

A Lachenalia. — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904., 139-140. old.

Dalmady Zoltán dr. : Fermentum és protoplazma. — Pótfüzetek a

Természettudományi Közlönyhöz. 1904., 77—88. old.

Degen Árpád dr. : Botanische Entdeckungen auf der Balkanhalbinsel.

— Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XIX. köt.

1903., 369—372. old.

— — Gentiana austriaca A. et J. Kerner, forma Grundliana m.- —
Magyar Botanikai Lapok. III. évL 1904., 9—13. old.

— — Viola suavis M. B. hazánkban. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904., 48. old.
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Dicenty Dezs : Az alanyfajták megválasztása talajszempontból. —
Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 262—263., 289-300. és 319—

321. old.

Entz Géza dr,, ifj. : Adatok a Halaton planktonjának ismeretéhez.

Budapest. 1903., 4" 26 old. 6. táblával. — A Balaton tudományos tanúim, eredm.

II. köt. 1. rész.

Feichtinger Sándor dr. : Adatok Grundl Ignácz életébl. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 18—19. old.

Fekete Lajos : Szabályos egykorú erdkben keletkez mellékállomány

meghatározásának egy módja. — Erdészeti Kisérletek. V. évf. 1903., 43. old.

Flatt Károly, alföldi : Az »Apodixis germanica« szerzjérl. — Ma-

gyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 28—32. old.

Földes János : Birálat ^>A nemes fz termesztése« czím munkáról. —
Köztelek. XIV. évf. 1904., 164—165 old.

Szikes talaj befásítása. — Köztelek. XIV. évf. 1904., 504—

505. old.

Francé Rezs : Újabb vizsgálatok a sejt szervezetérl. — Pótfüzetek

a Természettudományi Közlönyhöz. 1904., 98—104. old.

Gabnay Ferencz, hathalmi : A tlevelek természete tenyésztési

tekintetekbl (befej.). — Kertészeli Lapok. XIX. évf. 1904., 74—76. és 102—

104. old.

Gáspár János dr. : Amerikai szlvesszk chemiai vizsgálata. — A
III. kir. Központi Szlészeti Kisérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Közle-

ményei. III. köt. 1903., 55—165. old.

Gáyer Gyula : \'iola suavis Auct. Hung. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904., 165—166. old.

Gazs Ágoston : Érdekes adatok a kertészetrl az 1740-es évekbl. —
A Kert. X. évf. 1904., 260—264. old.

Grabner Emil : A gyógynövények termelésérl (folyt.). — Mezgazda-

sági Szemle. XXII. évf. 1904., 216—220. old.

— — A talajbakteriológia jelenlegi állapota és jövje. — Mezgazda-

ségi Szemle, XXII. évf. 1904., 173-178. és 220—224. old.

— — Újabb kutatások a talajbakteriológia terén. — Természettudo-

mányi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 330—335. old.

Gyárfás József: Adatok a hüvelyesek trágyázásához. — Mezgazda-

sági Szemle. XXII. évf. 1904., 167-172. old.

A talajban és a levegben foglalt nitrogénnek jobb kihasználása

intenzívebb foszforsav-trágyázássaL — Mezgazdasági Szemle. XXII. évf. 1094.,

205- -209. old.

— ~ A zabos bükköny helyettesítése más takarmányfélével. — Mez-

gazdasági Szemle. XXII. évf. 1904., 104—109. old.

Gyrífy István dr. : Bryologiai adatok az erdélyi nóraterület ismere-

téhez. Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 118—125. old.

— — Florisztikai adatok különösen »Erdély« flórájának ismeretéhez.

- Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 39-42. old.
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Gyrffy István dr. : Onoclea Struthiopteris Hoffm. forma hypophyl-

lodes Baenitz. -- Magyar Botanikai Lapok. III, évf. 1904., 163—164. old.

— — Potamogeton perfoliatus L. Erdélyben. — Magyar Botanikai

Lapok. III. évf. 1904., 164. old.

Hanusz István : A virág- és levélnövények életébl. — Kertészeti

Lapok. XIX. évf. 1904., 134—136. old

Horváth Sándor : A vízszintes alma- és körte-fzérfák nevelése és

gondozása. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904., 76—78. old.

Igali Svetozár : A szagos bükköny mvelése. - A Kert. X. évf. 1904.,

223—224. old.

Illyés Lajos : Tavaszi virágágyak. — A Kert. X. évf. 1904., 154—

157. old.

Istvánffi Gyula dr., csíkmádéfalvi : Két új szlkárosító hazánkban

(Ithyphallus impudicus és Coepophagus echinopus). 3 knyomatú táblával és

15 szövegközötti ábrával. — A m. kir. Központi Szlészeti Kísérleti Állomás

és Ampelológiai Intézet Közleményei. III. köt. 1903., 1— 54. old.

Iványos Ferencz : Chrysanthemum indicum L. — A Kert. X, évf.

1904., 182—183. és 287—288. old.

Jablonowski József : A búza tavaszvégi bajairól. — Köztelek. XIV. évf.

1904., 777—778. old.

— ^ A luczernások bajairól. — Mezgazdasági Szemle. XXII. évf.

1904., 123—129. és 152—164. old.

— — Hogyan és mikor kell permetezni és kénezni ? — A Kert. X.

évf. 1904., 293—297. és 323—326. old.

— — szi vetéseink tavaszvégi bajai. - Köztelek. XIV. évf. 1904.,

371—374., 386—388. és 415 416. old.

Jászberényi András : Zöld takarmánytermesztés. — Köztelek. XIV. évf.

1904., 474—476. old.

Kardos Árpád : Az Angoulémei herczegn és a Bronzos Angoulémei

herczegn körte, — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904., 83—87. old,

— — Séták a budapesti kir. tudomány-egyetem növénykertjében. Buda-

pest 1904., 80 60 old. 50 képpel. — Különlenyomat a » Háztartás « VIII., IX.

X. évfolyamából.

— — Temesvár kertészetei (folyt.). — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904.,

69—71. és 101—102. old.

Kober Ferencz : A mohás ójtványokról. — Borászati Lapok. XXXVI,

évf. 1904., 263—264. old.

Kollárik Gyula : A szegf szaporítása és nevelése. —• A Kert. X. évf.

1904., 316—318 old.

Kontúr Béla dr. : A szentírás és a növények. — A Kert. X. évf.

1904., 224—229. old.

Kosutány Tamás dr. : A kémia és a mezgazdaság. — Köztelek.

XIV. évf. 1904., 431—433. old.

Kunszt János : A kellemes illatú teljes Begonia (Begonia odorata

hybrida fi. pl,). — A Kert. X. évf. 1904., 184—185. old.
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Láng Ferencz : A jellegzetes finom magyar dohányfajok magjának

termesztése. — Ivöztelek. XIV. évf, 1904., 541—542. old.

Lengyel Béla : Ids repkény-borostyán levelének alakváltozása. —
Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 356. old.

Liebbald Béni; Metszés után. — A Kert. X. évf. 1904., 256—257. old.

Linhart György : Jelentés a Németországban fellépett új lóherebeteg-

ségrl (anthracnosis) és északi Csehország czukorrépatermesztésérl és czukor-

gyártásáról. — Gyr, 1903, 41. old.

Lokovsek Antal : A Pelargoniumok tenyésztése és a Bárger-féle

újdonságok ismertetése. — Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904., 111— 113. old.

Lte József dr. : Tanterv és biológia. — Országos Középiskolai Tanár-

egyesületi Közlöny. XXXVII. évf. 1904., 477—480. old.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blatler). — Kiadja

d r. 1 ) egén Árpád szerkeszti alföldi F 1 a 1 1 Károly, fmunkatárs

Thaisz Lajos. — III. évf. 1904., megjelent az 1—5-ik füzet.

Magyar Gyula : A Hedychiumok tenyésztésérl. — A Kert. X. évf.

1904., 144-14G. old.

— — Néhány szép Passiflora-lajról. — Kertészeti Lapok. XÍX. évf.

1904., 79—83. old.

— — Nicotiana vSándoriana. — A Kert. X. évf. 1904., 255—250. old.

Matouschek, Franz : Ein zweiter Standort von Homalia lusitanica

Schimp. in der österr.-ung. Monarchie. — Magyar Botanikai Lapok. 111. évf.

1904., 163. old.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : Az Elsholtzia Patrini (Lepech) Gke. (E.

eristata Willd.) Magyarországban. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904.,

26—27. old.

Mihálovics Béla : Perzsia éghajlata ; ásvány-, növény-, állatvilága

;

ipara és kereskedése. — Földrajzi Közlemények. XXXII. köt. 1904.,

109-117. old.

Milhoffer Sándor : Adatok a gyümölcstermelés legrégibb történetéhez.

— Kertészeti Lapok. XIX. évf. 1904., 87—88. és 116—119. old.

— — A dohány mozaikbetegsége. — Gazdasági Lapok. 1903., szep-

tember 6-ikán.

— — A dohány mozaikbetegsége. — Köztelek. XIV. évf. 1904.,

161—162. old.

— — A dohány mozaikbetegsége. — Magyar Dohányújság. 1903., 18.

és 19ik szám.

— — Zöldségtermelésünk. — Magyarország. lí)03. Januárius 13-ikán.

Molnár István, rudinai : Üowne asszony szlje. — Gyümölcskertész.

XIV. évL 1904., 73—75. old.

— — A nemes fz termesztése. Budapest, 1903., 8" 70 old.

Molnár István dr. : A virágzás kérdéséhez. — Borászati Lapok.

XXXVI. évf. 1904., 405—406. old.

— — Szl-e vagy szll ? Olt-e vagy ojt? - Borászati Lapok.

XXXVI. évL 1904., 292. old.
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Murr, Dr. Josef: Additamenta ad genus Chenopodium. — Magyar

Botanikai Lapok. líl. évf. 1904., 37—39. old.

— — Ein Nachklang zu Prof. v. Borbás' Artikel »Parallelismus Silena-

cearum atque Gentianacearum«. — Magyar Botanikai Lapok. III. évf. 1904.,

46—48. old.

Perényi József dr., id. : A trágyázás befolyása a szl zamatjára.

— Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 420—422. old.

Petermann József: A paradicsom hajtatása. — A Kert. X. évf. 1904.,

170-173. old.

Péterfi Márton : Bryologiai közlemény. — Magyar Botanikai Lapok.

III. évf. 1904.. 116-117. old.

Pósch Károly : A peronospora-permetezés elmélete és gyakorlata. —
Borászati Lapok. XXXVI. évf. 1904., 264—266., 290—291. és 321—323. old.

— — Szlvédelmi szemle. — Borászati Lapok. XXXVI. évL 1904.,

213—214. old.

Ráde Károly : A növényhajtatás. — Természettudományi Közlöny.

XXXVl. köt. 1904., 220—237. old.

A szamócza hajtatása. — A Kert. X. évf. 1904., 281—283. old.

Révész István : A szl metszésérl. - Gyümölcskertész. XIV. évf.

1904., 60—61. old.

Rodiczky Jen dr. : A virágok, gyümölcsök és a régi magyar úri-

asszonyok. — A Kert. X. évf. 1904., 191-192. old.

Takács-mácsonya. — A Kert. X. évf. 1904., 193. old.

Rossi Lajos : A Primula Kitaibeliana Schott termhelye. -- Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 113—115. old.

Röszler Károly, itj. : Takarmányrépa termelési kísérlet. — Mezgazda-

sági Szemle. XXII. évf. 1904., 120—123. old.

Sajó Károly : A fajkeletkezés folyamata hajdan és most (befej.) —
A Természet. VII. évL 1904., 169—172. old.

— — Indián vegetáriánusok. — Uránia. V. évf. 1904., 163—165. old.

Schilberszky Károly dr. : A Cladosporium herbarum irtása. —
Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt. 1904., 254. old.

— — A cseresznyefák pusztulása a Cytospora rubescens gomba követ-

keztében. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904., 63. old.

— — A mogyoró-ikerrl. -- Természettudományi Közlöny. XXXVI. köt.

1904., 395—396. old.

— — A növények ivarosságának eredetérl. — Pótfüzetek a Természet-

tudományi Közlönyhöz. 1904., 141— 142. old.

-;- — A növénytan haladása a XIX. században. - Pótfüzetek a Ter-

mészettudományi Közlönyhöz. 1904., 104— 119. old.

— — A ribizkefajok egyik gombabetegségérl (Cronartium ribicolum).

— Gyümölcskertész. XIV. évL 1904., 36—37. old.

— — A szegfüveknek új baktériumbetegségérl. — A Kert. X. évf.

1904., 327. old.

— — A szl villásodásáról. — A Kert. X. évf. 1904., 322. old.
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Schilberszky Károly dr. : A takács-mácsonya ügyében. — A Kert.

X. évf. 1904., 193— Iü4. old.

— — A virágbeporzás hatása a gyümölcsfákra és a szlre. —
Gyümölcs kertész. XI\'. évf. lí»Ü4., 93. old.

— — Az erdei fák gyökérgombájáról (mykorrhiza). — Erdészeti Lapok.

XLIll. köt. 11)04., 331—337. old.

— — Egy taplógomba mint liázi gomba. — Természettudományi Köz-

löny. XXXVI. köt. 1904., 292. old.

— — Fenyöhárfa. — Természettudományi Közlöny. XXX VI. köt. 1904.,

342-343. old.

— — Platanus-betegség. — Erdészeti Lapok. XLIII. köt. 1904., 241. old.

— — Megjegyzések és kiegészítések. »Az alma taplósodása« czím
közleményhez. — Gyümölcskertész. XIV. évf. 1904., 84—85. old.

Tölgyfarák. — Erdészeti Lapok. XLIll. köt. 1904., 241. old.

— — Új burgonyabetegség Angliában. — A Kert. X. évf. 1904.,

264— 2tí5. old.

— — Védekezés a kel és virágkel betegségei ellen. — A Kert. X.

évf. 1904., 327. old.

Simandl Ferencz : Két fajta görögdinnye, a mely bevált. — A Kert.

X. évf. 1904., 246 248. old.

Simonkai Lajos dr. : Pótlék Budapest és vidéke növényzetének ismer-

tetéséhez. Magyar Batonikai Lapok, III. évf. 1904 , 79-87. old.

Staub Móricz dr. : Die Geschichte des Genus Cinnamomum. — Mathe-

matische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. - XIX. köt. 1903.,

13—30. old.

Stróbel Sándor: A mákról. - Köztelek. XIV. évf. 1904., 429—431. old.

Szabó István : Termelési eredmények nyúlszapukával a jászberényi

m. kir. földmíves-iskolánál. -- Mezgazdasági Szemle. XXII. évf. 1904.,

164—166. old.

Szén László dr. : Az ecsedi láp szi égésének hatása a láp talajára. —
Köztelek. XIV. évf. 1904., 205—206. old.

Szigeti Gyula Andor: A szl antraknózisa. — A Kert. X. évf. 1904.,

185—187. és 234—236. old.

Szigethy Ödön Jen : Az alma taplósodása. — Gyümölcskertész. XIV.

évf. 1904., 83. old.

Szilárd Gyula : :\ zöld munkáról. - Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 188—189. old.

Szcsy János: A pázsit vetése s gondozása. A Kert. X. évf, 1904.,

318—319. old.

— — A tök hajtatása melegágyban. — A Kert. X. évf. 1904.,

211—212. old.

Takács József; A zöld ojtványok gyökereztetése. - Borászati Lapok.

XXXVI. évf. 1904., 383—385. old.

Tkés Lajos : A fajfentartás növény biológiai alapon. Természet-

tudományi Füzetek. XXVIl. évf, 1903., 206-214. old.
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Tkés Lajos : A temesvári sánczárkok pusztuló növényzete. — Természet-

tudományi Füzetek. XXVII, évf. 1903., 187—193. old.

Triska Sándor : A hajtatott virágok kezelése. - A Kert. X. évf. 1904.,

183-184. old.

Uhlárik Sándor: A lencse. — A Kert. X. évf. 1904., 278—280. old.

Borostyán. — A Kert. X. évf. 1904., 201. old.

— — Kései hóvihar, fagy és virágzó fák. — A Kert. X. évf. 1904.,

212—213. old.

— — Összefüggés a gyökerek és ágak növekedésében. — Gyümölcs-

kertész. XIV. évf. 1904., 50—51. old.

Palánták kiültetése. — A Kert. X. évf. 1904., 310—311. old.

Vadas Jen : Az ákáczfa (Robinia Pseudacacia L.) anatómiai szerke-

kezete. — Erdészeti Kísérletek. V. évf. 1903., 49. old.

Vajnovszky Vincze : Arvacsalán. — Magyar Méh. XXV. évf. 1904.,

55-57. old.

Vásárhelyi Gyula : Egy szi bokréta. — Kertészeti Lapok. XIX. évf.

1904, 90. old.

Waisbecker Antal dr. : Új adatok Vasvármegye flórájához. — Magyar

Botanikai Lapok. III. évf. 1904., 88—9N. old.

Woloszczak, dr. Eustachio : Hieracium l'ojoritense sp. nova. — Ma-

gyar Botanikai Lapok. UI. évf. 1904., 21—23 old.

Zádor Gyula : A gyümölcs férgesedése ellen. — A Kert. X. évf. 1904.,

313—314. old.

— — A legnagyobb és leggyakoribb hibák a gyümölcsfák ültetésénél.

— A Kert. X. évf. 1904., 250—251. old.

— — A tél okozta károk orvoslása a gyümölcsösben. — A Kert. X.

évf. 1904., 179-182. old.

Zelles Aladár : Baraczk-kulturánk (befej.). — A Kert X. évf. 1904.,

139—140., 176-179. és 213—220. old.

— — Gyökérpenészes szlterületek. — Borászati Lapok. XXXVI. évf.

1904., 385—386. old.

h) Külföldi irodalom:

Behrendsen, W. und Sterneck, J. v. : Einige neue Alectorolophus-

Formen. — Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

Jahrg. XLV. 1903., Seite 197—222.

Alectorolophíts arenarius BorbáS ined. Budapest homokárterületérl

;

Alectorolophiis AlectorolopJnis X -"i- tnajor {A. puberuliis) Gámosról.

Bernátsky Jen dr. : Anordnung der Formationen nach ihrer Beein-

tlussung seitens der menschlichen Kultur und der Weidetiere. — Botanische

Jahrbücher. Bánd XXXIV. 1904., Seite 1— S.

Derganc, Leo : Nachtrag zum Aufsatze über die geographische Ver-

breitung der Daphne Blagayana Freyer. — AUgemeine Botanische Zeitschrift.

Jahrg. X. 1904., Seite 44—47.
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Hazánkból említi Khavas,- Keresztényhavas-, ('sukász-, Fels-Vidra- és

Bucseszrl.

Gross, L. und Kneucker, A. : Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien,

Montenegró, der Herczegovina und Bosnien im Juli und August 19()(). (befej.)

— Allgemeine Botanische Zeitschrift. .lahrg. IGO.'l, .Seite 162—165., ISI— 1S4.

und 201—203.

Holuby József: Erigeron acer L. und seine Yarietüten in der Flóra

der trentscliiner Karpallien. — Deutsclie Botanisclie Alonatschrift. Jahrg. XXI.

1903., Seite 115-1 IS.

Linhart, György : Der Rotklee-Stengelbrenner. — l^raktische Bliitter

für Pílanzenbau und Pílanzenschutz. Bánd I. 1903., Seite 15—21.

— — Die Peronospora recte Pseudoperonospora-Krankheit der Melonen

und Gurken in IJngarn. — Zeitschrift für Pilanzenkrankheiten. Bánd XIV.

1904., Seite 143—145.

Lipsky, Wladimir : Botanicseszkija ucsrezsdenija i szadi v Juzsnai

Evropj i Szjevernai Afrikje. (Botanikai intézetek és kertek Nyugat-Európában

és Észak-Afrikában.) — Trudy Tilliszkago Botaniceszkago Szada. Prilozsenie II.,

1903., pag. 1— 128.

A szerz behatóan ismerteti Budapestrl a kir. m. Tud.-Egyetem botanikai

kertjét, a iVIagyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályát, Degen Árpád dr.

herbáriumát, a m. kir. állami Vetmagvizsgáló Állomást, Fiumét és a Karst

vidékét.

Matouschekj Franz : Das bryologische Nachlassherbar des Friedrich

Stolz. Ein Beitrag z. bryolog. Floristik von Tirol und dem angrenz. Italien,

von Bayern, Krain u. d. Küstenlándern. — Ber. Naturw. Med. Vérein Inns-

bruck. 1903., Seite 184.

Milhoffer Sándor : Die Mosaikkrankheit des Tabaks. — Deutsche

Landwirtschaftliche Presse. 1903., 23. August.

— — Die Mosaikkrankheit des Tabaks. — Oesterreichische Landwirt-

schaftliche Wochenblatt. 1903., 6. September.

Pósch Károly : Mycopathologisches aus Ungarn. — Zeitschrift für

Pilanzenkrankheiten. Bánd XIV. 1904.. Seite 15S— 160.

Roll, Dr. Július : Beitráge zur Laubmoos- und Torfmoos-Flora der Ho-

hen Tátra. — Hedwigia. Bánd XLIII. 1904., Seite 132—139.

Andreaea nivalis HoOK. forma atra n. f., Dicraniim alhicans Br. var.

compacta n. var., Schistiditim alpicola .Spr. var. latifolia Zett. forma denlictt-

lata n. f., Biyiini Duvalii VoiT. var. robtista n. v., Polylrichum ohioense

Ben. et Card. (elfordul e helyen kívül még csak Észak-Amerikában) Poly-

lrichum sexangiilare Fl. forma denlata n. f. , Hypmtm piirparascens LíJVlPR.

var. compacta n. v.

Sajó Károly : Xcue Polyanthesarten. — Wiener Gartenzeitung. 1903.,

Seite 310-312.

Sydow, H. und P. : Beitráge zur Pilzflora des Litoral-Gebietes und

Istriens. — Annales Mycologici. Bánd I, 1903., Seite 232—254.

Fiumébl említvék Uromyces Anthyllydis (Grev.) ScilROET. Anthyllis

Növénytani Közlemények. 1904. II[. kötet, 3. füzet.
"
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polyphylla KocH növényen és Piiccinia Athamanthae (DC.) Lindr. Peuceda-

num Cervaria Guss. növényen.

Wille, Nordal und Holmboe, Jens : Ueber einige von J. Menyhárdt

in Südafrika gesammelte vSüsswasseralgen. — Österreichische Botanische Zeit-

schrift. Jahríí. LIII. 1903 , Seite S9—95.

GYJTEMÉNYEK.
Zahlbruckner, Dr. Alexander : Schedae ad »Kryptogamas exsiccatas«

editae a Museo Palatino VMndobonensi. Centuria IX. — Annalen des K. K.

Xaturhistorischen Hofmuseunis. Wien 1903.. Seite 349—375.

A gyjteményben szerepel hazai termhelyekrl származó fajok a

következk : Coleosporium Campamilatae LÉv., Budapest (leg. Schilberszky)
;

Calyptospora Goeppertiana Kühn, Com. Gömör : .lolsva (leg. Schilberszky)
;

Pragmopora amphibola MasS., Com. Pozsony: Szent-György (leg. Zahl-

bruckner) ; Neclria Rihis Oudem., Budapest (leg. Schilbersky) ; Pleonectria

Lamyi Sacx'., Pozsony (leg. Báumler) ; Mamiania fnnhriata Ces. et D. Not.S.,

Comit. Ung: Szerednye (leg. Mágocsy-Dietz) ; Phyllosticta SabalicoJa SzARÓ

nov. spec, in horto botanico Unjversitatis Budapest (leg. Szabó) ; Septoria

Podagraviae La.SCH., Budapest: .lánoshegy (leg. S. Mágocsy et ,T. Procopp)
;

Leptothyrium Periclymeni Sacc, Comit. Pozsony : Szent-György (leg. Biium-

ler et A. Zahlbruckner) ; Cercospora Armoraciae Sacc, in horto botanico

Universitatis Budapest (leg. Mágocsy-Dietz); Spirogyra nitida Link., Budapest

(leg. Filarszky) ; Pyrennla nitida AcH., Comit. Pozsony : Szent-György (leg. A.

Zahlbruckner) ; Catillaria olivacea A. Zahlbr., Fiume (leg. Schuler) ;
Calop-

loca Agardhiana Flaíiey, Fiume (leg. wSchuler).



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1904. évi

április 13-iki (CII.) ülése.

Elncik : Klein (iyula
; jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla.

1. C s c r c y Adolf (Budapest) »A

mohok higroszkópos természete* czímen

különféle mohok vízfogható tehetségének

okait magyarázza. A mohok részint ana-

tómiai szerkezetüknél, részint pedig ágas-

bogas természetüknél fogva sok vizet

képesek magukba fog.adni. Hogy mennyi

vizet képes egy határozott terület és

súlyú mohagyep befogadni, az eddig vizs-

gálva nem volt. C s e r e y azt tapasztalta,

hogy súly;inak mintegy hatszorosát a

víznek tudja magába venni, és ezt a víz-

mennyiséget 15— 18f' C. hmérsékleten
— 7 nap alatt adj;i át környezetének,

vagyis elpárologtatja. Mintegy 12 moha-

fajjal tett ez irányú kísérleteirl számol

be ; ezekbl azt következteti, hogy a mohos
hegylejtknek jelentséges szerepük van

felhszakadások eseteiben, a mennyiben

átlagos számítással egy négyszögmért-

földnyi mohos terület 245,t)90 köbméter

vizet képes magába fogadni. Azonkívül

mint talajncdve.sítnek is lényeges szerepe

van a növényzet fejldésében.

2. F i a 1 o w s k i Lajos (Budapest)

»Gyrffy István gyjtötte népies és az

eladó gyjtötte irodalmi magyar növény-

neveké czímén ismerteti és kritikailag

méltatja a (iyrffy gyjtötte erdélyi

magyar népies növényneveket, melyek

között töbli van olyan, mely u botaniku-

sok figyelmére érdemes.

F i a 1 w s k i elször a Mágocsy-
Wagner könyvébl kimaradt hazai növé-

nyek egyelre földerített soráról számol

be. A 74 nemzetség összesen 90 fajjal

. kimutatottakra szolgáljon Limndomin, Silcr.

Convolvtilus canlahricHs és Saussurea 3

faja például. F i a 1 o \v s k i továbbá ke-

reste ezeknek magyar megnevezéseit. Mi-

vel a legtöbbjök hazánknak csupán nem-

magyarajkúak lakta vidéken terem, népies

magyar névrl szó sem lehet. Csak olyan

nevek akadtak, melyeket könyvíró tudósok

saját maguknak szerkesztettek, p. o. szálka-

nyak, keresztlomb, örvlevél (2 r. 2 o., hozzá

3 mássalhangzó torlódása) a Crncianella-va,

azaz olyanok, a melyeknek sem a növényre

valló találóssága, sem érdekkelt tetszets-

sége, sem jó hangzása nincsen, úgy hogy a

név sem a növény megkedvelését nem
biztosítja, sem hagyományos nem marad-

hat. Az eladó végre G y r f f y István
»Magyar népies növénynevek« czím gyj-
tését mutatja be. Ebben 197 növényfaj

czímén vagy 400 népies növénynevet

sorol el, a melyeknek származása helyét

is közli. Majdnem fele kcizkelet, st több

mint fele már a Wagner-Mágocsy vagy

Istvánffi könyvébl is ismeretes. Azonban
mégis van majdnem fele olyan, a mely

most kerül elször el. Az igaz, hogy a

legtöbbjök összetétel, nagyon sok a parlagi,

st pórias, de helyrajzi értéke ezeknek is

van, szótárunkat pedig tetemesen gazda-

gítják. A Tropaeolutn majtts-xa. pláné

olyan név van, a mely ezt levelénél fogva

találóan illeti meg, és ezért a szakirodalom-

ban a nemzetség magyar nevéül sürgsen
kínálkozik, t. i. fülöké (Szucsák vidékérl

Kolozs-megyébl, mint a hogy az egész

gyjtés javarészt hazánk keleti megyéibl

szeddött össze).

Mágocsy-Dictz .Sándor (Buda-

pest) megjegyzi, hogy az idézett munká-

nak megjelenése közben csakugyan több

alkalmas növénynév merült fel. melyek

azonban teknikai okokb<)l, fleg a kiadó-

val a munka terjedelmére vonatkozó szer-

zdésre való tekintettel nem voltak már
többé beilleszthetk. Köszönettel veszi

9*
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azonban úgy az eladónak, nemkülönben

a jövre nézve minden szaktársnak erre

vonatkozó észrevételeit és javaslatait, hogy

azok a munka második kiadása érdekében

kellen felhasználhatók legyenek.

3. Kontúr Béla (Budapest) »A

szentírás és a gramineák« czím felolvasá-

sában régi kútforrások alapján behatóan

ismerteti azokat a ffajokat és vonatkozá-

saikat, melyek a szentírásban szerepelnek.

4. K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi

jegyz az idei botanikai tanulmányi ki-

rándulásra nézve több tervezetet ajánl és

terjeszt el, melyek meghallgatása után a

szakosztály megbízza a jegj^zt, hogy a

Bakonyba tervezett kirándulást elfogadván,

ennek részletes programmját a legköze-

lebbi ülésen ismertesse.

A jegyz fölvetvén a szakosztályi ügy-

rend alkalomszer revízióját, a szakosztály

ennek végrehajtására bizottságot küld ki,

melynek tagjai Klein Gyula elnök,

K ü m m e r 1 e J. Béla jegyz és S eh il-

berszky Károly szerkeszt ; egy-

úttal utasítván a jegyzt, hogy ez ügy-

ben az egyöntet eljárás \'égett lépjen

érintkezésbe a többi szakosztálylyal, a

melyekkel egyetértleg állapíttassanak meg
a módosítandó ügyrendi szabályok.

Végül a jegyz elterjesztésére, mely-

ben hivatkozik néhai Lengyel István
társulati irodai igazgatónak és pénztárosnak

szakosztályunk föllendülése érdekében tett

intézkedéseire, a szakosztály tagjai a kitett

gyjt-íven kegyelettel járulnak a felállí-

tandó síremlék költségeihez. Befotyt össze-

sen 20 kor. 50 fil'., mely mint a növény-

tani szakosztály adakozása, a Társulat

titkárságának lesz átadandó.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

május 11-iki (CIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz ; K ü ni-

ni e r 1 e J. Béla.

1. Klein Gyula elnök mély fájda-

lommal jelenti, hogy dr. S t a u b M ó r i c z

szakosztályunk alelnöke, T;irsulatunk örö-

kít és választmányi tagja április 14-ikén

elhunyt. Szakosztályunk az özvegynél azon-

nal a gyászeset bekövetkezése napján

háromtagú küldöttség által fejezte ki rész-

vétét és díszes koszorút helyezett az el-

hún3^t ravatahira. .\ temetésen testületileg

vett részt, a melyen Klein Gyula
elnökünk búcsúztatta el úgy a .Magyar

Tudományos .'\kadcniia, valamint növény-

tani szakosztályunk nevében a következ

beszéd kíséretében :

»A Magyar Tudományos Akadémia, a

Kir. Magy. Természettudományi Társulat

választmánya és növénytani szakosztálya

megbízásából jelentünk meg e koporsónál,

hogy búcsút vegyünk kedves társunktól,

jó barátunktól.

Mint villámsújtotta fa, úgy dltél ki

sorainkból váratlanul és id eltt. .\ Te

egész életednek lefolyása egy hatalmas fa

fejldéséhez hasonlítható. Úgy mint ez

kisded csírából kiindulva, önerejébl évrl

évre új gyökeret és ágakat hajt, míg teljes

kifejldését eléri, éppen úgy Te is szerény

kezdetbl, mint elemi tanító, ritka kitar-

tással és ers akarattal mindinkább er-

sebb gyökeret bocsátva a tudás talajába,

szintén a magad erejébl hatalmas fává

fejldtél, melyen kedvencz tanulmán3'od-

nak értékes gyümölcsei termettek. Lelkes

híve voltál a növények tudományának, a

botanikának, és akár a minden tavaszkor

megújuló növényzet fejldését, akár Fiume

érdekes és változatos flóráját, akár az s-
világi növényzet maradványait kutattad

és vizsgáltad, mindenkor becses és mara-

dandó érték eredményekkel gazdagítottad

tudományunkat. Utolsó idben kivált az

svilági növényzet maradványaival foglal-

koztál behatóan és ernyedetlen szorgalom-

mal ; az ország minden részébl gazdag

gyjteményt hordottál össze, melynek tel-

jes feldolgozására már évek óta vártad a

kedvez alkalmat és idt. Fájdalom a kér-

lelhetetlen halál nem engedte, hogy éle-

tednek eme fvágya teljesüljön. De azért

az, a mit eddig ez irányban tettél, meg-

hozta számodra a teljes elismerést, úgy
itthon, mint a külföldön. De fájdalmas érzés

fog el, ha meggondoljuk, hogy mekkora

a veszteségünk, melj'et a tudomány a Te

korai halálod által szenved, mert az s-
világi növényekre vonatkozó gazdag isme-

reteid vele szállanak a sírba, és egyelre

nincsen senki, a ki az általad kijelölt úton

haladni tudna.

Drága halott ! Korai távozásodat fáj-

lalja a Magyar Tudományos .'\kademia,

melynek érdemes tagja voltál, fájlalja a

Kir. M. Természettudományi Társulat,
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melynek hosszú id óta szorgalmas mun-

kása és bels ügyeiben is igaz, gondos

barátja voltál ; de leginkább fájlalják távo-

zásodat a Te szaktársaid, a kik legjobban

érzik ama veszteségnek a súlyát, mely korai

haláloddal a növénytani szakosztályra nehe-

zedik, arni :i szakosztályra, melynek ala-

kulása óta lelkes híve és munkása, vala-

mint alelnöke is voltál.

Kedves szaktárs ! Sokat fáradoztál, míg

a most elfoglalt magaslatra eljutottál

!

Sokat munkálkodtál a magad gyönyör-

ségére, a tudomány hasznára. Legyen most

édes a pihenésed !

Szaktársaid pályafutásodra mint köve-

tend példára tekintenek és emlékedet min-

dig kegyelettel fogják rizni. Isten veled,

Isten veled !«

A gyászhír bejelentése után Klein
Gyula elnök, röviden méltatván a meg-

boldogultnak tudományos munkálkodását

és egyéb érdemeit, mint tevékeny és ügy-

buzgó alelnökrl emlékezik meg a követ-

kezkben :

»Tisztelt szakosztály ! Szomorú köteles-

séget teljesítek, midn mélyen meghatva

jelentem, hogy dr. Staub Móricz,
szakosztályunk érdemes alelnöke és a

honi botanikának jeles munkása nincsen

többé közöttünk.

Mint villámsújtotta fa úgy dlt ki

sorainkból váratlanul és id eltt. Pedig

látszólag teljes erben és egészségben

láttuk t a halála eltti napokon, és nem
gondolliattuk, hogy olyan gyorsan fejezi

be pályafutását ; azt a pályafutást, mely

a kitartó munkálkodásnak lánczolata volt,

és a mely követend példaként állítható

oda a fiatal nemzedéknek.

Mint 16-éves ifjú tanító lett itt a fváros-

ban, és mint ilyen egymásután szerezte meg
magának elbb az érettségi bizonyítványt,

majd a középiskolai tanúri és utána a bül-

csészet-doktori oklevelet. 1867-ben nevez-

tetett ki a budai kir. freáliskola tanárává,

a honnan 1874-ben a kir. gyakorló f-
gimnáziumhoz került, mely intézetben

mostanáig mködött. Tanári elfoglaltsága

mellett buzgó híve és munkása volt a

növénytannak. Elször phytophaenologiai

megfigyelésekkel foglalkozott, és ez irány-

ban terjedelmes irodalmi mködést fejtett

ki ; majd a fiorisztikára térve, kivált Fiume

vidékének érdekes és változatos fióráját

vizsgálta szép sikerrel, és utoljára leg-

tovább, legbehatóbban Magyarország s-
vikígi növény-maradványait gj'jtötte és

tanulmányozta. Gazdag anyagot hordott

össze, melynek feldolgozását eddig csak

részben hajthatta végre, pedig már évek

óta várta erre a kedvez alkalmat és idt;

de hiába, korai halála meghiúsította, hogy

életének ez a fvágya teljesüljön. És azért

fájdalmas érzés fog el, ha meggondoljuk,

hogy mekkora a veszteség, melyet a tudo-

mány a boldogult korai halála által szen-

ved, mert az svilági növényekre vonat-

kozó gazdag ismeretei vele szállottak a

sírba, és egyelre nincsen senki a ki az

általa kijelölt úton haladni tudna.

Szakosztályunknak fennállása óta buzgó

és munkás tagja, majd alelnöke volt

;

mindig szorgalmasan látogatta üléseinket

és éber figyelemmel kísérte tárgyalásainkat,

és azért mi érezzük legjobban azt a vesz-

teséget, mely korai halálával szakosztá-

lyunkat érte.

Ritka kitartással és ers akarattal páro-

sult munkás élete a magyar tudományos-

ság hasznára vált, és azért szaktársai emlékét

mindig kegyelettel fogják rizni.

«

Ezután felolvassa a szakosztály elnök-

ségéhez érkezett gyászjelentést és a külön-

böz részvétiratokat, többi között az állat-

tani testvér szakosztály e tárgyú

jegyzkönyv-kivonatát és a Szent Imre-
Kör természettudományi szakosztályának

részvétiratát. A szakosztály elhatározza,

hogy köszön-irat intéztessék az állattani

szakosztály elnökségéhez az alelnöki veszte-

ségünk gyászos esete alkalmából kifejezett

részvétnyilatkozatért. Klein Gyula indítvá-

nyozza, hogy a szakosztály dr. Staub
Móricz elhunytán érzett fájdalmának

jegyzkönyvben is adjon kifejezést. A szak-

osztály
J
az elnök indítványát egyhangúlag

magáévá teszi, és a kegyeletes érzés hatása

alatt az elnök az ülést felfüggeszti.

Az elnök az lcst újból megnj'itja.

2. M á g o c s y - D i e t z Sándor (Bu-

dapest) kukoricza-rendellenességeket mutat

be, melyek közül egyik esetben (Csiki

Ern) a kukoricza hímvirágzatában ku-

koricza-szcmek is találkoznak ; másik eset-

ben pedig (Kövessi Ferencz) a hímvirág-

zat (czímer), t. i. a szár tengelyének a

vége tiszta torzsává alakult, nvirágok-

kal. Bemutatja továbbá a

3. Fena Narihex Boiss. virágzatát,

felhíván e kiváló és ritka jelenségre az
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érdekldk figyelmét, a mennyiben ez a

növény mostanában van java virágzásá-

ban a k. m. tud.-egyetem botanikai kert-

jében ; 12-évi gondos tenyésztés után az

idén virágzik csak. 1-80 m. magasságban

és 1-40 m. kerületben. A hosszú ideig

való tenyésztés teszi ritkává e növényt

még a botanikai kertek növényei között is.

4. »A V^iscum album levelérl« czímii

eladásában M á g o c s y több példában

ismerteti és bemutatja a levélméretbeli

eltéréseket, és az ezekre alapított fagyöngy-

változatokat. Kiemeli, hogy a legtöbb

esetben ez eltérések az illet gazdanövé-

nyek hatására keletkeznek a fagyöngyön,

úgyszintén egyéb élsköd növények leve-

lein. A gyjtött és herbáriumi példák

összehasonlítása alapján M á g o c s y hat-

féle levél-típust különböztet meg és mutat

be a fagyöngyön. Állításának érdekes és

meggyz bizonyítékául olyan Viscuiii-

okat is mutat be, a melyeken vegyest talál-

hatók az eltér típusbeli levelek. Kapcso-

latban e tárgygyal Mágocsya fagyöngy

némely rendellenes jelenségét is ismerteti

bemutatás kíséretében, így : a levelek

meghasadását, továbbá a leveleknek hátuk-

kal való egymáshoz növését és szalago-

sodott fagyöngyöt (fasciatio).

4. »A késmárki tiszafáról« szóló el-

adásában M á g o c s y azokról a vizsgá-

latokról tesz említést, melyeket a késmárki

templom fa-oszlopaiból, fakarzatából és

padjaiból származó fa-anyagokon végzett.

A faszilánkok anatómiai vizsgálatának

eredménye az ln, hogy a templomnak

említett fa-részei nem tiszafából valók, —
a mint ezt az általános hiedelem tartotta

— hanem vörös- és lúczfenybl. Kapcso-

latosan a tiszafával azt is lölemlíti, hogy

az egyetemi botanikai kertbéli tiszafa

gyökerén mykorrhiza-t talált, a mi föl-

jegyzésre érdemes jelenség ; továbbá azt

is, hogy a szár-tenyészkúp közelében lev
elsdleges tracheid-okban élénk kering

plazmamozgást (rotatio) észlelt.

5. »Az ákácz és a szilvafa ágbokroso-

dása« czím eladásában M á g o c s y
beszámol ama vizsgálatairól, melyeket az

ágbokrosodások (bábasepr, boszorkány-

sepr) okozójának a földerítése czéljából

végzett. Ezek között különösen figyelemre

méltó a Kecskemét határában talált ákácz-

bábasepr, a meljTl vett galyak az egj^e-

temi botanikai kertben normális fára oltat-

ván, ugyanezt a jelenséget hozták létre

további növekedésük folyamán.

6. Augustin Béla ^»Az Airopa
Belladomia L. levéldrog hamisításai czí-

men tart eladást. A Balkánról való

Belladonna-levél gyakran sok I'hytoJacca

í';V(7í7rfí7- levéllel van keverve, mely utóbbi

növény ott nagy mértékben elvadult. A
kett külsleg nagyon hasonlít egymáshoz,
azonban a Phyiolacca-levél tövisben vég-

zdik, az erezete srbb, és a másodrend
erek élesebb szög alatt indulnak ki a f-
érbl mint a Belladonna-nál. Az utolsó-

rend erek vakon végzdnek és végzdé-
sükhöz közel egy raphid-köteg szokott

lenni, néhol nagyobb kristályfészkek lát-

hatók, a melyben a kristályok apró kocz-

kák. A fels epidermisz oldalfalai egyenesek,

az als() epidermisznél azonban kissé hul-

lámosak. A cuticula csíkoltsága, mely a

Belladniina-ra. olyan jellemz, a Pliytolacca-

nál hiánj'zik. Az utóbbinak keresztmet-

szete különben arról könnyen felismerhet,

hogy a fér beméiyedt, szrök nincsenek,

legföljebb a fér felett lev epidermisz-

sejtek nyúltak meg kissé. A nyaláb colla-

teralis, a férben pedig a két epidermisz

alatt 1—2-sorú collenchym látható. A levél

szövetében mindenütt láthat()k raphid-ok,

melyek minden irány felé vannak elhelyezve.

A Phyiolacca decandra levele kevésbé

alkalmas a hamisításra, mert levele széle-

sebb, kerekdedebb. Legföljebb az Airopa

BeJladonna c. fruct. fiav. hasonlít hozzá,

mert ennek levele rendszerint rövidebb és

szélesebb.

7. Ernyei József (Budapest) »A bal-

samum hungaricum és az oleum carpati-

cum történetébl« czímen tart eladást.

A két különleges magyar találmány kér-

dése, a mit sokáig kizárólagos magyar
termésnek hitt a tudományos világ, 1630 óta

érdekes szakirodalmat teremtett, a téves

adatoknak egész sorát. A henyefeny (Pinus

Mughus Scop. — P. pumilio Haenck.) olaját

Augustini Keresztéi y II. és

III. Ferdinánd királyok udvari orvosa

1630 táján kezdette gyártani lomniczi bir-

tokán. A napsugarak erejével párolt olajjal

készítje a királyi udvarban mesés gyógyí-

tásokat eszközölt, miáltal a magyar bal-

zsam világhírét alapította meg.

Halála után a készítésmód feledésbe

merült ugyan, de azért a környék lakos-

sága, késbb Turócz és Liptó egyes falvai
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lukrativ kereskedelmet ztek a kezdetleges

módon, háí^ilag desztillált és terpentinnel

hamlsitott olajjal, miáltal jó hírnevét er-

sen lejáratták.

1G76 táján új magyar balzsam merült

fel, melyet A u g u s t i n i veje, az exulans

evangélikus pap B u c h h o 1 1 z György
j

a czirbolyafcnyö (:irbor libani = Pinus

Cembra) ágaiból desztillált. A termhely

azonossága és a készítmények küls ha-

sonlósága okozta, hogy a szakirodalom a

kettt összefoglalta egy szernek, mások

két-két olajat különböztettek meg, a term-

fákról pedig meséket mondtak. E zrzavar

közepette jelentek meg F i s c h e r liptói

forvos készítményei 1716 táján : Essentia

Carpatica, Hungarica stb. néven, melyek a

törpefeny fajának szeszes kivonatával

készültek, miáltal a zavar még nagyobb
|

lett, az irodalmi adatok egymásnak homlok-
j

egyenest ellentmondtak, mert a háromféle

készítményen sem a pharmakognosia, sem

a botanika eligazodni nem tudott. i

A feltalálók közvetetten utódai az elsbb-

ségen versengettek, mely vitából Buch-

holtz neve került ki gyztesen. Az ellen-

téteket kimondotta B r u c k m a n n braun-

schweigi orvos 4 értekezése, a ki -Au gu s-

t i n i elsbbségét nemcsak revindikálta,

hanem a helyszínen végezett tanulmányai-

val a botanikai tévedések javarészét is

helyesbítette.

A tanulmány kiterjeszkedik a feltalálók

életrajzi adatainak néhány vitás pontjára,

csoportosítja a kérdések körül támadt

irodalom bibliográfiáját, miáltal több téves

részlet helyesbcdett. Külön foglalkozik

a balzsamgyártás különböz módjtival,

összehasonlítva a mai készítményekkel,

és végül arra utal, hogy Késmárk határá-

ban a Fehér-tó környékén, a hol a

hajdani párolótelepek is állottak, újra m-
ködik egy kisebb gyár. Itt már modern

eszközökkel gyártják A u g u s t i n i egy-

korú arcanum-át ; de mert a gyár keres-

kedink, orvosaink és gyógyszerészeink

indolencziájával megküzdeni nem tud, hihe-

tleg beszünteti üzemét. A magyar balzsam

270-esztends pályafutását ott fejezi be,

a honnan kiindult.

8. Kümmerle J. Béla »Adatok

a Kaukázus harasztjainak ismeretéhez«

czím eladásában megemlékezik a Déchy

M ó r hatodik kaukázusi expedícziója köz-

ben Hollós Eászló gyjtötte harasz-

tokr Jl ; a Kümmerle meghatározta

fajok példái a Magyar Nemzeti .Múzeum

növénytani osztályának jutottak ajándékul

;

ez a gyjtemény majdnem kivétel nélkül

magában foglalja a Kaukázusnak ritkább

és jellemzbb fajait.

9. Kümmerle J. Béla szakosztályi

jegyz a Nagy-Bakonyba tervezett bota-

nikai kirándulásnak (jún. 2 — 5.) részletes

programmját terjeszti a szakosztály elé.

A szakosztály a tervezetet jóváhagyólag

veszi tudomásul.

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

június 8-iki (CIV.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ;
jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla.

Klein Gyula elnök üdvözli a meg-

jelenteket és örömét fejezi ki a fölött,

hogy a mai ülés egyik tárgya érdekében

a tud.-egyetemi botanikai kert pálmaházá-

ban történt a gyülekezés. .

1. Mágocsy-Dietz Sándor (Buda-

pest) ».'\z egyetemi növénykerté czím

eladásában ismerteti a jelenlegi ülli-úti

egyetemi botanikai kertet megelz kertek-

nek történetét, visszamenleg a kezdet-

leges történeti idszakra. A jelenlegi kert

alapítását és a történt változásokat be-

hatóan fejtegetvén, fölemlíti, hogy a mai

állapot megteremtésében kiváló része és

érdeme van Fekete József intéznek,

a ki ritka b tudását és gyakorlati szakkép-

zettségét szerencsésen tudta egyesíteni a

kert czélirányos fejlesztése érdekében.

2. Tuzson János (Selmeczbánya)

»Mykologiai megHgyelések« czimen tartott

eladást. Megemlékezik arról, hogy a két-

szik lombosfák törzsének paraszitája-

ként és szaprofitájaként ismeretes Stereiim

hirsuttiin (Willd.) gombafajt a vörösfeny

törzsén találta meg, mint paraszitát. Be-

mutatja továbbá mesterséges fertzéssel

tett egyik kísérletének eredményét, melyet

a Schizophyllum coinmune Fr. gombával

végzett, Ailanlus glandulosa törzsén. .'\z

eredmény erre nézve azt bizonyította,

hogy a kéreg sebhelyébe oltott gomba

annak egy részletén elterjedt, és a fába

mélyen hatolt, a sebhely azonban két év

alatt erteljesen behegedt. -A Polyporus

annosits Fr. gombáról ismerteti, hogy
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Sehneczbánya vidékén az Abies pedinata

alkotta erdkben, nagyban pusztit ; éppen

úgy, a mint azt H a r t i g R. »Die Zer-

setzungserscheinungen des Holzes« czím
munkájában a Picea excelsa és Pinus

süvestris fajokra vonatkozólag leírta. A
Nectria ditissima Tul. gombáról elzetes

közlés gyanánt ismerteti T u z s o n ama
megfigyelését, hogy azt 2—3 éve levágott

tijzifa-hasábok kérgén és fáján találta, a

melyek minden ráksebtl mentesek voltak.

E gombát ezenkívül diófák ráksebein is

találta, a melyeknek azonban nem gomba
okozta rák. hanem a H a r t i g R. leírta

fagyrák jellegei voltak. Ezek alapján T u-

z s o n arra a következtetésre jut, hogy a

gyümölcsfák és egyéb kétszik lombosfák

törzsén meg ágain elforduló ráksebek

keletkezésének okai nincsenek még megbíz-

hatóan kiderítve, mert a A^. dHissima pe-

rithecium-ainak elfordulása szaprofita jel-

leg is lehet ; és az, hogy mesterséges

fertzéssel Hartig-nak, .'\ d e r h o 1 dnak
és másoknak sikerült a kambium környé-

két e gomba spórái meg myceliuma se-

gítségével beteggé tenni, még korántsem

bizonyítja azt, hogy a néha évtizedeken

át következetes körvonalakkal növeked
ráksebet is ez a gomba okozza. A Neciria

ciHuabariHu Tode gombát Tuzson Primus

Arincniaca fák ágain és törzsén ugyan-

olyan ráksebekkel kapcsolatosan találta,

mint a milyenek a A^. ditissima gombával

kapcsolatosan ismeretesek ; csakhogy e

fán a kéreg sokáig nem pattanik le, és el-

rejti a folyton terjed ráksebet Ilyen

ráksebeken különben a kéreg alatt elfor-

dulnak a N. ditissima perithecium-ai is.

Tuzson végül hangsúlyozza, hogy az

irodalomban a Nectria-í&lok nagy része,

— a A^. ditissiina-va\ egyetemben —
bizonytalanul van jellemezve, termtesteik

között azok a különbségek, a melyeket

el szoktak sorolni, nincsenek meg követ-

kezetesen, mert a típusos alakokat a leg-

különfélébb átmeneti alakok kötik össze,

és így e fajok elválasztása nem történik

a kell megokolással.

3. A növénytani szakosztály számvizs-

gálókul egyhangúlag megválasztja F i a-

1 o w s k i Lajos és G a b n a y Ferencz

tagokat, a kik évharmadonként fogják jelen-

téseiket a szakosztály elé terjeszteni.

4. Atárgysorozatbefejeztével a jelenlevk

Mágocsy-Dietz Sándor kalauzo-

lásával megszemlélik az egyetemi bota-

nikai kert részleteit, különös figyelemre

méltatván az éppen virágzó, vagy egyéb-

ként nevezetes növényeket.



iskolai tanítótestület, Budapesti m. kir. szaba-

dalmi hivatal, Burdáts János, Csáktornyai

polg. iskola, ifj. Csopey László, Csornai pre-

montrei könyvtár, Czirják Gyula, Deési állami

fgimnázium, Dévai állami tanítóképz-inté-

zet, ifj. Dögl Adolf, ifj. Dörner István,

Dudás Fábián, Fábry János, Fischer Zsig-

mond, Fiumei állami fgimnázium, Freund

Antal, Glózer László, Gothard Jen, Gross-

mann Kornél, Gyri fgimázium tanári könyv-

tára, Gyrffy István, Hadzsy Jen, Halmai

József, Haring Vilmos, Hcim Ferencz, Herbszt

Ferencz, Hirschfeld József, Horváth Gyula,

Horváth Zoltán, Iglc'i fgimnázium. Irányi

Dezs, Jánosy Sándor, Jávorka Sándor, id.

Joós Lajos, Kaiser Károly, Kanitz Henrik,

Kassai állami freáliskola, Kassai fels keres-

kedelmi iskola. Kertész Miksa, Kiss János,

Kiss Lajos, Kolozsvári r. k. fgimnázium.
Kontúr Béla, Kubacska xAndrás, Kurimay
Mihál)', Kümmerle Jen Béla, Lányi Béla,

Laszlovszk}^ Kálmán, Leffler Andor, Lengyel

Béla, Matolcsy Miklós, Mattyasovszky Kasz-

szián, Alelkay György, Mentovich Ferencz,

Moldvai Vilmos, Nagy Béla, Neumann Jen,
Nóvák József, Odor Béla, Oláh Dezs, Orbán
Ferencz, Ordódy Lajos, Paksi állami polg.

fiúiskola, Páter Béla, Plenczner Lajos, Raab
Alajos, Rácz János, Rapaics Raymund,
Ráde Károly, Rothschnek Jen, Erdészeti

Akadémia, Selmeczi akadémiai kör, Selmeczi

ev. lyceum, S34vester Ákos, Scherffel Ala-

dár, Schöber Emil, Szabadkai fgimnázium.
Szabó Zoltán, Székelyudvarhelyi reL kollé-

gium, Szolga Ferencz, Temesvári állami tanító-

képz, Tenkei József, Terén János, Thirring

Gyula, Tóth Gyula, Tóth Pál, Turtsányi

Kálmán, Újpesti állami polg. leányiskola.

Ungvári állami reáliskola. Ungvári m. kir.

ferdhivatal, Vágújhelyi reáliskola, Veoreos

Elek, Verzár Gyula, Vitái Jen, Wagner
János, Wahl Ignácz, Waisbecker Antal, Direc-

tion des bot. Gartens u. Museums der k. k.

Universitát (Wien), Zilahi állami polg. leány-

iskola.

Karlovszky Géza
pénztáros.

Tudomásul.

Tudatjuk tagtársainkkal, hogy az el-
fizetk száma folyó évi július hó 22-éig422.

A szerkeszt-bizottság tagjai :

Klein Gyula (elnöke) megyetemi
tanár, B e r n á t s k y Jen nemzeti mú-
zeumi növénytani segédr, F i 1 a r s z k y

N á n d () r, nemzeti múzeumi növénytani

osztály-igazgató, Mágocsy-DietzSán-
dor egyetemi tanár, Schilberszky
Károly egyetemi magántanár.

A »INövénytani Közlemények* ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els
sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartahnáért a szerzk felelsek) ; má-
sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-

dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre 10-ivnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy közlemény (a rajzokat bele-

értve) egy nyomtatott ívnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban nem részesül, vala-

mint a többletért járó nyomdai költségek is

a szerzt terhelik. Ilyen közlemények azon-

ban a 3 nyomtatott ívet nem haladhatják meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-iki választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona
elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a »Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három
évi kötelezettséggel, hasonlóképpen 3

koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügyeiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli

;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények*

érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó



összeg a » Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat ozéljaira.

8. A »Növén}^tani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfolj'am megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-

sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék — a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények« írói

díjait (eredeti közlemények ívenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnö-

kének utalványára a Társulat pénztárosa

fizeti ki.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-

azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revídeálását. szerkesztését és sajtó alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg : 1. A kézirat könnyen olvas-

ható legj^en ; a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az

írás félíveken, a lapnak csak az egyik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen ; az u. n. »kut3'anyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egyforma nagyságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. .'\ rajzok külön papiroslapokra

tussal rajzolandók, megszámozandók és szá-

maik az aláírással együtt a kézirat üres margó-

jára jegyezendk. 5. A ntiiszavak ugyanazok

legyenek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. 6. A személynevek egj^szer vonal-

lal leg3'enek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dk pedig vagy »kurzív« jelzéssel, vagy

^^ zegzugos vonallal legyenek jelölve.

7. A nyomatás végett beküldött kéziratokon

a javítások alkalmával jelentékenyebb vál-

toztatások (törlések és betoldások) nem tehe-

tk ; ellenkez esetben e nyomdai költségek

a szerzket illetik. A mennyiben azonban

ilyen lénj^egesebb változtatásoknak a szük-

sége mégis fölmerülne, ezek a kinyomtatott

szöveg végén mint ^Fiiggeléki vagy ^Pótlás^

szövegezendk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattárban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

czímére.

Tudósítás.

A y>Növénvtani Közleményeké elfizetit

és munkatársait kérjük, hogy folyóiratunk

anyagi ügj'eiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) aK. M. Természettudomá-
nyi Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII. Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemé-

nyek vagy felvilágosítások ügyében pedig

Schilberszk}' Károly szerkeszt-

höz (Budapest, I. Budafoki-út 13. szám.)

forduljanak.

A szakosztály tisztikara:

Elnök : K 1 e i n Gyula megyetemi

tanár (Budapest, VIII. Eszterházy-utcza 1.

szám) ; alelnök : betöltetlen; jegyz :

Kümmerle J. Béla nemz. múzeumi

növénytani segédr (Budapest, V. Váczi-út

12. szám).

Értesítés.

A kik a »Növénytani Közlemények«-hen

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

benyújtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a Társu-

lattal szemben a szerzk egyenlítik ki.

Szakosztályi ülésnapok.

A növénytani szakosztály rendes ülé-

seit a hónapok következ napjain tartja

1904-ben: október 12-ikén, november 9-ikén,

deczember 14-ikén.

A ,,Beiblatt" ügyében.

A kik a »Növénytani Közlemények*

részére kéziratokat küldenek, szíveskedjenek

a közlemények jelentségéhez mérten ki-

szabott, és valamely idegen él (vagy latin)

nyelven megírt szöveget a »Beiblatt« szer-

kesztjének czímére (Bernátsky Jen,
Budapest, V. Széchenyi-utcza 1. szám)

küldeni.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol Antal /.), Dorottya-utcza 14.


