
SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1905.

évi februárius 8-iki (CIX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. Lengyel Géza (Budapest) -dFIo-

risziikai adatok Heevs-vármegye észalii

részébö!« czímen tart eladást. Ismerteti a

vármegyére vonatkozólag eddig megjelent

irodalmat, mely úgyszólván kizárólag csak

a Mátra vonalának növényzetét írja le, és

nem szól a megyének sem a Mátrától

délre elterül sík, sem pedig az északi

hegyes részérl. Röviden vázolja a vidék

növényzeti képét, melybl különösen, a

tájat jellemz, száraz homokkhegyek nö-

vényzete szembetn, valamint növény-

földrajzi viszonyait, melyek a közép-dunai

flórajáráshoz kapcsoljak. Ezután körülbelül

450 új adatot sorol el, melyek közül

kiemelendk : Equisetum maxiinitni Lam.

form. serotinvim (A. Br.), Melica trans-

sylvanica Schur. Agropyrum trichophorum

(Link) Richt., Iris graiiiinea L., Ouercus

sublobaia Kit., Rosa caryophyllacea Bess.

form. Zalána Wiesb., Rosa dumetorum

Thuill., Hypericum acutum Mönch, As-

trantia major L., So ophularia Necsii

WiRTG., Campanula persicifolia L. var.

hispida Lej., Achillea lanaia Sprg., Cen-

iaurea spiiria Kern., Cirsiniii rákosdense

SiMK. (palusíri X horiduin).

2. Mágocsy-Dietz Sándor »^
luczfenyö a Tátrában^ czím eladásában

ismerteti azokat az elváltozásokat a lucz-

fenyveken, amelyek a szél nyíró hatásá-

nak tulajdoníthatók. Az általa megfigyelt

rendellenességeknek a helyszínen készített

fotográfiai fölvételeit egész sorozatban be-

mutatja.

Ugyancsak Mágocsy-Dietz Sándor
bemutat néhány olyan fotografikus képet

a Magas-Tátrából, amelyek az erdk bel-

sejének növényzeti világát sr és szálas

erdben tüntetik el.

3. S z i g e t h i-G yulaAndor (Buda-

pest) »Adatok a szölögyökerek anatómiá-

jához különös tekintettel a Phylloxera bán-

talinára« czímen tart eladást. A külön-

böz F/í/s-ek legfiatalabb végs elágazású

hajszálgyökér-végét mindenütt ketts süveg

borítja ; ez alatt több ré.teg merisztéma

fedi a tenyészkúpot, mely a hosszirány-

ban való tovább-növést végzi. A tenyész-

kúp mögött a gyökérszó'rök öve követ-

kezik ; a szrök száma és fejlettsége, ezzel

a felszívó felület nagysága, amerikai és

európai szlkre nézve más és más. Egy-

korú F/Yí5-hajszálgyökerek középponti hen-

gerében a nyalábok száma fajtánként vál-

tozó. Az endodermisz C a s p a r y-féle

sötét pontja hiányzik. A Phylloxera-há.n-

talom folytán valamennyi Vifis hajszál-

gyökere egyenlen kampószer daganattá

(nodositas) alakul. A túltengés létrejötté-

ben a rovar okozta szívási inger a f-
tényez, míg a nyál mérgez hatására

a szövetek összezsugorodnak. Az idsebb

vázgyökerek összehasonlító anatómiájá-

nak tanulmányozása közben S z i g e t h i-

G y u 1 a huszonnégy-féle ]^itis vázgyöke-

rének szöveti szerkezetet hasonlította össze.

A Vitis vinifera-k vázgyökerein a Phyllo-

xera helyén mindenütt félgömb alakúan ki-

emelked daganat (tuberositas) keletkezik

;

amerikai szlkön csak a legfiatalabb

vázgyökerek némelyikén keletkezik ilyen

daganat. A vázgyökerek daganatai kor-

hasztó penészek és baktériumok hatása

folytán besüpped fekélyekké alakulnak és

mintegy elmetszik a vázgyökeret. A daga-

natok keletkezését a Vitis vinifera váz-

gyökerek kéreg- és háncs-részében elhelye-

zett oszlószövetek az amerikai szlk
vázgyökerében hiányzanak, vagy úgy van-

nak elhelyezve, hogy a rovar okozta inger

nem jut el hozzájuk.
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A tárgyhoz Tuzson János és

Mágocsy-Dietz Sándor szólanak.

4. Thaisz Lajos »Csanád-vdi'inegye

/lordjának elömunkdlaiai« czímen beszá-

mol a nevezett vármegyén több éven át

folytatott botanikai kutatásainak és gyj-

téseinek fbb eredményeirl.

A növénytani szakosztálynak 1905. évi

márczius 8-iki (CX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; Jegyz : K ü m -

m e r 1 e J. Béla.

1. AugustinBéla (Budapest) » Vizs-

gálatok a magyarországi szappangyökeren«

czímen ismerteti a Gypsopliila paniculaía

L. nev gyökérnek szöveti anatómiáját,

összehasonlítván azt a Glycyrrhiza echi-

nata L. gyökerének anatómiájával. Ez

utóbbi növénynek a gyökerével ugyanis

újabban a valódi szappangyökér-drogot

hamisítják, ettl azonban úgy makroszkó-

posán, mint mikroszkóposán, valamint

chemiai viselkedésével könnyen megkülön-

böztethet.

A Glycyrrhiza echinaia-mik t. i. sokkal

keményebb a gyökere, dús keményít-

tartalma van, az oxalsavasmész pedig csak

gyéren fordul benne el. A Gypsophila

paniculaía gyökerében ellenben keményít
nincsen, az oxalsavasmész szép buzogány-

fejalakú kristályokat alkot, melyek külö-

nösen a gyökér küls szöveti részében és

a bélsugarakban fordulnak el nagy meny-

nyiségben.

A tárgyhoz Klein Gyula és G a b-

n a y Ferencz szólanak.

2. Kerékgyártó Árpád (Buda-

pest) >>Melegösszegek a Castanea vesca

növényföldrajzáhan«. czím eladásában

említi, hogy a S t a u b-féle melegségi kü-

szöb (0") felhasználásával 103 helyre nézve

számította ki a Castanea vesca Gartn.

virításához és termésének érleléséhez szük-

séges melegösszeg minimumát, maximumát
és optimumát. A kontinensen a virítás

minimuma lOOOO C, az érlelése 25000 C,
s az érlelés maximuma 0000" C. Ebbl
kifolyólag Kerékgyártó a Castanea

termésérlclésének és különböz módozatai-

nak alapján hat övet állapított meg. Az
elsn belül a Castanea vadon fordul el.

erdt alkot, elfordulása spontánnak nevez-

het. A másodikon belül mívelik, de mel-

lette elvadul. A harmadik övben mívelik,

termését föltétlenül megérleli. \ negyedik-

ben a termés érlelése föltételes. Az ötödik

öv a díszfaként szerepl és termést

sohasem érlel Castanea területe, és az

utolsó hatodikban mint bokor fordul el
(Közép-Svéd- és Norvégország). Mindenütt

termést föltétlenül érlel a Castanea, ahol

az érlelés melegösszegének optimuma a

3000" C-t meghaladja, a spontán öv

határán belül pedig a minimum sohasem

száll a OOOOC. alá. A Brit-szigetek más

viszonyt tntetnek fel. A virítás minimuma
8000 c., az érlelésé 20000 c. Ezt a külön-

bözetet a Brit-szigetek egyenletes klímája

okozza, melyet tartós hideg nem szakít

meg. A hmérsékletnek tehát nemcsak

mennyisége, hanem hatásának módozatai

is irányadók.

A tárgyhoz M á g o c s y-D i e t z Sán-

dor szól. Szerinte a melegségi küszöb

(00) megállapításánál a számításban bizo-

nyos javítást kellene végezni, mert csak

ezáltal érhet el a melegösszegek gyanánt

kapott adatoknak az egységessége. Fel-

hívja továbbá az eladó figyelmét olyan

tényezkre is, amelyek a Castanea vesca

fejldését befolyásolhatják. Ilyenek pl. az

idjárás ellen védettebb helyek, a Nap

hevének kevésbé vag^/ jobban kitett he-

lyek stb., melyek mind a melegösszegek

kiszámításakor figyelembe veendk.

Klein Gyula megjegyzi, hogy a nö-

vény-phaenológiában használatos küszöb-

pont meghatározásának nincsen tudomá-

nyos jellege, mert az tisztán megállapodás

útján jött létre, nem pedig hosszas kísér-

leteknek az eredményeként. Különben is

a 00 C.-tól való kiindulás hibás, minek

folytán a melegösszegekül kapott szám-

értékek sem helyesek.

Tuzson János ellenben az eladó által

fölolvasott számadatokat nagyon becses

eredményeknek tartja ; a kapott adatok

mint tisztán megfigyelési adatok vehetk

csak figyelembe, és mint ilyenek szintén

szerepök van a tudományban.

Schilberszky Károly az ismer-

tetett számértékeket szintén elfogadhatók-

nak tartja, bizonyos módosításokkal ; ha

nevezetesen a különböz hatótényezk is

tekintetbe vétetnek a számításban, ellen-

rzésképpen. Nevezetes adatokat szolgál-
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tatna az isotherma-vonalakba es Castanea-

termhelycknek a viselkedése klimatlkai,

illetleg pontos meteorol'^giai adatok alap-

ján megállapítva.

3. Szabó Zoltán (Breslau) -dNc-

hány növény a Kaukázusból« czím dol-

gozatát T h a i s z Lajos terjeszti el.

Szerz az enumeráczióban közölt növé-

nyeket 1902. év nyarán gyjtötte, amikor

L ó c z j'^ Lajos egyetemi tanár tanár-

jelöltjeivel földrajzi kirándulást rende-

zett Romániába, Dél-Oroszországba és a

Kaukázusba. Ez a kirándulás nem lévén

növénytani, így a czélja sem növény-

gyjtés volt; de azért alkalmilag, a meny-
nyire az id rövidsége és a szállítás ne-

hézségei megengedték, arra is figyelem

fordíttatott. A gyjtés Noworossysk, Rion-

völgy. Karakon, Kobi, Kasbek stb. kör-

nyékén történt. Konzerválni sikerült a gyj-
tött anyagból negyven fajt, melyek közül

kiemelend : Astragalus Levieri Freyn,

Campanula divergens Willd. és tridentata

ScHREB,, Doronicuiii caticasicum Vis.,

Jurinea depressa Stev., Lloydia serotina

RcHB., Macrotomia echioides Boiss., Pa-

ronichia kurdica Boiss , Primula algida

Adam. var. siberica Pax form. colorata

Res., Primula amocna M. B. var. genuina

Pax, Pyrethrmn roscum W. B., Taraxa-

ctim iniegriflium C. Koch.

4. Wolcsánszky János (Budapest)

DÁdatoli Magyarország iitohflóráJához«

czim dolgozatát Schilberszky Ká-

roly terjeszti el. Wolcsánszky dol-

gozatát a Dr. Vángel Jen tanár veze-

tése alatt álló budai paedagogium biológiai

intézetében készítette, ahol az ország

különböz helyeirl érdekes mohanyag
állott rendelkezésre. A szerztl meghatá-

rozott mohoknak a revízióját P é t e r f i

Márton hryologusunk végezte.

5. Mágocsy-Dietz Sándor »A
Paliurus aculeatus Lam. tennésérölv. czí-

men tart eladást. Ez alkalommal ama
megfigyelésérl tesz emUtést, hogy az egye-

temi növénykerti herbáriumi példányok

alapján a Palitiriis-\QKm.GS szárnyának szé-

lessége változik, st Fiume környékérl

olyan szárított növényt is kapott — bár

fiatalon — melynek szárnya nincsen. Ezt

a körülményt a botanikusok figyelmébe

ajánlja, mert nem lehetetlen, hogy új faj-

változata forog szóban.

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

jegyz az elnökség nevében jelenti, hogy

következetesség okáért a növénytani szak-

osztály meghívóin az eladók névsora

ezentúl is afec-sorrendben fog szerepelni.

Indokolt esetekben azonban az elnökség

esetrl-esetre kivételeket fog tenni a sor-

rend megváltoztatása tekintetében.

SZEMÉLYI hírek

Dr. Bernátsky Jen múzeumi I. oszt. segédr 1905. május 30-án adjunktussá

neveztetett ki a m. kir. Szlészeti Kísérleti Állomáshoz.

Dr. Kontúr Béla orvos, 1905. évi május 22-ikén meghalt Budapesten.


