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Borbás Vincze emlékezete.*

(Arczképpel.)

A »scientia amabilis« hazai mvelinek amúgyis csekély száma ismét

kevesebb lett egy munkás taggal.

Borbás Vinczét, a kolozsvári egyetem tudós tanárát ragadta el

közülünk a halál, múlt évi július 17-ikén.

A gyászeset váratlanul jött, betegségérl nem is tudtunk ; hisz még
halála éjjelén is kedvelt növényei között búvárkodott. Úgyszólván dolgozó

asztala melll szólította el a kérlelhetetlen halál.

Mint a magyar tlorisztika egyik nesztora, az ország növényzetének leg-

régibb kutatói és legjobb ismeri közé tartozott.

Csak olyan szerényen kezdette is pályafutását, mint mi akárhányan,

azzal a különbséggel, hogy neki abban az idben a florisztika terén tanító

mestere sem igen volt. Ü a magyar talajból ntt ki ama hátások alatt,

melyeket reá a korát megelz botanikusok gyakoroltak. Bár mködéséhez a

serkentést idehaza kapta, nem tnt el nyomtalanul reá nézve ama hatás

sem, melyet külföldi tanulmányútai és a külföldi irodalom szorgalmas tanul-

mányozása gyakoroltak.

Vas szorgalmát, sok tudását és minden idejét arra fordította, hogy

hazájának a botanikai tudomány terén szolgálatokat tegyen. Ezt a czélt azután

különböz módokon iparkodott elérni.

Elbb a középiskolában, majd az egyetemen terjesztette a tudás

magvait. A botanikai tudomány nehéz útjain törekv fiatal nemzedéknek

mindenkor lelkes támogatója és oktatója volt. Ezen a réven többen valljuk

t mesterünknek. Hálásan ismerjük el, hogy nem csupán kirándulásai köz-

ben, a szabad természetben oktatott bennünket a legnagyobb készséggel, de

az ország különböz vidékein végzett gyjtéseink revíziójával is tetemesen

járult ismereteink bvítéséhez.

Borbás Vincze az eddig ismert magyar botanikai írók legtermékenyeb-

bike volt. Irt a népnek, a mveltebb osztályoknak, a középiskolának és az

egyetemnek; írt a magyar és a külföldi tudományos világnak.

Hosszú mködése alatt nagy herbáriumot gyjtött össze, de nemcsak

a saját tanulmányai czéljaira, hanem másokat is részesített gyjtése anya-

* Felolvasta ThaiszLajos a növénytani szakosztálynak 1906. évi április

25-ikén tartott ülésén.
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gából. Bajosan akad az országban olyan herbárium, melyben Borbás-féle

gyjtések ne lennének. A külföldi gyjtemények számára is sok fajt gyjtött

össze, és nagy szolgálatot tett a magyar florisztikának az által, hogy a kül-

földi szakférfiak is járulhattak e réven a magyar flóra kritikusabb fajainak

az elbírálásához.

Végig tekintve nagy irodalmi mködésén, azt látjuk, hogy munkálko-

dása szaggatott, ötletszer volt. Hol egy megyei flóra, hol egy monográfia,

hol ismét egy más irányú munka jelent meg tle a vidéki hetilapoktól kezdve

a legkomolyabb külföldi szaklapokig a legkülönbözbb, sokszor csak nehezen

hozzáférhet, vagy nem is sejtett helyeken.

Alig van a Magyar Korona országainak olyan vármegyéje, melyet föl

nem keresett volna. Tanulmányait lehetleg olyan vidékekre is kiterjesztette,

melyek botanikai tekintetben kevésbé voltak ismeretesek. De azért az ismert

területeket is meglátogatta olyan czélból, hogy a mások munkáját fölül-

bírálhassa. Eme jogával azután sokszor nagyon keményen élt is.

Olyan génuszokat, melyeket mások csak az imént dolgoztak fel, szintén

nagy elszeretettel tanulmányozott át újból, és ilyen alkalommal is nagy volt

a hajlandósága a legélesebb kritikára.

Monografikus munkái kivételével, rendszerint csak kisebb flóraterületeken

munkálkodott, bár is egyike volt azoknak, akiktl hazánk egész terüle-

tének florisztikai feldolgozását vártuk. Alighanem benne is volt a terv mkö-
dési programmjában, melynek végrehajtásában bizonyára csak hirtelen el-

hunyta akadályozta t meg.

B o r b á s Vincze botanikai tanulmányútait még 1862-ben kezdette meg.

Képzelhet, hogy az szorgalmas munkája milyen óriás herbáriumi anyagot

hordott össze az azóta letelt 43 esztend alatt. Ebbl az anyagból sok olyan

növényalak került el, melyet Borbás a tudomán^^a nézve újnak itélt, és

mint ilyent le is írt. Sokszor hallottam olyan véleményt, hogy Borbás az

új » fajok « megállapításakor túllépte azt a mértéket, mely a tudományos köz-

felfogásban létezett. De nem itt a helye annak, hogy e fölött bírálatot

mondjunk, mert azt részben már elvégezte az irodalom, nagyobb részben

pedig ezután fogja majd elvégezni. A tudomány rostáin minden irodalmi

terméknek át kell esni, és aki majd az eredményeit fogja latolgatni, az

nem minden esetben fog boldogulni csupán csak a leírásaiból, ehhez egyéb

eredeti okmányok : a gyjtött növény és annak névjegye is föltétlenül szüksé-

gesek lesznek. Vagyis Magyarország flóráját Borbás herbáriuma nélkül

helyesen megírni nem lehet, a tudomány érdeke kíván tehát annak helyet az

ország valamely nyilvános gyjteményében.

Életrajzi adatai a következk .

Deétéri Borbás Vincze régi magyar nemesi család sarja az 1844. évi

július hó 29-ikén Ipoly-Litkén (Nógrád-m.) született. Középiskoláit az egri gim-

náziumban végezte, és már ekkor fölébredt benne a növények iránt való

meleg érdekldés. Tudományszomja csakhamar a fvárosba hozta t, és itt

1868 ban kezdette meg egyetemi tanulmányait a természettudományok és a

philologia körébl. Még egyetemi tanulmányainak befejezte eltt tanított elbb
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a Röser-féle kereskedelmi iskolában, azután a fváros IV. kerületének polgári

iskolájában. Életének nevezetes fordulópontja 1871-re esik, a midn további

tanulmánya és mködése teréül kizárólag a botanikát választja ; t. i. ez évben

nevezték ki a budapesti egyetem növénytani tanszékéhez Jurányi Lajos

egyetemi tanár mellé segédnek, ahol másfél évig mködve, közben 1872-ben

megkapta a középiskolai tanári oklevelet. Még ez évben meg is kezdette mkö-
dését a fváros V. kerületének reáliskolájában. Az 1874/5-ik iskolai évben

szabadságot kapván, külföldi tanulmányútat tett ; megfordult : Innsbruck ban,

Berlin-ben, Kjöbenhavn ban, München-ben és Leipzig-ban. 1880-ban a buda-

pesti egyetem magántanárává lett, és megkezdette növénygeografiai és rendszer-

tani eladásait. Ugyancsak a budapesti egyetemhez 1898-ban nevezték ki rend-

kívüli tanárrá. Vágyainak netovábbját csak 1902-ben érte el, amikor elbb a

kolozsvári egyetemen rendes tanári széket kapott, késbb pedig a botanikai

kert igazgatását is rábízták.

Irodalmi mködésébl a következket emelem ki :*

Jelentés az 1873. évben Bánság területén tett növénytani kutatásokról

(1874).

Veglia és Arbe nyári flórája (1877).

Hazai Arabisek és egyéb Cruciferák vizsgálata (1878).

A hazai Epilobiumok ismeretéhez (1879).

Budapest és környékének növényzete (1879).

A magyar birodalom vadon term rózsái monographiájának kísérlete (1881).

Békés-vármegye flórája (1881).

A magyar homokpuszták növényzete vonatkozással a homokkötésre (1884).

Temes-megye vegetatiója (1884).

Szedreink csoportjainak áttekintése (1885).

Rhamnusaink áttekintése (1885).

Európa nagyobb pikkelyes tölgyeinek összeállítása (1887).

Vas-vármegye növényföldrajza és tlórája (1889).

Közép-Európa, különösen Magyarország Kakukfüveinek ismertetése (1890).

Spiraea cserjéink összeállítása (1890).

Violarieae, Polygaleae és Wohlfarth-tal együtt 'a Silenaceae feldolgozása

Koch D. Synopsisában (189U).

Magyarország és a Balkán-félsziget juharfáiról (1891).

A hazai vajfüvekrl (1894).

Fiume és környékének növényzete (1897).

Nyitra-megye flórája (1899).

A Balaton flórája (1900).

A Veterna Hola növényzete (1900).

Szabolcs-megye flórája (1900).

Hazánk meg a Balkán Hesperisei (1902—1903).

* Fölöslegesnek találom itt B o r b a s egész irodalmi mködését elsorolni, hanem
utalok a M. B. L. 1905. évi 8/11. számának 177—234. oldalaira, ahol azt dr. Degen
Árpád és dr. Leffler András csaknem teljesen összeállították és összesen 874 közle-

ményét sorolták el.
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B r b á s Vincze ama tudósok közé tartozott, akit a botanika tökéletesen

lekötött, kedvelt szakmáján kívül egyéb alig érdekelte t. Ez volt az oka

annak, hogy embertársaival társadalmi úton nem igen érintkezett. Eme körül-

mény, továbbá az is, hogy több elismerésre vágyott, mint a mennyiben tövises

pályáján részesült, elkeseredetté, rideggé tette t az érintkezésben és bizal-

matlanná szak- és embertársai iránt.

A magába zárkózott tanár 1877 óta élt Csörghey Gizellával a leg-

boldogabb, de gyermektelen házasságban.

Midn a legnagyobb kegyelettel veszek magam is végs búcsút egykori

mesteremtl, minden jóstehetség nélkül is megjövendölhetem, hogy midn
rpajd egykor a magyar florisztika történetét tovább írják, Borbás Vincze

mködésérl (S i m o n k a i -éval egyetemben) mint külön korszakról fognak meg-

emlékezni, éppen úgy mint a K i t a i b e 1-érl, akinek nagyszer fölfedez munká-

ját nemcsak folytatták, de azt lehet mondani, hogy be is fejezték. Az ezután

következ korszakot pedig azoknak a mködése fogja követni, akik rendezni

fogiják azt az óriási anyagot, amit tudósaink Kitaibel-tl kezdve napjainkig

hangya- szorgalommal összegyjtöttek. Thaisz Lajos.

Quint József: Pótló adatok a Római-fürd Bacillaria-

flórájához.*

(6 eredeti rajzzal.)

Az 1905. évi márczius hava óta — amikor egyetemi pályadolgozatomat,

mely a » Növénytani Közlemények« 1905. évi 4. füzetében megjelent, befejez-

tem — szakadatlanul folytattam vizsgálataimat és különösen tavaszi gyjté-

seimbl sikerült még több kovamoszatfajt meghatározni. Emez újabb fajokat,

valamint anyagom beszerzésének és feldolgozásának módját óhajtom most rövi-

den ismertetni.

Említett dolgozatomban közölt vizsgálati eredményeimhez az anyagot

1904. évi november havában szereztem be. Azért gyjtöttem csupa friss

anyagot, mert a meglév régi különböz helyekrl összekevert iszap tiszta-

ságában nem bíztam, de meg a gyjtés idejét sem tudtam már. Mint els

dolgozatomban kimutattam, különböz alakok tenyésznek e kis területnek is

két különböz pontján. A kovamoszatok életföltételeibl és szaporodásából

pedig tudjuk, hogy ez algák az év különböz szakaiban különböz mennyi-

ségben és nagyságban jelennek meg. Eme körülmények kényszerítenek arra,

hogy a gyjtés idejét és helyét pontosan közöljem. Tehát els dolgozatomhoz

az anyagot 1904 novemberében, jelen dolgozatomban közlend eredményekhez

pedig 1905 márcziusában gyjtöttem — az ismert Thum-féle fenékhálót, kaparót

és kanalat használtam — még pedig mindkét esetben a következ helyekrl

:

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi november 8-ikán

tartott ülésén.
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I. Forrós.

fjid Z.'.- Vendéqlö

CsalorrtA

1. A forrás közvetlen szomszédságában. (15. rajz I.)

2. A tó kifolyó deszkacsatornájában. (15. rajz II.)

3. A patak alsó részében a

kanyarulatnál közel ama hídhoz,

melyrl a halakat szokás etetni. (15.

rajz III.)

Magából a tóból azért nem

gyjthettem, mert a körülötte álló

nagy platánfák lehullott lombja

annak fenekét egészen ellepte.

A beszerzett anyagot azután a

laboratóriumban vettem munkálat

alá. Leggazdagabbnak a III. számú

gyjtés Ígérkezett, azért ezt mennyi-

ségileg is megvizsgáltam. A ki-

csurgatott iszap 100cm3-je fzés és

iszapolás után 6 cm^ csaknem

tiszta kovapánczélt adott. Apró

négyzetekre osztott üveglemezen

több próbát téve iVánál soha

sem találtam több idegen anya-

got ; ennek leszámítása után is a

kovapánczél az iszap 5o/o-át teszi.

E meglep eredmény a mérés is-

métlésére késztetett, de a második

eredmény is közel járt az 5o/o-

hoz. Immár nyíltan kimondhatom,

hogy a gyjtött iszap S^/o-a kova-

pánczél. Az talán feljogosítana arra

is, hogy a lefolyás medrének kova-

pánczél üledékét köbméterekben ki-

fejezzem. De nem teszem, és pedig

azért nem, mert lehet, hogj'^ a hol én

gyjtöttem, tavaszszal hatalmas

Bacillaria-tenyészet volt, melj'^ a

nyár folyamán elhalt (hogy no-

vemberben azon a helyen fenék-

bevonat nem volt, azt láttam) és

én éppen ezen algatemet hulláit

szedtem föl hálómmal. — Több évi

tenyészetrl szó sem lehet, mert

a patak medrét minden évben alapo-

san kitisztítják. De gondolkozóba ejt

egy másik körülmény is, t. i. én a patak kanyarulatának ama— víz felé dom-

ború (15. rajz Ili.) — részén gyjtöttem, ahol a lefolyó víz mindig csekély

Korcsma

15. rajz. A római fürd és lefolyó pataka.
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mennyiség anyagot és így esetleg benne úszkáló Bacillaria-telQpQkQt is lerakhat.

Látni való, hogy emez és még sok más körülmény a fent olyan egyszernek

látszó számítást ugyancsak komplikálják. Nem is vállalkozom a megoldásra,

míg az itt fölmerül összes körülmények természetét nem ismerem.

Még egy quantitativ mérést végeztem, mely a vízben lev fadarabokat

bevonó fleg kék moszatokból (Q'^anophyceae) álló bevonatok Bacillaria-

mennyiségérl ad felvilágosítást. A tó kifolyó deszkacsatornájának kevés

homokkal kevert bevonata 3o/o Bacillaria-i (fleg apróbb Naviciila és Nitzschia

fajok, — Nitschia Clatisn — továbbá Amphipleura pellucida és Frnstulia

vulgáris) mutatott. Ismételve hangsúlyozom, hogy folyó vízben van ez,

mert álló vízben különösen, ha benne a fás részek rohadnak, nagyon gyéren

jelennek meg a Bacillaria-k ; mint azt a patak mentén lev kis pocsolyák

is bizonyítják. Ezekben buján tenyésznek OsciJlariak, de Bacillaria-i alig

találtam köztük.

Tudtommal eddig nem tettek quantitativ kísérleteket és így nincs is

adat az összehasonlításra. Legfeljebb relatíve eddigi tapasztalataimmal mérlegel-

hetem, és erre támaszkodva e vizet kovamoszatokban rendkívül gazdagnak

kell mondanom, mert szt.-annatavi és tátrai anyagomban (nyárutói gyjtések)

alig 1/2—1% kovapánczélt sikerült kimutatnom, már pedig a Szt.-Anna-tavát

Schaarschmidt kovamoszatokban gazdag víznek mondja. íme már ez

is mutatja, mennyire lényeges volna a vizsgálatoknál a mennyiségre is tekin-

tettel lenni. Persze, ha fzés, iszapolás és tisztítás után vizsgálom az anyagot,

sok a kovapánczél és könnyen kimondom, gazdag Bacillaria-khan, de az ilyen

viszonylagos egyéni vélemény nem ér sokat; 5o/o azonban mindenkinél ugyan-

annyit jelent.

Találtak ugyan már csaknem tisztán kovapánczélokból álló laza földet

;

ilyen pl. a már 1836-ban fölfedezett egri, a 13 m vastag lüneburgi (Ebsdorf)

vagy a Santa Fioro melletti telepek, de ezek már geológiai átalakulások,

melyeknél mint pl. Ebsdorf-nál az átszivárgó víz elemésztett minden szerves

alkotó részt.

Vizsgálataimhoz az anyagot következképpen készítettem el. Az iszapot,

miután a nagyobb gazt kiszedtem belle, lehetleg kicsurgatva a fzpohárba

viszem és lassanként tömény sósavat adok hozzá, ügyelve azonban, hogy a

fejld gázok az anyagot ki ne hajtsák a pohárból. Míg pezseg az anyag,

addig mellette maradok ; azután annyi sósavat öntök hozzá, hogy az iszapot

két ujjnyira ellepje. így hagyom állani egy napig és azután hozzáfogok a

fzéshez. — Én homokfürdn fztem, ami jól szabályozható Bunsen- égvel tel-

jesen pótolja a vízfürdt.

Egy egész napig fztem fülke alatt, természetesen az elpárolgott sósavat

idnként pótolni kellett. Azután annyira hagytam elpárologni a sósavat, hogy

a pohár tartalma szörp-srség lett ; most salétromsavval fztem körülbelül

fél napig.

Mind a két fzésnél igyekeztem lehetleg tömény savat használni, hogy

elkerüljem a kellemetlen pattogzást, melynél néha az egész anyag szétfrecssen,

vagy a pohár eltörik és kárba veszett munkánk.
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A kifzött anyagot b vízben addig mostam, míg savhatás többé nem

mutatkozott. A mosás alatt a kovapánczélok 5—6 1. vízben szétszóródtak és

ha azt akarjuk, hogy semmi se menjen veszendbe — mi különösen akkor

lényeges, ha mennyiséget is mérünk, 8—10 üvegünk napokig áll üUepedni;

ezt azonban elkerülhetjük. Jó czentrifugáló gépen egy óra alatt leüllepíthetjük

az egész anyagot. Emez anyagban azonban még nagyon sok idegen alkotó-

rész, fleg kvarcz és csillámszemecskék vannak, ezeket > 2 perczes iszapolások-

kal leválasztjuk ; t. i. az anyagot lepárolt vízzel jól felkavarva, félpercznyi

állás után a durvább homok leüllepedik és a fölötte lév vízoszlopot benne

úszkáló kovapánczélokkal ügyesen leöntjük. Ezt többszörösen ismételve csak-

nem tiszta Bacillaria-anya got kapunk, mely ismét ugyancsak iszapolással a

pánczélok nagysága szerint is különválasztható. Az így kapott kovapánczélokat

borszeszben elteszszük és bármikor állandó készítményeknek feldolgozhatjuk.

Eme munkálatok után elérkeztem olyan ponthoz, mely ugyancsak

próbára tette türelmemet és kitartásomat.

Szerettem volna egyes legalább nagyobb kovapánczélokat kiválasztani és

állandósítani. Ha M öllé r-nek sikerült 1000 meg 1000 ilyfajta készítményt

elállítani; ha »Universum Diatomacearum Möllerianumá«-ában 42 mm2 terü-

leten 4036 kovapánczélt sorban rendszeresen elhelyezett, miért ne tudjak én

legalább 10 Cymatoplciira-i egy fedlemez alá keríteni.

Kísérleteztem én már nedves és száraz anyaggal, nedves és száraz

tvel való próbálgatás után, annyira vagyok, hogy bármely legalább lOOjti-os

kovapánczélt ki tudok szedni. De ez még mindig lassú és fáradságos munka.

Közlöm, hogy mikép csinálom. A borszeszben eltett kifzött és megtisztított durva

anyagot a 20-as szitán át mosom, akkor a szitában a kovapánczélok nagyja

marad csupán, ezeket tárgylemezen szétkenem és pormentes helyen megszárítom.

Most a Zeiss-féle, Paul Mayer után szerkesztett preparáló m.ikroszkóp alatt

tízszeres nagyítással a nagyobb, fényesebb alakokat pl. a szivárványszínt

játszó Pleurosigma attenuatum, a nagy Synedra, Navicula, Nitzschia, Cymato-

pleitra és Suriraya-kat lOOszoros nagyítással pedig a kisebb Navicula, Cym-

bt'lla, Amphora stb. fajokat szedem ki, jól kiköszörült száraz preparálótüvel.

Az állandó készítményeket eleinte kanadai balzsammal csináltam, de

ennek törésmutatója közel van a kovapánczél törésmutatójához, és így csak

durvább szerkezet figyelhet meg. Sok faj meghatározásánál azonban lényeges

a részletek szigorú tanulmányozása, ez kényszerített engem is más eszközhöz.

Van Heurc k-tl Synopsisában homályosan leírt styrax és liquidam-

barral való preparálási módszert elolvastam, majd Grübler-tl hozatott

styrax-oldatban állandósítottam. Ennek használata azonban sokkal egyszerbb,

mint azt Van Heurck és Pantocsek leírják a styraxról. Égésen úgy

kezeljük, mint a kanadai balzsamot. Megpróbáltam a H. L. S m i t h-tl aján-

lott 2-250/o-os formaiint és a Debes-féle gelatinet, de legjobbnak bizonyult a

styrax-oldat. Ezzel következképpen jártam el: A borszeszben eltett kovapánczé-

lokból óraüvegre desztillált vízbe tettem, onnét pedig ecsettel a tárgylemezre

kentem, azután pormentes helyen 1—2 napig száradni hagytam ; majd ezen

megszáradt anyagra, illetleg a már föntebb leírt módon a tárgylemezre
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kiszedett kovapánczélokra egy csepp styrax-oldatot adtam és így hagytam állani

fél óráig, azután megint kevés styrax-oldatot adtam rá és fedlemezzel letakartam.

Ha azonnal takarjuk le fedlemezzel, a levegvel telt kovapánczélok kiszo-

rulnak a fedlemez alól.

Ennyi küzdelem után végre tanulmányozható tárgy birtokába jutottam.

Vizsgálataim közben kitn szolgálatokat tett a mozgatható tárgyasztal

(alakok keresésénél) és a korrekcziós lencse.

Bacillaria-kat tanulmányozni mérések nélkül nem lehet, mert akárhány-

szor egy «-on belül lév pontok vagy vonalak száma szükséges a határo-

záshoz. Összes vizsgálataimhoz az egyszer és könnyen kezelhet ocular-mikro-

metert használtam.

Miután a Bacillaria-k annyi különböz és változatos alakban fordulnak

el és igen parányi eltérések vannak néha egyes fajok között ; miután iro-

dalmuk annyira szétszórt s végül miután és téren a legtöbb alapvet munkát

nem annyira tudósok, mint inkább mkedvelk írták, meghatározó kulcsuk

még nincsen kidolgozva, a leírások (diagnosis) pedig olyan hiányosak, hogy

azokból a fajokra egyáltalában ráismerni nem lehet ; itt leglényegesebb a jó és

pontos rajz. Kützing* 1844-ben megjelent munkájában sok alaknak csak

körvonalait adja, azóta G r u n o w, Van Heurck** és különösen Sc'hmidt***

nagy atlaszában a mikrotechnika haladásával részleteket is tudtak rajzolni.

Ugyanazon durva szerkezet mellett pedig az nagyon változó lehet, és így ez

a kovapánczél szerkezetén alapuló S m i t h-féle rendszerben több faj, esetleg

változata esik szét; úg}'^, hogy ha Kützing ma feltámadna, a modern

diatoma-atlaszokban bizony sok alakra nem ismerne, melyhez mint els

leíróját az nevét írjuk névszerz gyanánt.

Ha a különböz szerzknél ugyanazon faj rajzait egybevetjük, óriási

eltéréseket észlelhetünk, és ez mind azért van, mert sok, különösen régibb

rajzban a szerz egyénisége megnyilatkozik. Egyik szigorú pontossággal a

legapróbb részleteket rajzolja le, a másik nagyobb vonásokban az általános

körvonalakat adja vissza, egy harmadik vázlatos rajzot nyújt. E téren is

egységre kell tehát törekedni, amit utóbbi idben a búvárok meg is tesznek az

által, hogy rajzoló készüléket"!" használnak, mely egyéniségüknek némi kor-

látot szab. Leghelyesebb természetesen azonban, ha az összes fajok kova-

pánczéljainak fotográfiái állanának a vizsgáló rendelkezésére. Ez azonban a

tárgy természeténél fog\ra manap még kivihetetlen.

Eszményi állapot volna minden fajból külön készítményt csinálni, ez

azonban túlsók idt rabol el, és így nagyon helyesnek találom az úgy-

nevezett szórt készítményeken a kérdéses alakot gyémántos tárgy-jelzvel

* Kützing: Die kieselschaligen Bacillarien oder Diatomaceen. Nord-

hausen 1844.
** Van Heurck H. ; Synopsis des Diatomées Belgique. Anverse 1880—1885.

*** S c h m i d t : Atlasder Diatomaceenkunde. Aschersleben 1874-1904 (l-64Hft.)

t Vizsgálataimnál az Abbe-féle rajzoló készüléket használtam, melyet határo-

zottan jobbnak találtam mint a Nachet- vagy Chevalier-Obei"háuser-félét. A lapok oda-

ersítésére jelenleg legjobb a Bernhard-féle rajzoló asztal, de ez sem kifogástalan.
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16. rajz.

Navicula quadrisinuata n. sp. (790n)

megjelölni. Négy-ötnél több alakot egy készítményen nem tanácsos meg-

jelölni, mert akkor a sok kör megnehezíti egy bizonyos alak megkeresését.

A talált fajok rendszertani elsorolása.*

AJ Rhaphideae H. L. Smith

a) Navicíilaceae Kg.

I. Navicula Bory 1826.

1. N. limosa Kg. var. gibberida Grun. (Grun. Öst. Diát. pg. 544.
;

Kg. Bac. pg. 101. T. III. f. 51. ; Dippel. Rh. M. Diát. pg. 62. f. 130. ; D. T.

Syll. pg. 148. ; Syn : Navicula gibberula Kg.) h. 62 |tí, sz. 14 i.i. Mindenütt

gyakori és a típussal együtt fordul el.

2. X. Umosa Kg. var. injlata Grun. (Grun. Östr. Diát. pg. 545. T. V.

f. 8 c. et 10.; Dipp. Rh. M. Diát. pag. 26. f. 131.; D. T. Syll. pg. 148.)

h. 45 //, sz. 16 (.1. Elfordul.

3. A', quadrisinuata n. sp.** (16. rajz). Valvis in linea mediali 52 f.i,

in transversali 15 /<. Raphe directo, nodulo cen-

trali oblongo ; margine valvarum undulato cum

tribus apicibus et 4 vallibus, versus finem

valde attenuato et in caput desiniente. Striis

transversis in distantia 1'4 íí., obliquis ; in utro-

que latere raphe campum politum relinquentibus.

In canali ligneo rara.

A pánczéloldal medialis irányban 52 1.1, transversal irányban 15 jtí. A
rafe egyenes lefutású, a középcsomó hosszúkás. A pánczél széle huUámzatos,

három hegy és négy völgygyei, vége felé igen megkeskenyedik és fejben

végzdik. Harántsávok 1-4 « távolságban egymástól ferdén haladnak és a rafe

két oldalán sima mezt hagynak. A kifolyó deszkacsatornában ritka.

4. A', scoliopleiiroides n. sp. (17. rajz). Valvis acutis cum marginibus

productis, directis, longitudine 60|[í.,

latitudine 14 íí. Raphe cum nodulo

centrali valido, se expandenti in

formám sinus. Striis transversalibus,

punctatis,parallelis,distantibus0"7^í.

Circa fontem, sed raro etiam

aliis locis.

A pánczéloldal nyújtott egyenes szélekkel végén kihegyesed. Hossza

60 1.1, szélessége 14 }.i. Az egyenes hasadékvonal két oldalán sima mez, mely

* Az elsorolásban a talált fajokat I. Bapt. D e-T o n i »Sylloge ."Mgarutn-ábano:

követett rendszere alapján közlöm. .Minden egyes faj után zárójelben adom a fbb
társneveket (synonym), azt a munkát, hol az általam használt néven elször leírták,

azt, mely után az illet fajt meghatároztam. Ezután mérési eredményeimet esetleges

észrevételekkel és a faj gyakoriságát közlöm,
** Kellemes kötelességemnek tartom P a n t o c s e k József igazgató orvos, nagy

diatomológusunknak megköszönni ama szívességét, melylyel új fajaimat átnézte és a

Cymatophura soka var. apiculata-t meghatározta.

17. rajz. Navicula scoliopleuroides n. sp. (790 n)
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a középcsomónál öblösen kiszélesedik. Harántsávok pontozottak és pár-

liuzamosan haladnak. Az egyes liarántsávok 0"7 ,u távolságban vannak egy-

mástól. A forrás körül, de ritkán egyéb helyen is elfordul.

5. A^. elliptica Kg. forma elongata (18. rajz). Valvis ellipticis, in linea

mediali 100 jti., in transversali 36 f.i ; raphe lato, directo ; nodulo centrali

amplo, striis punctatis et 1*3 jtt. distantibus ab invicem. luxta raphe utrimque

sulco directo, valido.

Ubique passim invenitur.

A pánczéloldal kerülék-alakú, a médián tengely irányában 100 |ti, a

ransversál tengely irányában 36 jtt. A hasadékvonal vastag és egyenes irányú

öblösen kiszélesed középcsomóval. Sávok pontozottak és 1"3 ,u távolságban

állnak egymástól. A rafe mellett két oldalt ers egyenes

lefutású barázda húzódik. Mindenütt elszórtan található.

II. 1883.Pleurosigma W. S m.

6. Pl. Spenceri (OUEK.) W. Sm. var. nodiferum

Grun. (V. H. Syn. pg. 118. T. XI. f. 10.; Clev.

et Grun. Arct. Diát. pg. 59. ; Syn. Pleurosigma nodi-

ferum Grun. D. T. Syll. pg. 254.) h. 100 f.L, sz. 18 ^.1.

Elfordul.

7. PL Kiitzingii Grun. (Grun. Verh. 1860.

pg. 561. T. VI. f. 3.; V. H. Syn. pg. 118. T. 21.

f. 14. ; Fant. Bal. Kov. pg. 70. T. VII. f. 57 ; D. T.

Syll. pg. 254. ; Syn. Pl. gracilentum Rbh. ; Pl. Spen-

ceri var. Kiitzingii Grun.) h. 68 ,«, sz. 9'5 jtt. Ritka.

III. Fr US túli a A g. 1824.

8. F. rhomboides (E.) D. T. (E. Verbr. T. 3.

I. f. 15. ; Kg. Bac. pg. 94. T. XXVIII. f. 45. ; Bréb.

P2ss. Monogr. Vanh. pg. 4. n. 3. ; V. H. Syn. pg.

112. T. XVII. f. 1., 2.; Syn. Navicula rhomboides

E., Vanheurckia rhomboides Bréb. ; Pánt. Bal. Nov.

pg. 68. T. VI. f. 148.) h. 42 fi, a mi a F. rhom-

boides-en más szerzktl végzett mérésekhez képest

aránylag kevés és így valószinleg azon alakkal van dolgunk, melyet Istvánffi

a Margitszigetrl, mint Vanheurckia rhomhoides forma niinor-X említ. Elfordul.

b) Cymbellaceae (Kg.) Grun.

IV. Cymbella A g. 1830.

9. G. lanceolata E. var. longissima Pant. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 18.

T. I. f. 7.) h. 250 jií, sz. 35 (.i. Gyakori.

10. C. lanceolata E. v. inflata Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 18. T. I.

f. 8.) h. 204 jtt, sz. 30 ^i. Gyakori.

11. C. cistula (Hempr) Kirch. forma minor V. H. (V. H. Syn. pg. 64.

T. II. f. 13.) h. 45 ,11. Elfordul.

18. rajz. Navicula elliptica

Kg. forma elongata. (970 n)
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V. Amphora E. 1831.

12. .4. globitlosa vScHUM. var. perpitsilla Grun. (V. H. Syn. T. I. f. 11.)

h. 8 (.1, sz. 6 ,/t. Elfordul.

c) Gomphonemaceae {Kg.) Grun.

VI. Gomphonema Ag. 1824.

13. G. acuminatiim E. var. trigonocephalum Grun. (V. H. Syn. T.

XXIII. f. 18. D. T. Syll. pg. 423.) h. 44 /í, sz. 8 ^i. Gyakori.

14. G. actiminatum E. var. laticeps Grun. (E. Am. pg. 128. ; V. H.

Syn. T. XXIII. f. 17. ; D. T. Syll. pg. 423. ; Syn. Gomphonema laticeps. E.)

h. 40 ít, sz. 8 l-t. Gyakori.

15. G. intricatimi Kg. (Kg. Bac. pg. 87. T. IX. f. 4. ; V. H. Syn.

pg. 126. T. XXIV. f. 28-29. ; D. T. Syll. pg. 428.) h. 42 a. - István f fi

a Herkulesfürd meleg vizébl említi. Gyakori.

16. G. tenelliim Kg. (Kg. Bac. pg. 84. T. VIII. f. 8. ; V. H. Syn. T.

XXIV. f. 22-25. D. T. Syll. pg. 430. ; Syn. G. olivaceum var. tenellum

Cleve.) h. 25 u, sz. 6 ,«. Elfordul.

17. G. olivaceum (Lyngb.) Kg. (Kg. Bac. pg. 85. T. VII. f. 13. et 15.
;

V. H. Syn. pg. 126. T. XXV. f. 20 ab. ; D. T. Syll. pg. 433. ; Syn : G.

subramosum Ag., G. septatum Leibl., G. oculatum Kg., G. discolor E.,' G.

erosum Rbh., G. Berkleyi Ralfs etc.) h. 32 it. Elfordul.

d) Achnanthaceac (Kg.) Grun.

VII. Achnanthes Bory 1822.

18. A. exiguu Grun. (Clev. et Grun. Arct. Diát. pg. 21. ; Kg. Bac.

pg. 105. T. XXX. f. 21.; V. H. Syn. T. XXVII. f. 29-30.; D. T. Syll.

pg. 479. ; Syn. Stauroneis exilis Kg.) h. 12—20 u. Gyakori.

B) Pseudorhaphidae H. L. Sm.

e) Nitzschiaceae Grun.

VIII. Nitzschia Hassal 1845.

19. iV. denticuJa Grun. [Cleve et Grun. Arct. Diát. pg. 492. f. 68.
;

V. H. Syn. pg. 175. T. LX. f. 10.; Dipp Rh. M. Diát. pg. 141. f. 311.;

D. T. Syll. pg. 518. ; Syn. Denticula obtusa Kg. Grunowia obtusa (Kg.) Pánt.,

Echinella obtusa Lyngb., Frustulia obtusa Ag.] h. 45 (.i, sz. 6 a. Elfordul.

20. N. tabellaria Grun. [Clev. et Grun. Arct. Diát. pg. 82. ;
Grun.

Verh. 1862 pg. 548. T. XII. f. 26. ; V. H. Syn. pg. 176. T. 60. f. 12—13.
;

Dipp. Rh. M. Diát. pg. 142. f. 313. ; D. T. Syll. pg. 519. ;
Syn. Grunowia

tabellaria Rbh., Denticula tabellaria Gr., Nitzschia sinnuata var. tabellaria

(Grun) V. H.] h. 18 ^l. Elfordul.

21. A^ sinuata (W. Sm.) Grun, [Cleve et Grun. Arct. Diát. pg. 82.

V. H. Syn. pg. 176. T. LX. f. 11. ; Pánt. Bal. Kovm. pg. 108. T. XVII.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 3. füzet. "
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Xll-r'-i.'. - U '- =V í V~ X- .

f. 384. ; D. T. pg. 519. ; Syn. : Denticula sinuata W. .Sni.
;
Dimerogramma

sinuata Pritsch., Grunowia sinuata (W. Sm.) Rbh.J h. 40 [i, sz. 9 ^i. Elfordul.

22. jV. armoricana (Kg.) Grun. (Grun. Östr. Diát. pg. 26. ; V. H. Syn.

T. LXIII. f. 8. ; D. T. Syll. pg. 528. ; Syn.

Synedra armoricana Kg., N. sigmoidea var.

armoricana Grun.) h. 170 «, sz. 7 /.i. Elfordul.

23. A''. vermicuJaris (Kg.) Hantzsch.

(Hantzsch : Rbh. Alg. n. 889. ; V. H. Syn.

pg. 178. T. 64. f. 1., 2.; Pánt. Bal. Kovm.

pg. 114. T. XI. f. 272. D. T. Syll. 529.;

Syn. : Synedra vermicularis Kg.) h. 150 jtt, sz.

5 jií. — Istvánffi a Balaton kovamoszataiban

'B^Mt^^&^í i^-^-P' - i^—^ Hévvízrl említi. Elfordul.

24. N. fonticola Grun. (V. H. Syn. T.

LXIX. f. 15—19. ; Pánt. Bal. Kovm. pg. 115.

T. XVII. f. 357., 361. ; D. T. Syll. pg. 541.
;

Syn. ; N. palea var. fonticola Grun.) h. 22 u,

pi;£v«v".t'^i:;.-i-:,.»5,^í5Kgr,?;ií:5.:;^ sz. 4
f.1.

Elfordul.

&fe%|ig^^íill-^:=i.H^'ÍSc=:-£fM 25. N. conmtimis Rbh. (Grun. Östr, Diát.

pg. 578. T. XII. f. 18.; V. H. Syn. pg. 184.

T. LXIX. f. 32. ; D. T. Syll. pg. 524. ; Syn.

Synedra notata Kg.) h. 30 ,(«, sz. 7 ii. Elfordul.

IX. Denticula Kg. 1844.

26. D. teiiuis Kg. (Kg. Bac. pg. 43. T.

XVII. f. 7. ;V. H. Syn. pg. 159. T.IL. f. 28-31.;

D. T. Syll. pg. 550.) h. 36 ^i. Gyakori.

27. D. tenuis var. inflata Grun. (V. H.

Syn. pg. 159. T. IL. f. 32-34.
; D. T. Syll. pg.

550.) h. 30 11. Gyakori.

28. D. lenuis v. frigida Grun. (V. H.

Syn. T. IL. f. 35-38. ; D. T. Syll. pg. 558.)

h. 40 ^í. Elfordul.

f) Snrirellaceae (Kg.) Grun.

X. Suriraya Turp. 1828.

29. S. ovlíUs Bréb. var. minit la (Bréb)

V. H. (Kg. Spec. Alg. pg. 38. ; V. H. Syn.

pg. 188. T. LXXm. f. 9—10. ; D. T. Syll.

pg. 59. Syn : Surirella ovata var. minuta Bréb.) h. 28 jtt. Elfordul.

19. rajz. Cymatopleura budensis

n. sp. (325 n)

XI. Cymatopleura W. S m. 1851.

30. Cymatopleura budensis n. sp. (19. rajz). Valvis cum lineis productis

directis, in extremitatibus obtusis, in axi mediali 260—360 ^í., in transvarsali
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90—100 lí. V'alvis cum 6—8 undis, in margine circumcirca cum plena serié

gemmarum. Gemmis 3—5 fi distantibus ab in invicem. In parte inferiori rivae

saepe invenitur. Quia striae transversales in gemmas reductae sünt, dividi

potest inter classim ellipticorum.

In parte inferiori rivae saepe invenitur.

A pánczéllemez nyújtott egyenes oldalokkal, végén lekerekített. A
medialis tengely irányában 260—360 /í, a transversalis tengely irányában

90—100 u. A pánczéllemez 6—8 huUámzatot képez, szélén köröskörül teljes

gyöngysorral. A gyöngyök 3-5 ,u távolságban állanak. A patak alsó részében gyakori.

31. C. soh-a (Bréb.) W. Sm. var. apicidala (Ralfs in Pritch. Inf., Grun.

Verh. 1862. pg. 466. ; De-Toni SylI. pg. 600.) Elfordul.

g) Meridionaceae Kg.

XII. Meridion A g. 1824.

32. M. circttlare (Grev.) Ag. (Ag. Consp. pg. 40. ; Kg. Bac. pg. 41.

T. VII. f. 16.; V. H. Syn. pg. 161. T. LI. f. 10. ; D. T. Syll. pg. 642. Syn.

Echinella circularis Grev., Exilaria tlavelum E., Frustulia circularis Duby.,

Meridion cordatum Corda., M. vernale Leibl.) h. 40 a. Ritka.

h) Fragilariaceae (Kg) De-Toni.

XIII. Fragilaria Lyngb. 1819.

33. F. parasitica Grun. (V. H. Syn. T. XLV. f. 30.) ti. 20 a. Gyakori.

34. F. parasitica var. moconstricta Grun. (V. H. Syn. T. XLV. f. 29.)

h. 20 jtt. Elfordul.

35. F. Bulatonis Pant. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 214.) h. 108 «,

sz. 8 (.L. Elfordul.

36. F. Istvánffti Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 225.) Ist-

vánffi : Balaton moszattlórája : pg. 07. f. 8. vSyn. Fragilaria construens var.

trinodis Istv.) h. 40 //. Ritka.

37. F. Istváiifjii n. var. capitata. Valvis oblongis, in medio inflatis,

cum margine undulato et in capitulum desinientibus.

Striis transversis longis, parallelis, 10 u 12 et se fere

ad partém mediam se extendentibus ; magnitudine

30-35 í/, latitudine 10 a.
20. rajz. Fragilaria Istvánffii

Ubique passim. •

„. var. capitata (790 n)

A pánczéloldal hosszúkás, közepén felfúvó-

dott, hullámos szél és fejecskében végzdik. Harántsávok hosszúak és

párhuzamosak, 10 u-ban 12 és csaknem a középig érnek. Hossza 30—35 u,

szélessége 10 u. Elfordul.

38. F. htingarica Pant. (Pant. Bal. Kovm. pg. 99. T. IX. f. 266.) h. 22 ^i,

sz. 7 a. Elfordul.
i) Eunotiaceae.

XIV. Epithemia (Bréb.) Kg. 1844.

39. E. gibberula (E) Kunze var. producta Grun. (Grun. Verh. 1862.

pg. 330. T. VI. f. 9.; V. H. Syn. pg. 140. T. XXXII. f. 11-13.; D. T.

6*
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Syll. pg. 786. Sjm. Cystopleura gibberula var. producta Grun.) h. 28 |tí.

Istvánffi a Herkulesfürd meleg vizeibl említi. Elfordul.

C) Cryptorhaphideae H. L. Sm.

k) Xanthiopyxidaceae P. Petii.

XV. Stephanodiscus E. 1845.

40. S. Balatonis Pánt. (Pánt. Bal. Kovm. pg. 135. T. XV. f. 324.)

d. 18 (.1. Ritka.

J) Melosiraceae Kg.

XVI. Melosira A g. 1824.

41. M. distans (E) Kg. (Kg. Bac. T. II. f. 12. ; V. H. Syn. pg. 199.

T. LXXXVI. f. 21—23. ; D. T. Syll. pg. 1333. Syn. : Gallionella distans E.)

a 12 |ií. Elfordul.

42. M. cremilata Kg. (Kg. Bac. pg. 35. T. II. f. 8. ; V. H. Syn. pg. 199.

T. LXXXVIII. f. 3-5.
; Pánt. Bal. Kovm. pg. 132. T. XV. f. 321. D. T.

Syll. pg. 1334. ; Syn. Orthosira orichalcea W, Sm., Gallionella crenulata E.)

d. 35 jt/. Gyakori.

43. M. Roeseana Rbh. [Rbh. Süssw. Diát. pg. 13. T. supl. X. f. 5.
;

W. Sm. Brit. Diát. II. pg. 61. T. LXI. f. 386.; Moesz Brassó Diát. T. VIII.

f. 44 ab. ; Syn Ortliosira spinosa Grev., Melosira spinosa (Grev.) Bréb. D. T.

Syll. pg. 1337.1 d = 30 //. Gyakori.

A talált fajok táblázatos kimutatása ;

*

A) Rhíiphideae.

A gyjtött faj neve

Navicula limosa Kg. var.

gibberula Grun... ... ...

N. limosa Kg. var. inflata

Grun. . ... _..

N. quadrisinuata n. sp. ...

N. scoliopleuroides n. sp.

N. ellíptica Kg. forma elon-

gata...

PleurosigmaSpenceri (Quek)

W. Sm. var. nodiferum

Grun. ... ...

Pleurosigma Kützingi Grun.

Frustulia rhomboides (E)

D. T
Cymbella lanceolata E. var.

longissima Pánt

Lelhely

+ +

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A gyjtött faj neve

C. lanceolata E. v. inflata

Pánt

C. cistula (Hempr.) Kirch.

forma minor V. H. .. ..

Amphora globulosa Schum.
var. perpusilla Grun. ...

Gomphonema acuminatum
E. var. trigonocephalum

Grun ...

G. acuminatum E. var. la-

ticeps Grun. .. ...

G. intricatum Kg. .. ... ...

G. tenelluni Kg
G. olivaceum (Lyngb.) Kg.

Achnanthes exigua Grun...

Lelhely

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

* A táblázatos kimutatás adatai három helyre vonatkoznak : a forrás, a tó és a

patak közötti deszkacsatorna meg a tó lefolyó patakára (1. 15. rajz).
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B) Pseudorhaphideae.

19

20
21

22
23

24
25
26
27

28

29

30

A talált faj neve

Lelhely

ci
u. I

Nitzschia denticula Grun...

N. tabellaria Grun. . ... ...

N. sinuata (W. Sm.) Grun.

N. armoricana (Kg.) Grun.

N. vcrmicularis (Kg.)

Hantzsch. . ... ... ... ...

N. fonticola Grun... ... ...

N. communis Rbh
Denticula tenuis Kg. ... ...

D. tenuis Kg. var. inflata

Grun ... ... —
D. tenuis Kg. var. frigida

Grun... ... ... ...

Suriraya ovális Bréb. var.

minutu V. H. ...

Cymatopleura budensis

n. sp. ... ...

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

31

32

33
34

35
36
37

38
39

A talált faj neve

C. solea (Bréb.) W. Sm.
var. apiculata Grun.. ...

Meridion circulare (Grev.)

Ag - - -
Fragilaria parasitica Grun.

F. parasitica Grun. var. sub-

constricta Grun.. ... ..

F. Balatonis Pánt

F. Istvúnffii Pánt. ..

F. Istvánffii Fant. n. var. ca-

pitata

F. hungarica Pánt

Epithemia gibberula (E)

Kunze var. producta Grun.

Lelhely

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

CJ Cryplorhaphideae.
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Összes vizsgálataimnál, melyeket friss anyagon végeztem., sohasem talál-

tam tiszta Cymatopleura-kdX, mindig tele voltak apró göröngyökkel, humusz-

szemecskékkel és homokrészletekkel, úgy hogy meg sem lehetett különböztetni a

környez iszaptól. Emez idegen anyagok szemecskéi mindenkor a minden oldal-

ról jól kifejldött nyálkába voltak ágyazva, és nem lehetetlen, hogy a Cymato-

pJeura-k táplálkozásánál is szerepeltek. Ebbl az tnik ki, hogy a Cymaio-

pleura-k a saprophytismus felé hajlanak, mit igazolni látszik még az a körül-

mény is, hogy Karsten újabban ivartalan auxospora-képzdést észlelt a Cymato-

pleura-n, holott azok eredetileg ivaros úton létesítették auxospora ikat (Pfitzer).

A saprophytismus tehát már az auxospora-képzdést is módosította volna.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

Gyrffy István: Megjegyzések a Polytrichum ohioense

és P. decipiens faji önállóságának ismeretéhez.*

(2 eredeti rajzzal.)

A lombosmohák két érdekes tagjáról, a Polytrichum ohioense Ren. et

Card. és Polytr. decipiens LiMPR.-rl a bryologia jelenlegi álláspontja szerint

nem a legvilágosabb képünk van. Kétséges lehet még mindig többek eltt,

hogy e két moha egy és ugyanaz, vagy két különböz fajjal van-e dolgunk.

A dolog érdekessége megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk e kér-

déssel, és amennyire lehet, tisztázzuk a meglehetsen, sokszor éppen ellentétes

és zavaros nézeteket.

Mieltt tárgyalásomba kezdenék, a hála és a köszönet adóját rovom

le dr. Richter Aladár, kolozsvári egyetemi tanár úrnak, hogy a vezetése alatt

álló intézet gyjteményében lev példákat rendelkezésemre bocsátotta, és azokon

még régebben (1904. június) vizsgálatokat ejthettem meg; köszönettel és hálá-

val tartozom dr. Filarszky Nándor úrnak is, a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályigazgatójának, aki lekötelez szí^'ességgel bocsátotta rendel-

kezésemre a vezetése alatt álló intézet könyvtárának a szakirodalmából azokat

a mveket, amelyekre szükségem volt.

« »

A Polytrichum ohioense-t F. Renauld ésJ. Cardot írták le** 1885ben
;

a Polytr. decipiens-i pedig Limpricht 1890-ben;*** késbb Limpricht
a Polytrichum decipiens-i és Polytr. ohioimse-i ugyanazon fajnak ismeri el és

kijelenti, hogy a Polytr. ohioense-t illeti meg az elsbbség.^

* Elterjesztette Szurák János a növénytani szakosztálynak 1906. évi

április 25-ikén tartott ülésén.

** Notice sur quelques Mousses de l'Amérique du Nord. — Revuc Bryologique.

1885. Nr. 1. pp. 11—12.
**" 68. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterlándische Kultur. 1890.

II. p. 93.

t Die Laubmoose Deutschl., Oesterr. u. d. Schweiz. Leipzig 1895. II. Bd. p. 853.
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Ugyancsak L i m p r i c h t idézett mvében késbb* azt olvashatjuk,

hogy L i n d b e r g fii. vizsgálatai szerint** a Polytr. ohioense és Polytr.

decipiens fajilag különböznek egymástól ; a Polytr. ohioense elterjedési köre

csak Észak-Amerikára szorítkozik.

A csak nemrégiben megjelent G. Roth mve*** az elsbbséget egészen

mellzve, a Polytr. ohioense-t egyenesen társnév gyanánt veszi a Polytr. deci.

piens név alá.

Itt azonban két különböz, — bár sokban hasonló — fajról van szó
;

különbözségük pontosan kitnik a leírásokból is.

Nézzük e mohák leírásából a kiemelked megkülönböztet jellegeket,

és pedig a minden félremagyarázhatás lehetsége elkerülése végett az illet

névszerzk leírását szórói-szóra idézem.

Egyik nagyon lényeges megkülönböztet jellemvonás, melynek alapján

a többi Polytrichumtól felismerhet a Polytr. ohioense, a levéllemezbl föl-

emelked lamella-kt »tet-sejtje« +t alakja.

Renauld és Cardot jellemznek mondják a Polytr. ohioense-re a

következket : »A levél közepén, hosszában 40—50 lamella van, melyeknek mind-

egyike 5—7 sejtemeletbl van alkotva ; a »tetsejt«-ek keresztben kiszélesedk,

szélességük általában kétszer akkora, mint magasságuk, gyengén kidomborodók,

néha majdnem laposak« etc.t+t Hozzátehetjük még, hogy a »tetsejt«-ek er-

sen vastagodott sejtfalúak (21. rajz 1.). Nagyon lényeges ismertetjele, hogy

a 4—5 cm hosszú toknyél alul vereses, felül halvány-sárga szín § tokja

egyenletes vastag, fölfelé össze nem szkül, négyszögletes, a kiálló 4 borda

miatt ; a nyaki rész meg nem különböztethet. §§

Még legközelebbrl rokon a Polytr. formosiim és Polytr. gracile-vel.,

különösebben a Polytr. formos tim-m&l ; de a kettnek lamella-»tetsejt«-je

nagyon eltér, mert a Polytr. formosum lamella-tetsejtjei magasabbak, mint

szélesek, oválisak és fölfelé kissé elkeskenyedk, de meg sporogonium-án is

határozott kis nyaki részt (coUum-ot) láthatunk. §§§

A Polytrichuni decipiens f megkülönböztet jellegét szintén a lamella-k

»tetsejt«-jein kell keresnünk; ezek ugyanis szintén szélesebbek, mint a lamella

* Laubmoose etc. III. Bd. p. 800.

** Botanisches Centralblatt XXI. Jahrg. Nr. 50. 1900. pp. 337-338.
*** Die europáischen Laubmoose II. Bd. p. 261.

t ^ a növénynek áthasonító szövete.

fi" Ellentétben a »szegélysejtc<-ekkel — így használom és fejezem ki a lamella-k

tetején helyet foglaló sejteket ; »szegelysejtek«-nek nevezem a lamina szélén lev

sejteket.

ttt sLamelles au nombre de 40 á 50 vers le milieu de la longueur de la dilatées

transversalement, leur largeur atteignant en général le double de leur hauteur, trés-

légérement, convexes parfois presque planes . . .« Revue Bryologique 1885. p. 12.

§ »Pédicelle long de 4 á 5 centimétres, rougeátre á la base, plus pále au

sommet« u. ott p. 12.

§§ »Capsule horizontale aprés la sporose, longue de 5 millimétres environ, large

de 2 a 2V2, tetragone, á angles saillants, non rétrécie vers l'orifice, atténuée á la base,

sans col distinct« u. ott p. 12.

§§§ Revue Bryologique 1. c. p. 12.
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többi sejtje, fölfelé mindinkább kiszélesedk, de soliase kidomborodíSk, hanem

lecsapottak, vagy gyengén kicsípett tetejek,* szintén ersen vastagodott sejt-

falúak (21. rajz 2., 22. rajz).

E »tetsejt«-ek közötti különbségeket H. Lindberg** is közli röviden,

részben rajzzal, részben vázlattal világítja meg a P. ohioense*** és P. decipiens-re ^

vonatkozólag ; fölemlíti még a háti oldalon elhelyezett sejtek alakbeli különbségét.'^^

A tok és toknyél ugyanolyan alkotású ,
*"f'"í' mint a P. ohioénse-n volt.

21. rajz. 1. Polytrichum ohioense levél-keresztmetszete; a lamella-k »tetsejt«-je kidom-

borodó ; a fonák fell ersebben fejldött stereoma fölött a plazmatartalommal telt

vezetparenchyraa sejtjei közé ékeldik néhány középponti sejt (pontokkal raj-

zoltam) ; a levél színe felé a körösen meg nem, de collenchyma san vastagodott

háncssejtek láthatók. 2. Polytrichum decipiens levél-keresztmetszete; a lamella »tet-

sejt«-jei kicsípettek.

Mindakettnél jellemz még az is, hogy a leveleknek a széle nem hajlik

vissza befelé, hanem fölfelé, egyenesen áll.

* »Randzellen im Querschnitt nach oben verbreitert, gestutzt bis schwach aus-

gerandet, nicht papillös« — Limpricht 1. c. II. Bd. p. G18.
** On somé species of Polytrichum. By H a r a 1 d L i n d b e r g, Helsingfors.

Mit 1 Tafel.

*** H. Lindberg 1. c. Taf. IV. Fig. la, 2a, 3a.

t H. Lindberg 1. c. Taf. I\^. Fig. 4a, 5a, 7a.

tt A Polytrichum ohioense-né\ : »Dorso folii cellulae pro maxima parte longitudi-

naliter dispositae sunt« (1. c. pp. 336— 337, Taf. IV. P'ig. le) ; a P. decipiens-né\ :

Dorso folii cellulae pro maxima parte transversaliter dispositae sunt« (1. c. p. 337,

Taf IV. Fig. 4c).

ttt Limpricht 1. c. IL Bd. pp. 618-619.
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A szerzk leírása világos, tiszta és olyan, a melyet összetévesztenünk

nem lehet; különösen a lamella »tetsejt«-jeire vonatkozó leírások lényeges meg-

különböztet jellegül szolgálnak, és ezek alapján szó sem lehet arról, hogy a

P. ohioense és a P. decipiens egy és ugyanaz volna.

A szerzk anatómiai különbséget a lamella »tetsejt«-jein találtak, de

vizsgálataim alapján még nagyon lényeges, és nagy különbségeket említek

tárgyalásom folyamán, amelyek még jobban megkülönböztethetvé teszik e

két fajt.

Jellemz különbség mlíthet a lemez szélét illetleg a Polylr. ohioense

és Polytr. decipiens között; t. i. míg a Polylr. ohioense levéllemezének a

fölfelé álló — lamella- kkal meg nem rakott — széle alacsony (21. rajz 1.)

és olyan, mely a lamella-k fölé nem nyúlik, addig a Polylr. decipiens levele

lemezének a széle mindig túlér a lamellákon (21. rajz 2., 22. rajz), azok fölé

emelkedik.
*

22. rajz. Polytrichitm decipiens levél-keresztmetszet, közel a csúcshoz; a levél fonákán

kifejldött »fogakkal<!:.

A »tetsejt«-ek jellemz alakja mellett ez is egyik különbség, melyrl

említést egyik munkában sem találunk.

Tetemes különbség van a levelek vezetnyalábjának a szerkezetében

;

errl említést szintén nem találunk az irodalomban.

Ha a levelek középs részébl készítünk keresztmetszetet, különb-

séget találunk a levéllemez széle felé ama területen, amelyen még lamella-k

vannak. T. i. mig a P. decipiens levelén lev lamella-k fokozatosan mind-

inkább alacsonyabbakká válnak, fokozatosan eltörpülnek, ama sejtek alatt,

amelyeken ülnek és a fonák felé es legküls sejtréteg fölött, a levél

szélétl már jó távolságban nem látunk háncs-köteget beékeldni (21. rajz 2.);

a levéllemeznek ez a része csak kétréteg. Ellenben a P. ohioense-n (21. rajz 1.)

a lamella-k alapi sejtje és a fonákon lev felbrsejtek közé közel egész a

levéllemez széléhez még mindig találunk háncsköteget beékelve.

E különbség bár feltn a levél középs részébl készített kereszt-

metszeten, de általánosítanunk mégsem lehet, mert pl, ha a P. decipiens leve-

* H. Lindberg vázlatán (Taf. IV. Fíg, Id, 4d) e különbség látható ugyan,

de megemlítést nem tesz róla a szövegben.
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lének fels részébl, közel a csúcshoz* készítünk keresztmetszetet (22. rajz),

akkor itt már a háncs-köteg beékeldési módozata olyan, mint amilyen a

P. okioénse levelén volt.

Lényeges különbséget találtam a levélerek keresztmetszetén, t. i. más

szöveti eloszlást látunk egyiken, mint a másikon.

A P. decipiens levélerének szerkezete a következ :

A levél színén és fonákán lév ** brsejtek alatt többsoros stereoma-

köteget láthatunk ; a levél morfológiailag vett fonákán e stereoma-köteg

ers fejlettség, 2—4^5-soros, alkotó-elemei valódi háncssejtek*** sok-

szegletek, elfásodott vastag sejtfalúak. A levél színén lév háncsköteg már

nem annyira ersen fejlett, 2—3-rétegü. E két stereoma-köteg között látjuk

a két réteget alkotó vezet-paranchy ma-sejteket + és a középponti sejteket

(Centralzellen) i"'' olyanformán, hogy a stereoma-kötegekkel a összezsugorodott

plazmatartalommal telt vezet-parenchyma'í'+'f" érintkezik és közbe zárják az

egyesével vagy kettesével kifejldött, vízvezetésre szolgáló § középponti sej-

teket. E vezet-parenchymának sejtjei vezetik a plasztikus anyagokat. §§

A P. ohioense levél keresztmetszetén (21. rajz 1.) a következket láthatjuk.

Sokszeglet, csekély üreg háncssejtekbl alkotott stereoma-t ersebben kifejldve

csakis a levél fonákán látunk, amely még emellett is gyengébb fejlettség

köteget alkot, mint a min a P. decipiens-é. A levél színe felé es felbr

alatt hullámosan ide oda hajlongó, legtöbbnyire vékonyfalú, plazmamaradványt

sohase tartalmazó sejtekbl álló 1—2 réteget alkotó sejtcsoportot látunk,

amely alatt a vezet-parenchymának, plazmolizált tartalmú sejtjei talál-

hatók. E vezet-parenchyma-sejtek között találjuk a középponti sejteket, amelyek

inkább csak egyesével, elvétve jutnak kifejldésre (21. rajz 1. ábráján a feltnség

kedvéért pontokkal raktam teli e középponti sejteket). A levél színén

lev hullámosan görbült sejtfalú sejtcsoport alkotói legtöbbször vékonyan

maradnak, csak egynehány vastagodik meg közülök körkörösen ; ezek tehát

semmi egj'ebek, mint vékonyfalú háncssejtek. Sokszor egy se vastagszik meg

közülök, úgy hogy majdnem abba a tévedésbe ejthetne, hogy talán a közép-

ponti sejtek külön köteggé csoportosult sejtjei volnának ezek. Pontosabb

megfigyelés után azonban nevezetes jelenséget láthatunk, mely amellett

bizonyít, hogy ezek csakugyan háncssejtek, ha sejtfaluk vékonyan is maradt.

* Hogy a metszetet csakugyan arról a pontról kaptuk, meggyz bennünket az

a lényeges ismertet jel, hogy a levél fonákán tetemes kidudorodásokat látunk.

(Limpricht 1. c. H. Bnd, p. 618).
** Moosstudien. Dr. P. G. Lorentz: Studien über Bau und Entwicklungs-

geschichte der Laubmoose. Leipzig, 1864. p. 19.

*** Dr. G. Haberlandt: Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Laub-

moose. Sep.-Abdr. a. Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botanik. Bnd XII, H. 3. p. 360.

t Haberlandt 1. c. pp. 402—404.

tt Dr. P. G. Lorentz: Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der

Laubmoose. Abdr. a. d. Jahrb. f. wiss. Bot. VI. 1867. pp, 18, 34.

ttt = Leitparenchym.

§ Haberlandt 1. c. p. 403.

§§ C. Haberlandt 1. c. pp. 402—406.
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Ez a jelenség pedig az, hogy ahol a sejtek egymással találkoznak, szögleteik

collenchyma-szeren megvastagodnak. A fiatal háncssejtek fejldési menetére,

tudjuk, éppen ez a jelenség jellemz,* — tehát ha egy sejt sem vasta-

godik meg körkörösen közülök, ez egymagában is határozottan bizonyítja

mínemségüket.

Röviden a következkben foglalom össze a megállapított különbségeket.

Polylrichtim

ohioense

A lamella-knak fölfelé szélesed,

kétszer olyan széles, mint magas és meg-

vastagodott »tetsejt«-je kidomborodó.

A levéllemez fölfelé álló (be nem

görbül !) széle nem ér túl a lamella-

kon, azoknál alacsonyabb.

A levél erében a fonák fell kifej-

ldött háncsköteg végig kinyúlik, majd-

nem az utolsó lamella-ig.

Kifejldött nyalábnál a levél színe

felé es háncsköteg alig fejldött ki,

csak néhány sejt vastagodik meg

körkörösen, a többi csak a szögle-

teken jelenkez ú. n. collenchyma-

szer megvastagodást mutat mindvégig,

egyebütt vékonyan marad. Ersebben

fejldött stereoma csakis a fonákon van.

decipiens

A lamella-knak fölfelé szélesed, két-

szer olyan széles, mint magas, vastag

sejtfalú » tetsejt «-je behorpadt, kicsí-

pett, sohase kidomborodó.

A levéllemez fölfelé álló (be nem

görbül) széle túl ér a lamella-kon,

magasabb azoknál.

A levélerében a fonák fell kifejl-

dött háncsköteg a lamella-kkal meg

nem rakott levélszéltl nagy távolság-

ban elmarad, és e helyen csak a két-

réteg levéllemez látható.

Stereoma-köteg úgy a levél színén,

mint a levél fonákán ersen fejldött.

A »tetsejt«-ek alakja is olyan lényeges megkülönböztetés, hogy

azonosítani nem lehet e két fajt, ahogy ezt el is ismeri több szerz;** hozzá-

véve még a most tárgyalt különbségeket, kétségtelen mindakettnek a faji

önállósága.

A P. ohioense az Újvilágra, a P. decipiens pedig az Ovilágra szorít-

kozik földrajzi elterjedését illetleg.

Az Európában több helyrl ismeretes*** P. decipiens hazánkban is el-

fordul ; ismeretes lelhelyei : Bedháza és Pop-Iván. "í"

* Haberlandt: Entwicklungsgeschichte des mechanischen Systems. Leipzig

1878. pp. 51—52.
** Die natürlichen Pflanzenfamilien, I. Teil, 3. Abt. p. 695.

"** Limpricht 1. c. III. Bnd, pp. 800—1.

t Wolcsánszkj' J. Adatok Magyarország lombos mohainak ismeretéhez.

—

Növénytani Közlemények IV. (1905) évf. 1. f. p. 31 (meghatározta Péterfi M.).



92 . GYÓRFFY ISTVÁN

P. ohioense t gyjtött volt hazánkban J. Roll több helyen, de ezek

P. decipiensek voltak valószínleg; gyjtötte az erdélyi részekben a »Besineu«

(1950 m) tetején nedves sziklán (Szebeni havasok)* és a Magas-Tátrában

a Zöld-tó és Öt-tó környékén.**

Péter fi Márton: Adatok az Oligotrichum incurvum
anatómiájához/**

(7 eredeti rajzzal.)

A Polytrichum-félék,"^ ahová az Oligotrichum'^^ génusz is tartozik, köz-

tudomás szerint a lombosmohák ama családja, mely a szerkezetileg legfej-

lettebb alakokat foglalja magában.

A többi családba tartozó lombosmoháknál ugyanis a szárban a nyaláb

vagy egyáltalában hiányzik, {Hedwigia, Hypniini-íajok, Sphagnum stb.) vagy

homogén- és így felette egyszer szerkezet (Dicramtm, Mniitni, Philonotis

stb.) E homogén szerkezet nyalábok, miként azt H a b e r-1 a n d t^tt kimu-

tatta, csupán csak vizet vezetnek, plasztikus anyagokat azonban nem. Ezekkel

szemben a Polytrichum-íéXék szárának és toknyelének a nyalábja már jóval

fejlettebb. A Haberlandt§ vizsgálta Caiharinaea- (Atrichum-), Fogonatnm-,

Polytrichum- és Z)a;ysoH/a-fajoknál már olyan nyalábokra akadunk, melyek-

nél úgy a vizet, mint a plasztikus anyagokat vezet részek — habár elemeik

még felette egyszerek is — jól és biztosan felismerhetk. Haberlandt
alapvet vizsgálatai a föntebb említett génuszok csak néhány (5) fajára vonat-

koznak ugyan, de Limpricht§^ mvébl tudjuk, hogy e génuszok többi

* Dr. J. Roll: Beitráge zur Moosílora der Transsilvanischen Alpen. — Hed-

wigia Bnd, XLII. 1903. p. 301.
** Dr. J. Roll: Beitráge zur Laubmoos- und Torfnioosflora der Hohen-Tátra.

Hedwigia XLIII. Bnd, p. 135.
*** Elterjesztette Jávor ka Sándor a növénytani szakosztálynak 1906. évi

márczius 14-ikén tartott ülésén.

t Brotherus (Engl.-Pr. Nat. Pnanzenfam. I. Teil, 3. Abt. 698. 1.) a Daw-
sonia génuszt kiszakítja a PolytrichaceaecsaXkáhóX. A Dawsonia-k nemcsak peristomiumuk

alkotása és minémsége, hanem nyalábjaik szerkezete révén is elütnek a többi

Polytrichum-íélétl, és így bár közel rokonok azokkal, természetszerleg mégis külön

családot képeznek.

tt Az Oligotrichum Lam. et de Cand. génusznak Brotherus (i. h. 673 1.)

szerint 10, Roth (Die europ. Laubm. Bd. 11. 252. 1.) szerint pedig mintegy 16 faja

ismeretes, melyek közül Európa területén csak egyetlenegy alig változó faj, az alhavasi

és havasi tájak árnyékos, nedvesebb gyéren füves vagy kopár helyein nálunk is gya-

kori Oligotr. incurvum (Huds.) Lindb., (Bryum incurv. Huds. 1778= Catharinaea hercynica

Ehrh. 1787.) fordul el.

ttt Haberlandt: Beitráge zur Anat. u. Physiol. d. Laubm. (Pringsh. Jahrb.

Bd. XVII. Heft 3.) 379—380. és 485. 11.

§ i. m. 392. s köv. 11.

§§ Limpricht: Die Laubmoose (Rabenh. Krypt fi. ed, 2. Bd. IV.) II. Abt.

587. s köv. 11.
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fajai is többé-kevésbé hasonló szerkezet — Limpricht terminológiájával

élve — polylrichoid nyalíbúak. Ilyen nyalábok vannak Brotherus* szerint a

Bartramiopsis-, LyeJlia-, DendroUgotrichum-, Polytrichadelphus- és Racelopus-

fajok, tehát az összes Európán kívüli Polylrichnm-fé\ék szárában is.

A nyalábok szerkezetének fejlettebb volta ilyenformán az egész családra

jellemznek látszik.

Annál meglepbb és feltnbb, hogy Limpricht** szerint a Cathari-

naea tenella, C. crispa, Oligolrichiim inciirvum, Psilopihim laevigatttm,

Pogonatum nanuin, P. aloides (ideértve mint változatot a L impricht-nél

fajként szerepl P. Briosianum-ot is) szárai homogén nyalábúak s így

a család többi tagjaitól e tekintetben élesen elütnek. Emez adatok közül

C

'CP'

Ím
DoQOpC

23. rajz. 24. rajz.

23. rajz. Az Oligotrichum incurvum szára keresztmetszetének részlete, h hadroma,

Z leptoma, k kéreg.

24. rajz. Az Oligotrichum incurvum nyalábja keresztmetszetének részlete.

h hadroma, l leptoma.

a Pogonatum alo ides-ve yonatkozó, Haberlandt említett vizsgálatai után***

magától elesik, a többi pedig még szigorü vizsgálatra szorul, daczára annak,

hogy az újabb nagyobb bryologiai munkák ^ is átveszik.

Czéiul tzvén ki magamnak különösen a hazánkban is elforduló

Polylrichumíélék anatómiájának tanulmányozását, önkéntelenül is elször

e kivételek ragadták meg érdekldésemet és els sorban is a czímben jelzett

fajt vizgáltam meg.

* Brotherus in Engler-Pr. Nat. Pilanzenfam. I. Teil, 3. Abt. 677, 679, 681

és 684. 11.

**
i. m. 598—599, 602, 605 és 608. 11.

***
i. m. 392. 1.

t Roth: Die europ. Laubm. Bd. II. (1905) és Brotherus i. h. 673, 676. 11.
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Ászár nyalábja.

A szár keresztmetszetén els sorban is a tengelyi nyaláb tnik fel, nemcsak

a nyalábot alkotó sejtek alakja, hanem azoknak színezése révén is. A nyaláb

középponti részének, a hadroma-nak sejtjei többnyire csoportokban vannak.

A csoportokat rendszerint 2, elég gyakran 3, st néha több sejt (4—5)

is alkotja (23, és 24. rajz h), melyek — ha a csoportok 3 vagy több

sejtbl állanak — kissé görbe sorba helyezkedvék el. Nem ritka a magános-

nak látszó sejt sem. Ugy a magános sejtek, mint a csoportok körít falai

ersen vastagok, vörösbarna színek, ellentétben a csoportok egyes sejtjeit

egymástól elválasztó nagyon vékony és mindenkor színtelen falakkal. A hadroma

sejtjei prosenchymásak, hosszabbak, mindakét végükön kihegyezettek. A
sejteknek ezen alkotása hosszanti metszeten (25.

rajz h) tüstént szembeötlik. A falak közül a ha-

rántfalak kivétel nélkül mindig nagyon vékonyak,

egyenletesek, színtelenek, és ezek azok, melyek a

hadroma keresztmetszetén a sejtcsoportok egyes

sejtjeit egymástól elválasztják. Különösen feltnik

ez a két sejtbl álló csoportokon. Az oldalfalak

már más alkotásnak. Legtöbbször jelentékenyen

meg vannak vastagodva. E vastagodás a falak kö-

zepe táján van meg leginkább, a végek felé a fa-

lak egyenletesen és lassan vékonyodók, halavá-

nyabb színek, mint egyebütt, vagy éppen szín-

telenek is.

A hadroma sejtjei vastagodásának, mely

mintegy elképe a magasabb rangú növények

nyalábjaiban elforduló tracheid-ok vastagodásá-

nak, a szerepe ketts. A meg nem vastagodott

sejtfalrészek a víznek oldalra való vezetése szol-

gálatában állanak, míg ellenben a vastag fal-

részek feladata mechanikai, ami onnan is ki-

tnik, hogy a i)7fsoM/a- féléknél, melyeknek hadro-

masejtjei mindenütt vékonyfalúak, e vastagodást külön mechanikai szövet

helyettesíti.**

A hadroma egész kiterjedésében homogén, sejtjei mindenütt egyformák,

úgy hogy az O 1 1 m an n s-tól*** és H ab er lan d-tól+ némely Polytriclmm-

fajon észlelt körít részt megkülönböztetni, fölismerni nem lehet.

25. rajz. Az Oligotrichum

incurvuin nyalábja hosszanti

metszetének részlete ; h ha-

droma, l leptoma
; p szár-

parenchyma.

* A szár egyéb rendszereinek szövettani szerkezete a Polytrichum-íé\ékné\ a

típusostól csak alig, vagy éppen nem térvén el, az azokra való kitérést fölöslegesnek

tartom.
**

I. m. 401. old1. III. 1U1. uiu.

*** Oltmanns: Über die Wasserbewegung in der Moospfl. 1884. 34. 1.

t I. m. 394. 1.
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26. rajz. Az üligotrichiun in-

curvum szára keresztmetszének

vázlata ; Ji hadroma, l leptoma,

/; szárkéreg.

Elemei számát és fejlettségét tekintve, a hadroma a szár fels végétl

lefelé menve, fokozatosan gyengül, A szár fels végén a szársugár ^ji—^jh-ii

teszi ki (26. ábra h), lejebb azonban folyton fogyatkozik, úgy hogy bizonyos

határon már csak néhány sejtre szorítkozik,

melyek között csak ritka esetben akadhatni a

kereszmetszeteken olyan jellegzetes és feltn
sejtcsoportokra.

A hadroma-t hengerpalást módjára veszi

körül a leptoma (23. rajz /). Ennek sejtjei

nemcsak élettani feladat, de alkotás és színezés

tekintetében is nagyon elütnek a hadronia sejt-

jeitl.

A míg ugyanis a hadroma sejtjei kereszt-

metszetben kerekdedek, és mint említve volt,

vastagfalúak, addig a leptoma sejtjei (24. rajz /)

sugárirányban kissé lapított négy- vagy sokszögíjek, és csak a legritkább eset-

ben kerekdedek. Hosszanti metszetben a szervi tengely irányában meg-

nyúltak, négyszögek, kisebb nagyobb fokban ferde vagy vízirányos, mindig

színtelen választófalakkal, melyek kissé vékonyabbak, mint

az egyenletesen vastag oldalfalak. -i ^. ^

A hadroma sejtjeivel szemben a leptoma sejtjei általá-

ban vékonyfalúaknak mondhatók. Az oldalfalak szintén vereses-

barnák, de jóval sötétebbek, mint a hadroma-sejtek falai.

A hadroma sejtjei üresek, holtak ; a leptomaé keményít-

és fehérjetartalmúak, a mi úgy friss, mint szárított növények-

nél kémlelszerek alkalmazása nélkül is könnyen észlelhet.

Miként a hadroma, úgy a leptoma is meglehets homo-

gén. A Haberlandt* leírta és bizonyos Calharinaea- és

Polytrichum-ÍBLÍok nyalábjainak leptomajá-ban elforduló, rosta-

cselemekre emlékeztet sejteket nem találhatni, legalább

nem olyan feltn és kifejezett alakban, mint azt H a b e r-

1 a n d t leírta. Ezzel szemben azonban bizonyos, hogy a lep-

toma, végeiken kissé elszélesed, vagy az elszélesedésre haj-

lamot mutató sejtjei már észrevehet közeledést mutatnak a

szitacsövek elemeivé való átalakuláshoz. Erre utalnak a ha-

rántfalakra függeszked plazmatömlk is, melyek a szomszédos

sejteknél a választófalon át összefüggeni látszanak.

A loptoma-nak hadroma-t körít legbels, vagy néha más

rétege is helyenként inkább prosenchymás sejt. E meglehets

ferde választófalú sejtek homályosan emlékeztetnek a kambiform-

sejtekre, habár a hasonlóság csak távoli is.

A leptoma rendszerint 4 (3—5)-réteg, erssége a szársugár V*— V^-ét

teszi (26. rajz /). A szár alsóbb részeiben a hadroma-val lépést tartva, fogyatkozik.

27. rajz.

Olis'oirichuin

incurvum.

A nyaláb ter-

jedése a szár-

ban ;
í' nyaláb,

k kéreg.

* I. m. 396—397. 11.
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A vázoltak a kétlaki Oligotrichnfn incurvitni nivarú egyéneire vonat-

koznak. A hímivarú növények szárában a nyaláb egészen hasonló szer-

kezet, csakhogy a hadroma-sejtek falai aránylag vékonyabbak, maga a

hadroma pedig kisebb kiterjedés, gyengébb. E körülményekkel kapcsolatos

a leptoma gyengébb volta is, úgy kiterjedését, mint fejlettségét illetleg.

Megemlítem, mint mindenesetre csak esetleges körülményt, hogy a

hadroma sejtjeinek falai a o^ -növények szára táplált részében, tehát az anthe-

ridum-ok régiójában rendszerint színtelenek. A $ -növényeknél ez ritkán for-

dul el.

A mi a nyalábnak a szár hosszában való terjedését illeti, az ilyen

szövettani szerkezettel csupán a szár földfeletti részének fels 1/2—Va-ában fordul

el (29. rajz). E tekintetben mindakét ivarú növén}'^ szára azonosan viselkedik.

28. rajz. 29. rajz.

28. rajz. Az Oligotrichum incurvmn toknyele nyalábjának keresztmetszete; h hadroma,

l leptoma, p p' parenchyma, It levegtér.

29. rajz. Részlet az Oligotrichum incurvum toknyélbeli nyalábjának keresztmetsze-

tébl ; h hadroma, / leptoma, /' parenchyma.

A toknyél nyalábja.

A toknyél szerkezetét L i m p r i c h t* elég részletesen írja le, a nyalábra

vonatkozó adatai azonban némileg kiegészítésre szorulnak.

A toknyél nyalábja (27. rajz) nagyjában, ami a szövettani szerkezetet

illeti, azonos a száréval. A középponti hadroma (28. rajz li) sejtjei azonban

sokkal vékonyabb falúak és színtelenek. Az oldalfalak egyenletesek, nincsenek

megvastagodva ; a harántfalak sem olyan vékonyak, és így keresztmetszeteken

az annyira jellemz sejtcsoportok sem láthatók.

A kevésszámú sejtbl álló hadroma-t az egy, helyenként kétréteg leptoma

veszi körül (28. rajz, /). Ennek sejtjei keresztmetszetben sokszor alig, leg-

följebb tágasabb üregükkel, hossz-metszetben azonban — parenchymás voltuk

révén — jól tnnek fel.

* I. m. 601. 1.
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A toknyél nyalábjának hadroma-ja és leptoma-ja a legnagyobb fokban

homogén.

A láthatóan elég egyszer nyalábot 1—2 rétegnyi tágas és színtelen

sejtü parenchyma köríti. Erre a levegtér, majd ismét parenchyma és leg-

kívül a veresbarna stereom-a következik.

A föntebbiekbl nyilvánvaló hogy az OUgotrichum incurvum szárában

és toknyelében tengelyi helyzet konczentriktis és perileptomás nyaláb van,

mely szövettani szerkezete szerint egészen egyezik pl. a Pogottatum aloides*

nyalábjával.

A Polytrichum-íélék vezetrendszere a nyaláb legegyszerbb típusát**

tárja elénk. Az Oligotr. incurvum és az e tekintetben hozzá hasonló fajok

edénynyalábjai még ezek között is a legkezdetlegesebbek közé tartoznak.***

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Alföldi Flatt Károly : Baithini Pinax rediviniis sive Clavis ad Pinacent

Theatri Botanici.

Pars I. BauhinianoLinneana ; Bauhin arczképével. Pars II. Linneano-

Bauhiniana ; Linné arczképével. Nem régen elhunyt tagtársunk fenti czím

alatt terjedelmes kéziratot küldött volt be annak idejében a M. T. Akadémiá-

hoz kiadás végett. A nagy szorgalomról és tudásról tanúskodó munka kiadása,

részben nagyon specziális természeténél fogva nem volt lehetséges. Most az

Akadémia Ill-ik osztálya a kéziratot megvette és az Akadémia könyvtárának

adta át, ahol tehát az érdekldknek mindenkor hozzáférhet.

Az els kötetben a Bauhin »Pinax«-ában elforduló növényelnevezé-

sek vannak betrendben felsorolva és mindegyikhez a Linné-féle elnevezés van

csatolva ; a második kötet viszont a Linné-féle növényneveket hozza bet-

rendben és adja hozzá a Bauhin használta elnevezéseket.

Bár csak nagyon kevesen lesznek — nemcsak nálunk, de külföldön is —
akik ezt a kéziratot használni fogják, mindamellett érdekesnek tartottuk az

érdekldket az ilyenféle munka létezésére figyelmeztetni. Kl. Gy.

Secale stachyrhyzon Sándor.t A budapesti k. m. tud. egyetemi nö-

vénykert herbáriumának most folyó rendezése, illetleg modern alakban való

* Habar landt: i. m. 392—393. II.

** Haberlandt: i. m. 392. 1.

*** A csupán a meghatározás czéljaira szolgáló durvább szárkeresztmetszeteken,

továbbá a szár alsóbb részeibl való metszeteken, gyengébb nagyítás mellett a nyaláb

mint tökéletlenül határolt homogénnyaláb tnik fel. A szárított példákból készült met-

szeteken, különösen a hadroma sejtjei ersen össze vannak esve, majdnem fölismer-

hetetlenek.

t Bemutatta a szerz a növénytani szakosztálynak 1904. évi május 11-ikén

tartott ülésén.
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fölszerelése közben sok érdekes adat kerül kezembe. .Sok származik ezek közül

a szorgalmas Sándor József kezeibl, aki tudvalevleg S a d 1 e r idejében

élt és akinek gyjteménye »nemcsak nagy buzgalomról, de éles látásról is

tanúskodik« (Borbás). Sándor növényei különösen a növények mellé

adott jegyzetek miatt is figyelemre méltók. Ezek közül szakosztályunkban*

Jávorka Sándor mutatatta be a Vinca minor és V. herbacea állítólagos hibridjét.

Jelen alkalommal Sándor gyjtötte érdekes, bár nem nagyfontosságú példát

mutatok be. Ez egy Secale cereale kalász, melynek szemei kicsiráztak és a

fiatal növénykék még apró kalászkákat is fejlesztettek. A lelkiismeretes Sándor
ezt a jelenséget nemcsak hogy leírja a szárított növény mellé adott jegyzetben,

de az ilyen módon származott és nem rendes fejlettség növényeknek nevet is

adott, elnevezve ezt Secale slachyrhyzon-nak. Kuriózumképpen közlöm a két

jegyzetet, amely szorul szóra a következ :

Triticum stacliyrhyzon SÁNDOR culmis V2 pedalibus tenuibus gracilibus,

foliis linearibus brevibus parvis, spiculae solitariae 1—2 in culmo, calicybus

2-floris (?), glumis coroUinis margine ciliatis brevi-aristatis, radice spicam

caerealem (sic !) referente. Semel inventa in sylvis Budáé. Monstrum Secalis

caerealis.

Secale stachyrhyzon Sándor culmi semipedalis et ultra graciles, fólia

tenuissime linearia spicula in quovis (?) culmo unica subbiflora, glabra, glumis

margine ciliatis arista brevis, radix spica secalis cerealis. Jucunditatis ergo

hunc pulchrum naturae lusum, ubi spica ad terram prostrata, germinavit et

hanc miram plantulam produxit proposui. Inveni in sylvula caedua montis

Schwabenberg (!) prope Budám. Mágocsy-Dietz Sándor.

Érdekes természeti ritkaság.** A budapesti kir. m. tudomány-egye-

temi növénykert a N e u s c h 1 s z-féle részvénytársaságtól 1905. évben

óriási fakorongot kapott ajándékba, amelynek méretei megérdemlik a na-

gyobb körben való ismertetést. Annyival is inkább, mivel kivesz hazai

nevezetességeink közül való százados kocsányos tölgyfáról (Quercus pediincu-

lata Ehrh.^ van szó. A nevezett fakorongot a belovári erdben vágták ; át-

mérje 237—240 cm., ennek megfelelleg a kerülete körülbelül 7'5 m. —
úgy hogy átkarolni csak 4 ember tudná. Sugárirányban 197 évgyr szá-

molható meg rajta, tehát ha évenként egy évgyr képzdését tételezzük fel,

a fa ugyanannyi éves volt, tehát egy 1708. évben kicsírázott makkból ntt

fel, és így 6—7 emberi generáczió korát élte túl. A 35 cm. vastag korong-

nak 11 métermázsa tekintélyes súlya van, és az egész korong ép, semmi

korhadás jele sem mutatkozik rajta ; a repedések, úgy látszik, már a szára-

dás következtében keletkeztek rajta. Ilyen nagyarányú méreteinél fogva az

egyetemi növénykert érdemesnek tartja a korongot gyjteményében megrizni.

TOMEK JÁNOS.

* 1905. évi április 12-ikén.

** Elterjesztette Szabó Zoltán a növénytani szakosztálynak 1906. évi áp-

rilis 25-ikén tartott ülésén.
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Egervidéki népies növénynevek.* Adonis aestivalis L. Menyecskeszem. —
Agrosiemma githago L. Ördögborda. — Ajuga reptans L. Katonapetrezselyem. —
Auchitsa officinalis L. Szopóka. — Aspidiuin Filix inas (L.) Sw. Isten ostora. — Calla

palustris L. Jégvirág. — Capsella Biirsa pastoris (L.) MdNcn. Kanállopóborsika,

kanálka, czigánysóska. — Cheiranthtts Chieri L. Kajtlinka. — Chelidoninm tnajus L.

Czinadoria. — Clematis integrifolia L. Kis árvaleányhaj, kék gyöngyvirág. — Corydalis

snlida (L.) Sm. Kecskeláb. — Dianihus Carihusianornin L. Meszel, vasvirág. —
Datuni Stramoniuiii L. Szúrósdisznó. — Eqiiiseinin arueiise L. Gólyafés. — Ficaria

ranunculoides Rotii. Aranyka, Potrasaláta. — Galanthtis nivalis L. Nyakaszakadt,

Csengvirág, fehér ibolya. — Genista tindoria L. Kutyakapor. — Helleborus pur-

purascens W. et K. Kecskerózsa. — Lepidium Draba L. Kásaf. — Lactuca Scariola

L. Csormó. — Mentha PiiJegium L. Lábmosó. — Malva neglecta Wallr. Istenke

czipóka. — Melittis mellisophylluin L. Kakastaréj. — Papaver dubium L. Viharvirág. —
Plantago major L. Farkasnyelv. — Priinnla officinalis (L.) Kq. Szt. -Péter kulcsa, Szt.-

Györgyike. — Ptilinonaria officinalis L. Csirkevakitó. — Ranuncnlus acer L. Háromka. —
R. Repens L. Hodora saláta. — Rumex Acetosa L. Reken. — Salvia silvestris L.

Darázsszáj. — Salvia anstriaca Jacq. Boczifarka. — Salix Caprea L. Cziczafarka. —
Scilla bifolia L. Kék ibolj'a. — Syringa vulgáris L. Lilász (Felnémeten). Az itt le-

telepedett francziák szókincsébl való. — Taraxacunt officináié L. Pampuka, férfihség,

asszonyhség, hány óra, éjjeli lámpa, dudvás kutyatej, pinpam. — Thlapsi arvense. L.

Vadkatoka. — Thyinns Marscliallianus Wili.d. Majorána. — Urtica dioica L. Csana.

— Viola arvensis Murr. Tátika. — Viola odorata L. Szaszuka. Prodán Gyula.

IRODALMI ISMERTET.
Treitz Péter: A vasborsó. (Földtani Közlöny, 1905. X—Xll-ik füzet.)

A mocsárvas keletkezésérl szóló rövid, 4 oldalra terjed közlemény-

nek van néhány olyan botanikai vonatkozása, melyet e hasábokon sem hagy-

hatunk szó nélkül.

Szerz szerint a szerves anyagok bomlásakor képzdött vasoxydul

sókat tartalmazó szénsavas vízben az ochraccáh (hol o-val, hol 0-val) csa-

ládjába tartozó 5 gombaféleség igen buján tenyészik. Ez az életenergiájához

szükséges meleget a vasoxydulsók oxydácziójából nyeri, melyeket testében

felhalmoz. A viz színén lebegnek, majd vastartalmuk folytán a víz fenekére

szállnak, ahol különféle szerves anyagokat kérgeznek be. A gomba »teste«

elpusztul s csak a vasoxydhydrát marad meg, így j létre a mocsárvasércz,

mely »mindig tartalmaz a gomba testébl ered szerves anyagokat is«.

Mindenekeltt megállapíthatjuk, hogy Ochraceae nev gombacsalád

egyáltalában nincs is. A vázolt életmódból egyszersmind könnyen rájöhetünk

arra is, hogy az úgynevezett vasbaktérittmok forognak szóban ; nevezetesen

a Chlamydothrix (Leptothrix) ochracea nev faj, melyet a szerz, úgy lát-

szik a fajnév végzdése (. . . . cea) folytán családnak gondolt. Ezek a, ma-

gyarul a legjobb esetben is csak hasadó gombáknak, nem pedig pusztán

gombáknak nevezhet baktériumok végzik azt a mveletet, melynek ered-

ménye a mocsárvasércz keletkezése. Gombatestrl, és annak megmaradó

• Elterjesztette Fialowski Lajos a növénytani szakosztálynak 1906. évi

februárius 14-ikén tartott ülésén.
7»
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részeirl nem szólhatunk, mert a valóság az, hogy ezek a szervezetek sajátos

hüvelylyel körülvéve élnek, amelyekben lev él baktériumsejtek siettetik a

szénsavas vasoxydul oxydatióját ; elpusztulásuk után hátramaradó üres hüve-

lyeikbe vas rakódik le.
j^^^^^^,^ (Budapest).

Szakmáry Ferencz : Florisztikai tanulmányok a szabédi m. kir. kísér-

leti telepen. (Erdészeti kísérletek, Vll-ik évf. 115— 122.)

Szerz »a szabédi telep és környékének, tehát a Mezség egyik jel-

lemz vidékének, elképzelhetetlen dús és változatos flórájából« körülbelül 150

fajt sorol el, mint néhány gyjtkirándulás eredményét.

A Mezség flórájának közelebbi ismeretéhez vajmi keveset nyújt ez a

150 majdnem csupa közönséges növény elsorolása, annál kevésbé, mert

munkájában nagyon csekély florisztikai készség és irodalmi ismeret mutatko-

zik. Gyakran csak a génusz nevét közli, zárójelben azzal a szerény megjegy-

zéssel, hogy »meghatározatlan«, vagy »még több megh. faj«. így bánik el

gyakran a legközönségesebb génuszokkal is, mint Phlemn^ Avena, Bromus,

Melampyruni^ Achillea, Senecio, Centamea, Carduns, Crepis, Thalictrum,

Crambe, Ranunciiliis, Thlaspi, Hypericiini, Eiiphorbia, Sedum, Rubiis, Rosa.

Több növényét kétségbe kell vonnunk, mint olyanokat, melyeket Erdélyben

egyáltalában nem is teremnek. így : Ornithogallum (sic !) narbonense L.

(=0. pyramidale L.J, Nepeta nuda L. (=N. pannonica L.), Cyiianchtim

Vincetoxicíim Ant. Trans. (sic !) (^=C laxum Bartl). A Leontodon Taraxaci-n

Lois. (?) valószínleg a Leontodon Taraxacnm-X L. (= Taraxacum officináié

Wigg) érti. A latin növénynevek, névszerzk hibás írására is bven találunk

példákat.

Ez a jegyzék vajmi kevéssé éri el azt a czélt, amelyet a szerz

óhajtott, hogy tudniillik változatosságával fogalmat nyújtson a Mezség külön-

leges növényvilágáról. Simonkai könyvébl azt sokkal pontosabban és hite-

lesebben ismerhetjük meg. Tudományos haszna és czélja az ilynem dolgo-

zatoknak alig van ; hogy pedig a kísérletügy látná valami hasznát, abban

ugyancsak tamáskodnunk kell. Lengyel (Budapest).
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
(Rovatvezet : Kümmehle J. Béla.)

fl^ Hazai irodalom:

Beck von Mannagetta, Dr. Günther Ritter : Ein botanisclier Ausflug aul den

Klek (1182 m.) bei Ogulin. — Egy botanikai kirándulás az (1182 m. magas) Klek-hegyre

Ogulin mellett. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 94—105. old.

Bernátsky Jen dr. : A magyar fehér szappangyökér meghatározása (ábrával).

— Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. XXXVIII. köt. 1906., 19—25. old.

Budai József: Etiin-renet. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 59—61. old.

— — Narancsalma. — Gyümölcskertcsz. XVI. évf. 1906., 77—78. old.

Búza János : Zemplén vármegye természeti viszonyai. — Magyarország vár-

megyéi és városai. Zemplénvármegye. 1906., 1— 13. old.

Szerz röviden a vármegye növényzetérl is megemlékezik.

Csapodi István : A bige-bajusz és a természetrajzi mszók. — Magyar Nyelv.

II. évf. 1906 ,
214-219. old.

Degen Árpád dr. : f Alföldi Flatt Károly (arczképpel). — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1906., 50—62. old.

— — Az Elyna Bellardi (Ali.) C. Koch felfedezése a Magas Tátrában. —
Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 109—113. old.

— — Az Orlaya Daucorlaya Murb. Olaszországban. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. .1906., 138. old.

— — Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. Megjegyzések néhány

keleti növényfajról. XLV. Über Crocus banaticus Gay, Crocus Heuffelianus Herb. und

dessen Var."sccpusiensis Rehm u. Wol. A Crocus banaticus Gay, Crocus Heuffelianus

Herb. és annak var. scepusiensis Rehm et Wol. változatáról. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 113—121. old.

— — SuUa presenza spontanea di un rappresentante de! genere »Sibiraea«

nella Croazia meridionale e nell' Erzegovina (folyt.). — Liburnia. Anno V. 1906.,

49—53. old.

Fábry János : Gömör-Kishont vármegye természeti viszonyai. — Magyarország

vármegyéi és^^városai. Gömör-Kishont vármegye. 1904., 1—24. old.

Szerz röviden ismerteti a vármegye növényzetét.

Gáyer Gyula : A Toxicum-féle sisakvirágok hazánkban. — Magyar Botanikai

Lapok. V. évf. 1906., 122—137. old.

Gombocz Endre : Sopron vármegye növényföldrajza és flórája. Budapest 1906.

177 old. 8*^. — Mathematikai és Természettudományi Közlemények. XXVIII. köt.

1906., 4. sz.

Griger György: Anemone japonica. — A Kert. XII. évf. 1906., 295 — 298. old.

Gyrffy István : Plagiobryum demissum (H. et H.) Lindb. a Tátrában. —
Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 153. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek.
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Hanusz István : Fben, fában. Budapest 1905. Az Athenaeum kiadása.

134. old. 8".

Hegj-i Dezs : A hagymák betegségeirl. — A Kert. XII. évf. 190G., 246—247.

és 276—278. old.

-_ _ A kapor (^betegségeirl). — A Kert. XII. évf. 19ÜG., 308. old.

A dinnye (betegségeirl.) — A Kert. XII. évf. 1906., 177— 178. és

211—212. old.

Istvánífi Gyula dr. : Flore microscopique des Thermes de l'ile Margitsziget.

Budapest 1905. Société d'imprimerie et d'éditions Pallas. Pag. 16. S^.

Korponay Kornél : Téli czitromalma (3 ábrával). — Gyümölcskertész. XVI-

évf. 1906., 135—137. old.

Kövessi Ferencz dr. : A francziaországi erdészeti szakoktatásról (bef.). —
Erdészeti Lapok. XLV. évf. 1906., 394—421. old.

Lendl Adolf dr. : Hova telepítsük a botanikus kertet? — Magyarország. XII.

évf. 1905. 306. sz., 11. old.

Lengyel Géza : Botanikai kirándulás a Cárkura. — Természettudományi Füzetek.

XXIX. évf. 1905., 203-216. old.

Limbacher Frigyes : A szlvessz elgyökereztetése. — Borászati Lapok.

XXXVm. évf. 1906., 204—206. old.

Magyar Gyula : A Rhipsalisokról. — Kertészeti Lapok. XXI. évf. 1906.,

93—96. old.

Az Asparagusokról. — A Kert. XII. évf. 1906., 232—234. old.

Az Eremurusokról. — Kertészeti Lapok. XXI. évf. 1906., 135—137. old.

— — Rubus moluccanus. — Kertészeti Lapok. XXL évf. 1906., 65—67. old.

Mauritz Gyz : Adatok az alsó Gölniczvölgy növényzetének ismeretéhez.

Lúgos, 1905. Virányi János könyvnyomdája. Doctori értekezés. 31. old. 8".

Mágocsy -Dietz Sándor: A kenderrel végzett tenyésztési kisérletek. —
Mathematikai és Természettudományi Értesít. XXIV. köt. 1906., 145—165. old.

Szélnyirta lúczfenyk. — Erdészeti Lapok. XLV. évf. 1906., 209-216. old.

Ortvay Tivadar : Pozsony vármegye természeti viszonyai. — Magyarország

vármegyéi és városai. Pozsony vármeg3'^e. 1905. 1—22. old.

Szerz a vármegye növényzetével is foglalkozik.

Ouint József: A tátrai tavak élete (8 ábrával). — Uránia. VII. évL 1906.

197—203. old.

Roditzky Jen dr. : Angyélika. — Kertészeti Lapok. XXI. évf. 1906., 105—107. o.

Sajó Károly : Az okra-növény. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 97— 100. old.

Schilberszky Károly dr. : A gyümölcsfák rákbetegségérl és mézgafolyásáról.

— Gyümölcskertész. XVL évf. 1906., 140. old.

— — A juharfák leveleinek feketefoltossága. — A Kert. XII. évf. 1906.,

317. old.

— — A szegf-levelek sárgafoltossága. — Kertészeti Lapok. XXI. évf. 1906.,

67—68. old.

— — Cseresnyefák baktérium-betegsége. — Kertészeti Lapok. XXI. évf. 1906.,

70—71. old.

— — Cseresnyefák elhalása baktériumok következtében. — Gyümölcskertész.

XVL évL 1906., 64. old.

Fásnövények korallbetegsége. — A Kert. XIL évf. 1906.,' 252. old.

— — Nevezetesebb ugorka-betegségekrl, — A Kert. Xll, évf. 1906., 178— 180. o.

— — Rózsafajták fogékonysága a Phragmidium subcorticium gombával szemben.

— Kertészeti Lapok. XXI. évL 1906., 67. old.

— — Uj növényalakok keletkezésérl. — Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906.,

78-80.. 104-105. és 122—123. old.

— — Uj rózsafabetegség. — Kertészeti Lapok. X.XI. évL 1906., 67. old.

Uj ugorkabetegscg Angliában. — A Kert. XII. évf. 1906., 172. old.
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Schilberszky Károly dr. : Védekezés a gyümölcsfák varas betegsége ellen.

— A Kert. XII. évf. 1906., 278. old.

Szittyay Géza : A korcsok termékenysége. — A Természet. IX. évf. 1906.,

157—160. old.

Tafner Vidor dr. : A rovarev növények. — A Természet. IX. évf. 1906.,

125—126. old.

Tóth István : A rózsa eredményes szaporítása dugványról. — Kertészeti Lapok.

XXI. évf. 1906., 137— 138. old.

Windisch Rikárd dr. : A formalin hatása különböz búzák csirázóképességére.

— Mezgazdasági Szemle. XXIV. évf. 1906., 79—82. old.

Zahn, Kari Hermann : Beitriige zur Kenntnis der Archhieracien üngarns und

der BalkanUinder. Adatok Magyarország és Balkánfélsziget Archhieraciumjainak is-

meretéhez. — Magyar Botanikai Lapok. V. évf. 1906., 62—94. old.

Zádor Gyula : Az ültetés és a talaj befolyása a gyümölcsfák terméketlenségére.

— Gyümölcskertész. XVI. évf. 1906., 102—104. old.

b) Külföldi irodalom.

Alpers, Ferdinánd : Friedrich Ehrhart. Mitteilungen aus seinem Lében und

seinen Schriften. Leipzig 1905. Verlag von Wilhelm Engelmann. Prag XVI. 452. 80. —
Separate Schriften des Vereins lür Naturkunde an der Unterweser. II.

Mint W i n t e r 1 é-nek kortársa Ehrhart barátságban és levelezésben állott

vele és még több magyar természetbúvárral is. Szerz felsorolja az életrajzban a

W i n t e r 1-tl kapott növényeket, melyeknek Ehrhart a szerzje.

Heimerl, Anton : Andreas Kornhuber. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-

botanischen Gesellschaft. Bánd LVL 1906., Seite 103— 125.

Largaiolli, V. Le: Diatomei del Trentino I., II. Fiume Noce. — Atti deli'

Accademia sctientifico Venete — Trentino-lstriana. Cl. I. .'\nno II. fasc. I. 1905.,

pag, 1 — 8.

Vierhapper, Dr. Fritz : Monographie der alpinen Erigeron-Artcn Europas und

Vorderasiens. — Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Bánd XIX. II. Abt. 1906.,

Seite 385—560.

Ujak a következk : Trimorpha alpina n. g. (Bánság, radnai, gyergyói havasok)
;

Tr. intenntdia (radnai havasok) ; Tr. transsilvanica [= Erigeron nanus Schur, E.

uniflorum Simk., E. neglectum Simk.J (erdélyi Kárpátok) ; Tr. hungarica [= Erigeron

alpinum Wahlenb., E. glabratus Neilr., E. alpinus var. carpathicus Uechtr., E. neglectus

Sag. et Schneid.] (Magas Tátra, Bélai havasok) ; Tr. attica [= E. atticus Vili., E.

Villarsii Bellardi, E. carpathicus Griseb. et Schenk, E. ViJlarsii b. transsilvanicus Schur]

(Erdély keleti Kárpátjai, Magas Tátra) ; Erigeron polymorphus [= E. glabratus Hoppé]

Magas Tátra, erdélyi Kárpátok) ; Erigeron Tátrae (Magas Tátra) ; Trimorpha hungarica

[Erigeron uniflorus] (Magas Tátra),

Zahn, Kari Hermann : Was ist Hieracium amphibolum Rehmann ? Ein Beitrag

zur Kenntnis der Piloselloidea Sectio Alpicolina. — AUgemeine Botanische Zeitschrift

Jahrg. XII. 1906., Seite 37—40.
Hieracium alpicola Schi.. új ssp. H. Furhotae Deg. et Zahn a Magas Tátrából

Furkota völgybl. A Hieracium oreades N. P. és H. Heuffeli N. P. = Hieracium

Herculis BoRBÁs-sal.



1Ó4 Szakosztályi ügyek.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

február 14-ikén tartott (CXVIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m -

m c r 1 e J. Bél;i.

Klein Gyula elnök az ülést megnyit-

ván, felkéri T u z s o n János szakosztályi

tagot emlékbeszédének megtartására.

Tuzson János » Staub Móricz etiilé-

kezete« czímen megemlékezik a szakosz-

tálynak egj'kori másodelnökérl és buzgó

tagjáról, aki hosszú idszakon keresztül a

magyar botanikának egyik kiváló mun-

kása volt.

Az emlékbeszéd végeztével Klein
Gyula elnök a szakosztály Staub iránt

való kegyeletének jeléül az ülést rövid

idre felfüggeszti.

Klein Gyula elnök az ülést újból

megnyitván, mély fájdalommal jelenti,

hogy alföldi F 1 a 1 1 Károly, a budapesti

m. kir. Vetmagvizsgáló Állomás asszisz-

tense, szakosztályunk tagja f. évi februárius

10-ikén 53 éves korában, hosszas szen-

vedés után Újpesten elhunyt. A boldogult

temetésén a szakosztály képviseletében

résztvettek : Mágocsy- Dietz Sándor

másodelnök és K ü m m e r 1 e J. Béla

jegyz. F 1 a 1 1 Károly hivatásánál fogva

mezgazdasági téren mködött ; emellett

elég idt talált a botanikának régi irodal-

mával való foglalkozásra, és képes volt

régi, különösen Linné mveiben gazdag

és értékes könyvtárt összeállítani. B tudása

és szakképzettsége folytán, de különö-

sen jeles bibliográfus létére becses adatok-

kal járult botanikai irodalmunk néhány

vitás kérdésének a tisztázásához. A boldo-

gult szakosztálj^unkban is több ízben tar-

tott eladást ; dolgozatai nagj'obbrészt a

Természettudományi Közlönyben és Pót-

füzeteiben, másrészt a Magyar Botanikai

Lapok-ban jelentek meg. Egják becses dol-

gozatáról, »Bauhinus P/«rt,v«-áról írt

m. tud.-egyetemi növénykertben

nagyterjedelm tanulmányáról, melynek ki-

adása a szakosztálynak nem állott módjá-

ban, Klein Gj'ula elnök kívánatosnak

tartja, hogy a nevezett kézirat valamely

hazai botanikai intézetben vagy múzeum-
ban helyeztessék el. Szakosztályunk kegye-

letesen fogja rizni emlékét, és az elhúnj'^-

tával ért veszteség felett jegyzkönyvében
ad kifejezést.

.Az elnök örvendetes híri jelenti, hogy
a Természettudománj'i Társulatnak f. évi

január hó 24-ikén tartott közgylése

G o m b o c z Endrének »a Populus nem«-

rl írt monográfiáját a »Bugát« - díjjal

tntette ki.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A
gyöliérnyomásnak egy érdekes esetea czímén

felhívja a botanikusok érdekldését ama
jelenségre, amelyet több éven át alkalma

volt a kir

szabadban ültetett \'erbesine

nev növén\'^en megfigyelni és tanulmá-

nyozni. Mágocsy-Dietz ugyanis azt

észlelte, hogy télen az els fagyok bekövet-

kezése után a nevezett növénynek szárait,

közel a talaj fölött, meglehets jégtömeg

lepi el. Közelebbrl megvizsgálván, észre-

vette, hogy a jéggé fagyott tömeg a szára-

kon oldalt elhelyezkedve, határozott irányú

elrendezdést mutat, mely alatt mindenütt

a kéreg felszakítása látható. Ennek a jelen-

ségnek a magyarázatát a gyökérnyomásban

véli látni, mely szerint a nevezett növénynek

gyökerébl feltóduló ers nedváram, az

elfagyott fels szárrészekbe nem juthat-

ván, a szár oldalain keresett magának

utat, mel3^et a sugarak iránj'ában könnyen

repeszthet kéregben meg is talált. Ha-

sonló jelenséget eredményezett télen a

szabadba ültetett üvegházi Fuchsia-\&\

való kísérletezés. .Mágocsy-Dietz a

jégtömeggel borított növényt több fény-

képfelvételben is bemutatja.

2. P r o d á n Gyuki (Eger) » Eger-vidéki

népies növénynevek^ czím jegyzékét F i a-
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1 o \v s k i l.ajüs terjeszti eló, mely 41

növényt megillet 55 nevet sorol el(5.

F i a 1 o w s k i mindenekeltt a növénj'-

fajokat az Eger vidékérl V r a b é 1 y i

óta közöltekkel hasonlította össze és

mindenben megegj'czknek találta. Helle

borús ptirpurascens W. K. kecskerózsa.

A fajok között van fatennet 2 ; 1 páf-

rány, l zsurló. 3 egyszik ftermct, a

többi kétszik. Csak a lüász kertifaj, a

többi szabadonterm. Tavaszszal vagy
nyáron virít<)k.

A gyüjtögetnek tlórahscgénél is érté-

kesebb azonban a magyar nevek össze-

szedésében tanúsított szerény tartózkodása.

i\özkelet, évjzázados nevet nem találunk

a közlöttek sorában. Majdnem mind olyan,

hogy elször találkozunk vele, és vala-

mennyi a nép lelkének figyelmes meg-
nyilatkozása, amelyeknek mását semmiféle

;

német növénynév-jegyzékben F i a 1 o w s k i i

nem találta. Ha van is szokott vagy
mint hallott név, min a kásafii. ennek
itt más {Lepidimn Draba L.) a növénye.

3. S c h ö n h e r r Gyulának »,1 római \

Casanatc könyvtár Korvin kódexen czím
munkáját M á g o c s y - D i e t z Sándor
mutatja be és ismerteti. A szerz fel-

fedezte kódex tartalma orvosi lexikon,

illetleg a természet három országa ter-

mékeinek és az orvosi tudomán5^ban való '

alkalmazásuknak lexikonszer összeállítás-

ban tárgyalt leírása, mely szoros bet-
rendben sorolja el a tárgyakat, és mondja
el azoknak az orvosi szempontból lénye-

ges tulajdonságait. A kódex 595 oldalnyi

szövegébl 87 oldal szövegképe felett talá-

lunk magyar felírást és két latin orvosi

reczeptet tartalmazó bejegyzést. .A magyar
kéztl ered lapszéli bejegyzések közül

80 növénynek a magyar nevét találjuk.

Érdekes a zobragborii. (Coriandrum) és a

»cÍHMÍrum« kifejezés, mely utóbbit a mai
botanika nem ismeri. A magyar bejegyzé-

sek arra engednek következtetni, hogy a

kódex talán már Mátyás király idejében,

a pálos barátok révén került ki a budai i

királyi könyvtárból és hosszú idn át a

magyarok között forgott használatban.

4. Bernátsky Jen a szokatlan i

nomenklatúrái neveknek alkalmazására

vonatkozólag indítványozza, hogy a szer-

zk dolgozataikban legalább egj-szcr jelöl-

jék meg a vezérfajt, a melyhez a kérdé- )

I

ses név tartozik, vagy említsék legalább

I

is az ismeretes társnevet (synonym).

Az indítvány mellett szólalnak fel

Klein Gyula, ifj. E n t z Géza, T uz s o n
János ; ellene pedig Lengyel Géza,
Szabó Zoltán, F i 1 a r s z k y Nándor,
K ü m m e r 1 e J. Béla és M á'g o c s y -

D i e t z Sándor. A felszólalásokból kifolyó-

lag utóbbi ajánlja, kéressenek fel a szer-

zk, hogy könnj'ebbség kedvéért tegyék
ki a régibb elnevezéseket is dolgozataik-
ban, noha azt követelni nem lehet.

5. Mágocsy-Dietz Sándor indít-

ványozza, hogy a szakosztály rendes ki-

rándulását az ország valamelyik érdeke-

sebb pontjára ez évben is vegye tervbe.

Hogy pedig a terv megvalósítása ne kés-

lekedjék, indítványozza, hogy az ezidei

kirándulás a Mátra-hegységbe, vagy a

Királyhegyre rendeztessék, és ez iránt

háromtagú bizottság elre is puhatolód-
zék ; a bizottság tagjaiul Lengyel Géza,
T u z s o n János szakosztályi tagokat és

K ü m m e r 1 e J. Béla jegyzt választják.

6. Ugyancsak Mágocsy-Dietz
Sándor indítványozza, hogy a szakosztály

1907. évben tartandó »D i ó s z e g i«-ünne-

pély dolgában a választmány útján lépjen

érintkezésbe a debreczeni »Csokonai-kör-
rel« és javasolja, hogy a ^nevezett kör
Diószegi életrajzának megírására

pályadíjat tzzön ki egy helyben ren-

dezend ünnepség megtartásával kapcso-
latban.

Mindakét indítványt a szakosztály el-

fogadja.

7. V^égül Szabó Zoltán, mint az egye-

temi természetrajzi szövetség elnöke, meg-
hívja a szakosztályt a márczius hó 2-ikan

tartandó » Jurányi «-estélyre.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

márczius 14-ikén tartott (CXIX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü ra-

m e r 1 e J. Béla.

1. Csávolszky Mihály sKiita/ds a
növénynevek keletkezése köriil« czím dol-

gozatát E r n y e y József terjeszti el.

2. Gyrffy István » Pótló adatok a
Gentiana-félék anatómiai szerkezetének is-

tneretéhez« czím dolgozatát T o m e k Já-
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nos terjeszti el. Dolgozatában a szerz
az anatómiailag és szisztematikailag any-

nyira feldolgozott Geniiana-íélék anató-

miai ismeretének egyes hézagaira figyel-

meztet ; a dolgozat nem is annyira érdem-

leges vizsgálatokat tartalmaz, mint inkább

csak rámutat az ilyen irányú vizsgálatok

szükséges voltára. Részletesebben foglal-

kozik a Meiiyanthes trifoliata levelének

boncztani viszonyaival, azután egy Siveer-

tia és négy Gentiana-ia.] szájnyílásainak

keresztmetszetével.

3. Károly Rezs »A Cuscuta snaveo-

lens See. anatómiai alapon veit általános

biológiája^ czím dolgozatát A u g u s t i n

Béla terjeszti el.

A tárgyhoz T h a i s z Lajos szólva,

megjegyzi, hogy a Cuscuta suaveolens

közvetlenül Amerikából került hozzánk s

a beözönlést a m. k. Vetmagvizsgáló

Állomás hiába iparkodott megakadályozni

;

vázolja egyúttal az okokat, melyek a gyors

elszaporodást elsegítették.

4. Péterfí Márton » Adatok az Oli-

gotrichmn incurvuin anatómiájához'^ czím
dolgozatát J á V o r k a Sándor terjeszti el.

A dolgozat a Folyfriclium-íélékhez tartozó

Oligotrichum nem európai képviseljének

tüzetes anatómiai szerkezetével foglalko-

zik s kimutatja, hogy a szár nyalábja a

szisztematikai vizsgálatoknak megfelelen

a Folytrichum-félék legprimitívebbjei közé

tartozik.

5. Tuzson János »Ujabb adatok az

Ulhnannia-genus ismeretéhez<i. czímen tar-

tott eladásában a Balaton környékének
fosszil flórájára vonatkozó dolgozatából

ismerteti, hogy a Pécs vidéki permi réte-

gekben elforduló Ullmannia Geinitzii

Heer nevíí lombozat és az ugyanott el-

forduló Arancaria-szQvkezQiü fatörzsek kö-

zött sikerült anatómiai alapon összefüggést

találnia. E szerint a permi rétegekben

elforduló Araucaria-szevkezetü. törzsek,

legalább részben az Ullmannia-í&]okhoz

tartoznak, valamint a triászban és jurában

elfordulók az Ulhnannia-ía.\okió\ el nem
választható ragiophyllum-f'jL]ok\\oz. El-
adó e fatörzseket Ullmannites-eknek ne-

vezi, megkülönböztetésül a krétától kezdve

a jelenkorig elforduló ama Araiicaria-

szerkezet fatörzsektl, a melyek már a

most él Araucaria- és Dammara-nemQk
fajaihoz tartozhatnak.

6. Klein Gyula elnök elterjeszti

D a 1 m a d y Zoltán, tátrafüredi fürdorvos

levelét, melyben Társulatunknak az s-
természet kincseinek megmentésére irá-

nyuló mozgalmához segítségét ajánlja fel,

továbbá szakbelí támogatást kér a Tátra-

füreden felállítandó havasi növénykertnek

tudományos berendezéséhez és fentartásá-

hoz. Elnök a szakosztály nevében a leve-

let F i 1 a r s z k y Nándornak, a természet-

rajzi ritkaságok védelme ügyében kikül-

dött bizottság elnökének adja át azzal a

kéréssel, hogy a bizottság javaslatát leg-

közelebb terjeszsze a szakosztály elé.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

április 25-ikén tartott (CXX.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz : K ü m-

m e r 1 e J. Béla, majd Schilberszky
Káról}'.

Klein Gyula elnök az ülést megnyit-

ván fölkéri Thaisz Lajos tagtársat em-

lékbeszédének megtartására.

1. Thaisz Lajos »Borbás Vincze em-

Iékezete« czimen. megemlékezik a szakosz-

tálynak egykori tevékeny tagjáról, a ki

hosszú idszakon keresztül a hazai nö-

vényzetnek egyik fáradhatatlan kutatója

és lelkes tanítója volt. Nagy vonásokban

vázolja élete folyását és méltatja irodalmi

mködését.

Az emlékbeszéd után Klein Gyula el-

nök a szakosztály kegyeletének kifejezéséül

az ülést rövid idre felfüggeszti.

2. Az elnök az ülést újból megnyitván,

üdvözli a jelenlev R i c h t e r Aladár ko-

lozsvári egyetemi tanárt, mire R i c h t e r

köszön szavakban válaszol.

3. T o m e k János » Érdekes természeti

ritkasága czím dolgozatát Szabó Zol-

tán terjeszti el.

4. Gyrffy István aj »Megjegyzések

a Polytrichum ohioénse és P. decipiens faji

önállóságáról^ czím dolgozatát S z u r á k

János terjeszti el.

h) T>Elszalagosodott fi'izfaágak<í czímen

beküldött ágakat S c h i 1 b^e r s z k y Ká-

roly mutatja be.

A szakosztályi ügyek során

5. felolvassa a jegyz a Választmány

abbeli átiratára vonatkozó bizottsági ja-



SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK, 107

vuslatot, milyen inódun volna lelwtséges az

ország egyes vidékcinek tervszer természet-

rajzi kutatása ? A bizottság tagjai vol-

tak : B u n d Károly, F i 1 a r s z k y Nán-

dor, S c h i I b e r s z k y Károly, '1' h a i s z

Lajos cs T u z s o n János. A bizottsági

javaslat szövege a I.ovetkez :

»A bizottság az ország tervszer ter-

mészetrajzi kutatása, de különösen a hazai

botanika érdekében nagyon kívánatosnak

cs üdvösnek tartja a rendszeres növény-

tani kutatást, és javasolja ezért a növény-

tani szakosztálynak, hogy a nevezett indít-

vány megvalósilása érdekében a Természet-

tudományi Társulat választmányához pár-

tolólag Írjon át.

A módra vonatkozólag a bizottság egye-

düli czélhoz vezetnek azt tartja, hogy

egyes szakemberek valamely egységes szer-

vezetben bizonyos vidékek felkutatásával

megbízassanak, még pedig olyanformán,

hogy a szakosztály keretében szövetkez-

nének egyes szakemberek, a kik a meg-

felel anyagi támogatással a szakosztály-

nak rendszeres tervezete szerint évrl évre

bizonyos vidékek botanikai átkutatására

vállalkoznak. A szakosztály m'nden év ele-

jén közös megállapodás alapján bizonyos

vidéket kijelölne, és annak botanikai át-

kutatására a jelentkezket megbízza. A
megbízottak a szakosztály útbaigazításá-

val eljárván, a gyjtött anyagot valamely

nyilvános intézetben (például a Magyar

Nemzeti Múzeum növén3'tani osztályában)

letétbe helyezik, hogy ott ez az anyag

kellen megriztessék, gondoztassék és

bármikor és bármelyik szaktársunknak ren-

delkezésérc álljon, a ki a szakosztály meg-

bízásából egészében, vagy részeiben tudo-

mányos feldolgozására vállalkozik. Az illet

gyjtk óhajai és kívánságai az anyag

feldolgozására vonatkozólag mindenkor te-

kintetbe veendk. A gyjtk, valamint az

anyag feldolgozásával megbízottak az év

végével a kutatás eredményérl a szak-

osztálynak jelentést tesznek, a szakosztály

pedig gondoskodik a kutatás eredményei-

nek megfelel közzétételérl, k feldolgo-

zott anyag els példányai azt az intézetet

illetik, mely az anyag gondozását és meg-

rizését elvállalta, másodpéldányai pedig

a gyjt, esetleg az anyag feldolgozójá-

nak birtokába kerülnek.

A szakosztály a kifejldött eszmecsere

fol3'amán elhatározta, hogy e javaslattal

a május 9-íki szakosztályi ülésen kíván

érdemlegesen foglalkozni. Ezt m.egelzleg

azonban a javaslat szövege a kérdés fon-

tosságánál fogva minden egyes szakosztályi

tagnak megküldessék, véleménynyilvánítás

czéljából.

6. Kümmerle J. Béla jegyz fel-

olvassa ugyané bizottságnak második ha-

tározati javaslatát, mely a Választmány

abbeli átiratára vonatkozik, milyen módon

lehetne egyes specziális, érdékes területe-

kei, természeti ritkaságokat gondozás alá

venni ?

A bizottságnak erre vonatkozó határo-

zati javaslata a következ :

».'\ma botanikai ritkaságok, pl. bizonyos

területek stenyészete, egyes fák, fosszil

növényrészek vagy nevezetes lelhelyek,

melyeknek megtartása tudományos, eszté-

tikai és történelmi szempontokból kívána-

tos, a törvény védelme alá helyeztesse-

nek, illetleg hogy ez irányban a Termé-

szettudományi Társulat a kezdeményez

lép>éseket tegye meg.

.\ természeti ritkaságok védelmi kérdé-

sének felszínen tartása czéljából a Ter-

mészettudományi Társulat egy állandó bi-

zottságot szervezzen, mely az összes ide-

vonatkozó teendkkel, úgymint az adatok

gyjtésével és nyilvántartásával, más, ro-

kon czélú egyesületekkel való érintkezés-

sel és a szükséges intézkedések esetrl-

esetre való megtevésével stb. bízassék meg.«

A szakosztály, mieltt e javaslatot el-

fogadná, illetleg a Választmány elé ter-

jesztené, utasítja a jegyzt, hogy készít-

sen a felolvasott javaslati pontokhoz kell-

képpen szerkesztend megokolásokat, me-

lyek a legközelebbi szakosztályi ülésen ol-

vastassanak fel.

7. A jegyz felolvassa Dr. D a 1 m a d y
Zoltán orvos levelének két pontjára* vo-

natkozó bizottsági határozatot.

1. »Dr. Münnich Aurél, mint a Magyar-

országi Kárpát-Egyesület elnöke mar 1900.

* 1. Havasi növények számára botanikai

kert volna berendezend Tátra-Füreden.

2. Szükséges volna a Tátra valamely,

növényzetben gazdag pontját oltalomba

venni. D. Z.
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márczius 2-ikán intézett átiratot a Kir.

Magy. Természettudományi Társulat elnök-

ségéhez egy botanikai kertnek a Magas-

Tátrában leend létesítése tárgyában. Ezen

átiratra alapos tanulmányozás után akkori-

ban Filarszky Nándor terjesztett be ki-

merít véleményes jelentést, melyet a nö-

vénytani szakosztály elfogadott és a Tár-

sulat Választmányához továbbított. A Tár-

sulat elnöksége a Választmány 1900. évi

deczember 19-iki ülésének határozatából e

jelentést meleghangú levél kíséretében még
1901. januárius havában küldötte meg a

Magyarországi Kárpát-Egyesület elnökségé-

nek.

«

2. s>A második pontot illetleg, a nö-

vénytani szakosztály teljes mértékben he-

lyesli Dr. Dalmady Zoltán fejtegetését, de

erre nézve is legjobbnaktaitja, ha a Magyar-

országi Kárpát-Egyesülethez és a Magyar

Turista-Egyesülethez fordulna, mely egye-

sületek közremködésével legkönnyebben

lehetne czélhoz jutni. Mint ilyen, növé-

nyekben különösen gazdag területet, mely

valóban oltalmazást, kíméletet érdemelne,

a bélai havasokban lev Stirnberg déli

és keleti lejtjét és a Vaskapu környékét

a Drechslerháuschen nev völgygyei ajánl-

ható els sorban az intézk figyelmébe.

A szakosztály e javaslathoz helyeslleg

járul és utasítja a jegyzt, hogy azt az

eredeti levél kíséretében a Társulat titkár-

ságához juttassa.

8. Klein Gyula elnök elterjeszti Kü'm-

merle J. Béla szakosztályi jegyznek
lemondását. A lemondó irat szövege a kö-

vetkez :

Nagyságos Elnök Ur !

A növénytani szakosztálynak 1904. évi

márczius 9-ikén tartott tisztújító ülésén

csekélységem a növénytani szakosztály

jegyzjévé választatván három évre ter-

jed idre. Minthogy családi körülményeim

nem engedik meg, hogy a szakosztály

eme megtisztel bizalmából viselt jegyzi

tisztségemet a megbízatás lejárásáig, az

1906-ik év végéig is tovább viseljem,

azért kérve kérem Nagyságos Elnök Urat,

kegyeskedjék a jegyzségrl való lemon-

dásomat elfogadni és azt a mélyen tisz-

telt szakosztálynak bejelenteni. Lemon-

dásom egyúttal kiterjed a szakosztályi

ügyrend alkalomszer revíziója, a hazai

természetrajzi speczialitások megvédése ér-

dekében és a szakosztálynak ez évi ren-

des kirándulása tanulmányozására kikül-

dött bizottságba, jegyzi tisztségemmel

fogva való beválasztatasomra is.

A midn lemondásomat bejelentve kö-

telességemnek tartom, melegen megköszöni

úgy a Nagyságos Elnök Úrnak mint a

szakosztály összes tagjainak irányomban

tanúsított eddigi bizalmát és azt az állandó

támogatást, a mely lehetvé tette, hogy a

szakosztály mködése erteljes mederben

folyhatott.

Kiváló tiszteletem kifejezésével mara-

dok a

Nagyságos Elnök Úrnak

Budapest, 1906. április hó 5-ikén

készséges szolgája

KüMMERLE J. BÉLA,

mint a növényt, szakosztály

jegyzje.

A szakosztály a jegyz lemondását saj-

nálattal veszi tudomásul, eddigi közre-

mködéseért köszönetet szavaz és azt ha-

tározza, hogy ezúttal rendes jegyz-válasz-

tástól, a közeli tisztújításig eltekinteni óhajt.

Addig is azonban Klein Gyula elnök föl-

kéri Schilbcrszky Károly szerkesz-

tt a szakosztályi jegyzi teendk vezeté-

sére, a ki többrendbeli elfoglaltsága ellenére

ugyan a hátralev rövid idszakra a jegy-

zi teendket készséggel hajlandó teljesí-

teni.

9. Szabó Zoltán helyreigazítja a szak-

osztály egyik elbbi jegyzkönyvének egy

adatát, kijelentvén, hogy » a Knautiák

ivari különválásának fölfedezését egy szó-

val sem tulajdonította magának, csak a

tényt említette még a tárgyhoz szólván.

Ezen kijelentésére a Magy. Bot. Lapok meg-

jegyzése adott Szab ó-nak alkalmat. így

az tárgytalanná váhk.«

10. Szabó Zoltán bemutatja M í x i c h

Lajos Földi János ról szóló munkáját, a

melyet szerz több példányban a Szak-

osztály rendelkezésére bocsát. — Köszö-

nettel vétetik.
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A növénytani szakosztálynak 1906. évi

május 9-ikén tartott (CXXI.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz :

Schilberszky Károly.

1. T u z s o n János »i4 Xymphaca-h

összehasonlító aiiaíóiiiiája« czimen tart el-

adást.

Elre bocsátotta általánosságban azt,

hogy e növények testrészei astelikus alko-

tásuak. Az edénynyalábokat külön-külön

endodermis veszi körül, a mely keménja'-

ts hüvely alakjában van kifejldve, külön-

váló sejtréteget azonban csakis akkor képez,

a mikor az alapszövet többi sejtjeibl a

keményít hiányzik.

A megvizsgált 9 Nymphaca fajon el-

adó megállapította, hogy azok hisztologiai

sajátságai közül rendszertani diagnosztikai

értékkel bir : a virágkocsány és a levél-

nyél keresztmetszetén a légcsatornák

száma, alakja és elrendezdése ; a lég-

csatornák belsejébe nyúló u. n. spikuláris

sejtek jelenléte vagy hiánya ; az edény-

nyalábok alkotása, a növény felületét

borító szrképletek alaki sajátságai és —
ezek lehullása után — a-alapi sejtjeik

alkotása.

.V Nymphaca Loliis L. és N. thennalis

DC. azonos vagy különböz voltának kér-

désére nézve eladó ismertette, hogy a

két növény levéln}-elében és virágkocsányá-

ban a légcsatornák száma és alakja azonos,

valamint egyezik a két növény egymással

abban is, hogy spikuláris sejtjeik nincse-

nek. Míg azonban a N. thennalis a szr-

képleteit már legfiatalabb korában elveszti,

addig a N. Lotus-nak egészen kifejlett

részein is megtaláljuk azokat. Ez egy olyan

fiziológiai különbség, a mely — más

Nymphaeák viszonyaiból ítélve — azt

jelzi, hogy a két növény rendszertanilag

különböz is lehet, A kérdés eldöntéséhez

megfelel vizsgálati anyag szükséges.

A Kyinphaea thermalis-'na.k a gánóczi

ódilluviális vagy fiatal harmadkori mész-

tufa-lerakodásokban való, P a X által állí-

tott elfordulására vonatkozólag eladó

megjegyzi, hogy miután a kérdéses lég-

üreges szerkezet szárképlet - töredékrl

P a X csak azt állapította meg, hogy spi-

kuláris sejtjei nincsenek, és leírásában, a

Nymphaeák hisztologiai meghatározásában

fontos egyéb sajátságokról nincs említés

téve, annak következtében e meghatározás

nem fogadható el, mert a légüreges

szerkezet tudvalevleg az összes Nym-
phaeákon, st még más, vízben él növé-

nyeken is megvan ; a spikuláris sejtek

pedig nemcsak a N. thennalis, hanem

más Nymphaeák virágkocsányából s levél-

nyelébl (pl. N. madagascarensis, N. coe-

rulea, N. Martiacii (virágkocsánya) stb.)

is hiányzanak.

M á g o c sy-D i e t z Sándor a tárgyhoz

szólva, fülemlíti, hogy a spicularis-sejtek

elméleti szempontból a leveg odatapadását

emelik ; a mi azonban gyakorlati vizsgá-

latokat követel. Hogy a nyálkának a ki-

száradás ellen bizonyos mértékben védelmi

szerepe van, föltételezi, de ez még további

vizsgálatra szorul. Az elparásodási folya-

mat meglep " a vízi növények sorában ;

kérdi, hogy csakugyan paraképzdés forog-e

fenn? Utóbbira T u z s o n János reakcziók

alapján igennel felel.

Bernátsky Jen kérdi, hogy a spi-

cularis-sejtek fásodottak-e vagy paráso-

dottak ? A sejtfal vékony, de azért mecha-

nikai rendszernek tekintend. B. azt hiszi,

hogy a váladék jelenléte természetes.

T u z s n János szerint a phloroglu-

cinos sósavreactio egymagában nem bizo-

nyos.

K ü m m e r 1 e J. Béla fölemlíti, hogy

B o r b á s var. piibescens néven emlékezik

meg a Lukácsfurdi Nymphaea-vó\.

2. Gyrffy István »>1 Ptcrygoneu-

ron cavifoliuiii iisszchasunlitó anatúinidja'i

czím dolgozatát Schilberszky Károly

terjeszti el.

3. Schilberszky Károly h. jegyz

bejelenti a dobsina-királyhegyi pünkösdi

botanikai kirándulás programmját, mely

idközben nyomtatásban minden egyes

szakosztályi tagnak megküldetett.

4. A Választmány 109. számú átirata

értelmében a Társulat összes szakosztá-

lyaiban névre kibocsátandó szakosztályi

alapítói oklevelek egyöntet fogalmazása

ügyében a szakosztály a vegyes-bizoitság

botanikus-tagjaiul Klein Gyula elnököt

és Schilberszky Károly h. jegyzt

küldi ki.

5. 1907. év márczius 12-ikén a D i ó-

s z e g i-féle -^Magyar Fiivészkönyv<í-n&

százéves fordulója alkalmából a szakosz-

tály méltó ünnepet kívánván ülni, a szak-

osztály Mágocsy-Dietz Sándor másod-
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ulnük javaslatara cs buzgcilkodására a

következkben állapítja meg a díszülés

tárgysorozatát: 1. Elnöki megnyitó. 2.

Emlékbeszéd Diószegi Sámuel fölött. 3.

A »Magyar Füvészkönyv* botanikai mél-

tatása. 4. A » Magyar Fvészkönyv« nyel-

vészeti szempontból. 5. Elnöki zárószó.

6. A szakosztály múlt havi ülésének

utasításaként " Schilberszky Károly

h. jegyz a hazai rendszeres növénytani

kutatások ügyében készült bizottsági hatá-

rozati javaslatot körirat gyanánt kinyo-

matván, az minden egyes szakosztályi

tagnak elküldetett, esetleges vélemény-

nyilvánítás végett. A mai napig a követ-

kez szakosztáüyi tagok nyilatkoztak írás-

ban : Csávolszky Mihály (Pribékfalva),

Kanta Adolf (Székesfehérvár), Genersich

.Tózsef (Szepesszombat), Greinich Ferencz

(Keczel), Kupcsok Samu (Bakabanya),

Nyárády Gyula (Késmárk), Sylvester Ákos

(Sárvár), Wagner János (Arad). E tag-

társaink mindnyájan helyeslleg nyilatkoz-

nak a javaslat tekintetében és annak lehe-

tvé tételét melegen óhajtják.

A szakosztály ezek után a bizottsági

javaslatot határozattá emelvén, pártolólag

rendeli a Választmány elé terjesztetni,,

mire a jegyzt utasítja.

7. A múlt havi szakosztályi ülés hatá-

rozatából a hazai természeti ritkaságok

védelme és gondozása ügyében felolvasott

bizottsági határozati javaslathoz Schil-

berszky Károly h. jegyz a következ

indokolásokat fzi : a) a természeti kin-

csek és ritkaságok a külföld mívelt álla-

maiban is, úgy a tudományos körök, vala-

mint társadalmi tényezk révén a köz-

érdekldés tárgyai lévén, ott ilyen irány-

ban már a közelmúltban is messzemen
és alkalmas intézkedések foganatosíttattak

(pl. hcsseni törvény).

h) Növénytani szempontból hazánknak

vannak olyan vidékei vagy cpenscggcl

csekély terjedelm helyei, ahol bizonyos

növényalakok vagy mint kizárólagos uni-

kumok szk határok között tenyésznek,

vag}' pedig mint idegen országbeli fajok

csak korlátolt területeken vannak nálunk

képviselve. Ha ilyen növényeknek kell

védelmet nem biztosítunk, az illet alakok

kiveszésének nézhetünk elébe.

c) Ritka magas kort elért fás növény-

zet körében vidékenkint akadnak egyes

kiváló fák vagy cserjék, melyek az oltal

mat több okból megérdemlik.

d) Szükségesnek bizonyul a védelem

az okból is, mert egyes dilettáns növény-

gyjtk, valamint árusítási vag)' cserél

viszonyban lev egyének fleg a növ.

ritkaságokra vetik magukat és tömegesen

gyjtik azokat részint herbáriumi czélokra,

részint pedig mint él növényeket hordják

szét a világtájak minden irányába.

e) Geológiai szempontokat véve figye-

lembe, alkalmas feltárások helyenként be-

cses és ritka phytopalaeontologiai marad-

ványokat tartalmaznak, melyeknek oktalan

és tömeges széthurczolása, garázda meg-

semmisítése okvetetlenül megakadályo-

zandó volna (gánóczi kövületek).

A szakosztály az indokolásokhoz helyes-

lleg járulván, utasítja a jegyzt, hogy a

határozati javaslatot az indokolásokkal

együtt juttassa el a Társulat titkárságá-

hoz, a Választmány elé való terjesztés

végett.

8. Szabó Zoltán szétosztja a szak-

osztályi tagok között M a u r i t z Gyz-
nek ».\datok az alsó Gölnicz-völgy nö-

vénj'zeténck ismeretéhez* czím nyomta-

tott dolgozatát. Köszönettel veszik.


