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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.
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