
SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

június 13-ikán tartott (CXXII.) ülése.

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

b e r s z k y Károly.

1. Bernátsky Jen >->Az Ophiopo-

gon- és Coiivalhiiia-félék természetes rolwn-

ságáról« czím dolgozatát T u z s o n János

terjeszti el, amely voltaképpen a szerz
egyik terjedelmesebb dolgozatának kivo-

nata.

2. Csapodi István ».4 Pegannm Har-
mala ügyéiena. felolvassa következ javas-

latát illetleg indítványát .•

Tekintetes Szakosztály !

»Hazánknak egyik botanikai nevezetes-

sége, mondhatnám, történeti kincse a

Pegannm Harmala L. Századok viharai

között megmaradt a Szent-Gellérthegyen,

a török világ emlékéül. A mai botaniku-

sok kötelessége gondoskodni arról, hogy
továbbra is az maradjon. Sajnos, az iránta

való érdekldés annyira megcsappant,

hogy Magyarország virágos növényei

atlaszában sem kapott helj-et a magyar
különlegességek között.

Pedig az igazi tudományt sem lehet és

nem is szabad egy kis sovinizmus nélkül

elképzelni. .'\ természetrajzi tudományok-

nak is hasznára lehet a magyar soviniz-

mus, ha sovinizmusunk riz meg bizonyos

természeti ritkaságokat.*

»Erezte ezt a Természettudományi Tár-

sulat, amikor annak idején K e r k á p o 1 y i

Károlyhoz fordult, hogy a szentgellért-

hegyi telkesítések során óvnák meg a

kipusztulástól ezt az érdekes növényt.

Kerkápolyi azt felelte, hogy amenn)'!-

ben az telkein elfordulna, gondoskodik

róla. .^zóta sokat haladt a hegyen a par-

kozás meg az építkezés, félek, hogy a

Peganum sorsa is koczkáztatottabbá ln.«

»En már gimnazista koromban lelke-

sedtem érte. Most pedig aggódás fog el,

nem pusztul-e ki végképpen.*

».Azért tehát fogadják szívesen a meg-

mentésére irányuló indítványomat.*

» Kérem a vakáczióra szétmen botani-

kusokat :

1. Vállalja el vsásk), hogy a. Peganum-ot

ott a Szent-Gellérthegyen tanulmán3'ozza

olyan formán, mint F' i a 1 o w s k i tanul-

mányozta a szentgellérthegyi FicusX, Gy-
zdjék meg elfordulása körülményeirl,

állapítsa meg, nincs-e kipusztulóban. Tá-

mogassa ebben a szakosztály elnöksége,

esetleg maga a Társulat választmánya.

Öszszel azután írja meg és adja itt el
tanulmányai eredményét.*

»2. Ha mostani termhelyén veszede-

lem fenyegetné, vállalkozzunk többen is,

hogy Magyarország hegyein keressenek

o'.yan alkalmas helyeket, ahová ezt a

magyarrá vált növényt át lehetne plántálni,

és így a magyar flórának megtartani. Erre

nézve már most is lehetne körültekinteni,

de az igazi cselekvés akkorra maradna,

amikorra a mostani lelhely áttanulmá-

nyozása elkészülne.*

A szakosztály élénk figyelemmel hall-

gatja az eladót és határozatilag kifejezi

abbeli óhajtását, hogy botanikusaink ér-

dekldjenek a közel jövben az ügy
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érdemleges elintézés-módja iránt és az

illetékes körökkel való érintkezés után

tegyenek jelentést a szakosztályi ülésen,

hogy a cselekvés terére léphessünk. C s a-

p o d i indítványa végül azzal a megjegy-

zéssel fogadtatott el, hogy a Természet-

tudományi Társulat választmányának egyik

korábbi indítványa alapján a közel jövben
nemcsak a Pcgaimm-vó\, hanem a hazai

területen elforduló összes természeti

ritkaságok megrzésérl is gondoskodva

lesz.

3. Csávolszky Mihály »Adatok

Nagybánya és vidéke növényzetének isme-

retéhcz«. czím dolgozatát K ü m m e r 1 e

J. Béla terjeszti el. Az eladó T h a i s z

Lajos véleménye szerint Csávolszky
dolgozatában olyan nagy hibákról tesz

említést, hogy az ennélfogva közlésre nem
tarthat igényt.

4. P é t e r f i Márton y>A tözegmohák

ökológiája^ czím dolgozatát S c h í 1-

b e r s z k y Károty terjeszti el. Az öko-

lógiai viszonyok kimerít ismertetése ki-

terjed a tzegmohák összes fejldési sza-

kaszaira, melyeknek egybevetésébl P é-

terfi kimutatja, hogy az egyes fajok

rendszertani tagolódása szorosan össze-

függ az ökológiai viszonyokkal.

5. S c h i 1 b e r s z k y Károly él Buxus-

leveleken zuzmiítelepeket mutatott be, mely

epiphyt elfordulás magyarázataként föl-

említi, hogy a zuzmótelep kifejldéséhez

szükségelt táplálékot minségi és mennyi-

ségi tekintetben az él levelek felszínére

a szél vagy egyéb szállító tényeznek
kell betudni.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

október 10-ikén tartott (CXXIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz : .S c h 11-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözölvén a

szünet után elször összegylt szakosz-

tályi tagokat, sikeres munkálkodásra buz-

dító b»széde után az ülést megnyitottnak

nyilvánítja.

2. P r o d á n Gyula »Három kleisio-

karp mohának hazai eltérjedéséröl<.<. czím
dolgozatát Schilberszky Károly ter-

jeszti el.

3. T u z s o n János a) i>Potentilla rep-

ians L. f. aurantiaca Knaf elfordulása

Magyarországon « czím eladásában föl-

említi, hogy e növény eddigelé csupán

egy helyrl, a csehországi Kmotauból is-

meretes, ahol Knaf gyjtötte kfalakon.

T u z s o n ismerteti e növénynek a monori

»Pióczás« nev mocsár szélén való el-

fordulását. A piros és narancsvörös szín

a P. reptans L. virágjának normális vál-

tozási körébe nem tartozik és a nevezett

két, különböz helyen elforduló növény

egymással sem állhat közvetlen leszármazási

viszonyban. így tehát majdnem bizonyosra

vehet, hogy a P. reptans-nak két helyen,

egy irányban történt mutácziójával állunk

szemben.

b) »A Daphne Cneornin L. és D. ar-

huscula Cel. rendszertani histologiája«.

A czímben megnevezett két növény

histologiai szerkezete, a hasonlóságok

mellett, egymástól különösen az elsdle-

ges kéreg, a felbr-sejtek, a szájnyílások

és a másodlagos fa bélsugarainak szer-

kezetében különbözik. Egyrészt hasonló-

ságok, másrészt különbségek vannak e

két növény, valamint a D. petraea és D.

striata fajok között is. E hasonlóságok

és különbségek olyan természetek, hogy

ezek alapján — amint a küls mor-

fológiai viszonyok is bizonyítják — mind

a négy faj egymással közeli rokonságban

állónak tekintend, de kétségtelen az is,

hogy ezek egészen önálló és egymás-

mellé, egyenl ranggal sorozandó fajok,

így tehát, ha csak a virágok tövében

helyet foglaló hártyaszer felleveleknek

nagyobb jelentséget nem tulajdonítunk,

és ezen a réven a D. petraea -t a D. ar-

biíscula-víi\ közelebbi vonatkozásba nem
hozzuk, úgy a négy faj egyik vagy má-

sik tagja között különös, köze'ebbi vo-

natkozás alig mutatható ki. E szerint

tehát a D. arhitscula is jó, önálló faj, a

melyet nincsen okunk sem az emiitettek

valamelyikének változata gyanánt tekinte-

nünk, sem pedig arra nincs ok, hogy azt

az elsorolt fajok közül, vagyis a Daph-
nanihes sectio-ból kiemeljük és más sec-

tio-ba, vagy éppen más nembe helyezzük.

4. Simonkai Lajos » Éghajlati nö-

vényváltozatok« czím dolgozatát K ü m-

m e r 1 e J. Béla terjeszti el.

Mágocsy-Dietz Sándor megjegyzi,

hogy a fölemlített növényváltozatok néme-

lyike különleges helyi viszonyok hatásá-

nak a következménye, így pl. a Tilia
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vUifolia és a Kliamnus iindtilata, mely

utóbbi nem egyéb, mint páratelt leveg-

ben tenyészett nyomorult alak.

5. Schilberszky Károly h. jegyz
elterjeszti a szkebbkör bizottság ré-

szérl az 1907. évi márczius 12-ikén, a 100-

éves forduló alkalmából tartandó Diószegi-

ünnepély tárgysorozatát, mely a következ:

1. Elnöki megnyitó.

2. Emlékbeszéd. Mondja dr. Barcsa
János.

3. A »Magyar Füvészkönyv* botanikai

méltatása. Ismerteti T h a i s z Lajos.

4. A »Magyar Fvészkün3'v« nyelvi

méltatása. Ismerteti dr. C s a p o d i István.

5. Elnöki záróbeszéd.

A szakosztály a bemutatott ünnepi dísz-

ülés tárgysorozatát helyeslleg elfogadja és

tudomásul veszi.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

november 14-ikén tartott (CXXIV.)

ülése.

Elnök: Klein Gyula; h. jegyz: Schil-

berszky Károly.

1. Hollendonner Ferencz ^Nehátiy

Evonymus-faj párájának szövettani fejl-

dései czim dolgozatát Tuzson János

terjeszti el.

Hollendonner az Evonymus-oV.

párájával foglalkozva megállapítja, hogy
az E. ciiropaea 4 paraléczének helye a

levélnyelek tövét összeköt 4 collenchj'ma-

léczben kialakuló stereoma által van

megjelölve. Ugyanilyenek a viszonyok

az E. airoptirpurca-n, de a stereida-k

száma kisebb és nem mindig alakulnak

meg. Az E. Biingeaua fajon csak a 4 col-

lenchyma-lécz jelzi a felbr fölrepedésének

és a phellogen megalakulásának helyét,

ezen paralécz nem keletkezik. A E. lati-

folia-n a f collenchyma-jécz mellett,

mellékléczek is alakulnak. A felbr elször
a 4 f-, azután a mellékléczek táján paltan

fel. Ugyanezt a sorrendet követi a para-

kambium megalakulása is. Az E. japonica

phellogen-je nincsen elre megjelölve, bárhol

kialakulhat az elsdleges kéregbl. Végül

az E. verrucosa parabibircseinek parakam-

biuma teknhöz hasonlítható, amely az

elsdleges kéreg különböz mélység ré-

tegeibl alakul. Az E. lalifolia és E.

verrucosa fajt leszámítva, a peiiderma-ban

mindegyiknél megtalálhatók az elfásodott

ú. n. phelloid-sejtek.

2. S i m o n k a i Lajos »Magyarország
korongpár virdgai<.<. czím dolgozatát Len-
gyel Géza terjeszti el.

S i m o n k a i értekezésében korongpár-

virágainkat ekként csoportosítja és külön-

bözteti : I. Sect. Thlaspidia Med. — AJ
Bisctdellac perennes. l/a B. lucida De,
1/b B. Bucsecsi Simk., 1/c B. longifolia

ViLL., 1/d B. saxatilis De, l/e B. seii-

carpa Simk., l/f B. alpestris W. K. —
B) Biscutellae anniiae. Nálunk kultiváltak.

2. B. Colnmnae Tkn., 3. B. apula L., 4.

B. lyrata L. II. Sect. Jondraba Med. —
Egynyáriak. Q. — 5. B. cichoriifolia

Lois. (Croat. Dalm.); 6. B. auriculata L.

(Solum culta.)

3. Tuzson János. »A kleislogamia

egy új eseíéröl« czím eladásában ismer-

teti két, Esztergom mellett ntt, kleistogam-

virágú akáczra vonatkozó dolgozatát. A
Rohinia pseiidacacia-n kleistogam virágok

elfordulása eddig még nem volt ismere-

tes. Az említett két ids fa, — hat évi

megfigyelés adatai szerint, — állandóan,

csupa kleistogam virágot terem. A virágok

egészen a csészébe zárvák, SX"^ "i"^ nagy-

ságúak és ez állapotukban már egészen

érettek. Késbb a csésze felnyílik, részben

bemetszései berepedeznek és a sziromlevelek

kissé a csésze fölé emelkednek. Az érett,

de még egészen zári virágban a por-

tokok rendesen már föl vannak pattanva;

bennük a virágpor-sejtek csíráznak, és

a virág belsejében messzire kihajtják

tömljüket. A maghon is érett. A mag-

rügyeken az a sajátságos jelenség tapasz-

talható, hogy a nucelhts mindig kitolni a

mikropyle-n keresztül a ntaghon üregébe,

holott a megvizsgált rendes virágok mag-

rügj'én ez ritkán fordult el. A megter-

mékenylés esete ritka: átlag 511 mag-

rügyre esik egy, sikeresen megtermékenyült

magrügy, holott a rendes akáczvirágban

ugyanennyire 49 megtermékenyült mag-

rügy jut.

A különböz szerzk, és különösen a

Darwin és Göbel fölfogásának részletes

tárgyalása után Tuzson kifejti abbeli

véleményét, hogy a kleistogam virág bels
okokból ered, morfológiai kifejldésében

visszamaradt képzdmény, amely a hir-

telen fiziológiai kifejldésnek, vagyis az

ivarszervek korai megérésének és a korai
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megtermékenyülésnek a következménye. A
leírt esetet Tuzson véletlen mutácziónak

tartja, ami iránytalan és a jelen esetben

az illet növényre káros. A Robinia pseud-

acacia kleistogam-virágú alakját tudomá-

nyos megnevezéssel is megkülönbözteten-

dnek tartja a tipusos alaktól, és azt

forma cleisiogaina-nak nevezi el.

A növénytani szakosztálynak 1906. évi

deczember 12-ikén tartott (CXXV.) ülése.

Elnök : Klein Gyula ; h. jegyz :

Schilberszky Károly.

1. Mágocsy-Dietz Sándor »A
kenderrel végzett újabb tenyésztési kísér-

letek« czímen tartván eladást, a kísér-

letekbl kitnt, hogy ugyanazon viszonyok

között a növén3'ek nembeli viszonya

ugyanaz marad ; 105 hímre esik 104 n-
egyed (48-820/0 hím és 51 -120/0 n). Föl-

említi továbbá, hogy talált ntermet ken-

dert kizárólag hím virágokkal. M o 1 1 i a r d

növényházi kísérleteit megismételte, kor-

látozott fényben és nagyobb melegben

;

remélte az egylaki alakokat megkapni. Az

eredmény megközelítette a Molli ard- ét

;

a kikelt 1012 növény közül 314 virított;

ebbl 145 volt hím (46-170/o) és 169 n-
egyed c53-82o/o). Tehát lOO hímre jutott

116-55 n.
Klein Gyula a tárgyhoz szólván, em-

líti, hogy ersen hantolt tengerinek a föld

alá temetett ágaiból azok csúcsain tiszta

hím vagy keveredett nem virágok szok-

tak létesülni.

2. .S i m o n k a i Lajos »/l Magyar
Királyság benge-bokrai« czím eladásá-

ban, melyet idevonatkozó gyjteménj'ének

bemutatásával élénkített, kimutatja, hogy

hazánkban a Rhamnus-ok 23 faja díszlik,

részint kertekben (ilyen van : 14 faj, és

néhány fajváltozat) ; részint önként a

szabad természetben: ilyen van 9 fajunk,

elég számos fajváltozatban. Dolgozatában

elbb algénuszok és sectio-k szerint csopor-

tosította bengéinket, majd azután beszámol

fajaik, alfajaik és fajváltozataik ismertet

jellegzésérl és elfordulásuk, terjedés-

körükrl szól.

3. A u g u s t i n Béla bemutatja a >Mezö-

gazdasági Lexikona nyomtatásban meg-

jelent Il-ik kötetét, melynek növénytani,

és gyógyszerészi vonatkozású részeibl

szemelvényeket olvasván fel, ezek tanú-

sága szerint e nyomdai termék tele van

lényeges hibákkal és téves adatokkal. A
szöveg több helyén érthetetlen és meg-

magyarázhatatlan állítások foglaltatnak.

Sajnálni való, hogy ez az els ilynem

és hiányt pótolni törekv munka emez

alakjában kerül az okulni vágyó magyar

olvasóközönség kezébe.

4. Mágocsy-Dietz Sándor föl-

említi, hogy újabb értesülések szerint

Németországban a természeti kincsek ol-

talma tekintetében ol^'an közérdekldés

uralkodik, hogy a birodalmi közoktatás-

ügyi kormány szükségét látta annak, hogy

a természeti kincsek rizetét C o n w e n t z

tanár igazgatására bízta. Követend pél-

dát lat ebben.

5. Ugyan bemutatja a Verbesine virgi-

nica gyökérzetének tetemes nyomási képes-

ségét ; a gyökérnyomás magas foka folytán

t. i. a kéreg megreped, és a most uralkodj

alacsony hmérsékleten a repedéseken ki-

tóduló b nedvek jéggé fagynak.

6. Schilberszky Károly h. jegyz
közli a szakosztál5'nak irodalmilag is mun-

kálkodó tagjaival, hogy a szerkeszt-

bizottság óhajtása szerint az idegennyelv

kivonatos közleményeket tartalmazó tBci-

hlati'í részére az eredeti magyar szöveg

mellé angol, franczia, német avagy ma-

gyar kivonatos szöveget is mellékeljenek.

Fleg a szerzk érdekei vannak ezáltal

támogatva, amennyiben a külföldnek

szóló ismertet szövegekben ezáltal a köz-

léseknek megkívánt lényeges részei dom-

borodnak ki.


