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NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

VII. KÖTET. 1908. 1. FÜZET.

Tuzson János: Adatok Magyarország fosszilis

flórájához (11).^

(Addítamenta ad fíoram fossílem Hungáriáé.)

L IL Tábla. (Tabuké L IL)

yurányia hemiflabellata nov. gen. nov. typus.

Foliis flabelliformibus, rachidibus loyigis, segmentis ad basim
flabelliforme dispositis, in parte superiore in moclum segmentorum
foliorum pinyiatorum stantibus, induplicatis, unitis, in partibus peri-

fericis sectis, 10—15 %i laiís, nervo mediano inferiore, nervis in

dimidioparte segmenti circiter 10—12 crassiorihus et inter eos tenui-

oribus ; baccis in ramis frudiferis haud dense dispositis, 9-12%n
longis, 8—9 "% latis.

Fólia et rami fructiferi in uno loco, sed disjuncte inventa.

In formatione cretae ad Ruszkabánya, com. Krassó-Szörény
Hungáriáé meridionalis.

Hoc genus fossile tribus Sabaleae affine esse videtur. Fólia

typi Flabellariae longirachidis Ung. (Iconogr. plánt. foss. Denkschr.
d. math. naturwiss. Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. IV. Wien, 1852)
ad hoc genus fossile pertinent.

Az I. és n. tábla 1—3. képein lerajzolt, kövült növényi rész-

letek Ruszkabányáról származnak, az ottani fels kréta-korú homok-
körétegekbl,^ és együttes elfordulásukból következtetve, egy és

ugyanannak a pálmának maradványai gyanánt tekinthetk.

E kövületek igen értékes adatokat szolgáltatnak, egyrészt,

mert krétakorúak és így a pálmák és egyáltalán az egyszik növé-
nyek els hírnökei közül valók; másrészt pedig azért, mert eléggé
jól megtartotr és rendszertani követkeíztetésekre aránylag eléggé
alkalmas részletek.

A ievélmaradványokból, melyeknek számos töredéke került

napvilágra, megállapítható, hogy a levél legyez-alakú, tüskétlen;

a levél lemezébe mélyen benyúlik a rachis; a lemez tövén a sze-

letek egy kissé felfelé görbülve képezik a legyez alját. A felsbb
szeletek aránylag nem nagy szög alatt, de némileg a szárnyalt

levelek szeleteinek módjára állanak el a rachistói. A rachis köze-

lében a lemez szeletei nincsenek behasogatva, hanem egymással

1 (I). L. Földtani Közlöny, XXXIL p. 200.
^ Gyjtötte Scliafarzik Ferencz mííeg3-etemi tanár.

JMövénytani Közlemények. 1908. VU. kötet, 1. füzet. 1



TUZSON JÁNOS

összefüggenek, csak a kerületen válnak egymástól el. Ezek a

beliasadt szeletek meglehets hoszúságú sallangok alakjában

veszik körül a legyez összentt részét.

Az 1. kép a lemez középs részletét mutatja, a 2. képen
pedig szabadon álló szeleteket látunk; a melyeket itt-ott egyes

darabokon a középs részszel összefüggésben is sikerült meg-

találnom. A szeletek hosszukban srn, párhuzamosan erezvék;

egy fél lemez szélességére mintegy 10—12 vastagabb és ezek

közé egy-egy vékonyabb ér esik.

A levélnek középs, a hosszú rachis-szal összefügg része

teljesen azonos alakú a Flahellaria longirachis Unger nev
fosszilis pálmai evél-typussal, melyet szerzje az ausztriai Muth-

maimsdorf melletti, szintén fels kretakorú képzdményekbl irt

le^ és a melyhez hasonlók Francziaország déli részének és Szilé-

ziának fels krétakorú rétegeibl is ismeretesek. A mennyire a

leírásokból kivehettem, az U n g e r-tl leirt levélrl nem ismeretes

az, hogy lemeze széthasadt sallangokban végzdne. St Drude^

a FI. longirachis-t a Phoenicophorium és Verscha/feltia génu-

szokkal hozza vonatkozásba, a mely feltevés magába zárja azt

a feltevést is, hogy a FI. longirachis szárnyalt levél, a melynek

szeletei összenvék és csúcsukon csak fürészfogak módjára állanak

ki és továbbá, hogy a lemez csúcsán bemetszett, vagyis kétcsúcsú.

Az Unger-tól lerajzolt muthmannsdorfi levél alkotása annyira

egyezik a ruszkabányai levelek középs részével, hogy azon a

nézeten vagyok, hogy ahhoz a levélhez is hosszan bemetszett

szeletek tartoznak és így arra a D r u d e hasonlata minden való-

színség szerint indokolatlan. Megersít azonban ebben a véle-

ményljen az is, hogy a szóban lev fosszilis levelek lemezének

szélei tben kétoldalt ívesen görbülnek és nem állanak el mereven,

mint a szárnyalt pálmalevelek szeletei.

Ezek a viszonyok arra a rendszertani következtetésre jogo-

sítanak, hogy a FI. longirachis levél nem az Areceae-hez^ hanem
inkább a Sabaleae-hez tartozik, de emellet mind a két típusból

tartalmaz valamit, a kett közölt átmenetet képez.

Kérésemre Schafarzik tanár úr a ruszkabányai érdekes

lelhelyet újabb kutatás alá vette és ekkor töljb újabb levél-

részlettel a II. tábla 3. képén bemutatott termés-ágazatot találták,

a mely kétségtelenül szintén pálmától származik és minthogy a

levelekkel együtt volt, úgy hiszem, hogy a közvetlen összefüggés

nélkül is majdnem kétségtelen az ezekhez való tartozása.

A terméságazaton a kocsány aránylag vékony, itt-ott a ter-

mések tövén egy kissé meghajló és rajta nem sren foglalhattak

helyett a termések, a melyek, a ránczos felület lenyomatból ítélve,,

húsos bogyók voltak; 9—12 mm. hosszúak és 8—9 mm. szélesek.

^ Iconographia plantarum fossilium. Denkschr. d. mathem.-naturwiss.

Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. IV. Wien, 1852.
* E n g 1 e r - P r a n 1 1 ; Die natiirl. Pflanzen famiüen, II. 3. p. 90.
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A tengely párhuzamos, hosszanti kiemelkedést mutat; rajta

a lehullott termések ripacsai nem láthatók, a mibl következik,

hogy a b( gyók vékony, könnyen lehulló kocsánykán függitek.

A bibe helye a bogyók egyikén sem vehet ki tisztán, csupán

egy bogyó alr.kja vallott némileg arra, hogy a bibe annak csúcsán

vagy csúcsa közelében foglalhatott helyet.

A levél, a terméságazat és a bogyók leírt alakjából a növény
rendszeri ani helyzetére nézve azt következtethetjük, hogy az a

Coryphoideae alcsalád Sabaleae tribusához áll a legközelebb. A
mi az/al a körülménynyel is összhangban áll, hogy az európai

kréta- és harmadkori rétegekben elforduló, eddig ismeretes pál-

malevelek mind a Sabaleae tribusra vallanak, a mely ma is nagy-

részt az ó-világ palaeotropikus fíóravidékéiiek az északi extra-

trópikus flóravidélíkel határos részein van elterjedve.

Kövületünk szorosabb vonatkozásba az ide tartozó génuszok

egyikével sem hozható. Az azonban kétségtelen, hogy a család

többi tribusától : a Phoeniceae-t\, nemkülönben a Borasseae-tól, vala-

mint aLepidocaryoideae alcsaládtól is távolabb áll és az is bizonyos,

hogy annyira eltér a tekintetbe jöhet ma el génuszoktól, liogv

a generikus megkülönböztetés indokolt.

Másrészt azok után, a mennyit e növényrl megismertünk,

indokolt most már az is, hogy azt a legkülönfélébb Chamaerops,

Sahal stb. génuszokkal vonatkozásban álló, illetleg igen kétes

rendszertani érték, különböz levéltöredékekre vonatkozó Fla-

6eí/ana-csoporlból kiemeljük.

E fosszilis növény-génuszt a magyar tudományos botanika

egyik legkiválóbb, elhunyt mveljérl, Jurányi-ról nevezem el,

a typus-név pedig a levélnek részben legyez-, részben szárnyalt

voltára vonatkozik.

A leírt pálma nagyszámú töredékeinek társaságában egy

CVecZwena-tipusú kétszik levél töredékét és egy közelebbrl meg
nem határozható harasztlevél részletét találtam.

Cryptomerites hungaricus nov. typus.

Foliis acerosispaido arcuatis, circiter 7—10 mm. longis, acutis,

basi dilatatis ; seminibus ca. 8—9 mm. longis, utrinque acuminatis,

in longitudine costam mediam obsoletam habentibus.

Rami foliosi et seniina apposite sed disjuncte inventa.

In formatione ignota prope Dobsina, com. Glömör, Hungáriáé

septentrionalis,

Generi Cryptomeriae affinis.

A dobsinai jégbarlang eltti katlanszer völgy lejtjén fel-

tárt agyagpala-rétegbl valók a 11. tábla 4. és 5. képén bemu-
tatott kövületek.^

^ Az egyiket L ó c z y Lajos egyetemi tanár úr küldte, a másikat — a

mely Dobsina város gyjteményében van elhelyezve — mindkét kövület

gyjtje, Jex Simon bányaigazgató úr.

1*



4 TUZ80N JÁNOS

A hozzáül küldött kövületek egyikén (II. tábla 4. kép) három
növényi részlet látható : e^y leveles fenyág, egy mag és egy
kétszik levél töredéke. Az utóbbi, mivel nem vehet ki az egész

levél, további meghatározásra nem alkalmas. A fenyág és a mag
valószínleg összetartozik, a mit nem csak az együttes elfordu-

lásból következtetek, hanem a meghatározás eredményébl és abból

is, hogy megszenesedett részleteik egészen egyforma állományúak,

a mi valószínleg mind a két részletnek gyatitatartalmától származik.

A kétszik levél azonban a fenyág és termés meghatáro-

zásában mégis bír jelentséggel, t. i. a kövületek korát a kréta-

korúnál fiatalabbra teszi. Az ez idszakokból ismeretes és a recens

fenyk leveles ágainak és magjainak morfológiai viszonyaiból

ítélve, a kövület kétségtelenül valamely a Taxodieae-hez tartozó

fajtól származik. Tekintetbe jöhet különösen a Cryptomeria génusz,

melynek magja a kövületen láthatóval teljesen e^jezö; a kövület

leveles ága pedig szintén beilleszthet ebbe a génuszba. A ponto-

sabb meghatározás lehetsége — miután nem egészen jól meg-
tartott töredékekkel van dolgunk — ki van zárva.

Hazánk területérl biztosan meghatározott fosszilis Cryp-

tomeria tudtom szerint nem ismeretes. A Cryptomeria fájához

hasonló szerkezet fatörzset két helyrl irtani ugyan már le, ú. m.

Budakesz eocén rétegeibl^ és a várpalotai harmadkorú lignit-

bányából;^ azonban, a mint leírásukban kiemeltem, a Taxodieae

és Cupressineae fajok, fájuk alapján — különösen ha azt csak

kövületben vizsgáljuk — n m különböztethetk meg.
A Taxodieae csoport alakjai közül ha/.ánkból, nevezetesen

a Zsilvölgy aquitánkorú rétegeibl ismertette Staub a Sequoia

Langsdorfi Brngt. és Olyptostrohus europaeus Brngt. típusokat.

Anglia eocén-rétegeibl ismeretes a Cryptomeria Stern-

hergii Gard. Bajzát nem láttam, de ha egyez a Cryptomeria

japo7iica-val, a mint azt P o t o n i é irja, úgy nem csatolhatom

ehhez a dobsínai kövületet, mert ennek ti jóval apróbl^ak.

Pagiophyllum typus ? A II. tábla 6. képén bemutatott kövü-

let a Veszprém melletti triászkorú homokk-rétegekbl származik.

Apró ágrészlet, melyet fedelékesen egymásra illeszked, pikkely-

alakú levelek boiítanak; alkotása Pagiopliyllum-x2i, vall, közelebbi

meghatározásra nem alkalmas.

^ Adatok Magyarország fosszil-flórája ismeretéhez. Földtani Közlöny
XXXir. p. 200.

^ A balatoni fosszilis fák monográfiája.

(A szakosztálynak 1907 május 8-án és október 9-én tartott ülésébl.)



DICRANUM SENDTNERI UMPR. A MAGYAR FLÓRÁBAN ö

Györffy István: Dícranum Sendtnerí Límpr. a

magyar flórában.

A Dieraniim^ nemzetségnek 127 eddig ismeretes faja közül

Európában 33 faj,"^ nemrégiben az erdélyi részekbl elször közölt^

« egész Európára új adattal együtt összesen 34 ismeretes.

Hazánkból már a 80-as évek eltt 19 faj volt Kánitz össze-

állításában^ kimutatva; a ma ismert fajok száma: 25,^ közte egy

igen ritka, mely Európa területén csak hazánkban fordul el,

különben Észak-Amerikában lionos.*^ Tekintélyes számmal van

tehát képviselve a Dicranum-nemzetség, hiszen Németország,

Ausztria és Schweiz gazdag moh;i flórája is eddigelé csak 2 fajjal

volt gazdagabb,' illetleg ezentúl már csak egy-g\e\ le?z s igy

26 fajjal van most már képviselve nálunk e nemzetség.

Hazai mohflóránknak új tagja a Dicraniim Sendtneri. ^

melyet a következ tulajdonságok jellemeznek.

^ A Dicranum-nemzetség elnevezést Hedwig J. állította fel {Funda-

mentum históriáé naturális Muscorum frondosorum etc. Lipsiae, 1782) ; meg-

határozását pedig arra a jellemz tulajdonságra alapította, hogy a peristoma-

fogak (1. P. II. Tab. VIII. f. 41. 42. Bryi scoparii) kótcsúcsúak (oív.pcívoc (2); de

igy (v. ö. P. II. 92. old.) e nemzetségbe tartozóknak veszi azokat a mohákat

is, melyek most mint külön nemzetségek ismeretesek, t. i. a Ceratodon, Dicra-

nella, Rhacomitrium, Dichodontium és Leucohryum nemzetségeket.
2 V. ö. Die natürlichen Pflanzenfamilien I. T. 3. Abt. 208. Lief. 326. old.

3 „Hedwigia" Bánd XLII. 1803. 299. old. s melyet R o t h G. „Die

europáischen Laubmoose" Leipzig, 1904. ez. munkája nem is említ.

* Valóban nincsenek az irodalomban Magyarországon talált lombmohok
felemlítve!? Erdélyi Múzeum III. évfolyam 1876. 10. szám 170. old.

^ Hazánkból ismeretesek a mai napig a következ fajok : A) Arctoa

(Br. eur.; Lindb. : 1. Dicranum fulvellum (D i c k s.) S m., 2. D. falcatum

Hedw., 3. D. Blyttii S c h i m p., 4. X>. Starkei W e b. et M o h r. ; B) Eudicrana

Mitt. : a\ Dicrana undulata Schimp., 5. D. spurium Hedw., 6. D. Ber-

geri B 1 a n d., 7. D. undulatum E h r h., 8. D. Bonjeani De N o t. ; h) Dicr.

scoparia Schimp. 9. D. május Smith, 10. D. scoparium (L.j Hedw.,
11. D. neglectum Jur., 12. D. Mühlenbeckii Bryol. eur., 13. D congestum

Brid., 14. D. fuscescens Turn, 15. D. elongatum Schleich., 16. IK

scopariiforme K i n d b. ; C) Orthodicrana C. M ü 1 1. a) D. montana ill. tenui-

nervia : 17. D. montanum Hedw., 18. D. flagellare Hedw.; b) D. laevi-

dentata: 19. D. strictum Schleich., 20. D. Scottianum Turn.; c) D.

crassineroia : 21. D. viride (Suli. et L e s qu.) L i n d b., 22. D. fulvum

Hook. ; D) Paraleucobryum L i n d b. : 23. D. longifolium Ehrh-, 24. D.

Sauteri Schimp., 25. D. albicans Bryol. eur.
•^ Ez a faj pedig a : D. scopariiforme Lindberg.
' T. i. a D. Sendtneri L i m p r. és a D. grönlandicum Brid fajokkal.

* A Dicranum Sendtneri L i m p r. els példányát Sendtner 0.

gyjtötte. Az általa gyjtött mohoka „Schlesische Gesellschaft" herbáriumában

vannak ; az egyik Dicranum példányt D. elongatum-n^^s. határozta meg és

Mii de J. : „Bryologia silesiaca'-jábau (Leipzig. 1869. 69, old.) igy is

veszi fel; Juratzka J. : .,Die Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn"

Wien, 1882. — mvében a D ftagellare egyik compactus alakjának tartja.

(45. old. Anm.) L i m p r i c h t fedezte fel, hogy ez voltaképpen a D. fus-

cescens és D. elongatum közé es alak s mint ilyet írta le (Dr. L. Rabenhorst's

Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 11. Aufl.

IV. B. I. Abt. I. Bd. 360—361. oldal).
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3*5—5 cm. magas tömött, sárgás-zöld gyepet alkot; az egyes

egyének szára a kurta, de sr gyökszösz (rhizoTda)-tl barna-

szín. A levelektl egyenletesen borított szára k. m. (=^ keresztmet-

szet)-ben kerekded; kívülrl 5—6 réteg, sötétbarna, sokszegletes,

elég vastagfalú kéregrész borítja, középen világos, kerek teriiletet

alkotnak a vékonyfalú, apró sejtek, a vezetnyalábot alkotva,

mely elég tekintélyes részét teszi a szárnak.

A3"5—5 mm. hosszúlevelek lemezének alja toiásdad-lándzsás,

mely csúcsa felé egyenletesen, fokozatosan keskenyedve, hosszan

kinyúlt árhegyet képez olyformáu, hogy a levéllemez két fele

vályúszerüleg összehajlik ; az egész levéllemezen végigfut a hatal-

masan fejldött vezetnyaláb, mely a csúcsban végzdik. A levél-

lemez csúcsrészén a lemezsejtekuek és vezetnyalábnak sejtjei sze-

mölcs (papilla) módjára való kiemelkedése következtében fogazott.

A levelek felfelé és oldalt állnak el s mindnyájan egy oldalra

néznek, a mit különösen nedves állapotban lev egyéneknél lát-

hatni igen jól. Ha a levelek víztartalmukat veszíteni kezdik, a

merev-egyenestartású levelek Yég^ része csakhamar befelé kezd

görbülni, majd bekunkorodik, végül elpenderedik és így bodrossá,

borzassá válnak a gyepek, miért is a leveleknek egy oldalra való

hajlása annyira nem lesz szembetnvé. Ha az ilyen összepen-

deredett leveleket vízbe mártjuk, a levelek teljesen kiegyenesed-

nek olyanformán, hogy a kiegyenesedés a levelek közepétl halad

bár fokozatosan, de gyorsan a csúcsok felé.

A levél fels részének összependeredése után igen sokféle

alakot lehet megkülönböztetni. Az 1. kép a Dicranum Sendtneri

száraz állapotban lev leveleit tünteti fel. A rajzra vetett futó-

lagos pillantás is némi fogalmat nyújt arról a változatosságról,

a mit e tekintetben e mohánál tapasztalni lehet. Látunk dugóhúzó
módjára (1.) összecsavarodott, sarlósán meggörbült (2., 4.), kampóra
emlékeztet (3.), vitézkötésszerü (5.), hurokszer (6.), csiga mód-
jára összekunkorodott (7.) és kos-szarvra emlékeztet (8.) s azon-

k'ívül még egyes átmeneti alakokat feltüntet leveleket.
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A levéllemez sejtjei mindenütt egy réteget alkotnak; a sejtek

f;ila középvastagságú. A levél alján a sejtfal nem egyenletes vastag-

ságú, ezért a sejtek ürege sem egyenl átmérj. A sejtfalak gyen-

gén hullámos-lefutásúak (2. kép 1. rajz). De nemcsak felületi képen

látjuk a sejtek sejtüregét egyenetlen átmérjnek, hanem hossz-

metszetben is (2. kép 6. rajz). A levelek alján két oldalt találjuk

a „levélzugsejt"-eket (Blattílügelzellen), a melyek egy jól határolt,

élesen megkülönböztethet, kissé kiálló csoportot alkotnak (2. kép

1, rajz S). Feltnk már színüknél fogva, t. i. világos-sárgásbarna

foltot alkotnak a szemecskékkel telt, zöld sejtek területében.

ÁltM Iában a levéllemez sejtjei nagyságára a következ táb-

lázat szolgáljon felvilágosításul:
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a vezetnyaláb alkotásában és így ez hovatovább inkább kidom-
borodik a levél fonáka felé s így pl. a levél közepe felé haladólag

mind több és több „háti" és „hasi sejt"-et látunk (2. kép 5. rajz).

A „hasi sejf-eknek kisebb s a „háti sejt"-eknek nagyobbfokú
osztódása következtében végül igen sok sejt alkotja a vezet-
nyalábot (2. kép 5. rajz). Rajzunk a levél alsó részének „levél-

zugsejt "-ek felett lev részletébl készített metszet képét adja.

A levéllemez (1) itt is egysejtrétegú, a sejtek téglásak, kerekded-
négyszögletes sejtüreggel, meglehetsen egyforma nagyságúak.
A levéllemez „szegélysejt"-je {=- R;mdzelle) cuticuláján szemölcs-

szer megvastagüdás (2) látható. Igen tekintélyes vastagságú a
levél ere, a vezetönyaláb. Szerkezet tekintetében megegyezik pl. az

Aulacomnium palustre^ Didymodon giqanteus'^ '^agy a Brachys-
teleum polyphyllum'''' és & Hymenostomum squarrosum^ levelével.

A levélér ersen kidomborodik. A vezetnyaláb sokszeglet,
ersen megvastagodott és sárgásszínü falú, egymással minden
sejtközi üreg nélkül összekapcsolódó sejtekbl áll, a melyek több

réteget alkotnak. A levél színe fell két réteget képeznek a „hasi

sejt"-ek (Bauchzellen Lorentz) '
(2. kép 5. rajz 3) és a levéleret

egész széltében beborítják; egymás között alak s nagyság tekin-

tetében teljesen egyenlk, ú. n. „egynemú''-ek (homogeneae), a

fonák fell általában 3 réteget képeznek (2. kép 5. rajz 4). szin-

tén egynemek. A levél színe és fonákja felé es legküls sejt-

réteg nem más, mint epidermis ; az alatta lev réteg, illetleg — a

fonákon — rétegek pedig a hypoderma értékével bírnak. E két

megersít szövet között ívesen meggörbült réteget alkotnak az egy
rétegben kifejldött „jelz"- vagy „ vezet "-sejt-ek (^= Deuter =
duces Lorentz), a melyek parenclyma- sejtek és a melyek Haber-
landt" szerint a vízvezetés szolgálatában álló kezdetleges iiadroma-

elemek. Ezek a vezet-p;irenchyiiia-sejtek nagy üregek, majdnem
parenchymátikusak, a levélér közepén nagyobbak, mint a szélen;

egészen átérve a levél erét, a levél színén egész vonalban érint-

keznek a „hasi sejt"-ekkel, sehol sem jutnak ki ;i felületre, vagyis

a „hasi sejtek" holosíromás (holostromaticae) szerkezetek.
"'

1 Die natürl. Pflanzénfamilion I. T. 3. Abt. 1G9. Lief. 189. old.

106. á. A.
- Limpricht: Die Laubraoose I. 561. old. 162. á. b

3 U. a. u. ott 816. old. 208. á. c.

* „Magyar botanikai Lapok" V. évf. 1906. I. tábla 1. á.

* A mszavakat általában Lorentz értelmében használom. („Moos-
studien", Leipzig, 1864. L Studien über Rau und Entwickeluuo-sgeschichte

der Laubmoose 1—34. old. ; Studien zur Naturgeschichte einiger Laubmoose.
Verhandl. d. k. k. zool. botan. Geselisch. Bánd XVII. 1867, 657—682 ; és

fleg : Grundlinien zu einer vergleichenden Anatomie der Laubmoose. Prings-

heim's Jahrb. f. wiss. Bot. VI. 1867.)
^ Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose. Sep.-Abdr.

a. d. Pringsheim's Jahrbüchern für w^issenschaftlicheu Botanik, Bánd XVIL
H. 3., Berlin, 1886.

'' A „háti-sejtek" mindig holostromások, mert teljes vonalban takar-

ják a vezetöparenchyma-sejteket.



2. kép.
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A vezet-parenchyma-sejtek száma rajzunkon 7, de lehet 6—8.

Hogy kell tájékozást szerezhessünk a levél erét alkotó, fent

említett különböz sejtek nagyságáról, az idecsatolt táblázatiján

összeállítottam azok méreteinek középértékeit.

Dicranum Sendtneri levél

csúcs része középs része

lemez
vezet nyalábjának

hasi
fbasalis)

háti

(dorsalis)

lemez
vezet nyalábjának

vezet paren-
chyma(duces)

hasi
(basalis)

[háti

(dorsalis)

sejtjei nagysága keresztmetszetben átlag

9
fj.

4 |x 2—3 [j. :

4-9
fj.

9—12 fi. 2—4 |x 2—4 [X

9h. 4 fx -±
l^.

9—13
fj.

9—13 IX 2—4p. 2—4
fj.

A levelek tövében találjuk a levélzugsejteknek (Blattílügel-

zellen) jellemzen alakult háromszögre emlékeztet csoportját.

Minden egyes sejtje középvastag sejtíalu és bár valamennyi
parenchymás, köztük mégis némi alakbeli eltérések vehetk észre.

A levél csúcsa felé esk aránylag legkisebbek, a közepén lévk
négyszegletesek ; a levél szélén és a levél ere felé esk inkább

megnyúltak. A levélzugsejtek csoportja közepén találjuk a

legnagyobb sejteket. Hogy mennyire különböz nagyságúak a

sejtek, szolgáljon felvilágosításul a következ sorozat:

Különböz nagyságú
„levélzugsejtek" mérete

Egyes sejtek

szélessége

22 jj.

27
fj.

27
fj-

27
i>.

27 fJ-

27
fj.

31 [J.

31 [J.

81
fj-

31 iJ.

bossza

40 p.

31 11

36 [x

40 fx

49 [x

85 [X

27 |x

31 jx

36 |x

45 [).

Különböz nagyságú
„levélzugsejtek" mérete

Egyes sejtek

szélessége hossza

31 (X 49 tx

31 fx 54 p.

36 [X 45*>

36 }x 49 |x

36 |x 63 [X

45 (X 36 (J.

45 [X 40 [X

45 [x 63 IX

52 }x 49 ;.x
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A „levélztigsejtek"-ben igen kevés plazma- maradvány talál-

ható, üresek. Mindig egy réteget képeznek, a mint az a hosszmet-

szeten igen jól kitnik. A 2. képen lev 7. rajz tünteti fel a

levélnek a levélzugsejteken keresztülhaladó hosszmetszetét, a szár

kis részletével egyetemben. A levéllemeznek néhány chlorophyll-

szemepskével és plazmával telt sejtje (3) foglal legalul helyet, a

mely után a jóval szélesebb, vastagabb falú, nagyjában tégla-

alakú sejtek, a levélzugsejtek sora (2) következÍK'. Több köztilök

összeesett, ide oda hajlongó felület. Ez utóbbi igen fontos jelen-

ség: ennek következtében ugyanis felülrl tekintve a levélzug-

sejtek csoportja minden egyes sejtjének felületét egyszerre, egy

beállítás mellett nem láthatjuk és valószínleg ez okozta, hogy
maga Limnricht (Die Laubmoose I. 361. old.) és utána pld.

G. Koth (Die europáischen Laubmoose I. 231. old.) a levélzug-

sejtek csoportját kétsejtrétegnek mondják. A levélzugsejtek

felett a levéllemeznek hosszúkás téglás-alakú, szemecskékkel telt

sejtjei (1) következnek.

Az egész levéllemez csszerüleg összegörbült és nedves álla-

potban a levelek egy oldalra hajlanak. Ha a leveleket kiszárítjuk,

végük befelé kunkorodik, majd elcsavarodik. Ennek oka az, hogy

a rugalmas háncssejtek jóval vastagabb köteget alkotnak a levél

fonákán, mint a színén és így ott, a hol kevesebb háncssejt fej-

ldött ki, a víz elvesztésénél jobban összehúzódnak, illetleg a

víz felvételénél jobban kitágulnak és ezáltal a levél erének a levél

színe felé való begöngyöldését okozzák. A mechanismus alapja

tehát a gyengébben kifejlett háncssejtek ersebben való össze-

hiízódása. Ezt nemcsak leveleken, hanem szárképleteken is lehet

tapasztalni, a mint azt W. Lorch^ újabb vizsgálatainál hangsú-

lyozza. A vízvesztés következtében a levelek rendkívül rövid id
alatt öszzecsavarodnak és vízfelvétel által gyorsan kieg\enesednek.

Hogy a levelek nem egy síkban göngyöldnek össze, anak az

az oka, hogy a levéllemezfelek n^m egyenl szélességek: a

keskenyebb levéllemezfélnek ellenálló képessége kisebb lévén, az

összehúzódás alkalmával kiseb feszítképességü, mint a szélesebb

levéllemez; így természetesen a levél az elbbi felé görbül. A
levél ilyennem alakulása a legkitnbb védekezés a túlságos

nagy elpárolgás meggáilására. A levélnek e végs része tehát

ugyanolyan biológiai viselkedés, mint egyes mohának ú. n.

„üvegszr"-e (Glashaare). Ilyen üvegszrökkel bíró mohák — a

melyek érdekes viselkedését W. Lorch^ ismertette — hazánk

Flórájában nagy számmal vannak képviselve.^

^ Einige Bewegungs- und Schi-umpfungserscheinungen an den Achsen
uad Blattéra mehrerer Laubmoose als Folge des Verlustes von Wasser.

Flóra, 1907, Bd. 97. 76—95. old.
'^ Beitráge zur Anatomie und Biologie der Laubmoose. Flóra, 78. Bd.

J. 1894. H. m. 460. és köv. oldalai.
'^ Pld. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce, Hedivigia albicans (Web.)

Lindb. és ^) var.-a, a Grimmia, Rhaconiilrium és Barbula nemzetségnek
xerophyta tagjai, valamint a Polytrichum piliferwn S c h r e b. stb.
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A víz elraktározására szolgálnak a világos-sárgás-bariiaszinü

levélzugsejtek (cellulae iilares), a mely sejtek kifejldése épp a

Dicranaceae csoportra is jellemz.^ Nagy mértékben alkalmassá

teszi ezt a sejtcsoportot a víz raktározására az a helyzete, hogy

minden egyes levélnek alsó része a lejebb lev levél egy részétl

el van takarva, miáltal itt valóságos „capillaris-tér" keletkezik.

Hozzájárul ehhez a szárat bunda módjára körülvev rhizoídák kifej-

ldése, a mi még sokkal inkább képessé teszi ezt a mohát a víz

raktározására és továbbá az, hogy az egyes egyének tömötten

egymás mellett állva (gyepet alkotva), szivacs módjára tartják a

vizet. A rhizoidák és az említett ^capillaris-terek" a víznek „küls
vezetés"-ére szolgálnak, amely jelenségigen sok niohánálismereles.^

A moha levelére csapadék alakjában jutó víz ott tartására

valók a levél végs részén kifejldött kisebb-nagyobb szemölcsök,

a melyek meggátolják a vízcseppecskék legördülését.^

Hazánk mohflórájának eme új, ritka polgárát az Erdélyi Ércz-

hegységben az Aranyos völgyében To/íán/aífa mellett, „Szohodol"

falu határán, a „Podur" nev erdben 1902. V. 9-én Péterfi

Márton í. t. barátommal gyjtöttem. E helyen fels krétakori

mészk van.^
*

Végül köszönetemet fejezem ki Richter Aladár dr. kolozs-

vári egyetemi tanár úrnak, hogy ez utamat lehetvé tette, vala-

mint E. StoUe (Dresden—Striesen) úrnak e moha meghatáro-

zásáért, aki Schiffner V. bécsi professor úrtól kapott példáival

is összehasonlította.

E moha egy-egy példányát a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályimak és az Erdélyi Nemzeti Múzeum növény-

tárának is megküldöttem.

1 V. ö. Dr. C a r 1 M ü 1 1 e r Hal.: Genera muscorum frondosomm.

Leipzig, 1901. 243. old.
^ F r. 1 1 m a n n s ; Ueber die Wasserbewegung in der Moospflanze

und ihren Einfluss auf die Wasservertheilung im Beden. — Abdr. aus

Cohn „Beitrage zur Biologie der Pflanzen". Bd. IV. H. I. 18. és köv. old.

3 Dr. K. G o e b e 1 : Organographie der Pflanzen insbesondere der

Archegoniaten und Sameupflanzen. Jena, 1898. II. T. 1. H. 363. old.

* Dr. Pálfy M. Geológiai jegyzetek az Aranyos folyó völgyébl. —
A magy. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1901-röl. Budapest, 1893. 66. old.

(A szakosztálynak 1907 nov. 13-án tartott ülésébl.)
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Quínt József: A trencsénteplíczi tó kovamoszataL

A paedagogium niath. és természettudományi szakcsoportja

harmadéves hallgatói Vangel J. tanáiuk vezetésével 1905. szep-

tember hó els felében nagyobb tanulmányi kirándulást tettek

Trencsén- és Árvümegyébe. Ez alkalomkor, szept. 2-án kutatták

át a trencséntepliczi „baranka" vagv baracska-nak nevezett tavat.

A gyjt kirándu'áshoz csatlakozva, feladatom volt a nevezett

tó kovamoszatvilágát tanulmányozni.

Maga a tó nem nagy, alig 100 m. átmérj; mélysége helyen-

kint 2—3 m. Egyik része uszodának van berendezve, a másik

részében pedig a csónak-sport kedveli szokták zni testedz

gyakorlataikat.

Az emiitett napon a víz igen zavaros és piszkos volt és igy

fraktionális gyjtést nem végezhettem. A hazahozott iszapot apaeda-

gogium biológiai laboratóriumában a szokott módon idfztem, a

kif/, ött anyagból mikroskopi készítményeket csináltam és azok

tanulmányozásának eredménye az alább De Tóni: Sylloge

Algarum czímü munkája szerint felsorolt 130 kovamoszatfaj.*

A talált fajok rendszertani elösorolása:

A) RHAPHIDEAE H. L. Smith.

a) Naviculaceae Kg.

I. Navicula Bory 1826.

N. maior Kg. (N. k. IV. k. pg. 151. 1. sz.) — 2. N. viridis

(Nitzsch) Kg. (N. k. IV. k. pg. 151. 2. sz.) — S. N. distiguenda

(Cl eve) Pánt. (Bal. kor. pg. 31. T. III. f. 53.) — 4. N. borealis

(E.) Kg. (N. k. IV. k. pg. 151. 3. sz.). — 5. N. BreUssonü Kg.

(N. k. IV. k. pg. 151. 4. sz.) — 6. N. moláris Gr un. (V. H. Syn.

T. VI. f. 19.; D. T. SyU. pg. 24.) — 7. N. oblonga Kg. (N. k. IV. k.

pg. 151. 8. sz.) — 8. N. mesolejyta var. stauroneiformis Gr un.

(V. H. Syn. T. VI. f. 15.; D. T. Syll. pg. 32.)— 9. N. pereyrina

(E.) Kg. var. meniscus Gr un (V. H. Syn. pg. 82. T. VIII. f. 19.;

D. T. Syll. pg. 38.). 10. N. cincta E. var. Heufleri Gr un.

(V. H. Syn. pg. 82. T. VII. f. 12. 15.; D. T. Syll. pg. 40.) —
11. A'', vulpina Kg. (N. K. IV. k. pg. 151. 9. sz.) — 12. N rádiósa

Kg. (N. K. IV. k. pg. 151. 10. sz.) — 13. N. rádiósa YSir. tenella

* Az elösorolásban használt rövidítések

:

N. K. IV. k. = Q u i n t József: Adatok a Bpest melletti Római-fürd
Bacillaria flórájához ; megj. Növénytani közlemények. IV. kötetében.

N. K. V. k. = Q u i n t J. : Pótló adatok a Római-fürdö Bacillaria flórájához ;

megj. Növénytani Közlemények V. kötetében.

V. H. Syn. = V'a n Heurck. : Synópsis des Diatomées de Belgique.
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Bréb. (N. K. IV. k. pg. 151. 12. sz.) — 14. N. viridula Kg.

(V. H. Syn. pg. 48. T. VII. f. 25—26.; D. T. Syll. pg. 43.) —
15. N. viridula var. Schlesvicensis Gr un. (V. H. Syn. pg. 84. T.

VII. f. 28—29. ; D. T. Syll. pg. 44.) — 16. ^. rhynchocephala Kg.

(N. K IV k. pg. 151. 13. sz.) — 17. N. rhynchocephala var. rostel-

lata (Kg.) Gr un. (V. H. Syn. pg. 84. T. VII. f. 23—24.; D. T.

Syll. pg. 45.) — 18. N. rhynchocephala var. leptocephala (Rbh.)

Brun." (V. H. Syn. T. VII. f. 16.; D. T. Syll. pg. 46.) —
19. N. cryptocephala Kg. (N. K. IV. k. pg. 151. 14. sz.) —
20. N. cryptocephala var. intermedia Gr un. (N. K. IV. k. pg. 151.

15. sz.) — 21. N. cymbula Dónk. (V. H. Syn. T. VII. f. 32.). —
22. N. hunrjarica Gr un. (Gr un Verh. 1860. pg. 539. T. I. f. 30.;

D. T. Syll. pg. 47.) — 23. N. placentula (E.) Kg. (V. K. IV. k.

pg. 152. 18. sz.). — 24. N. placentula var. anglica (Ralfs) Grun.

(V.' H. Syn. pg. 87. T. VIII. f. 29—30. ; D. T. Syll. pg. 56.) —
25. N. lanceolata Kg. (V. H. Syn. pg. 88. T. VIII. f. 16—17.;

D. T. SyU. pg. 57.) — 26. N. oculata Bréb. (N. K. IV. k. pg. 152.

19. sz.) — 27. N. elliptica Kg. (N. K. IV. k. pg. 152. 20. sz.)

—

28. N. elliptica var. minima Grun. (V. H. Syn. pg. 92. T. X. f. 11.)

— 29. N. mutica Kg. (N. K. IV. k. pg. 152. 23. sz.). — 30. N.

mutica var. Göppertiana Bleisch. (N. K. IV. k. pg. 152. 24. sz.)

— 31. N. exilis Kg. (V. H. Syn. pg. 101. T. XII. f. 11—12.;

D. T. Syll. pg. 142.) — 32. N. limosa Kg. (N. K. IV. k. pg. 152.

30. sz.). — 33. N. gihherula Kg. (V. H. Syn. pg. 103. T. XII.

f. 19.; 0. T. Syll. pg. 148.) — 34. N. viridis var. undulata Grun.

(V. H. Syn. pg. 104. T. XIII. f. 6.; D. T. Syll. pg. 155.) —
85. N. baciliformis Grun. (V. H. Syn. T. XIII. f. 11.; D. T. SyU.

pg. 101.) — 36. N. atomoides Grun. (N. K. IV. k. pg. 152.

85. sz.) — 37. N. laevissima Kg. (Kg. Bal. pg. 96. T. XXI. f. 14.;

0. T. Syll. pg. 164.) — 38. N. atomus Kg. (V. H. Syn. pg. 107.

T. XIV. f. 28.: D. T. Syll. pg. 166.) — 39. N. minuscula Grun.
(V. H. Syn. T. XIV. f. 8.; D. T. Syll. pg. 172.) — 40. N. minu-

tissima Grun. (N. K. IV. k. pg. 153. 37. sz.)

II. Stauroneis E. 1843.

41. St. Phoenicenteron (Nitzsch) E. (V. H. Syn. pg. 67. T.

IV. f. 2.; D. T. Syll. pg. 204.) — 42. St. amphilepta E. (N. K.

IV. k. pg. 153. 43. sz.) — 43. St. anceps E. (V. H. Syn. pg. 68.

T. IV. f. 4—5.; D. T. Syll. pg. 211.) — 44. St. Heufleriana

Grun. (Grun. Verh. 1863. pg. 155. T. VII. f. 10.; D. T. Syll.

pg. 212.)

III. Amphipleura Kg. 1844.

45. A. pellucida (E.) Kg. (N. K. IV. k. pg. 153. 46. sz.)

IV. Pleurosigma W. Sm. 1858.

46. Pl. attenuatum W. Sm. (N. K. IV. k. pg. 158. 47. sz.)
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V. Mastogloia Thwait 1856.

47. M. GreviUei W. Sin. (N. K. IV. k. pg. 154. 54. sz.)

b) Cymbellaceae (K g.) G r u n.

VI. Cymbella A g. 1830.

48. C. Ehrenhergii Kg. (N. K. FV. k. pg. 154. 56. sz.) —
49. C. ampMcephala Naeg. (N. K. IV. k. pg. 154. 57. sz.) —
50. C. subaequalis Gr un. (V. H. Syn. pg. 61. T. III. f. 2.). —
51. a obtusa Greg. (V. H. Syn. pg. 61. T. III. f. la.; D. T. Syll.

pg. 451.) — 52. C. affinis Kg. (N. K. IV. k. pg. 154. 58. sz.). —
53. C. lunata W. Sm. (D. T. Syll. pg. 361.). — 54. C. lanceolata

(E.) Kirchn. (N. K. IV. k. pg. 154. 61. sz.) — 55. C. ctjmbi-

formis E. (N. "K. IV. k. pg. 154. 62. sz.) — 56. C. cymbiformis

var. parva W. Sm. (V. H. Syn. pg.*64. T. II. f. 14.; D. T. Syll.

pg. 364.) — 57. C. cistula Hemp. (N. K. V. k. pg. 80. 11. sz.)

— 58. C. reducta Pánt. (Bal. Kovm. pg. 16. T. II. f. 21.)

VII. Encyonema Kg. 1833.

59. E. caespitorum Kg. (N. K. IV. k. pg. 154. 64. sz.) —
60. E. ventricorum (Ag.) Gr un. (N. K. IV. k. pg. 154. 65. sz.)

VIII. Amphora E. 1831.

61. A. Normannii Rbh. (V. H. Syn. pg. 56. T. I. f. 12.;

D. T. Syll. pg. 384.) — 62. A. lybica E. (N. K. IV. k. pg. 154.

66. sz.) — 63. A. lineolata E. (V. H. Syn. pg. 57. T. I. f. 13.
;

D. T. SyU. pg. 394.) — 64. A. ovális Kg. (N. K. IV. k. pg. 154.

67. sz.) — 65. A. ovális forma minor V. H. (V. H. Syn. pg. 59.

T. I. f. 8.; D. T. Syll. pg. 412.) — 66. A. pediculus (Kg.) Gr un.

(N. K. rV. k. pg. 154. 68. sz.) — 67. A. pediculus forma minor

Grun. (N. K. IV. k. pg. 155. 69. sz.)

c) Gomphonemaceae (Kg.) Grun.

IX. Gomphonema Ag. 1824.

68. G. consirictum E. (V. H. Syn. pg. 123. T. XXIII. f. 6.

;

D. T. Syll. pg. 421.) — 69. G. capitatum E. (N. K. IV. k. pg. 155.

72. sz.) — 70. G. acuminatum E. (N. K. IV. k. pg. 155. 74. sz.)

— 71. G. montanum Schum. (Diát. d. Hoh. Tatra pg. 67. T. III.

í. 35 ; D. T. Syll. pg. 425.) — 72. G. micropus K g. (V. H. Syn.

pg. 125. T. XXIV. f. 46. ; D. T. Syll. pg. 428.) — 73. G. micro-

pus var. exilis Grun. (V. H. Syn. T. XXV. f. 6.) — 74. G. intri-

caium Kg. (V. H. Syn. pg. 126. T. XXIV. f. 28-29.; D. T. Syll.

pg. 428.) — 75. G. angustatum Kg. (V. H. Syn. pg. 126. T.

XXrV. f. 48—50. ; D. T. Syll. pg. 429.) — 76. G. angustatum var.
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producta Gr un. (V. H. Syn. T. XXIV. f. 52—55.) — 77. G. oli-

vaceum (Lyngl) Kg. (N. K. V. k. pg. 81. 17. sz.) — 78. G. sarco-

phagus Greg. (V. H. Syn. T. XXV. f. 2.; D. T. SyU. pg. 429.

X. Rhoi c sph e nia Grun. 1860.

79. R. curvata (Kg.) Grun. (V. K. IV. k. pg. 155. 76. sz.)

— 80. E. Vanheurckia Grun. (V. H. Syn. pg. 127. T. XXVI.

f. 5—9.; D. T. SyU. pg. 438.)

d) Cocconcidaceae (K'g.) Grun.

XI. Cocconeis E. 1835.

81. C. pediculus E. (N. K. IV. k. pg. 155. 77. sz.) —
82. C. placentula E. (N. K. IV. k. pg. 155. 78. sz.)

e) Achnanthaceae (Kg.) Grun.

XII. Achnanthes Bory 1822.

83. A. exigua Grun. (N. K. V. k. pg. 81. 18. sz.) —
84. A. microcephala (Kg.) Grun. (V. H. Syn. pg. 131. T. XXVII.

(. 20—23.; D. T. Syll. pg. 483.) — 85. A. minutissima Kg.

fV. H. Syn. pg. 131. T. XXVII. f. 37—38.; D. T. Syll. pg. 484.)

XIII. Achnanthidium Kg. 1844.

86. A. flexellum (Kg.) Breb. (V. H. Syn. pg. 128. T. XXVI.

f. 29—31.; D. T. Syll. pg. 488.)

B) PSEUDORHAPHIDAE. H. L. Smith.

f) Nitzschiaceae Grun.

XIV. Bacillaria Gmel. 1788.

87. B. paradoxa (Gmel) Grun. (V. H. Syn. pg. 176. T. 61.

f. 6—7.; D. T. Syll. pg. 493.)

XV. Nitzschia Hassal. 1845.

88. N. commutata Grun. (V. H. Syn. pg. 175. T. 59.

f. 13—14.; D. T. Syll. pg. 512.) — 89. N. apiculata (Greg.)

Grun. (N. K. IV. k. pg. 156. 88. sz.) — 90. N. gracilis Hantzsch.
(N, K. IV. k. pg. 156. 95. sz.) — 91. N. microcephala var. ele-

gantula Grun. (V. H. Syn. pg. 183. T. 69. f. 22a.; D. T. SyU.

pg. 546.) — 92. N. Hantzschiana Roh. (V. H. Syn. T. 69.

f. 1—2.; D. T. SyU. pg. 545.) — 93. N. tabellaria Grun. (N. K.

V. k. pg. 81. 20. *sz.)
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XVI. Denticula Kg. 1844.

94. D. elegáns Kg. (V. H. Syn. T. 49. f. 14—15.; D. T.

Syll. pg. 587.) — 95. D. tenuis Kg. (N. K. V. k. pg. 82. 26. sz.)

— 96. D. tenuis var. intermedia Grun. (V. H. Syn. T. 49. f. 22.)

— 97. D. tenuis var. frigida Grun. (N. K. V. k. pg. 82. 28. sz.)

XVÍI. Haiitzschia Grun. 1880.

98. H. amphioxys (E.) Grun. (X. K. IV. k. pg. 157. 101. sz.)

— 99. H. elongata (Hautzscb) Grun. (N. K. IV. k. pg. 157.

102. sz.)

XVIII. Suriraya Turp. 1828.

100. S. biseriata (E.) Breb. (X. K. IV. k. pg. 157. 103. sz.)

— 101. S. biseriata forma minor Grun. (N. K. IV. k. pg. 157.

104. sz.) — 102. S. ovális var. angusta (Kg.) V. H. (N. K. IV. k,

pg. 157. 105. sz.)

h) Diatomaceae (Grun) K i r c h n.

XIX. Diatoma D. C. 1805.

103. D. vulgare Bory. (N. K. IV. k. pg. 157. 109. sz.) —
104. D. hiemale (Lyngb). Heil. (V. H. Syn. pg. 160. T. 51.

f. 1, 2.; D. T. SyU. pg. 636.)

i) Fragilariaceae (Kg.) D. T.

XX. Synedra E. 1837.

105. S. acus Kg. (N. K. IV. k. pg. 158. 115. sz.) —
106. S. capitata E. (N. K. IV. k. pg. 158. 117. sz.) — 107. S. affinis

Kg. (V. H. Syn. pg. 153. T. 41. f. 13.; D. T. Syll. pg. 661.)

XXI. Fragilaria Lyngb. 1819.

108. F. virescens Ralfs. (N. K. IV. k. pg. 158. 118. sz.) —
109. F. construens (E) Grun. (N. K. IV. k. pg. 158. 122. sz.) —
110. F. construens var. venter V. H. (N. K. IV. k. pg. 158. 123. sz.)

— 111. F. pinnata E. (N. K. IV. k. pg. 158. 127. sz.) —
112. F. minutissima Grun. (N. K. IV. k. pg. 158. 126. sz.) —
113. F. parasitica. Gr nn. (N. K. V. k. pg. 83. 33. sz.)

j) Striaiellaceae E. 1839.

XXII. Tabellaria E. 1839.

114. T. üoculosa (Roth) Kg. (V. H. Syn. pg. 162. T. 52.

f. 10—12.; D. T. Syll. pg. 744.)

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 1. füzet. 2
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k) Eunotiaceae.

XXm. Epithemia (Breb) Kg. 1844.

115. E. árgus (E.) Kg. (N. K. IV. k. pg. 159. 133. sz.) —
116. E. gihberula (E.) Kunze var. producia Gr un. (N. K. V. k.

pg. 83. 39. sz.)

XXIV. Eunotia E. 1837.

117. E. arcus E. (N. K. IV. k. pg. 159. 138. sz.) —
118. E. pectinalis Boh. (N. K. IV. k. pg. 159. 140. sz.) —
119. E. praerupta (E.) var. genuina V. H. (V. H. Syn. T. 34. f. 19.)— 120. E. praerupta E. var. longiceps Gr un. (V. H. Syn. T. 34.

f. 25.; D. T. Syll. pg. 795.)

G) CRYPTORHAPHIDEAE H. L. Smith.

1) Melosiraceae Kg.

XXV. Meló sir a Ag. 1824.

121. M. distans (E.) Kg. (N. K. V. k. pg. 84. 41. sz.) —
122. M. granulata Ralí's. (N. K. IV. k. pg. 159. 144. sz.) —
123. M. roeseana Roh. (N. K. V. k. pg. 84. 43. sz.) —
124. M. arenaria Moore (N. K. IV. k. pg. 160. 146. sz.). —

XXVI. Cyclotella Kg. 1833.

125. C. Meneghiniana Kg. (N. K. IV. k. pg. 160. 147. sz.)

— 126. C. operculata var. mesoleia Gr un. (V. H. Syn. T. 93.

f. 25—28.; D. T. Syll. pg. 1354.) — 127. C. comta var. rádiósa

Grun. (V. H. Syn. pg. 214. T. 92. f. 23.; D. T. Syll. pg. 1353.)

— 128. C. comta var. paucipuvctaia Grun. (V. H. Syn. T. 93.

f. 18— 19.; D. T. Syll. pg. 1353.) — 129. C. Kützingiana Thw.
(V. H. Syn. pg. 214. T. 94. f. 1.; D. T. Syll. pg. 1358.)

XXVII. Stephanodiscus E. 1845.

130. St. astraea (E.)Grun. (V. H. Syn. T. 95. f. 5.; D. T.

Syll. pg. 1152.)

(Dolgozat a paedagogium biológiai laboratóriumából.)

(A szakosztálynak 1907 márczius 13-án tartott ülésébl.)
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Zala István: Adatok Magyarország zuzmóínak

ismeretéhez.

A Paedagogium math. és természettudományi szakcsoport

hallgatói az elmiilt négy év alatt 50 faj zuzmót, 1316 példány-

ban gyjtöttek össze az ország különböz vidékeirl.

E gyjtési adatokat, systeinatikai sorrendbe összeáUitva, mint
adatokat hazánk zuzmó-flórájának ismeretéhez teszem közzé.

A meghatározás munkájában különösen A. Zahlbruck-
n e r úr volt nagy segítségemre, a miért neki e helyen is köteles-

ségemnek ismerem hálás köszönetet mondani.

A fajok felsorolását P. S y d o w „Die Flechten Deutschlauds"
Berlin, 1887. czimü munkája nyomán adom.

A gyjtött fajok a következk:

I. Fam. Usneaceae.

1. Usnea plicata (L.) A eh. Popiván, Zseleznófürdö. — 2. Usnea

barbata (L.) Fr. Dobsina. — 3. Usnea florida (L.) Fr. Viszoka.

Szt.-Annató, Babiagura, Polhora. — 4. Usnea hirta (L.) F r. Árva-

váralja. — 5. Usnea dasypoga A eh. BahiaguTa,, Popiván, Szt.-Annató,

Viszoka. — 6. Bryopogon jubatum p. implexum (Hoffm.) Th. P r.

Zseleznófürdö. — 7. Evernia prunastri (L.) A eh. Árvaváralja, Far-

kasvölg;y, Szt.-Annató, Kassa, Tr.-Teplicz^ Visegrád, Újfutak, Evernia

prunastri /i. gracilis Ebr. Viszoka. — 8. Evernia furfuracea (L.)

Ach. = Parmelia furfuracea Babiagura, Dobsina, Kriván-Fátra, Pol-

hora, Viszoka. — 9. Ramalina calicaris (L.) A e h. Visegrád, Viszoka.

10. Ramalina fraxinea (L.) Fr. Kassa, Tr.-Tepliez, Viszoka, Viseg-

rád, — 11. Ramalina farinacta (L.)Fr. Viszoka. — 12. Ramalina
poUinaria (Westr.) A eh. Soborsin, Visegrád. — 13. Ramalina
ciliaris. L. Újfutak, Tr.-Tepliez.

II. Fam, Cladoniaceae.

14. Cladonia rangiferina (L.) Hoffm. Babiagura, Polhora,

Kriván-Fátra. Cladonia rangiferina a., vulgáris S c h a e r. Viszoka. Cla-

doni rangiferina j3. major. Zakopane. Cladonia rangiferina '(. pumila.

Popiván. — 15. Cladonia endiviaefoUa (Dicks.) Fr. Berkipuszta,

Viszoka. — 16. Cladonia gracilis (L.) Coem. Babiagura. Cladonia

gracilis a. valida Fek. Fehéregyháza. — 17. Cladonia pyxidata

(L.) F r. Dobsina, Visegráid. Cladonia pyxidata p. pocillum (A c h.)

F r. Popiván. Cladonia pyxidata y- chlorophaea F 1 k. Babiagura, Pol-

hora, Tr.-Tepliez, Dobsina. Cladonia pyxidata f. simplex. Viszoka. —
18. Cladonia cariosa (A eh.) Spreng. Farkasvölgy. — 19. Cladonia

fimbriata (L.) Fr. f. subulata. Cerevic, Beocsin, Rajeez-Tepliez. —
Cladonia fimbriata f. minor (H a g.) Babiagura. Cladonia fimbriata

f. simplex (W e i s s.) Kassa, Tr.-Tepliez, Polhora, Babiagura, Pop-
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iván. — 20. Cladonia squamosa Hoffm Viszoka. Cladonia squamosa f.

attenuata Hoffm. Febéregyháza. Cladonia squamosa f. squamosissima.

Javornik. — Cladonia furcata (H u d s.) F r. Babiagura, Viszoka. —
22. Cladonia rangiformis Hoffm. Tr.-Teplicz, Rajecz-Teplicz. —
23. Cladonia tubaeformis K b r. Visegrád. — 24. Cladonia bellidiflora

(A c h.) S c h a e 1". '(. polycephala W 1 1 r. Halastó.

III. Fam. Parmeliaceae.

25. Cetraria islandica (L.) A eh. Babiagura, Halastó. — 26. Cet-

raria cucullata (L.) Bell. Babiagura. — 27. Cetraria yiivalis (L.)

A eh. Babiagura. — 28. Cetraria glauca (L.) A eh. Babiagura, Pol-

hora. Viszoka, Zseleznó-fürdö. — 29. Parmelia cetrarioides Del.

Nyl. Árvaváralja. — 30. Parmelia tiliacea (Hoffm.) Fr. Beocsin,

Visegrád. — 31. Parmelia saxaiilis (L.) Fr. = Imhricaria saxati-

lis Kbr. Farkasvölgy, Visegrád, Újfutak, Tisza-Alpár, Árvaváralja,

Rókahegy, Csudihegy. Parmelia saxatilis [3. sulcata (T a y 1.) Ny 1.

Kassa. — 32. Parmelia physodes (L.) A eh. Újfutak, Polhora, Dob-

sina, Zseleznó-fürdö. — 34. Parmelia olivacea (L.) Aeh. = Imhricaria

olivacea K b r. Rókahegy.— 35. Parmelia caperata (L.) A c h. = Imhri-

caria caperata Kbr. Cerevic, Csudihegy, Fehéregyháza,' Felsöcserná-

ton, Nagy-Károly, Soborsin, Szt.-Annató. — 35. Parmelia conspersa

(E h r h.) A e h. = Imhricaria conspersa K b r. Visegrád Tr.-Teplicz,

Viszoka, Szt.-Annató, Árvaváralja. — 36. Parmelia glahra S c h a e r.

Farkasvölgy. — 37. Physcia ciliaris (L.) D. C. = Anaptychia ciliaris

Kbr. Visegrád, Fruskagora, Árvaváralja, Tr.-Teplicz. — 38. Physcia

pulverulenta (Schreb.) Nyl. ^= Parmelia pulverulenta Smrft. Far-

kasvölgy, Mátyáshegy, Rókahegy, Aquincum, Visegrád, Tr.-Teplicz,

Árvaváralja. — 39. Physcia stellaris (L.) Nyl. = Parmelia stellaris

Fr. Visegrád. — 40. Physcia ohscura (Ehrh.) Nyl. Tisza-Alpár. —
41. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. = Physcia parietina Nyl.
Aquincum, Farkasvölgy, Lágymányos, Visegrád, Újfutak, Soborsin,

Tr.-Teplitz, Svábhegy, Rókahegy. — 42. Sticta pulmonaria (L.)

S c h a e r. = Lobaria pulmonaria F w. Cerevic, Kriván-Fátra, Popiván,

Felsöesernátou, Szt-Annató, Viszoka.

IV. Fam. Peltideaceae.

43. Peltigera polydactyla Hoffm. Polhora, Tr.-Teplicz, Dob-

sina, Cerevic. — 44. Peltigera canina (L.) S c h a e r. Beocsin, Cere-

vic, Babiagura, Rajecz-Teplicz, Nagy-Károly, Bélai mészhegyek, Viszoka,

Dobsina, Szt.-Annató, Visegrád. Peltigera canina d. digitata. Popiván,

Viszoka, Visegrád. — 45. Peltigera aphtosa (L.) Hoffm. Dobsina. —
46. Nephromium laevigatum (Aeh.) Nyl. Visegrád.

V. Fam. Umbilicariae.

47. Gyrophora cylindrica (L.) Aeh. Babiagura.
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VI. Fam. Lecanorae.

48. Gasparrlnia murorum (Hoffm.) T ornab. = ^wí^Moma
murorum Kbr. Farkasvölgy. — 49. Placodium crassum (Huds.) Th.

F r. = Lecanora crassa A c h. Gelléithegy. — 50. Placodium saxi-

coluni (Poll.) Kbr. Visegrád. •— 51. Placodium fulgens (Sw.) D.

C. = Psoroma fulgens Maas. Gellérthegy. — 52. Callopisma vitellina

Ehrh. = Candelaria vitellina Mao, s. Visegrád. — 53. Icmadophila

aeruginosa (Scop.) Trev. Zseleznófürdö. — 04. Lecanora subfiisca

(L.) A eh. Viszoka.

VII. Fam. Pertusariae.

55. Pertusaria communis D. C. Viszoka.

VIII. Fam. Lecideaceae.

56. Psora decipiens (Ehrb.) Kbr. Berkipuszta. — 57. Thalloe-

dema coeruleonigricans (Lightf.)= Thalloidima vesiculare Hoffm.
Visegrád. — 58. Rhizocarpon geograpJiicum (L.) D. C. Babiagura.

M. -Tátra, Svábhegy, Farkasvölgy.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

(A szakosztálynak 1907 márczius 13-án tartott ülésébl.)

Tuzson János: A berlini uj botanikai kert és

intézet.

A múlt év deczember havában, egyik dolgozatommal kap-

csolatos adatgyjtéssel foglalkozva, három hetet töltöttem a berlini

botanikai múzeumban, a mely ekkor az egyetemi növénytani inté-

zettel egyesítve, már a dahlemi botanikai kertben emelt új ott-

honában volt. Ezalatt alkalmam volt az egész intézettel és bota-

nikai kerttel munka közben, közvetlenül megismerkedni és így

azokról nemcsak mint átfutó utazó, hanem mint közelebbi isme-

rs jegyezhettem fel egyet s mást, a mi ránk, magyar botaniku-

sokra nézve nemcsak általánosságban, szakunk szempontjából

lehet érdekes, hanem különösen azért is, mert a legutóbbi idk-
ben történt kormányintézkedések folytán, a közel jövben a buda-

pesti egyetemi növénykert és a kapcsolatos intézet újból való

létesítése eltt állunk.

Ismeretes, hogy Eichler idejében a berlini botanikai kert

az egyetemi botanikai intézettl különálló intézmény volt és a

város külsbb részében, a Grünewaldstrasse mellett volt elhe-

lyezve. Az eredetileg szabad fekvés kert körül lassankint bér-

házak épültek és Eichler halála idejét (1887.) követ években

azok a kertet már egészen körülvették. Az amúgy is nem nagy,
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csupán 11 ha. kiterjedés kert növényzetén a köriilépítés hátrá-

nyai, a friss leveg hiánya és a kszénfüst hatása hovatovább

jobban érezhetvé váltak és a város odaterjedése folytán a kert

látogatottsága is mindinkább elviselhetetlenné lett. Ezek a körül-

mények, valamint az, hogy a kert kicsiny volt, üvegházai rozo-

gák és a benne lev botanikai múzeum is szknek bizonyult,

arra indították a kert akkori igazgatóját, Úrban professzort, hogy
kormányának elterjesztést tegyen a kertnek szabadabb és tága-

sabb területre való áthelyezése iránt.

Midn Eichler helyébe 1889-ben Engler lépett és a bota-

nikai kert a múzeummal egyetemben az egyetemi katedrával a

legszorosabb kapcsolatba jutott, Engler vette át a kert ügyét

és több szakért közremködése mellett, 1895-re juttatta az ügyet

a részletes tervek elkészülése stádiumáig. Az iij kert helyéül már
kezdettl annak mai területét választották ki a dahlemi kincstári

uradalomban. Ez a terület a kincstár által villatelkek gyanánt

való értékesítésre volt szánva és a kert czéljaira felhasznált 40
ha. értéke mintegy 1"4 millió márkában szabatott meg. Ezzel

szemben a régi kert területének értéke mintegy 16 millió márkát

képviselt. Ebbl az értékbl volt tervezve az új kert összes költ-

ségeinek fedezése, a mely költségek a német császár által 1899-ben

jóváhagyott tervek alapján kereken 46 millió márkában állapít-

tattak meg.
A kertnek és a múzeum új otthonának létesítése tehát

ekkor vehette kezdetét és tavaly szig, tehát 7 év alatt elké-

szült annyira, hogy az egyetemi növénytani intézet és a mú/-eum

megkezdhették a költözést. A kertben, a szabadban a telepítési

munkák úgyszólván már teljesen befejezvék és a kert fás növény-

zete már szépen felemelkedett. A tenyészt és a mérsékelt h-
mérsék üvegházak készen vannak; csupán az óriási méretekben

készül pálmaház és a Victoria-ház vannak még készüliéiben.

A kert beosztása nagyjában a következ. A Königin Luise-

strasse fell van a fbejárat. Ettl balra esik a múzeum és

intézet, a melynek az ntczáról külön bejárata van és a mely

mellett, elkülönítve fekszik a növénytani intézettel egyidejleg

odahelyezett gyógyszerészeti intézet. A kert fbejáratától jobbra

esik az igazgatói és aligazgatói lak. Az utóbbival határos a gyógy-
növények csoportja, a melyhez a gazdasági növények területe

csatlakozik. Ezek és a fút között terül el a növényföldrajzi

csoport, a melytl délnyugati irányba esik a rendszer és az arbo-

rétum. A Potsdammer- Strasse fell is van bejárat, a mely ere-

detileg a íbe járatnak volt tervezve. E mellett van az inspektori

lak, tovább a kertészek lakásai, a gazdasági épületek és az udvar,

a „Kolonial-Haus", a gépház és ettl északra a tenyészt és

mérsékelt hmérsék üvegházak nagy sorozata. Tovább haladva

következik a készül nagy pálmaház, oldali szárnyaival és ezek

között a Victoria ház. Ettl északra a morfológiai és biológiai osz-

tály, a melynek üvegháza a múzeum és intézet épületéhez csatlakozik.
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Mindeme érdekes és gyönyören telepített osztályokat külön,

behatóan ismertetnem igen messze vezetne; épen ezért csupán a

kert egy-két részletébe kisérlek meg rövid bepillantást nyújtani.

A mint a kert beosztásának rövid vázolásából is kitnt, a
kert telepitésében általában az az elv nyilvánult meg, hogy a
növénykert czélját nem csu!)án az képezi, hogy benne a növé-
nyek valamely systema szerint legyenek elrendezve, hanem hogy
más tudományos és gyakorlati szempontok is kifejezésre jus-

sanak a csoportosításban. Ez az elv a berhni kertben valóban
igen szépen kifejezésre jut és teljes mértékben érvényesül ered-

ményeiben is.

Engler növényföldrajzi irányzatával kapcsolatosan a kert-

nek legnevezetesebb része, annak növényföldrajzi osztálya, a
mely kisebb részieleiben is a legtermészetesebb csoportosítás

szem eltt tartása mellett van telepítve és különösen igyekeztek

a florisztikai munkában rendesen kifejezésre jutó ama törekvést,

hogy az egyes flórák a politikai határokhoz kapcsoltassanak,

lehetleg kiküszöbölni. így pl. nem Bajorországról, Tirolról és

Svájczról, stb., hanem az Alpesek elterületérl, az északi

mészk-Alpesekrl és a délkeleti dolomithegyekröl stb. van szó.

A rendelkezésre álló nagy terület, a kert kedvez fekvése

és alakulata és természetesen a kell anyagi eszközök segítsé-

gével az egyes geográfiai területek magassági és más tagoltsága

oly gonddal van megalkotva, l)Ogy valóban a természetben tényleg

meglev viszonyok számos analógiájával találkozunk e részben.

A növényföldrajzi osztály számos részre oszlik; ilyenek az

Eszakamerikának, Ázsia mérsékelt övének, Afrika déli részének
növényzetét, — továbbá Közép- és Észak-Európának, az Alpesek
lánczolatának stb. flóráját bemutató csoportok és még mások.
Sajnos, a téli idszakban tartózkodván ott, csak a fás növénye-
ket és a táblákat láthattam, azonban ezekbl, valamint fként
az Engler vezet füzeteibl is áttekinthettem a csoportokat.

Talán legjelentékenyebb két csoportját képezik a növénygeografiai

résznek az északamerikai és az Alpesek és környezetükre vonat-

kozó csoportok. Az északamerikai feloszlik: Északamerika szub-

arktikus, atlantikus és pacifikus területére. A szubartikus terület

Európa és Ázsia szubartikus flórájának is számos alakját tartal-

mazza, mint pl. Juniperus communis, Botrychium virgatum, Ne-
phrodium spinulosum, Dryopteris polypodioides^ Cystopteris fragilis,

Woodsia ilvensis, Linnaea borealis, Ledum palustre, Arcto-

staphylos uva ursi, Vaccinium vitis idaea és V. oxycoecos, Drosera
rotundifolia, Empjetrum nigrum, Alnus incana, Betula nana, Rihes
rubrum, Artemisia vulgáris, Solidago elongata, Equisetum silva-

tieum, Adoxa moschatellina, Gnaphalium norvegicum , Aira
caespitosa, Parnassia palustris, Ruhus chamaemorus, Cornus
suecica stb. Ezeken kívül természetesen számos typikus amerikai

fajt, mint Cornus canadensis, Populus halsamifera, Rihes Hudso-
nianum, Pinus Bayiksiana, Ledum groenlandicwm, Rhododendron
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canadense, Vaccinium pennsylvanicum stb. E flórának a mi flóránk-

kal való analógiái és ettl való különbségei igen érdekesek és hason-

lóan érdekesek a többi északamerikai csoportok is, a melyeken az

amerikai flórának a fásnövényekben való változatossága és gazdag-
sága és a többi növényzet elüt volta mellett is szembetn a mi
európai mérsékelt földövünk növényzetével való szoros vonatkozása.

E sorozatok kétségkívül rendkívül tanulságosak és a növény-
világ fejldéstörténete és elterjedése viszonyainak megértésében,
helyes felfogásában igen fontosak, és kétségtelen, hogy ez ada-
toknak a botanikai kertben való bemutatása nagyon könnyíti és

elsegíti a helyes növénygeografiai iskolázást.

Igen szép része a növénygeografiai csoportnak az AlpeseJc

és Tcörnyezetük flórájára vonatkozó is. Ez három magaslat- soro-
zatból áll. Egyikben be van mutatva az északi, a következn a
központi és a harmadikon a déli Alpesek flórája. E magaslat-
csoportot pedig körülveszik az Alpesek eltti területek flóráját

feltüntet részletek. Ezek között van az Alpesek keleti részéhez

csatlakozó elterületek csoportja is, a mely a bennünket érdekl
pontusi heide-nek a bécsi medenczében díszl flóráját tünteti fel.

{Stipa jjennata, Melica cüiata, Poa hulbosa, Festuca ovina var,

vaginata, Carex huviilis és C. nitida, Allium flavum, Tunica
saxifraga, Iris jmmila, Gagea pusila, Gypsopihila paniculata,

Ranuficulus illyricus, Cytisus Kitaibelii^ Salvia austriaca^ Mar-
rubium peregrinum, Cephalaria transsilvanica^Xanthium spinosum^
Xeranthemum annuum, Cirsium pannonicum és Jurinea mollis

stb. Bemutatvák az Alpesek keleti elterének pannóniai fióra-

elemei is, melyek a Balkán-félsziget hegyi régióiban is elfordul-
nak. Ezek közt : Quercus lanuginosa, Q. cerris, Prunus chamae-
cerasus, TJlmus campestris, Rhamnus cathartica, Stajjhylea pinnata,
Cornus mas, C. sanguinea, Pirus ária, Cotoneaster integerrimus,

Colutea arborescens ; továbbá Iris graminea^ Aristolochia clema-

titis, Hesperis tristis, Erysimum pannonicum, Astragalus vesica-

rius, A. exscapus, Anthriscus vulgáris, Convolvulus cantabricus,

Digitális ferruginea, D. lanata stb.

Gyakorlati, de tudományos szempontokból is igen tanulsá-

gos a gazdasági osztály összeállítása. Itt a gazdaságilag fontos

növények vannak az illet termény szerint csoportosítva. így: a
gabonanemüek, a takarmánynövények, az embertl táplálék gya-
nánt használt hüvelyesek, a kerti vetemények, a fonásra hasz-

nált rostokat szolgáltató növények stb. Különösen tanulságos e

csoportban az, hogy nemcsak a kertészeti és gazdasági kultur-

fajtákra, lianem azoh származására és a vadon él talakokra
is különös figyelem van fordítva.

Nagyban kiegészíti ezt a részt a trópusi hasznos növények
sorozata a koloniálís növényházakban.

Igen gazdag és nagy gonddal van összeállítva a kert bio-

lógia-morfológiai osztálya, a mely két részbl áll. Az els rész

bemutatja a következket:
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Levélállás: örvös levélállás, még pedig 2 tagú {Thuja,

Dianthus, Acer); 3 tagú Juniperus, Lysimachia, Liliacea-yiTág);

4 tagú {Paris, Calluna); 5 tagú [Linum, Viscaria, Agrostemma) ;

sok tagú {Eqidsetum, Hippuris); Icétsoros (V2) és zeg-zugos levél-

állás: {Arundo donax, Iris, Luzula sílvatica); csavaros levélállás,

még pedig ^/s {Carex); '^/r, {Salix, Rihes); Vs {Brassica, Antir-

rhinum); Vis [Verhascum. phlomoideSf Ehus typJiina),' ^/^^ {Ahies

álba és Picea excelsa toboza); ^V34 (RudhecJcia laciniata); ^Vsó
{Picea és Ahies hajtása); """"/ni {Helianthus annuus brakteái és

Adrágzata).

A levélálláson kívül bemutatvák: a levélalakok; a hajtás

és levél alkalmazkodásai; védekezés a vízvesztés ellen (viasz-

bevonat, molyhosság, szukkulens növények); organikus anyagok-
kal táplálkozó növények (rovarevök : tentákulumos és összecsukódó

level Droseracea-k, tömlalakú fogókészülék {ütricularia, Nephen-
tes stb.), a baktériumok szimbiózisa, mikorizás növények, szapro-

fiták (zöld, nem zöld); árnyékigényl növények; a hajtás külön-

féle kifejldése (kúszó, kapaszkodó és epiíita növények stb.).

A második részletben találjuk a következket: A hajtás

és a levél változásai; a virág és termés változásai; a beporzási

berendezések viszonyai (anemofil és entomofil növények); a sza-

porodási szervek morfológiai viszonyai (autogamia, heterosztilia,

heterogamia, dichogamia, kleisztogamia, stb.); keresztezdés által

létrejött növények; mozgási tünemények; a magvak és termések

elterjedését elsegít morfológiai viszonyok.

A múzeum és intézet berendezésérl szólva ki kell emel-

nem, hogy az egy hatalmas, kétszárnyú, kétemeletes épületben

van elhelyezve, és gondoskodva van arról, hogy a bels béren--

dezések a lehet legalkalmasabbak legyenek a munkára, de emel-

lett az épületnek úgy külsejét, mint belsejét egyszerség jellemzi.

A dolgozószobák berendezése praktikus és egyszer.

A rendszertani és növénygeografiai czélokra szolgáló szobákban

egy íróasztal, egy hosszú asztal a növények kirakására, egy
könyvszekrény, herbárium-állvány és egy ruhaszekrény van.

A múzeum herbárium-anyaga mintegy 25,000 faszczikulus,

a mit megközelítleg 1'5 millió lapra lehet becsülni.

A könyvtár mintegy 25,000 czímet tartalmaz, aránylag sze-

gényes, mert évi dotácziója 1000—1200 márka és így fleg
ajándékkönyvekkel szaporodik. Daczára ennek, nagy múltja

következtében, mégis tartalmazza az összes fontosabb mveket
és folyóiratokat.

A könyvtár használata az intézetben dolgozók részére a

legliberálisabb. A könyvtár egész déleltt, 9—2-ig nyitva van,

abba az intézetben dolgozók szabadon bemehetnek és a szerz-

nevek abc-je szerint rendezett sorozatból kivehetik a szükséges

könyvet. Az íróasztalon kitett vevény-nyomtatványt kitöltve és ezt

otthagyrva megy kiki a könyvvel a dolgozószobájába. A herbárium

anyagának használatához már külön igazgatói engedély szükséges.
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Az intézetben tartják a gyógyszerészeti növénytani gyakor-

latokat és a tanárjelöltek morfológiai gyakorlatait. A renflszertani

kollégiumok a városban, az egyetem épületében tartatnak meg.
Általában a professzoroknak kevés (2—6) heti órájuk van; a

többi id a tudományos munkálkodásé és a kert, valamint a kolo-

niális állomás ügyeinek elintézésére szolgál. Kéthetenkint egyszer

az intézetben ülés van, a hol a fiatalabb alkalmazottak referál-

nak a fontosabb irodalmi újdonságokról.

Ezekben foglaltam össze röviden a berlini kertre és inté-

zetre vonatkozó adataimat ; a mi viszonyainkat az ottaniakkal

egybevetve és többektl hangoztatott elmaradottságunkat mérle-

gelve nem szabad elfelednünk, hogy a berlini intézetre és kertre

az állam több mint 5 millió márkát áldozott és ez intézmények

évi dotácziója meghaladja a 200,000 márkát.

A berlini botanikai intézet, múzeum és kert berendezésein,

a bennük folyó munkálatokon és ezek eredményein, szóval az

egész intézményen észre lehet venni, hogy ez a nagy német
kultúrának jelentékeny tényezje.

(A szakosztálynak 1907 május 8-án tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.

M a r t i u s : Flóra brasüiensis. Az elmúlt évszázad botanikai

irodalmának talán legnagyobbszabású alkotása fejezdött be a közel-

múltban : a Flóra brasiliensis, melynek elkészülte majdnem nyolczvan

esztendt s több tudományos nemzedéket vett igénybe.

C. F. Th. Marti US német botanikus Miksa József bajor

király megbízásából 1817— 1820 években botanikailag átkutatta

Braziliát s errl az útjáról gazdag növényanyaggal tért vissza. Miután

a legfontosabb fajokat egy háromkötetes munkában (Nova genera et

species plantarum) közzétette, hozzáfogott az egész brazíliai flóra

szisztematikus felsorolását és ábrázolását tartalmazó nagy munkához.

Fejedelmi támogatásokkal (I. Lajos bajor király, Ferdinánd császár és

II. Pedro brazíliai uralkodó) sikerült is munkáját megvalósítani, mely-

nek keresztülvitele czéljából korának legjelesebb szakíerfiait csoporto-

sította maga körül.

így keletkezett a Flóra brasiliensis — írja Úrban, az utolsó

szerkeszt — a botanikai irodalomban páratlanul álló munka, részint

mivel minden egyéb flóramunkánál nagyobb területet ölel fel,' részint

mivel azokat az anyag feldolgozásának tökéletességében és gondos-

ságában, valamint a mellékelt képek számában messze felülmúlja.

Minden egyes itt tárgyalt család egész monográfiának tekinthet, mert

nemcsak Brazihára szorítkozik, hanem kiterjeszkedik a szomszédos

területekre is, továbbá az egész csoport növényföldrajzi viszonyaira.

Természetesen ezt a nagy feladatot csak úgy lehetett megoldani, hogy
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az európai nyilvános és magángyjtemények összes braziliai anyaga,

úgy növényekben, mint az azokhoz füzödö kézirati jegyzetekben, vala-

mint a különböz gyjtktl a helyszinen felvett vázlatokban, a munka-
társak rendelkezésére állottak. így sikerülhetett az, hogy csaknem az

összes ezideig Braziliában észlelt növényeket originálék után s nagy-

számú, különböz fejldési fokon gyjtött példányokban vizsgálhatták

és írhatták le; ez okokból azután az egyes fajok jellemzését és sziszte-

matikai helyének megítélését nagy tökéletességgel sikerült megállapítani.

M a r t i u s-nak 1 868-ban bekövetkezett halála után E i c h 1 e r

vette át a vezetést, a ki egymaga nem kevesebb, mint 25 családot

dolgozott fel. E i c h 1 e r halálával Úrban kezébe jutott a szerkesztés,

a kinek számos nehézség, köztük a braziliai szubvenczió elmaradása,

legyzése után sikerült is a munkát bevégeznie. Úrban az utolsó

kötetben közzéteszi az egész munka történetét, közli egyszersmind a

braziliai flóra kikutatása körül érdemeket szerzett botanikusok életrajzát,

szintúgy a számos munkatársét is. Az egész munka 40 fólió kötetbl

áll. 20,733 oldalon és 3811 fólió táblán összesen 2253 nem (köztük

160 nov. gen.) és 22,767 faj van leírva, melyek közül 5689 új volt

a tudományra. A fajban leggazdagabb családok : Orchidaceae 1455,

ComposUae 1312, Leguminosae 1234, Myrtaceae 1067, Melasto-

mataceae 986, Bubiaceae 974, Eiiphorhiaceae 859, Gramineae 682.

A munkatársak száma 65, kik között egy magyarral is, Kanitz
Ágost-tal, találkozunk. A munka elfizetési ára 4372 márka volt,

most pedig 6000 márkába kerül. Lengyel Géza.

Július Gtowacki: Bryologische Beitrage aus dem Okku-

pationsgebiete I—III. — Verhandl. der. k. k, zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1906. Bánd 56. p. 186—207.; Jahrg.

1907. Bánd 57. p. 19—33., 223—244.
Szerz az 1904. évben Bosznia és Herczegovina területén tett

számos kirándulásán gyjtött lombos-mohákról számol be, igen értékes

és becses adatokkal járulva hozzá e bryologiailag kevésbbé ismeretes

terület ismeretéhez. Saját rendkívül b gyjtési anyagán kívül közli

Karlinski és Straka gyjtéseit és a sarajevói Landesmuseum
herbáriumának lombosmoha-anyagát. Új faj, illetleg változatként közli

a szerz a következket

:

Polytrichum formosum var. minus G i o w. (Velka-U sora völgy)

;

az Eucladium verticülatum (L.) Br. eur.-nak Juratzka által (Die

Laubmoosflora von Oesterr.—^Ungarn. 1882. p. 17.) leírt /i) angusti-

folium változatát a szerz faji rangra emeli, eme Eucl. angustifolium

(Jur.) Giow.-ot több helyrl közli (Jajce m. a Pliva-esésnél ; Brod

Foca m. ; Ljuta Konjíca m. ; Bijela donja Konjica m. ; Jablanica m. a

Doljanka-szakadékban); Eucladium verticülatum var. acuminatum Glow,
(Ljuta Konjica m.); Didymodon bosniacus Glow. (Jajce m. a Pliva-

esésnél) ; Trichostomum inflexum var. elatum G i o w. (Jablanica m. a

Doljanka-szakadékban); Tortula subulata var. inframarginata Giow.
Plasa planina); Pseudoleskea illyrica Giow. (Plasa planinaj ; Ortho-

trichum diaphanum var. epüosum Glow. (Trebinje, Bugojno). S végül
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a Gornji Vakuf részen gyjtött egy Orthotrichum-ot, mely a szerz

szerint valószínleg 0. obtusifolium X 0. pallens.

Györffy István.

Ifj. Konkoly Thege Miklós. A meteorológia és a mez-
gazdaság. A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet

kisebb kiadványai. IV. szám. Budapest, 1907. 33, 1.

Szerz ezzel a kis munkával a meteorológusoknak „pár szóval

képet akar nyújtani arról, hogy a meteorológiai elemeknek, melyeknek

eddig csak fizikai oldalával foglalkoztak, milyen fontos szerep jutott a

növények életében és a mezgazdaságban is". A mü 6 fejezetre oszlik,

a melyek közül az els az idjárás elemeinek befolyását — a növény-

zetre általában — tárgyalja Schimper ismert növényföldrajza alapján.

Figyelmébe ajánlhatók a meteorológusoknak a Warming ésaSolms-
L a u b a c h növényföldrajzi kézikönyvei is, a folyóiratok közül pedig

különösen az Engler szerkesztésében megjelen botanikai évkönyve-

ket. A II. fejezet az idjárás elemeinek befolyása a talajképzödésre,

a III. ugyanennek befolyása az emberre és az állatra, a IV. ugyan-

ennek befolyása a termésre, az V. az agrármeteorologiai megfigyelé-

sekrl szól. Végül a VI. fejezetben a meteorológiai megfigyelésekre

hívja fel a szerz a figyelmet, különösen azzal a czéllal, hogy keres-

sük a termés és az idjárás numerikus összefüggését, állapítsuk

meg a klíma befolyását a termés mennyiségére és minségére, álla-

pítsuk meg a fbb gazgasági növények klimatikus feltételeit és a

növényzet befolyását a meteorológiai viszonyokra.

Ennek a tervnek a kivitele valóban nemcsak a gazdaságtan,

hanem a botanikai tudomány elbbrevitelére is rendkívül kívánatos

volna és nagyon helyénvaló, hogy a szerz az agrármeteorologiai osztály

felállítását sürgeti. Nemcsak az alkalmazott botanika, hanem hazánk

tudományos növényföldrajzi megismerése is sokat nyerne vele.

Rapaics R.

SZEMÉLYI HÍREK.

Fábry János tagtársunk, a rimaszombati prot. fgimnázium

sok éven át buzgó tanára és igazgatója, 78-ik évében meghalt. is

egyike volt azoknak, a kik H a z s 1 í n s z k y-ti nyertek buzdítást a

növénytannal való foglalkozásra és a növénygyüjtésre. 42 évi szor-

galmas gyjtéseinek eredménye a rimaszombati gimnázium gyjte-

ményében van összeállítva. Irodalmilag is foglalkozott s egyéb

munkákon kívül írta „A növénytan elemei (1864) és „Gömörmegye
viránya" (1867) czím munkákat is. Mint tanár és mint a növénytan

híve egyaránt megérdemli, hogy itt kegyeletesen megemlékezzünk róla.

Klein Gyula.
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kümmekle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Balázs István dr. : A baktériumok. A dezinficziáló módszerek

és a szerumterápia. Budapest. Lampel R. könyvkereskedése 1908. 64 old. 8"

Béky Albert: Hozzászólása növényföldrajzi megfigyelésekhez

— Erdészeti Lapok. XLVI. évf. 1907., 957—959. old.

F i 1 a r s z k y Nándor dr. : Botanikai eredmények Déchy Mór

kaukázusi expediczióiról. — Déchy Mór : Kaukázus. Budapest, 1907., 337

—

401. old.

Forgó György: A Duna és Maros között 1906. évben észlelt

phytophaenologiai adatok. — Természettudományi Füzetek. XXXI. évf. 1907.

25-31. old.

Földes János: A tölgyesek ápolása a délvidéken, a magyar

tölgy felkarolásával kapcsolatosan. — Erdészeti Lapok. XLVI. évf. 1907.,

1413—1419. old.

Gabnay Ferenc z, Hathalmi: A m. kir. mezgazdasági múzeum

(2 képpel). I. — Erdészeti Lapok. XLVI. évf. 1907., 717—725. old.

Gorka Sándor dr. : A fák és füvek hatása egymásra és a

talajra. — Természettudományi Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 710—711. old.

Glücksthál Zoltán: A Pulmonaria officinalis szövettanáról és

kémiájáról. — Gyógyszerészi Hetilap. XLVI. évf. 1907., 509-511., 531.

545—548., 567—568., 582. és 538. old.

Griger György: Lobelia fulgens. — A Kert. XHI. évf. 1907.,

688—689. old.

Györffy István dr. : Orchis ustulata L. a Magas Tátrában. —
Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907., 272. old.

Hanusz István: Él szervezetek a légköri csapadékban. — Az

Idjárás. XI. évf. 1907. 104—105. old.

Hegyi Dezs: Göndör árpakalászok (1 képpel). — Kisérletügyi

Közlemények. X. köt. 1907., 447—448. old.

H. F. : A baktériumok eredete (3 képpel). — Uránia VIII. évf. 1907.,

481-484. old.

Horváth Zoltán: A teremtés napjai. A biblia és a természet-

tudományok mai álláspontja szerint. — Rimaszombat, Rábely Miklós könyv-

nyomdája. 1907., 110 old. 8".

Károly Rezs dr. : A nemesít növénytenyésztés legájabb

alkotásai (12 rajzzal). — Természettudományi Közlöny. XXXIX. köt. 1907.,

617—629. old.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növény-

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

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent köz-

lemények forrásáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Kiss Jen Sándor: A Rajna országából. — Budapesti Hírlap,

XXVII. évf. 1907., 258. sz. 1—2. old.

Szerz a kölni botanikus-kertrl értekezik.

Kosutány Tamás: A bor zamatanyagai és a must erjedésének

vezetése nemes élesztkkel. — Természettudományi Közlöny. XXXIX. köt.

1907., 699—705. old.

Kunszt János: Úti jegyzetek s tapasztalásaim a magyar orvosok

és természetvizsgálók Pozsonyban tartott XXXIV-ik gylése alkalmával.

Losoncz, 1907. Losonczi Sándor könyvnyomdája. 21 old. 8".

Kupcsok Samu; Adatok Bakabánya Rubusainak ismeretéhez. —
Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907.. 239—267. old.

Új fajok, illetleg fajváltozatok : Rubus candicans Whe v. stenotrichus

B r b. ; R. sparsipilus B o r b. ; R. microstemon Hal.; R. congestus ; R.

carpaticus S a b r. var. erythrandrus Hal.; R. thelybatos F o c h e var.

ciliata ; R. erythrogynus Hal.; R. Slávikü ; R. scaber Whe et N. var.

brachyadenius ; R. scaber W. et N. var. Hontensis K u p k. et S a b r. et

form. elliptica ; R. metallicolus B o r b. ; R. hirtus W. Kit. var. macrosetus ;

R. hirhis W. Kit. var. sepincola ; R. Güntheri Whe et N. var. coriaceus
;

R. Kmetii; R. pulchrifrons ; R. scandens ; R. reversus; R. pullus; R. Kup-

cokianus B o r b. ; R. nemorivagus ; R. lobatns ; R. valifrons ; R. microse-

palus ; R. mucidus ; R. crassiformis ; R. curvacanthus ; R. Gruntensis ; R,

infecundus ; R. pseudorivularis ; R. rivularis var. elegáns ; R. sanguineus •

R. serpens Whe var. acanthophyllus ; R. Vysokensis ; R. ripensis ; R. sub-

mitis ; B. longisepalus ; R. Güntheri W. et N. form. venosula S a b r. >

R. subcollinus ; R. sericofrons ; R. Lajtnensis ; R. Rudnensis.

K y s. ; A Magyar Nemzeti Múzeum növénytani gyjteménye. I—II. —
A Kert. XUI. évf. 1907., 724—726. és 753—760. old.

Linhart Gj'^örgy: Cuscuta arvensis Beyr. var. Capsici Degen et

Linhart. — Kisérletügyi Közlemények. X. köt. 1907., 444—446. old.

Az új fajváltozat a Szegedrl származó Capsicum annuum-on for-

dult el.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. : A Magyar Füvészkönyv. —
Természettudományi Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 680—683. old.

Nagy Imre: A Karszt növénytenyészete. — Erdészeti Lapok.

XLVI. évf. 1907., 1082. old.

Páter Béla dr. : A gyógjTiövénykert. — Mezgazdasági Szemle.

XXV. évf. 1907., 211—215. old.

Prodán Gyula: Porcius Flórián (arczképpel). — Magyar Botanikai

Lapok. VI. évf. 1907., 204—212. old.

Rapaics Raymund dr. : A sisakvirágnemzetség rendszere.

Systema Aconiti generis. — Növénytani Közlemények. VI. köt. 1907.,

137-176. old.

Rade Károly: A legszebb díszcserjékrl. — A Kert. XIH. évf.

1907., 752-754. old.

Róna Zsigmond dr. : Az éghajlat és a növényzet. — Az id-

járás. XI. évf. 1907., 60—65. old.

Sajó Károly: Linné Károly emlékezete (10 képpel.) — Uránia.

Vm. évf. 1907., 250—269. old.
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— — Melegföldi mívelt növények (14 képpel). — Uránia. VIII. évf.

1907., 346—352. és 386—392. old.

Schilberszky Károly dr.: A naspolya sclerotinia betegsége

(monilia-betegség) (7 ábrával). - Gyümölcskertész. XVII.évf. 1907., 204—207. old.

— — Bven virágzó cseresznyefa terméketlenségének oka. — Ter-

mészettudományi Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 718. old.

— — Cladosporium viticolum gomba a szölön. — Gyümölcskertész.

XVII. évf. 1907., 182. old.

— — Gyanított oltási fajvegyülék körtefa és galagonya között. —
Gyümölcskertész. XVII. évf. 1907., 232—234. old.

Seymann Vilmos: Elnyomorodott virágú akáczfa (4 szövegközti

ábrával). — Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907., 267—272. old.

Simonkai Lajos dr. : Néhány észrevétel Vinna és Homonna
vidékének flórájára. — Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907., 229—233. old.

Nova hybrida : Plantago argijrostachys (lanceolata X média) in monte

Vinna Farna-Várhegye (cottus Ung.).

Straub Ferencz: Ujabb adatok Magyarország lombos mohainak

ismeretéhez. — Növénytani Közlemények. VI. köt. 1907., 176— 179. old.

Szabó Zoltán dr. : A Magyar Füvészkönyv. (1 arczképpel és a

„Magyar Füvészkönyv' czímlapjának másolatával.) Budapest, 1907. Hor-

nyánszky Viktor könyvnyomdája. 16 old. 8*^. — Uránia. VIU. évf., 1907..

213—216. old.

Szentimre y Árpád: A fák csavarodásának iránya (4 képpel).

— Uránia VIII. évf. 1907., 475—477. old.

Szilád y Zoltán dr. : Nadányi kertész-könyve. — Növénytani

Közlemények. VI. köt. 1907., 179—181. old.

Szittyay Géza: Bastardokról, hybridekröl. ^— Uránia. VIII. évf.

1907., 375—377. old.

Thaisz Lajos: A legelökön elforduló gyomok irtása. — Termé-

szettudományi Közlöny. XXXIX. köt, 1907., 661. old.

Tschirch, D r. A. : Mi tulajdonképpen a Pharmakognozia? Fordí-

totta Augusztin Béla dr. — Gyógyszerészi Hetilap. XLVI. évf"

1907., 758—762. és 774—777. old.

Vaszary Mihály: A haarlemi tulipán. Budapest, 1907. Kiadja

Mauthner Ödön. 80 old. 12 képpel 8».

W e b e r S. : Dr. Genersich Sámuel. — A Magyarországi Kárpát-

egyesület évkönyve. XXXIII. évf. 1906., 56—67. old.

Szerz a Magas-Tátra flórájának felkutatása körül érdemeket szerzett

Genersich Sámuelnek életrajzát közli.

Wünschendorfer K. : Cyprianus vörös klastrombeli camaldulii

barátnak herbáriuma az 1764-ik évbl. — A Magyarországi Kárpátegyesület

évkönyve. XXXIV. évf. 1907., 77—85. old.

Szerz a néhai Sponcz Tivadar által a Kárpáti Múzeumnak ajándé-

kozott herbáriumáról értekezik.

Zahn, KarlHermann: Beitrage zur Kenntnis der Hieracien

Ungarns und der Balkanlander. Adatok Magyarország és a Balkánfélsziget

Hieraciumjainak ismeretéhez. — Magyar Botanikai Lapok VI. évf. 1907.,

212—229. old.
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Hazánkra nézve új fajok, illetleg fajváltozatok: Hieracium vülosiceps

N. P. ssp. villosifolium N. P. f. tubulosiim D e g. et Z.; H. vulgatum F r.

ssp. aurulentiforme D e g et Z. ; H. bifidum K i t. ssp. caesiiflorum ; A 1 m q.

var. retrofactum D e g et Z., ssp. basicordatum Z. f. umbrosa ; H. Neilreichü

A. Kern. ssp. visocicense D e g et Z. ; H. 2}cillescens W. Kit. ssp. pallescens

W. Kit. var. genuinum et bichloruni; H. Waldsteinii Tausch ssp.

hiokovoense D e g. et Z. ; H. gymnocephalum Gr is eb ssp. Orieni A.

Kern. var. normálé et nudum; ssp. anastrum D e g. et Z., var. normálé et

stylosum; R. pelliculatum Zahn ssp. pelliciílatum : H. rauzense Murr.,
var. genuinum f. pilosius; H. Krasani W o 1. ssp. rotundiceps Pánt. et Zahn;
H. prenanthoides W i 11. ssp. violascens B o r b ; H. brevilanosum D e g. et

Zahn; H. macrodon N. P. ssp. Paklenicae D e g. et Z. ; H. retyezatense

D e g. et Z. ssp. sparsulum Deg. et Z.; H. malovanicum D e g. et. Z.; H.

Bauchini S c h u 1 1. ssp. fastigiatum T s c h. ^ parcipilum S a g. et Z. ; H.

leptophiton N. P. ssp. anocladum N. P. p calvifolium, ssp. banhiniceps

S a g. et Z.

Zemplén Gézadr. :A baktériumok szerepe a mezgazdaságban

<10 képpel). — Uránia. VIII. évf. 1907. 221—225. old.

b) Külföldi irodalom :

A u g u s z t i n Béla dr. : Die Geschichte des Paprika —
Schweitzerische Wochenschrift für Chemie und Pharmacie. Jhrg. 1907.

Seite 493—499.

Die Cultur des Paprika in Ungarn. — Schweitzerische Wochen-

schift für Chemie und Pharmacie. Jhrg. 1907. Seite 509—514.

Fahrt des Westpreussischen Botanisch- Zoologischen Vereins in die

Hohe-Tátra. — 26. u. 27. Bericht d. Westpreussichen Bot.—Zol. Vereins.

Danzig, 1905. Seite 103—108.

G i n z b e r g e r A. : Die Pflanzenwelt Österreich-Ungarns. — Das

Wissen für alle. Wien, 1905. Jhrg. II. No. 28—32.

Gyrffy István dr. : Über die vergleichenden anatomischen Ver-

haltnissen von Physcomitrella pátens (Hedw.) Br. et Sch., Physcomitrium

pyriforme (L.) Brid., Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. und Phys-

comitrella Hampei Limpr. [Physcomitrella pátens (Hedw.) 9 X Physcomitrium

sphaericum (Ludw.) c?, resp. : Physcomitrella pátens (Hedw.) ? X Physco-

mitrium pyriforme (L.) (^] Mit 23 Original-Abbildungen im Texte. — Hed-

wigia. Bd. XLVII. 1907, Seite 1—59.

Pampanini, Dr. R. : Astragalus alopecuroides L. em. Pam. (6 táb-

lával). — Nuovo Giornale Botanico Italiano. Nuova Serié. Vol. XIV. 1907.,

pag. 327—481.

Szerz a czimben jelzett faj körében megkülönböztet egy faj változatot

a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának herbáriumában lév pél-

dányok alapján Astragalus alopecuroides L. var. p W i n t e r 1 i i [Synonyma :

A. alopecuroides Winterl Index Hort. bot. Univ. Hung. 1788.] néven, a mely

Winterle által a budapesti egyetemi növénykertben kultivált példányokra

vonatkozik. Hazája: Ázsia (Kaukázus) és Európa (Nyugati Alpok).

Pax, Dr. Ferdinánd: Der Ostrand Siebenbürgens. — Jahrb.
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Schlessischer Gesellschaft. LXXXI. 1903. Breslau, 1904. II. Abt. Zool.-bot.

Sektíon, p. 18—27.

Po dpefa, Dr Josef: Vysledky bryologického vyzkumu Moravy

za rok 1905—1906. Zprávy Kommisse pro pfirodovédecké prozkoumáni

:Vloravy. Oddéleni botanické. Öis 2. V. Bruc, 1906. p. 1—83.

Szerz a Morvaországra vonatkozó moha-enumerácziójábaa a Kárpátok

magyar oldaláról is említ néMny mohát.

Scherffel Aladár: Algologische Notizen (mit einer Abbildung). —
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Jahrg. XXV. 1907., Seite

228—232.

Szerz a következ algákról értekezik : Pandorina morum (M ü 1 1.)

B r y, Carteria dubia (Perty) Scherffel (prope Igló), Chamaesiphon

hyalinus nov. spec. (prope Igló).

W i e d t, A. : Floristische Notizen. — Verhandlungen des Naturf.

Vereins in Brünn. Bd. XLIII. 1904. Brünn 1005. Sitzungsberichte p. 40—42.

S/erzö hazánkból említi az Alyssum saxatile f. orientale-t.

Z ellne r J. : Pax F. „Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den

Karpathen. — Mitteilung des Beskiden Vereins Bielitz-Biala, 1904, No 2.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

Jegyzökönyr a növénytani szakosztály 1907 november hó 13-án tartott

CXXXIU. ülésérl.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz: Tuzson János.

1, Gombocz Endre, „A Populus-fajok rokonsági viszonyai, tekin-

tettel a fosszil fajokra" czímen elssorban áttekinti a megbízható fosszil

P. leveleket, melyek azt mutatják, hogy a nem els képviselivel az alsó-

krétában, az északamerikai potomac-formátióban találkozunk. Míg az európai

kréta és eocén P. lenyomatokkal nem szolgál, addig az észak-amerikai kré-

tában és eocénben, valamint az arktikus fels-krétában számos fosszil-leletre

bukkantak. Legnagyobb kifejldésre a miocénban jutott, a mikor az egész

északi félgömbön el volt terjedve. A pliocénban ersen megfogy ; e korból

Európában csak a mediterrán vidékrl ismerünk P. okát. A fosszil-leletek

alapján szerz arra az eredményre jut, hogy a P.-ok nem egy közös sbl,
hanem több typusból vették párhuzamosan eredetüket. Már a krétában két

fejldési irány különböztethet meg. A szárnyasán és tenyeresen erezett

levelekké. Elbbibl a mai Turango, majd Aigeiros és Tacamahaca szekczió-

kat származtatja le, míg legfiatalabbnak ez irányban a Leucoides szekczió

tekinthet. A P.-ok és Salix-ok. rokonsága szerinte abban nyilvánul, hogy
a Salix reticulata és a P. pruinosa közös sre vezethet vissza. A sugaras

erezetüek, melyek kivált a harmadkorban vannak bven képviselve. („Arc-

ticae" szekczió) a jelenkori Trepidae és Tomentosae szekcziókban találják meg
folytatásukat. Legfiatalabb ez irányban a Tomentosae szekczió.

Az eladáshoz hozzászóltak: Tuzson János és Klein Gyula.

/Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 1. füzet. 3
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2. Györffy István „A Dicranum Sendtneri hazai elfordulásairól'^

czímü dolgozatát T u z s o n János terjeszti elö.

3. Rapaics Raymund A sisakvirágnemzetség növényföldrajza" czí-

men az Aconitum-ok elterjedésével foglalkozik fejldés történeti szempontból.

Kiemeli, hogy az Aconitum jellemz sarki- harmadkori ílóraelem és hogy

fajai többnyire úgynevezett földrajzi fajok.

Az eladáshoz hozzászólnak : Tuzson János és Mágocsy-Dietz
Sándor.

4. A szakosztályi ügyek során jegyz jelentést tesz a debreczeni

Diószegi-Fazekas ünnepélyrl, a melyen Mágocsy-Dietz Sán-

dorral egyetemben képviselte a K. M. Termtud. Társulatot és a Társulat

választmányának megbízásából koszorút tett az emlékm alapzatára.

Jegyz elterjesztést tesz a Növ. Közi. következ évfolyamának

nyomtatása ügyében, mely szerint a szerk. bizottság a legkedvezbb ajánlat-

tev Hornyánszk y-nyomda mellett foglal állást.

Filarszky Nándor indítványára a szakosztály elhatározza, hogy

ezentúl néhány nappal az ülések eltt njomtatott meghívók küldetnek a

szakosztály fvárosi tagjainak.

A növénytani szakosztály 1907 deczember 11-én tartott CXXXIV.
ülésének jegyzökönve.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz : Tuzson János.

1. Ernyey József: Orvos-botanikai kertjeink a XVIII. sz. elején.

A hazai természettudományi mozgalmak történetének homályos részletei

közé tartozik H e i n d e 1 Ferdinánd pozsonyi botanikus mködése. Életé-

rl Haberle és Kanitz nyomain csak annyit tudunk, hogy 1651-ben

kiadta volt füvészkertjének katalógusát. Maga a katalógus mint nyomtatvány

a hazai bibliographiában ismeretlen, tartalmáról az irodalomban semmi adat.

Eladó kimutatja, hogy a kérdéses katalógus egy példánya W i n t e r 1

birtokában volt 1784-ben, egy másikról B é 1 Mátyás emlékszik meg, st kéz-

iratban maradt munkája (De re rustica hungarorum) kivonatát is adja. Ezzel

kapcsolatban B é 1 felemlíti az 1720-as évében mköd botanikai kerteket ;

Sopron, Beszterczebánya, Lcse és Eperjes városokban, de tulajdonosait

nem említi.

Eladó levéltári kutatások és irodalmi emlékek alapján kimutatja, hogy a

soproni 1709-tl, G e n s e 1-tl kezdve mködött az ifjabb D e c c a r d haláláig.

Az eperjesit hihetleg Paterson alapította 1630 táján, folytatták

R a y m a n, majd V i 1 1 i c h i u s gyógyszerészek és R a y m a n orvos 1770-ig.

A beszterczebányait már Lippay érsek kezdte 1658-ban. Üjból fel-

éledt Moller és Herrman mködése alatt 1703—1761-ig.

A lcsei kertre vonatkozólag minden adat hiányzik.

Részletes leírások hiányában a kertek terjedelmérl, tudományos

értékérl alig szólhatunk. Általában elfogadhatjuk a tapasztalt B é 1 abbeli

nézetét, hogy kertjeink a hasonló külföldi intézetek színvonalán állottak,

mert azt látjuk, hogy tudományos megfigyelések mellett vadon ntt növények,

valamint exoticumok kultúrájával, illetve honosításával foglalkoztak. Végül a

XVIII. sz. természetkutató társaságok alapításával való törekvéseirl szólt.
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2. K ü m m e r 1 e J. Béla és N y á r á d j-- E. Gyula: „Adatok a magyar-

horvát tengerpart, Isztria és Dalmáczjx flórájához"' czímü dolgozatot K ü m-

merle J. B. terjeszti elö. A dolgozat beszámol az 1906. év április havában

a czimben megjelölt vidékekre tett kirándulások eredményeirl, melyek
közül a Magyarország flórájából eddig nem ismert Cytisus spinescens jabla-

naci és a Hesperis glutinosa porto-ré-i elfordulása az érdekesebbek.

3. Szurák János: „Adatok Észak-Magyarország [moha-flórájához,

tekintettel azok oekologiai viszonyaira' czímmel ismerteti a Löcse-Lublói-

hegység moháit, kiterjeszkedve azok tenyészeti viszonyaira is.

4. T u z s o n János „A magyar flóra néhány növényérl' czímmel

legelbb ismerteti az Asperula orientális Boiss. et Hoheu. és a Poten-

tilla rupestris L. var. gracilis elfordulását Izbék (Pest m.) felett. Az utóbbikap-

csán megemlékezik a Nemzeti Múzeum herbáriumának a Domugledrl (Herkules-

fürd) származó P. rupestris példányáról, melyet a P. rupestris L. var.

mollis A. et G. (P. mollis Panó.) igen közeli rokonának, vagy evvel egye-

síthetönek tart.

Bemutatja a Cirsium canum y, oleraceum hyhriáeknek Vihnyéröl szár-

mazó gazdag sorozatát, melyeknek nagy változatosságát a M e n d e 1-

féle törvény alapján a domináló tulajdonságoknak az els nemzedékben való

jelenlétével, a késbbi nemzedékben pedig a recessiv sajátságok kiütésével

magyarázza meg. A hybridek morfológiai visszonyai szerint mindennem
elnevezés alaptalan.

Szintén vihnyei eredet az eladó által bemutatott Carduus acan-

thoides L. var. albiflorus S c h u r, melynek elszigelt módon való megjelené-

sében mutácziót lát. Ez a fehérvirágú növény ott kétféle alakban jelentkezik;

az egyik habitusában a var. spinosissima Neilr.-nak felel meg és ezért ezt

f. Neilreichii-nak nevezi, míg a másik alakot f. Schurii névvel jelöli.

Ugyancsak Vihnyén gyjtötte eladó a sötétcsészéj Galeopsis spe-

ciosa-t, mely a var. nigricans (W i e r z b.)-vel egyezik. Mindezeknek a növé-

nyeknek rendszertani helyzetét és értékét szintén megvilágította az eladó.

Végül reflektál Simonkai L. ésSeymann Vilmosnak a M a g y.

Bot. Lapokban megjelent czikkére, mely a Robinia pseudoacacia f.

cleistogama kleisztogam voltát vonja kétségbe. Eladó ezzel szemben fenntartja

elbbi két tanulmányában foglalt eredményeit, mert szerinte a termékenyítés már

a zárt virágocskában, még a pártalevelek kibontakozása eltt megtörténik.

Utal különben a kleisztogamiára általában vonatkozó, tanulmányaiban közzé-

tett tételekre.

S i m o n k a i Lajos felszólalásában azt a véleményét nyilvánítja, hogy

a domugledí Potentilla azonos az általa annak közelében fekv Strazuc-

hegyen szedett P.-val, melyet Heuffel var. ^ranfZí/"i[ora-nak nevezett. A
T u z s o n által megfigyelt esztergomi Robinia-n szerinte atrophia, azaz a

szirmok csökevényes kifejldésének esete forog fenn, mely nem zárja ki az

idegen beporzást. Ennek következtében a forma cleistogama elnevezést

indokolatlannak tartja.

Mágocsy-Dietz Sándor felszólalásában annak a véleményének

ad kifejezést, hogy a kleistogamiának ez a kérdéses esete nem az elneve-

zésen fordul meg, hanem a kérdésnek fizilogiai szempontokból való meg-

világítása a lényeges.

3*
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Jegyzkönyv a növénytani szakosztály 1908 január 8-án tartott

CXXXV. ülésérl.

1. Klein Gyula elnök a következ beszéddel nyitja meg az ülést:

Tisztelt Szakosztály

!

Ismét egy új év kezdetén állunk s midn ez alkalomból a szak-

osztály tisztelt tagjait a legjobb kívánságok kíséretében üdvözlöm, egyúttal

helyénvalónak tartom rövid visszapillantást tenni és vizsgálni azt, hogy a

lefolyt évben milyen volt szakosztályunk munkálkodása és hogy ebbl
kifolyólag milyen kilátásaink vannak a jövre nézve.

Munkálkodásunk h tükre a mi „Közleményeink" és így ezeknek

utolsó — VI. kötetét — elfogulatlanul bírálgatva, azt hiszem, dicsekvés

nélkül mondhatjuk, hogy e kötet nemcsak megfelel, de örvendetes haladást

is jelez. Mnlt évben, mint tudjuk, „Közleményeink" új szerkesztéssel indul-

tak meg és az átmenet némi nehézségei daczára nemcsak 5 füzetet — 12

ívnyi tartalommal — adhattunk ki, hanem az egész kötet teljesen lezárva

még az év vége eltt jutott kezeinkhez.

E hatodik kötet tartalmával szintén meg lehetünk elégedve: eléggé

változatos, a mennyiben a növénytan különböz irányaira vonatkozik és

azután, hogy benne — a mi nagyon örvendetes — megint egy külföldi

szaktársunk dolgozatával találkozunk.

A közölt önálló közlemények nagyobb része, mint eddig, most is

leginkább a honi növényzet megismerésére vonatkoznak. S ez nagyon termé-

szetes és jó is, hogy igy van, mert hiszen szakosztályunk egyik feladatá-

nak, mondhatom ffeladatának tekinti: elkészíteni azokat a munkálatokat,

melyek majdan a magyar flóra megalkotását teendik lehetségessé. De hogy

ez végre megvalósulhasson, ahhoz szükséges, hogy erre irányuló munkál-

kodásunkba bizonyos tervszerséget hozzunk be, hogy ne szorítkozzunk a

honi növényzetnek megyék szerinti tanulmányozására és az aprólékos fajok

keresésére, hanem inkább kezdjük meg most már az egyes növény-formatiók

tárgyalását és az elszórt adatoknak egységes szempontból való összefoglalá-

sát; a mihez tartozik az is, hogy az eddig leirt fajokat és változatait tisz-

tázzuk s így a magyar flóra megalkotásához a biztos alapot megnyerjük.

A míg ez nem történik, nem igen várható a teljes magyar flóra megírása,

mint azt például a Semsey-pályázat ismételt sikertelensége is mutatja.

A lefolyt évben szakosztályunknak nagy része jutott elhunyt tudó-

sok kegyeletes megemlékezésében. így 1907 márczius 22-én Dió.szegi-
ünnepélyt rendezett és november 3-án résztvett a debreezeni „Csokonai-kör"

által Diószegi és Fazekas megörökítését czélzó emlékm leleplezésé-

ben, így kétszer rótta le szakosztályixnk a kegyeletes tisztelet adóját azok

iránt, a kik 100 évvel ezeltt, mint elsk, a tudományos botanika magyar

nyelven való hirdeti voltak.

Majd 1907 május 23-án szakosztályunk az állattani szakosztály kez-

deményezésére közös ülésben ünnepelte Linné emlékét születésének 200-ik

évfordulója alkalmából s ezzel részt kért magának abból az ünneplésbl,

melylyel az elmúlt év folyamán az egész mvelt világ áldozott Linné
emlékének.

Mindez mutatja, hogy szakosztályunkban élénk tevékenység ural-
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kodik s hogy a kezdet nehézségeit legyzve immár a haladás útjára lép-

tünk. Ez biztató a jövre nézve és ha tagtársaink — jelenleg közel 600-aa

— továbbra is az eddig tapasztalt álhatatossággal törekvéseinket pártolni

és támogatni fogják, úgy reméljük, hogy a megkezdett ösvényen tovább

indulva kitzött czéljainkat mihamarább megközelíteni és majdan elérni is

fogjuk. Rajtunk van, hogy ez minél elbb teljesüljön.

Elnök ezután kegyeletes szavakkal emlékezik meg Fábry János
elhunytáról (1. 28. old.).

2. Bernátsky Jen „Egy ritka Eiiphorhia fajunkról'^ czímmel az

Euphorbiák oekologiai viszonyainak vázolásával bemutatja Budakaláz felett

Nagy-Kevély hegyén gyjtött E. angustifrons Bor b.-t, mely eddig csak a

Deliblatról volt ismeretes. A növényben az E. glareosa M. B. s az E.

Gerardiana jellegei vegyülve jelennek meg, mind a mellett a növény hybrid-

természetét nem látja kétségkívül bebizonyitottnak.

Az eladáshoz hozzászólnak M á g o c s y-D i e t z Sándor és Tuzson
János.

3. Lengyel Géza „Adatok Herczegovina flórájához" czímmel

ismerteti Nagy Béla gyógyszerész gyjtését, mely a tud.-egyet. növény-

tani intézet birtokában van.

4. M ág c s y-D i e t z Sándor „Botanikai apróságok" czímeu els

sorban ismerteti a pozsonyi dunai liget tekintélyes nagyságú hárs- és nyár-

fapéldányait, melyeket a természetrajzi ritkaságok megvédésére megindult

mozgalom figyelmébe ajánl. Másodszor megemlékezik a Dahlia imperialis

R o e z 1. nev növényrl, abból az alkalomból, hogy az egyetemi botanikus

kertben virágzott. Végül bemutatja a Capsella bursa pastoris-uak olyan

példányait, melyeknek az els virágokból fejldött termései elliptikus vagy

gömböly alakúak. L a u r e n t ebben a jelenségben gynomonoeciát lát,

melyet eladó a hmérséklet hatásának tulajdonit.

5. A szakosztályi ügyek során a jegyz elször felolvassa az alább

közölt évi jelentést, majd ismerteti az Erdészeti Egyesület átiratát a termé-

szetrajzi ritkaságok megvédése ügyében, végül jelenti, hogy a növénytani

szakszótár-bizottság ismét mködésbe lépett.

Jelentés a szakosztály 1907. évi mködésérl.

Szakosztályunk az 1907. évben is az eddigi szokások és elvek sze-

rint folytatta mködését.

Összesen 8 rendes és egy tisztújító ülést tartott, valamint márczius

22-én, a „Magyar Füvészkönyv" megjelenésének 100-ik évfordulóján, a

Diószegi emlékét külön ülésben ünnepelte meg és ezzel az üléssel kap-

csolatosan, nov. 3-án képviseltette magát a debreczeni Csokonai Körnek a

Diószegi és Fazekas emlékére készült emlékszobor leleplezése alkal-

mával tartott ülésén. Ezenkívül az állattani szakosztálylyal közösen tartott

ülésben ünnepelte szakosztályunk május 23-án Linné születésének 200- ik

évfordulóját.

A rendes üléseken átlagosan 25—30 tag és vendég szokott részt-

venni és az ülések tárgyát összesen 30 eladás és ismertetés képezte;

még pedig: Bernátsky J. 1, Bubák F. 1, Budinszky K. 2, Ernyey
1, Gombocz E. 1, Györffy 1, H a t h a 1 m i G a b n a y F. 1, Hollós
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L. 2, Kümmerle J. B. 2, L e n g y o 1 G. 2, Nyárády E. Gy. 1,

QuintJ. 1, Rapaics R. 2, StraubF. 1, SzabóZ. 1, Szurák
J, 1, Thaisz L. 2, Tomek J. 1, Tuzson J. 5 és Zala I. 1 eladás-

sal, illetleg ismertetéssel vett részt.

A Diószegi emlékére tartott ülésen, melyen a közzétett jegyz-
könyv tanúsága szerint, tudományos intézeteink és társulataink tekintélyes

része képviselve volt, Klein G y. elnök, Barcsa J., Thaisz L. és

C s a p d i I. mködtek, mint eladók közre; a debreczeni ünnepélyen pedig

a szakosztály képviseletében Mágoc sy-Dietz S. alelnök és Tuzson
J. jegyz vettek részt.

Az állattani szakosztálylyal együtt tartott L i n n é-ünnepélyen szak-

osztályunk részérl Klein G y. elnök mondott ünnepi beszédet.

Az eddigiekben felsoroltakból az az örvendetes tény állapitható meg,

hogy szakosztályunk múlt évi mködésében is a hazai botanika mvelinek
túlnyomó többsége tevékeny résztvett, az ügy érdekében azonban kívánatos

volna, ha ez a többség mennél inkább megközelítené a teljes számot, hogy

szakosztályunk, a mely tulajdonképen egyedüli botanikai szervezetünk, közös

ervel, a megkezdett nyomdokon haladva, mennél tökéletesebben betölt-

hesse azt a hivatást, a mely a hazai kultúra terén osztályrészül jut és

mennél méltóbb helyet foglaljon el más nemzetek hasonló czélú társulatai

mellett.

A külföld botanikusai közül az elmúlt évben Bubák F. táboréi

tanár ismertetett szakosztályunkban egy értékes dolgozatot.

Szakosztályunk tudományos mködésének további megnyilatkozását

folyóiratunk tette. Ez, az els füzethez mellékelt szabályzat szerint 10—12

ívnyi terjedelemmel lehetleg 6 füzetre volt tervezve. Az elmúlt évben a

, Növénytani Közlemények" 4 oldal híján tényleg 12 ív terjedelemben

jelent meg, 4 ív „Beiblatf'-tal; azonban csakis 5 füzetben.

A tervezett ívszám maximumát tehát elértük, a 6 füzetet azonban

nem; utóbbi elreláthatólag a jövben szintén el lesz érhet, azonban az

egyes füzetek czélszer terjedelme technikai okokból azt fogja szükségképen!

következményül vonni, hogy 6 füzet megjelenése esetében az ívszámot

mintegy 15 ívre kell emelnünk.

A „Növénytani Közlemények" 700 példányban jelent meg, a melybl

599 a szakosztály tagjainak és elfizetknek, 5 díjtalanul, 10 a napilapok-

nak és 10 a csereseknek küldetett meg, vagyis összesen 624 példány; a

felesleget pedig a társulat készlet gyanánt helyezte el.

Mint olyan körülményt, a mely a folyóiratunk jelentségére, st köz-

vetve a tartalmára is nagy jelentség, azt a sajnálatos tényt kell kiemel-

nem, hogy a „Növénytani Közlemények" a tudományos folyóiratok nemzet-

közi forgalmába és czikkei a tudománynak minden nemzetre egyformán

közös vérkeringésébe még mindig nincsenek becsatolva.

A „külföld" hallatára sokszor megnyilatkozik az a válasz, hogy a

fenti körülmény nem olyan nagy baj, hiszen szakosztályunk a „Természet-

tudományi Társulat" szakosztálya, és els sorban a tudománynak hazánk-

ban való általánosítása teszi a czélját és ebben a tekintetben nem lehet

panasz, hiszen már a 600-at megközelíti az elfizetk száma, a mi a folyó-

iratunknak egykor nem is sejtett elterjedésére mutat.
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Ez a körülmény tényleg igen 'örvendetes és biztató, ezzel szem-

ben azonban folyóiratunkat a megfelel színvonalon is kell tartanunk. Már
pedig egy folyóirat sorsa, becse els sorban attól függ, hogy benne a leg-

jobb czikkek, a legjobb erk tartalmas dolgozatai jelenjenek meg, ez pedig

szoros viszonosságban áll azzal, hogy azokról az eredményekrl, azokról

az eredeti és új adatokról, a melyek minden jó dolgozatnak els kellékét

teszik, tudomást vehessen a tudományos világ. Ha ezek az eredmények
— eldugott helyenjelenvénmeg —- a tudomány elismert tételei közé sohasem

kerülhetnek be, úgy a szerz legfontosabb érdekeiben szenved veszteséget, mert

meg van fosztva munkálkodásának erkölcsi eredményeitl és ha a magyar szel-

lem munkája nem juthat be a tudomány vérkeringésébe, úgy meg vagyunk
fosztva attól, hogy a mvelt nemzetek elismerhessék életképességünket.

E kölcsönös kapcsolatoknak a hatása egy izoláltan álló folyóiratra

els sorban abban nyilvánul, hogy az értékesebb dolgozatok szerzi más,

idegen fórumhoz igyekszenek, a hol dolgozataik megtalálják erkölcsi érvé-

nyesülésüket és tényleg a legjobb magyar botanikai dolgozatok nagy részét

is a külföldi, különösen pedig a német irodalomban találjuk meg, a hol

már többé nem a magyar irodalom integránsai, hanem az idegen irodalmat

gyarapítják.

E viszonyoknak a folyóiratunkra való hatását felesleges volna bveb-
ben fejtegetni, a következmények egyszerek és természetesek és ezeknek

magunkban vagy nyíltan tudatában is vagyunk, hiszen sokszor érezzük és

hangoztatjuk azt, hogy nagy kár, hogy a „Növénytani Közlemények* a

külföld eltt ismeretlen folyóirat.

Ezt az elmúlt év tapasztalataiból nem mulaszthatjuk el feljegyezni,

azzal a hozzátevéssel, hogy ezen segíteni elsrend érdekünk és hogy min-

den oly eszközt, a mely a folyóirat magyar voltát nem érinti, fel kellene

használnunk arra, hogy ezen a hiányon segítsünk és a külföldi elfizetk,

de különösen a cseresek számát szaporítsuk.

Ezek közül az eszközök közül meg volna fontolandó, hogy vájjon

nem volna-e czélszerü a folyóirat czímét „Botanikai Közlemények" -xq vál-

toztatni és valamelyik számot egy felszólító levél kíséretében minden bota-

nikai társulatnak és folyóiratnak megküldeni; súlyt kellene továbbá helyez-

nünk arra is, hogy folyóiratunk kiállítása a mai követelményeknek megfelel

legyen, a tudományos becscsel bíró és táblákon való kivitelt igényl illuszt-

rácziókat, megfelel mellékleteken volna czélszerü reprodukáltatni és gondot

kellene fordítanunk arra, hogy a dolgozatok teljes terjedelemben vétessenek

fel a „Beiblatf-ba is. Ez pedig fleg úgy volna a kell eredménynyel

keresztülvihet, ha a „Beiblatt" részére elírt honorárium fejében lehetleg,

legalább részben, maguk a szerzk gondoskodnának latin, franczia vagy

német nyelv szövegrl. Mert ha a „Bleíblatt" a mai szokás szerint csak

akkor készülhet, a mikor a magyar szövegrl már másolat, kefelevonat van,

úgy a folyóiratnak kell idben való megjelenhetése okából a német szöveg

csakis kivonatos lehet.

A szokásos kivonatos , Beiblatt" -szövegeink pedig legfeljebb arra

valók, hogy a ki elolvassa, annak a tudatára ébredjen, hogy milyen jó volna,

ha az egész dolgozatot elolvashatnám, a mi elé azonban a nyelvi nehézség

legyzhetetlen akadályt gördít.
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Hogy az említett és más idevágó intézkedések bizonyos anyagi ert

is feltételeznek, az kétségtelen. Czélszerü gazdálkodás mellett azonban a

mai helyzetünkben is tehetünk egyet és mást ez irányban, másrészt pedig

talán az sem járna hátránynyal a szakosztályra, ha a mai, valóban mini-

mális évi dijat valamivel emelnök.

Szakosztályunk tagjainak számáról nagyjából már a folyóirat ügyei-

vel kapcsolatosan szóltam, a részletes adatok Karlovszky G. társulati

pénztáros úr kimutatása szerint a következk:

Alapitó tag 14

Rendes tag és elfizet 580

Külföldi elfizet 5

Belföldi cserés 1

Külföldi cserés 9

Díjtalanul kapja a folyóiratot belföldöu 11

Díjtalanul kapja a folyóiratot külföldön 4

Összesen . . . 624

Pénztárunk állásáról a következket jelenthetem:

Bexiétel.

Maradvány 1906-ról 2963 K 51 fiU.

Bevétel 1907-ben 1551 „ 50 „

Társulati segély 1907-re 1700 „ — „

Összesen . . . 6215 K 01 fill.

Kiadás.

Összes kiadás 1907-ben 3068 K 79 fill.

Levonva ezt az összes bevételbl, marad 1908-ra . 3146 K 22 fill.

A növénytani alap kitesz 8H5 „ — „

Felhasználható maradvány 1908-ra 2311 K 22 fill.

A fenti számadásban azonban a múlt évi 5. füzet költségei még nom

foglaltatnak benne és így a maradvány az illet számlák és tiszteletdijak

összegével apadni fog.

Végül nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy szakosztályunk ügyei-

nek intézésében a társulat elnökségét és egész tisztikarát köszönet és

elismerés illeti meg, nemkülönben a társulat személyzete is gondos munká-

val segítette el a szakosztály múlt évi tevékenységét.

TüzsoN János.

(Megjelent 1908 február 4-én.')


