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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.


