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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakos/tály 1908 februárius 12-én tartott CXXXVI.
ülésének jeg'yzökönyve.

Elnök: Klein Gyula. Jegyz: Tiizson János.

1. M á g o c s y-D ietz Sándor „ Mikroszkópok és eladási eszközök" -et

kivan bemutatni. Elbb azonban az Erdészeti Lapok múlt évi folyamának

egy közleményére akarja a szakosztály figyelmét felhívni. E cikk a bükknek

a lucfeny felett való elterjedését fejtegeti. A Velebiten és a Kapellán,

továbbá Fels-Magyarország némely helyén e jelenséget a szélnek tudják

be. K. T. ellenben a hóval, illetleg a hó olvadásával magyarázza a lúcz-

feny leszorulását. Bár e jelenség nem elsrend növényföldrajzi kérdés,

mégis anyira érdekes, hogy méltó a vele való foglalkozásra s ezért újból

felhívja reá szaktársai figyelmét.

Lengyel Géza felszólalásában azon nézetének ad kifejezést, hogy

a szélnek hatása mellett jelents szerepet kell tulajdonitanunk a kultúrának

is, mely a lucfenyt eltérbe tolja. Fölhívja a szakosztály figyelmét a hor-

vát-dalmát karsztvidék, elssorban a Velebit növényzeti regióinak sajátos

viszonyaira, a hol a bükk nemcsak a lucfeny, hanem még a törpefeny

(P. Muglms) fölé is emelkedik. St elfordul az is, hogy a fás növényzet

regióit eltörpült, lecsepiilt bükk zárja be. E jelenségeknek okát a nagy kiter-

jedés doKna-rendszerbeu kell keresnünk, a dolinák aljában ugyanis a hó

tovább marad meg, mint a lejtkön.

Tuzson János az alacsony Tátra „Prasiva" nev csúcsán tett

megfigyelései alapján felemlíti, hogy ott, helyenként. 1300—1400 m. tenger-

feletti magasságban terjed el, a fatenyészet jelz határán az eltörpült egye-

dekbl alkotott bükkös és alatta marad a fenyves, azonban csakis a keleti

és a déli lejtkön; ellenben az északi zugokban és oldalakon nem a bükk,

hanem a lucfeny {Picea excelsa Poir.) terjed el a fatenyészet fels határán

is. Ebbl Tuzson azt következteti, hogy a direkt insolationak ez esetben

lényeges szei'epe lehet és pedig különösen az által, hogy télutóján, a mikor

még a talaj fagyott és a gyökerek nem mködhetnek, ers párolgásra kény-

szeríti a fenyk lombozatát és az egyensúly ilyetén megzavarása által,

azokat gyengíti, míg ellenben a lombot hullató bükk nincs ennek a hatás-

nak kitéve és tenyészhet. Az északi oldalakon ellenben, a lucfeny meg van

óva ettl és e helyeken meg is marad a fatenyészet határán is. Az inso-

lationak különben még más hatásai is vannak a növénytenyészetre és a

talajra, a melyek valószínleg mind közremködnek a szóban forgó jelen-

ségben.

K ü m m e r 1 e J. Béla felszólalásában azon tapasztalatára hivatkozik,

hogy a Velebit hegységben nem egyedül a légköri befolyások okozzák a

lucfenynek leszorulását, hanem az ember beavatkozása is.

Róth Róbert a szél hatására vonatkozólag szólalt fel, hivatkozva

azon tapasztalati tényre, hogy a Magas-Tátrában — két ízben is — június

hó végén és július hó elején, a 2000 m.-nél magasabban fekv, valamint a

legmagasabb csúcsok lejtit borító hómezökön többféle feny (törpe, vörös.
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cirbolya, lúc) szárnyas magvát találta. Hogy ezek a magvak ott még sem

csíráznak, ez — eltekintve a hmérsékleti viszonyoktól — bizonyára nem

a szélnek tudandó be, hanem anaak a csírázásra alkalmatlan közegnek, a

melyre a magvak kerültek.

Szabó Zoltán a Eiesen-hegységhea tett tapasztalatok alapján

fölemlíti, hogy a törpefenyö ott néhol a szurdokokban alacsonyabban tenyé-

szik, mint a lucfeny. Ennek okát abban látja, hogy a mélyedésekben a

nap hevétl a hótömeg meg van védve és sokkal késbb olvad el, mint a

nyilt tetkön.

Mágocsy-Dietz Sándor a felszólalásokat köszönettel és

örömmel fogadja, mert látja, hogy érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet.

Bemutatja ezután a Dörfler J. kiadásában megjelen Boianiker

Fortraits czimü vállalatot, melynek 29. száma báró Jacquin Nikolaus

J o s e f arczképét hozza. Jacquin 1763-tól 1767-ig a Selmecbányái aka-

démián a növénytan és a vegytan tanára volt. Jacquin ezen éveirl rész-

letes adatokat közöl Kachelmann József: „Das Altér und die Schick-

sale des ungarischen, zunáchst Schemnitzer Bergbaues" czimü munkájában,

mely 187Ü-ben Pozsonyban jelent meg. E munkában megvan Jacqu in-

nék, úgy látszik, idsebb korában készült arczképe is.

Bemutatja még a növénykertben most virító Dombcíia Wallichn

B e n t h. et H o o k. (Astrapaea Wallachii L i n d 1.) virágzatát. Madagaszkár-

szigetén honos. Üvegházaink dísze. A Sterculiaceae- család tagja.

Bemutatja továbbá az egyet. növ. intézet számára, eladási czélokra

beszerzett sztereoszkopokat és a hozzá tartozó fényképeket, melyek több-

nyire növény földrajzi részleteket tüntetnek fel.

Áttér ezután az ugyanezen intézetben használatos nagyitóeszközök

bemutatására. Ezek sorában vannak a Reichert készítette és kisebb

nagyítások alkalmazására módosított B r ü c k e-féle luppa-állvány; a Rei-

chert és a Zeiss készítette legújabb és legteljesebb felszerelés prepa-

ráló mikroszkópok ; az Abbé utasítása nyomán készült sztereoszkopikus-

mikroszkopi Z e i s s-féle szemlencse és a Zeiss készítette, P o r r o-féle

prismákkal felszerelt képfordító binokuláris-mikroszkóp, a mely nemcsak

tiszta testes képet ad, hanem még a 8—72-szeres nagyításnál való prepa-

rálást is lehetvé teszi.

Ismerteti és bemutatja a mérésekre használható R e i eh e r t-féle

mozgatható és mérfokokkal ellátott tárgj asztalt, továbbá az ugyanezen

czélokat szolgáló és nagyjában ugyanolyan berendezés Z e i s s-féle „kereszt-

asztal''-t, valamint a Tuzson- és Herrman n-féle csavaros tárgymikro-

métert, melyet S e i b e r t készít. Elnyei a Z e i s s-féle csavaros tárgymikro-

méterrel szemben, a csavar holt mozgásának elkerülésében és a mérési

hibának 0002 mm.-re való csökkentésében rejlenek. E mellett a szemet

sem erlteti meg és a vele való mérés idmegtakarítással jár.

Bemutatja továbbá a mikroszkópi készítmény egyes pontjainak meg-

jelölésére alkalmas hálós jelzkészüléket, a melynek 2 cm-'-nyi területe 900

kis, számozott négyzetre van beosztva és az egyetemi hallgatók czéljainak

nagyon megfelel R e i c h e r t-féle könyök-mikrotomot.

Végül bemutatja a budapesti tud. egyetem növénytani intézetében, a
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hallgatók számára berendezett mikroszkópot és segédeszközeit, a melyekkel

a hallgató mikroszkópi gyakorlatait zavartalanul végezheti.

2. Radó Endre: „Néhány lomblevél fényérzékeny szervérl'" érte-

kezett. Részben, hogy H a b e r 1 a n d t-nak e téren tett felfedezéseit általá-

nosítsa, részben, hogy új típusokat keressen, eladó számtalan üvegházi

növény lomblevelét vizsgálta. Az esetek túlnyomó számában többé-kevésbbé

domború küls epidermist talált. Teljesen lapos epidermist ritkábban talált.

16 lomblevélnél papilláris epidermissejtek szolgáltak a fény irányának aper-

i'ipiálására.

A Desmodium gyrans lomblevelénék mindkét felületén hirtelen papilla-

szeruleg kiemelked epidermissejteket talált. Az Evonymus nana lomb-

levelének szinén a cuticula lencseszerüleg megvastagodott. A Salvia splen-

dens, Hemigraphis Decaisneana. Eranthemum igneum fényérzékeny szervei

két részbl állanak, ú. m. egy kúpalakú fénygyíijtsejlbl és érzsejtbl.

A Callisia repcns lomblevelének mindkét felületén a szörképletek kupola-

alakú basalis sejtjei szolgálnak a fény irányának a percipiálására.

A végzett kísérletek bizonyítják, hogy a levél fonáka is fényérzéken y

3. Thaisz Lajos: „Adatok Abauj- Torna megye flórájához" czimen

tartott eladásában rámutatott arra, hogy a megye flórája még nagyon

hézagosan ismeretes. Igazolja ezt azzal is, hogy múlt év október havában

Kassa környékén tett néhány kirándulásán 45-féle olyan növényt jegyzett

fel, a melyek a megye területére nézve újak. Ez okból Thaisz a megj^e

ílórájának teljes felkutatására vállalkozott. Érdekesnek ígérkezik e munka

már azért is, mert a keleti és a nyugati flóra választéka a vármegyén

húzódik végig. Eladó nemcsak ennek teljes kidomboritását, hanem néhány

Kit aib el-féle növénynek megfejtését is feladatául tzte ki.

4. A szakosztályi ügyek során Klein Gyula elnök felhívja a

szakosztályt, hogy a múlt ülésrl szabályzati okokból elmaradt jegyz-

választást megejtse és a szavazatszed-bizottságba felkéri Schilberszky
Károly és Jávor ka Sándor tagokat.

A szavazás megtörténte után Schilberszky K. kihirdeti az ered-

ményt, mely szerint a szakosztály 19 szavazattal Moesz Gusztávot
választotta meg jegyzül.

Jegyzökönp' a növénytani szakosztály 1ÍM)8 márczius 11-én tartott

CXXXTII. ülésérl.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : Moesz Gusztáv.
1. Hulják János: „Adatok az északnytigati felvidék flórájához"

czíraü dolgozatát Moesz Gusztáv ismerteti. Szerz 65 érdekes virágos

növényt sorol fel, melyek közül kiemelendök a következk : Glyceria arun-

dinacea (M. B.) K t h. Diósgyr mellett ; Cirsium Dollineri S c h u 1 1 z-B i p.

Ó-Massa mellett, Borsod vm. ; Veronica Bihariensis A. Kern. Szilvás mel-

lett, Borsod vm. ; Astragalus vesicarius L. Udvarnok mellett, Abauj-Torna

vm. ; Arabis sudetica T a u s c h. és Androsace Chamejasme Hst. Liptó-

szentiván mellett.

2. Simonkai Lajos: „Magyarország és a vele délnyugaton kap-

csolatos területek shonos, valamint kultivált Juharfái" -tó\ tartott eladást.
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E területrl 38 Acer fajt ösniertet, melyek közül nálunk 10 faj shonos.

Utóbbiak közül három közép-európai honosságú, névszerint : ^4. pseudo-

platanus L., A. platanoides L. és A. campestre L. Egy fajunk, az .4. tata-

ricum L. hazánk flórájának jellemz keleti faja. Hat fajunk karszt-bal-

káni tipus, a melyek között tiszta faj csak 3 van, ú. m. az A. ülyricum

J a c q u. fii., .4. ohtusatum. W. K. és A. Visiann Nym. Másrészt azonban

van 3 sajátszer hybridünk, ú. m. az A. coriaceum Tausch., {campestre

X ülyricum S i m k.), A. varbossanianum (M a 1 y) S i m k. [campestre X
Lobeli S i m k.) és A. Lángi S i m k. {illyricum X tataricum S i m k.).

Kultivált Juharfáink közül 3 észak-amerikai Juharfajt, mint nálunk

kitnen tenyészt, ajánl mezgazdáink és erdészeink figyelmébe. Ezek a

következk : A. saccharinum L., A. californicum D i e t r. és A. harhatum

Michx-Sargent.
Mágocsy-Dietz Sándor köszönetet mond eladónak ezen

érdekes tanulmányának ismertetéseért. Óhajtja, hogy a szakosztálynak több-

ször is legyen alkalma eladótól hasonló fejtegetéseket hallania.

3. Wéber Dezs: „Adatok néhány fontosahb növénycsalád termé-

sének és magjának anatómiájához" czimen a Capparidaceae, Anacardiaceae,

Myrsinaceae, Sapindaceae, Malvaceae és Labiatae családok termésén, ille-

tleg magván végzett anatómiai vizsgálatok eredményeit ismerteti. Eredeti

megfigyelései a következ növények magvára és termésére vonatkoznak

:

Polanisia icosandra W. et A., Semecarpus Anacardium L., Anacardium

occidentale L., Embelia Rihes Burm., Paullinia Cupana H. B. et K.,

Hibiscus Abelmoschíis L. és Dracocephalum Eogleanum B e n t h.

4. Tuzson János reflektál a Magy. Bot. Lapok VII. köt. 78.

oldalán megjelent, Degen Árpád tollából származó ismertetésre, mely

eladónak Nymphaea dolgozatával foglalkozik. (L. 74. old.)

(Megjelent 1908 április hó 17-én.)


