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Veres Mihály: Adatok a Stradiotes aloides L. ismeretéhez. Böl-

csészetdoktori értekezés. Budapest, 1908, Az Athenaeum irod. és nyomdai

r.-t. nyomása. S'-r. 40 old. 3 táblával.

Waisbecker Antal dr. : Üj adatok Vasvármegye flórájához. —
Magyar Botanikai Lapok VII. évf. 1908., 41—60. old.

b) Külföldi irodalom :

Györffy István dr. : Additamenta ad floram bryologicam Hun-

gáriáé septemtrionalis (cum 1 figura). — Revue Bryologique. 35 année 1908.,

pag. 38—40.

Janchen Erwin dr. : Eine botanische Reise in die Dinarischen

Alpen und den Velebit. — Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines

an der Universitat Wien VI. Jahrg. 1908., pag. 69—97.

Janchen E. u. Watzl B. : Ein neuer Dentaria-Bastard. — Öster-

reichische Botanische Zeitschrift. LVIII. Jahrg. 1908., pag. 36.

Cardamine Degeniana Janchen et Watzl nova hybrida = C.

enneaphylla (L.) Crantz X polyphylla (W. K.) 0. E. Schulz, Velebit in monte

Malovan.

Pax Ferdinánd Dr. Die Tertiarflora des Zsiltales. — Engler's

Botanische Jahrbücher. Bd. XL. 1908., pag. 49—84.

Römer Gyula: Botanische Pflanzenbilder. — Periodische Blatter.

Jahrg. IX., Heft 5.

— — Das Zeiehnen im botanischen Unterricht. — Natúr und Schule.

Bd. V. 1906., pag. 126—130.

Der Pfefferschwamm. (Lactarius piperatus Fr.) — Natúr und

Haus. — Jahrg. XV. 1907., pag. 231—294.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK

A növénytani szakosztály 1908. évi április hó 8-án tartott CXXXVIII.
ülésének jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula. Jegyz : M o e s z Gusztáv.

1. Elnök megemlékezik Kmet Andrá s-ról, ki folyó évi február

hó 8-án, 67 éves korában elhunyt, (lásd 77. old.)

2. Elnök üdvözli az ülésen megjelent S. I k e n o-t, a tokyoi mez-
gazdasági fiskola tudós tanárát.

3. Dudinszky Emil dolgozatát, „a, Dahlia variábilis \irá,gzsLtéLnak

összenövésérl" elterjeszti Schilberszky Károly. Egy nagyobb és

egy kisebb fészek ntt össze. Elsorolja a két fészek között észlelt különb-

ségeket, melyek közül felemlítendök a következk : a nagyobb fészekben a

sugárvirágok nyíltak ki elbb, a kisebbikben a korongvirágok : a nagy fészek

sugárvirágai termösek, a kisebb fészek sugárvirágainak nincs termjük. Az
összenövés okát részint a növekedés els állapotára, részint a rovarok hatá-

sára vezeti vissza.
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S c h i 1 b e r s z k y K. szerint a rovaroknak az összenövés elidézésé-

ben semmi szerepük sincs. Az alapképzödés bizonyára fasciatio, melyhez

különösen a Compositáknál, gyakran járul a virágzatok összenövése is.

4. Schilberszky Károly, szántóföldön termett, 1907. jún. 25-én

szedett oly rozsnövénj't („Montagne" rozsfajta) mutat be, melynek szárma-

gassága 208 cm., a kalász hossza pedig szokatlanul, 24 cm. hosszú. Egész

szervezetében óriásnövést árul el.

Bemutat továbbá, ugyancsak szántóföldön termett, 1907 szept. 28-án

szedett másod-ivadékú rozsnövényt („Montagne* rozsfajta), mely a szedés

idejében elvirágzó állapotban volt. A bemutatott rozsnövény a júliusi aratás

után elhullott szemekbl kelt egyedek egyike volt.

5. Szabó Zoltán ismerteti F. P a x : ,Die Tertiárflora des Zsil-

Tales" czimü munkáját, melyben Petrozsény környékének phytopalaeontologiai,

tertiarkorú leleteit dolgozza fel. (Az ismertetés meg fog jelenni lapunkban.)

Tuzson János megjegyzi, hogy P a x-nak azon következtetése,

miszerint a zsilvölgyi fosszilis növénymaradványok mezotermás flórára val-

lanak, már Staub dolgozatának adataiból is kiderül {Sabal, Sequoia, Taxo-

dium stb.); Staub azonban más, kétes adataiból — hibásan — megatermás

flórára következtetett. A mi pedig Staub meghatározásainak hibás voltát

illeti, Tuzson J. megjegyzi, hogy azok sok esetben csakugyan kétesek,

meghatározási módszere azonban a phytopalaeontologiában általánosan

szokásos.

6. Tuzson János „a. Potentilla rupestris rendszeréhez" czímmel

ismerteti e növényfaj változatait és alakjait, azoknak egymáshoz való viszo-

nyait, rendszerét és földrajzi elterjedését. (A czikk teljes terjedelmében

megjelenik lapunkban.]

7. M á g c s y-D ietz Sándor eltorzult fenyötobozokat mutat be.

Már 1905 okt. H-én is mutatott be olyan tobozokat, melyeknek pikkelyei

elgörbültek. Azóta a Királyhegyen is gyjtött ilyeneket. W i 1 1 e, ki a

tobozoknak hasonló rendellenes kifejldésérl értekezik, eladóról is meg-

emlékezik, kifogásolván, hogy eladó a torzulás okául a fagyást állapítja

meg. Eladó W i 1 1 e-vel szemben, ki e jelenségben mutácziót lát, a pikkelyek

elgörbülését patológiás képzdésnek tartja, a melynek oka valószínleg

küls tényezkben keresend. Eladó vizsgálatai azt mutatták, hogy a torzult

pikkelyek alsó felületén, a törés helyén, a sklerenchyma réteg megsznik

és az alsó pikkelyektl elfedett részen ki is marad, holott a rendes fejl-

désü pikkelyek egész alsó felületén jól kialakul. A pikkelyek elgörbülését

tehát a sklerenchyma hiánya idézi el. A jelenség tulajdonképeni okát

egészen fiatal tobozok vizsgálata és megfigyelése fogja kideríthetni.

Bemutatja továbbá a szll erinozis betegségének néhány érdekes

példáját. E betegség elidézje a Phytoptus Vitis Land. nev atka, mely

a szll egyes részeit, különösen leveleit fokozottabb szrképzdésre indítja.

Az erinozis felléphet a szUvesszjén is, de legritkábban a fürtön. Bemu-

tat olyan fürtöt, melynek minden ágacskáján szörcsomók keletkeztek.

A virágképzödés ennek következtében teljesen elmaradt.

(Megjelent 1908. július hó 15-én.)


