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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztály 1908. évi május hó 13-án tartott CXXXIX.
ülésének jegyzökönyve.

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

1. Kerékgyártó Árpád: az Eranthis hiemalis S a 1 s b.-nek

Budapesten való elfordulásáról tart eladást. Eladó e ritka növényt f. évi

ápr. 7-én találta elször a Jánoshegy közelében, a Hármaskúthegyen, tölgj'-

erdben, hol Relleborus dumetorum W. K. társaságában nagyobb mennyi-

ségben él. (Az eladás e füzetben megjelent.)

M á g c s y-D ietz Sándor felemlíti, hogy ismeretlen szerz, kinek

álneve Számadó János, az Üj Idk 17. számában tárczát közölt, mely-

ben megemlékezik az Eranthis hiemalis-ról is, mondván, hogy márczius hó

végén, a Jánoshegy aljában virágzásban látta. A budapesti botanikusokat

az a vád érhetné, hogy a fváros környékét még nem kutatták ki. Meg

kell azonban gondolnunk, hogy az Eranthis hiemalis-t még virágzó korában

is az erd száraz lombja takarja s igy könnyen érthet, ha figyelmünket

kikerüli.

Felemlíti azt is, hogy vannak növények, melyek hirtelen, minden

emberi beavatkozás nélkül is feltnen elszaporodnak. így szaporodott el

egy ízben a Sternhergia is az egyetemi botanikus kertben. Gondolhatunk

azonban arra is, hogy a Hármaskúthegyen valaki elvetette az Eranthis

magvát. Mindenesetre érdemes e növény budapesti elfordulását továbbra

is figyelemmel kisérni.

Moesz Gusztáv kívánatosnak tartaná, ha azok, kik a szabad ter-

mészetben idegen növények magvát vetik el, errl a botanikus közönséget

valamely folyóiratban értesítenék. így egyrészt figyelemmel kísérhetnk eme
növények sorsát, másrészt nem volnánk kitéve esetleges meglepetéseknek.

Mágocsy-Dietz Sándor felemlíti, hogy úgy , mint P r o c o p p
is, jegyzéket szerkesztett a magvak elszórásáról.

Cserey Adolf Zirczen, az angol kertben látta az Eranthis-t.

Simonkai Lajos szerint az Eranthis hiemalis nem a mi klímánk

növénye és ezért nálunk való elfordulásának nincs növény-földrajzi jelentsége.

Klein Gyula érdemesnek tartja, hogy e növény itteni elfordulá-

sának történetét kutassuk.

2. Moesz Gusztáv: Brassó vidékének és a Rétyi Nyír Cypera-

cea-iról szól, azok nagy részét be is mutatja.

3. Simonkai Lajos: Hazánk és az Adria északibb mellékének

shonos, valamint kultivált Ribes fajairól szól s azok nagyrészét be is

mutatja. Janczewski nyomán a mintegy 152 fajt számláló Ribes genuszt

két fszakaszba osztja : Diclinia és Monoclinia. A Diclinia szakaszból

nálunk csak kett shonos, ú. m. : a .S. alpinum L. és déli fajváltozata a

R. grossulariaefolium R e i c h b. A Monoclinia szakaszból nálunk shonos

négy faj, ú. m. a R. multifiorum Kit., a R. petraeum W u 1 f., & R.

hunyadense S i m k. és a R. Grossularia L. Többi Ribeseink mind kultivál-

tak. Kultiválják ket részint élvezhet terméseikért, részint korán virító

szép virágaikért, részint pedig gyepünek alkalmas voltukért. Külföldi eredet.
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vagyis csupán kultivált fajt és fajváltozatot eddig csupán 26-ot észlelt és

gyjtött. (_Lapunkban megjelenik.)

4. Mágocsy-Dietz Sándor bemutatja a Pistacia Terebinthus

L, ágán alakult boszorkánysepröt, melyet Tuzson János gyjtött

Fiume vidékén. Solereder munkájában, melyben a fás növényeken észlelt

boszorkánysepröket sorolja fel, a Fistacia-ról nem emlékezik meg.

Ezután bemutatja a sajátságos termet Streptocarpus Wendlandii

Hst. és a Monophyllaea Horsfieldii R. Br. üvegházi növényeket az egye-

tem növénykertjébl. Mindkett a Gesneria-félék családjába tartozik. E csa-

ládnak több oly génusza van, melyek néhány faja csak egyetlen, a szik-

levélbl alakult lomblevelet visel. A virágzat, a bemutatott fajok sziklevele,

illetleg lomblevele fölött fejldött ki. Hielscher és saját megfigyelései

alapján, különösen a Streptocarpus fejldését ismerteti. Hogy a lomblevél-

nek sziklevélre valló jelleme ivan, azt egy^ oly kétlevel egyed bemuta-

tásával támogatja, mely ugyanazon anyanövény magvából fejldött, mint

az egylevelü. A G o e b e 1-féle korreláczio igazolására szolgál, hogy a kifejl-

dött két szikiével távolról sem éri el azt a nagyságot, a melyet a kialakult

egyetlen szikiével elért.

5. A szakosztályi ügyek során elnök jelenti, hogy Filárszky
Nándor múz. osztályigazgató úrtól levelet kapott, melynek tárgyalását

azonban a szerkeszt-bizottság, tekintettel az ügy fontosságára és az id
rövidségére, egy késbbi ülésre halasztotta.

Az 1908. évi okt. hó 14-én tartott 140-ik ülésnek jegyzökönyve.

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

1. D b y Géza : „A sóskasavas sók szerepe a csírázásnál" czímtí

dolgozatát Augusztin Béla terjeszti el. Munkájában azon kérdéssel

foglalkozik, vájjon változik-e az oxalattartalom a czukorrépa magjának csirá-

zásása közben és fként, oldódik-e a kalciumoxalát? Vizsgálataiból kitnt,^

hogy a czukorrépa gomolyában a szabad sóskasavnak nyoma sincs, az

alkalioxalátok mennyisége pedig 0'3 és l'67o között, a kalciumoxaláté 8

és l'S'/o között váltakozik. Kísérleteinek eredménye, hogy mig a kalcium-

oxalát mennyisége csírázás közben nem változott, addig az alkalioxalát,

melyet az áztató viz ki nem oldott, csaknem teljesen eltnt, a csirákban

pedig egyáltalán nincs oxalát. Mindez arra mutat, hogy a répamag csírá-

zásakor kalciumoxalátja érintetlenül marad, vízben oldható sóskasavas sóit

azonban tartaléktápanyagul használja.

Mágocsy-Dietz Sándor úgy látja, hogy szerz a fsúlyt nem a

kalciumoxalátra, hanem a kaliumoxalátra fekteti, de azért helyesen követ-

keztet, hogy a kaUumoxalát mint tartaléktápanyag szerepel. A kalciumoxalát

szétmállása nem táplálkozási, hanem bomlási folyamat : hatása inkább mér-

gez, mint tápláló.

2. Mágocsy-Dietz Sándor : Hazslinszky Frigyes hagyaté-

kából els közlemény gyanánt közrebocsátja az „Adatok Horvátország és

Fiume zuzmó- és mohaflórájához" czim táblázatos munkát. Hazslinszky
kétszer járt Horvátországban és Fiúméban. Els útjának eredményei elvesz-
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tek, vagy tönkre mentek. Második útjának eredményeit táblázatba foglalta.

A felsorolásból kitnik, hogy Hazslinszky 98 zuzmófajt, 14 faj máj-

mohát és 79 faj lombos mohát gyjtött. (Megjelenik.)

3. M o e s z Gusztáv : „Az egres amerikai lisztharmatja hazánkban"

czímü eladásában foglalkozik a Sphaerotheca Mors-uvae (S c h w e i n)

B e r k. nev gombának morfológiájával és európai vándorlásának történe-

tével. E gomba Északamerikában régóta ismeretes, mint az egres veszedel-

mes kártevje. 1895-ben jelent meg elször Európa földjén, még pedig

Oroszország Podolia tartományában. Innen terjedt Európa más részeibe.

Hazánkban 1908. év folyamán egyszerre öt helyrl lett ismeretessé. Eladó

e gombát a háromszékmegyei Béty községben 1908 május 27-én fedezte fel.

4. Rapaics RaLjmund: „Elzöldült csillagfürtvírág" czímü közlemé-

nyét Lengyel Géza mutatja be. Az amerikai Lupinus j^crennis másodszori

virágzásakor az elzöldült virágokon egyedül a csésze nem változott meg
;

a szirmok lomblevélszerüek ; a por zók helyén vékony fonalak fejldtek,

melyek hamar elszáradtak, a nélkül, hogy virágport termeltek volna : a

termlevél is lomblevélszerü, páratlanul szárnyasán osztott. (Megjelenik.)

5. Lengyel Géza oly fiatal diófa-csemetéket mutat be, melyek

gyökerét — látszólag — Cynodon Dactylon tarackja fúrta át. Gyjtötte

:

Schilberszky Károly, a kertészeti tanintézet kertjében.

6. A szakosztályi ügyek során a jegyz bejelenti, hogy a szerkeszt-

bizottság foglalkozván F i 1 á r s z k y Nándor tagtárs úrnak a szakosztály

elnökéhez intézett azon levelével, melyben a szerkesztbizottság megszün-

tetését indítványozza és a melyben szerkesztbizottsági tagságáról való

lemondását jelenti be. Ajánlja a szakosztálynak, hogy a szerkesztbizottság

a szabályok értelmében továbbra is meghagyassék és hogy Filárszky N.

tagtárs úr beadványának többi része fölött napirendre térjen. A szerkeszt-

bizottság felkéri Filárszky Nándor tagtárs urat, hogy lemondását vonja

vissza és a szerkesztbizottság munkájában továbbra is vegyen részt.

Hathalmi Gabnay Ferencz a szerkesztbizottság intézményét

helyesnek tartja és hozzájárul a szerkesztbizottság határozatához.

E tárgyhoz többen nem szólottak, elnök a szerkesztbizottság hatá-

rozatát elfogadottnak jelenti ki.

Jegyz elterjeszti Csorba Sándor tagtárs úrnak azon ajánlatát,

mely szerint Lussin szigetén lev birtokát átengedi Társulatunknak oly zéi-

bl, hogy annak tetszés szerinti helyén, saját tulajdonául egy, különféle

természeti megfigyelésre alkalmas állomást építhessen. A szerkesztbizottság

több fontos oknál fogva Csorba Sándor tagtárs úr nemes ajánlatát nem

találta elfogadhatónak. A szakosztály is ily értelemben határoz.

Mágocsy-Dietz Sándor felkéri az elnökséget, hogy ,,a természeti

ritkaságok megvédése" ügyében, az állattani szakosztályhoz intézett átirat

elintézését sürgesse meg.

Ezzel kapcsolatban T u z s o n János kéri a tátrai biológiai megfigyel

állomás ügyében, az állattani szakosztályhoz intézet átirat elintézésének

sietteteset is. Moesz Gusztáv,

jegyz.

(Megjelent 1908 október 24-én.)


