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A zárójelbe tett számok az idegen nyelv szövegre, a *-gal jelzett számok

az ábrára vonatkoznak.

Die Zahlen in ( ) beziehen sich auf die Mitteilungen für das Ausland, die

mit * auf Abbildungen.
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Andrasovszky J. : Adatok Kis-Ázsia flórájához, (jkv.) 143.

Augustin B.: Adatok a Lavatera thuringiaca levélanatómiájához. íjkv.) 39.

Augustin B. Schweitzer J.- Az Althaea officinalis és a Lavatera thu-

ringiaca levele közti különbségrl 226.

— — Über den Unterschied der Blátter von Althaea oflficinalis und Lavatera

thuringiaca. (62.)

Bezdek J. : A növénytan tanítása a középiskolákban, (jkv.) 254.

Blattny T. : Adatok az ezüsthárs (Tilia tomentosa) északi határának meg-

állapításához. 165
;

jkv.) 91.

— — Beitráge zur Feststellung der nördlichen Grenze der Silberlinde. (38.)

— — Ujabb adatok a Syringa Josikaea elterjedéséhez. 12.

— — Neuere Standorte der Syringa Josikaea. (3).

Borza S. : Cerastium-tanulmányok 41.

— — Études des Céraistes. (9).

Dykes W. : The genus Iris. 237; (67) (Ismertetés).

Fucskó M. : Néhány kétszik növény szíklevelének regeneráló sarjadzása.

III—IV. táblával. 147.

— — Über Regenerationserscheinungen an den Keimblattern einiger dikotylen

Pflanzen. Mit Taf. III—IV. (27)

— — Tanulmányok a növények higroszkópos mozgása körébl. 138. (Is-

mertetés).

— — Studien über die hygroskopischen Bewegungen der Pflanzen. (25).

(Rezension).

Gabnay F. : A kátrány növénymérgezö hatása, (jkv.) 178,

Gáyev Gy. : Viola Sziliana Borb. 80 ; (13).

Gombocz E. : A „Plantae rariores" története, (jkv.) 252.

Kitaibel és Schultes. (jkv.) 252.

Greguss P. A Suriáni tengerszemek kovamoszatai. VI—VII. táblával. 202.

— — Die Kieselalgen der Meeraugen von Surián. (61).

Gyrffy I. : Az Anemone nemorosa virágteratologiája. (jkv.) 179.
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catajáról 17. A növény hajlamossága megbetegedések irányában 173.

A Parnassia palustris kleistogamiája 140. A rozsdagombák áttelelése

az uredosporák útján 139. A talaj hmérsékletének befolyása a növény-

zet fejldésére 139. A trópusi fák idszakos lombhullatása 244. Az
egres amerikai lisztharmatja 140, 172, 245. Az Eranthis hiemalis el-

fordulásának újabb pontjai Budapesten 85. Az Opuntia orsóalakú

fehérjéje 18. Az örökzöld növények felkarolása 18. Az ultraibolya

sugarak hatása a vegetációra 19. Baktériumok és erjesztgombák a

virág méznedvében 138. Egyéni eltérések fiziológiai reakcióban 17.
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nyomás 19. Stájerország új Carex faja 86. SjTnbiotikus baktériumok

levéltetben 19. Tanulmányok a növények higroszkópos mozgásai
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— — Gy. Szépligeti's Herbárium im Ung. Nat. Museum. (66).

Mylius G. : Das Polyderm. 83. (Ismertetés).
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Taf. I-U. (24).

Prodán Gy. : A sármási földgázterület és környékének nyári flórája, (jkv.) 253.
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Salacz L. : Adatok a gombák arzénoldatokban való viselkedéséhez. 93.
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eredményei. (']k\'.) 36.

Schilberszky K. : Adatok a növények parthenokarpiájáhuz. 103.

— — Beitrage zur Parthenokarpie der Pílanzen. (18).

— — A közönséges csiperke teratológiájához. (jkv.) 145.

A Schizophyllum coramune elterjedési viszonyairól, (jkv.) 179.

— — A szamóca ikergyümölcse, (jkv.) 145.

— — Az ágcsonkok tökéletes beforradása. (jkv.) 145.

Schneider J.: Az egyet, növénykert érdekesebb növényeinek bemutatása.

(jkv.) 39.

Schveitzer J. : A Cymbalaria muralis peloiiás virága. 82.

— — Pelorie der Blüte von Cjoubalaria muralis. (15).

Szabó Z. : Bemutatások. (A növénykert érdekesebb növényei. 254. A Flóra

Hungarica exsiccata 1-sö centuriája. 39. B o m m e r és M a s s a r t

:

„Les aspects de la Végétation en Belgique'" c. müve. 145. Fias káposzta.

252. Gombák. 252.)
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• „Ctmutató növények gyííjtésére, konzerválására . .
." cím munka

ismertetése. 242.

Sztankovits R. : Dykes W. : Az Iris génusz monográfiája. 237. (Is-

mertetés).
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Sztankovits R. : Referat über die Iris-Monographie von W. R. Dykes. (67).

— — M y 1 i u s G. : „Das Polyderm" c. munka ismertetése. 83.

Textoris Izabella : Florisztikai adatok Turóc vármegyébl. 7.

Floristische Angaben aus dem Komitate Turóc (3).

Tomek J. : Adatok a búzatermés ismeretéhez, (jkv.) 29.

Tuzson J. : Adatok a délorosz puszták összehasonlító flórájához. I. Tauri-

Puszták. V. tábla. 181.

Beitrage zur vergleichenden Flóra der südrussischen Steppen. I. Die

Taurischen Steppen. — Additamenta ad floram comparativam stepium

Rossiae meridionalis. (41.)

— — A Pinus Kotschyana termésének bemutatása, (jkv.) 39.

— — A tauri puszták flórája, (jkv.) 39.

A voronyezsi puszták flórája, (jkv.) 143.

— — Helyreigazítás 19.

— — Janchen E. : Die europaischen Gattungen der Farn- und Blüten-

pflanzen. II. Aufl. c. munka ismertetése. 16.

— — Jelentés a Bot. Közi. 1912 évi évfolyamáról és a szakosztály vagyoni

állapotáról, (jkv.) 35.

— — Verbascum banaticum a délorosz pusztákon, (jkv.) 92.

Varga O. : Az üszökspóratartalmú korpákról és az üszökspórák mennyi-

ségének meghatározásáról, (jkv.) 144.

Viski J. : Az aleuron szinezödésének és az anthocyannak ismeretéhez. 169.

— — Zur Kenntnis des Anthozyans und der Farbung des Aleuron. (39).

II.

AcMllea Gerberi 182, 183, (43), (44), f. tenaifolia 200, (59), mic-

rantha 184, 185, (45), (46), ptarmica 182, (43), v. cartilaginea 200, (59),

Aclmantliidiuni 209, Adenophora lilifolia f. polyadenia 11, Adonis
vemalis 253, Aesculus hippocastanum 148, 149, 157, (27), (34), (37) IV t.*.

Agavé scolymus 179, Agropyrura ramosum 185, (46 1, repens 185, (46),

Alisma arcuatum 185, (46), AUiura. flavescens 253, globosum 185, i46),

oleraceum 9, Paczoskianum 185, 190, (46), (50), V t.*, scorodoprasum 9,

Althaea officinalis 226 -231, Alyssum tortuosum 182, (43), Amanita
bulbosa 18, citrina 18, verna 18, Aroarantus albus 184, (45), crispus 17,

Amphora sp. div. 126, 127, 219, (24), Ammophila paliida 171, Andro-
pogon ischaemum 253, Anemone nemorosa 179, Anoinoeoneis 210,

Apera spica venti 8, Arabidopsis toxophyllum 185, (46), Ariopsis

peltata 39, Arnoldia Szépligetii 237, Artemisia austriaca 184, 185, (45),

(46), maritima 185, (47), procera 182, (43), Aspergillus spec. div. 94—102,

(17), (18), Asperula graveolens 183, (43), (44), humifusa 185, (46), Aster
tinctorius 11, Astragalus austriacus 253, dasyanthus 253, reduncus 185,

(46), virgatus 182, 183, (43), Atriplex microsperma 253, nitens 186, Ave-

nastrura desertorum 18, pubescens 8, Azotobacter chroococcum 19.

Bassia sedoides 184, 186, (45), Battarrea phalloides 85, 232, (15),

(64), Beckmannia erucaeformís 185, 187, (46), (48), Begonia 19, Bill-

bergia speciosa 254, Botrychium luuaria 179, Botrytis cinerea 96, 97,
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101, (17), Brachychilus Ploisfieldi 39, Bracilypodium pinnatum 8,

Brassiea elongata 184, (45, Bromus Benekeni 8, erectus 185, (46),

Bryonia álba 11, Bupleurum rotiindifolium 12, Burbank-féle szilva

114*, Butomus umbellatus 182, 253, (42).

Cachrys odontalgica 185, (46), Caloneis 210, Camelina alyssum

9, Campanula bononiensis 10, Camphorosma monspeliacura 186, (47),

Carduus crispus 10, glaucus 10, hamulosus 185, (46), lobulatus 10, nutans

179, Carex caiyophyllea 8, foetida 86, hirta 183, (44), humilis 9, Pairaei 8,

remota 8, sempervirens 8, tomentosa 8, vulpina 253, Carnegia mirabilis

136, (24), Carpinus betulns 19, Castanea sativa 148, 149, 157, (27), (34),

(37), III. t* vesca 125*, Centaurea arenaria 182, (43), cyanus 184, (45),

diflfiisa 185, (46), v. Lamarckiana f. paliida 202, (60), f. lilacina 202, (60), v.

brevispina 202, (60), Hödliana 18, inuloides 185. (46), rhenana 253. scabiosa

184, (45). similata 18, tspinulosa 253. trinervia 253, Centauriura pulchellum

10, Cephalaria radiata 253, Cephalosporiura acremonium 95, 100, (17),

Cephalothecium roseum 94, Cerastiura alpinum 50, (10), f. Cárjae 50,

f. Báleanum 51, v. glandiilifemni 51, arvense 64, 65*, (12), v. calcicolum 65*,

66, banaticum 62, (11), v. adenotrichum 63, f. balcanicum 64, f. minus 63,

candidissimiim 60, (11), f. brevifolium 60, cerastioides 46, (10), dinaricum 49,

(10), V. volebiticum 49, (10), grandiflorum 44*, 61, (11), f. glabrescens 62, f.

leiogynum 62, f. leiostemon 62, lanatum 44*, 51, (10), f. diminutum 52, f.

litigiosa 53, f. pietrosuanum 53, lanigerum 44*, 57, (11), v. bosniacum 59, v.

Dollineri 59. f. pauciflorum 58, v. pindicolum 59, f. semiglabrum 59, latifo-

lium 44*, 47. (10), Lerchenfeldianum 67, 68*, (12), v. ciarcanense 69, f. Simon-

kaianum 70, 71*, moesiacum 56, (11), v. Adamoviéi 57, f. Dimonii 57, f.

Halácsyi 57, rigidum 44*, 70, (12), v. Beekianum 70, v. ciliatum 72, specio-

sum 73, (12), V. adenophoruin 73. f. subspepiosum 73, transsilvanicum 54*,

(10), V. Paxiamim 55, uniilorum 48, (10), Chenopodium. glaucum 253, rub-

rum 9, Chondrilla juncea 184. (45), Chrysanthemuin vulgare (44),

Cineraria aurantiaca 11. Cirsium acaiüe 11, arvense 184, (45), CandoUea-

mim 11, canum 253, erucagineum 11, incanum 185, 182, (43), lacteum 11,

praealpinnm 11, tataricum 11, Cladosporium herbarum 95, 96, 100-102,

(17), Clavaria pistillaris 252, Cocconeis 132, 208, Conriagia orientális

9, Cordyceps clavulata 92, Crambe tatarica 253, Crepis alpestris 12,

rhoeadifolia 184, (45), tectorum 12, Crocus variegatus 85, Crupina vul-

gáris 253, Cucurbita pepo 148, III. t.* (27), (36), (37), Cuscuta epithy-

mum 10, Cyclotella 204, Cymbalaria muralis 82*, (15), Cyrabella spec.

div. 127—129, 218 219. (24), Cynodon dactylon 231, (64), Cyperus hamu-

losus 182, 190, Cytisus albus 253, biflorus 183, (43).

Dactylis litoralis 186, (47), Delphinium consolida 185, Dematium
nigrum 233, (65), Deuticula Van Heurckii 134, (24), Dianthus campest-

ris 185, (46), leptopetalns 185, (46), polymorphus 183, 192, (43), (52), Dia-

toma spec. div. 204, Diel vajkörte 111*, Diploneis 209, Dipsacus laci-

iiiatus 11, Disiphonia hungarica 134, Dryopteris dilatata 7, spinulosa 7.
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Echinocliloa criis galli 8, Echinops ritio 186, (47), Ecliinopyxis

sp. div. 136, 222, (24), Elatine alsinastnim 185, (46), Elymus europaeus 8,

Emeletes körtegyümölcs 113*, Epilobiura alpestre 10, Epipogium
aphyllum 9, Epithemia sp. div. 132, 220, Equisetum limosum 7, variega-

tum 7, Eranthis hiemalis 85, Erigeron podolicus 11, Eruca sativa 186,

(47), Eryngiuni plánum 185, (46), Erysimum durum 18, Eunotia sp.

div. 133, 206, Euphorbia esula 10, Gerardiana 183, (43), villosa 10, virgata

10, 184, (45).

Falcaria Rivini 185, (46), Pestuca anmdinacea 8, gigantea 8,

glanca 8, heterophylla 8, silvatica 8, vaginata 183, (43), Fias káposzta 252,

Flóra Hung. exsiccata 17, 24—28, 39, (6), Fragilaria sp. div. 205, 133—134,

(24), Frankenia hirsuta 186, (47), Frustulia 211.

Galactinia proteana v. sparassoides 232, (64), Genista tinctoria

183, (43), Geránium collinuui 183, (44), dissectum 10, pratense 253, pusil-

lum 10, Glaucium. comiculatum 185, 186, (47), Glyceria aquatica 8,

fluitans 8, spectabilis 253, Glycirrhiza echinata 182, (43), Gomphonema
132, 218, Goniolimon tatariciim 185, 186, (46), Gratiola officinalis 182,

(43), Gypsophila paniculata 184, (45), tiicbotoma 185.

Halocnemum strobilaceum 186, (47), Hantzschia sp. div. 220,

Helianthus annuus 148, 158, (27), (34), (37), III t.* IV t*, Heliotropium
europaeum v. micranthum 185, Herniaria hirsuta 182, (43), Herpotrichia
nigra 233, (65), Hinko körte 111*, Hordeum vulgare coeleste 171,

Hyporrliodius lividus 18.

Inula britannica 182, (43), conyza 11, germanica 184, (45), Iris

graminea 258, pumila 253, sp. div. 237—241, (67)— (71).

Jasminum nudifiorum 92, Juncus bufonius 253, conglomeratus 9,

Gerardi 185, 253, (46), glaucus 9, sphaerocarpus 185, (46), Juniperus nana

234, (66), Jurinea linearifolia 185, (46).

Kochia prostrata 185, (46), Koeleria eriostachya 8.

Lactuca scariola 12, Lappá major 11, minor 11, Lathyrus sil-

vestris v. platyphyllus 10, Lavatera thuringiaca 226—231, Lebrun vaj-

körte 110, Lemna minor 183, (44), Lens esculenta 148, 149, 156, (27),

(34), (37), III—IV t*, Lenzites variegata 234, (66), Lepidium latifolium

183, (44), Lilium bulbiferum 9, Linaria Biebersteinii 184, 185, (45), genisti-

folia 183, (43), odora 183, (43), Linum ílavum 253, nervosum 253, Lolium
multiflorum 169, (39), Luzula silvatica 9, Lycopodium annotinum 8,

Lycopsis arvensis 10, Lythrum hyssopifoliuni 253, tribracteatum 185, (46),

thymifolium 185, (46).

Magvatlan apaalma 109*, Marrubium peregrinum 185, Medicago
falcata 185, Melampyrum barbatum 10, cristatum 10, Melandryum
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album 182, (43), f. lanceolata 192, 197*, (52), Melilotus officinalis 184,

(45), Melosira sp, div. l^, 203, (24), Meridion 204, Microneis 132,

208, Milla imiflora 39, Molinia coerulea 8, Mucor sp. div, 94-101,

(17). (18), Mulgedium tataricum 186, (47), Musa ensete 29, Myriophyl-
lum vertirillatum 10.

Nasturtiutn brachycarpum 185, (46), Navicula sp. div. 129-131,

212—214, (241, Nectria cosmariospora 234, (66), Neidium sp. div. 209,

Niptera fallons 234, (66), Nitzschia sp. div. 126, 135, 220, Nympkaea
álba 183, (44), amazonica 39.

Oenanthe aquatica 10. 183, (44), phellandrium 25:!. Oenothera
biennis 182, (43). Oligotroplms Szépligetii 237, Onobrycliis viciaeíblia 183,

(43), Onopordon acanthium 11, Onosraa arenarium 188, (43), Oospora
variábilis 95—97, 100, 101, (17), Opuntia 18, Orobanche Hava 10, ramosa

10, reticulata 10, Orthantha liitoa 10. Oxalis stricta 10, Ozonium
plica 233, (65).

Pachyrrhyzus bulbosus 254, Panicum italicum 182, (43), f. longi-

setum 186, (47), Parnassia palustris 140, Parthenomorphia 103, (19),

Pastinaca silvestris 253, Pedicuralis e.xaltata 9, Peganum harmala

186, (47), Penicillium sp. div. 94 102, (17), Petasites albus 10, hybri-

diis 10, Rechingeri 18, Peucedanum graveolens 185, (46), palustre 253,

Phaseolus vulgáris 148, 161, (27), (36), (37), III t*, Pbleum phleoides 8,

pratense 8, nodosum 8, Phlomis pungens 185, (46), Phlyctospora fusca

252, Phoma foeniculina 247, Phragmites communis 182, 183, 253. (42),

Picea excelsa 233. 234, (65), (66), Picris Tatrae 12, Pinnularia sp. div.

126, 214—218, Pinus Kotschyana 39, mughus 234, (66), pumilio 233, 234,

(65), (66), Pionnotes Biasolettiana 234, (66), Pirola chlorantha 10, Pirus
apetala 104, 116, (20), Pisum sativum 148—151, (27)—(37), lU-IV t*,

Plantago arenaria 182, 183, (43), (44), f. lanata 200, (59), f. rossica 200,

(59), lanceolata 183, (44), major 185 (46), maritima 183, (44), Plasnxopara
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Istvánffí Gy. : A szölö peronosporájának lappan-

gfásí idejérl, tekintettel a védekezésre*

Lappaiigási id alatt értjük a szl peronosporája eseté-

ben azt az idt, mely a rajzósporák befiíródásától — azaz a

fertzés megtörténtétl — az olajfolt teljes kifejldéséig eltelik.

Az olajfolt pedig — viszont, hogy egy korábbi meghatározáso-

mat idézzem :
^ nem egyéb, mint a szl levelének a fertzés

helye körül jelentkez elhalványodása, tehát a behatolt rajzó-

sejtbl fejldött mycélium megérésének jele. Az ilyen áttetsz

folt tehát azt mondja^ hogy a Plasmopara viticola míjcéliuma

egy bizonyos körzetben nemcsak hogy elterjedt, hanem a kitörésre,

a gyilmölcsözésre megérett ; s így a baj, akár elsdleges invázió,

akár pedig sorozatos invázió alakjában az els esre a közeli

napokban már kitörhet.

A lappangási idtartamnak ismerete gyakorlatilag rendkí-

vüli haszonnal járhat. Tannlmányaimban, " a nielyeket most csak

kivonatosan ismertetek: az egyik fczélom az volt, hogy a lap-

pangási idszaknak a naptári év szakaszai meg az idjárás sze-

rinti megállapítását a szlmível közönségnek kezére adjam,

ezzel módját akartam ejteni annak, hogy a szlsgazda maga,
szlejének figyelemmel kisérése révén ismerhesse fel a véde-

kezésre legalkalmasabb idpontokat. Mindaddig legalább, a míg
a hírszolgálat az eddiginél tökéletesebb módon szervezhet nem
leend. (Ez ideig ugyanis a napi újságokban hetenként kiadott

jelentésekkel tájékoztattam a közönséget a peronospora jelent-

kezésérl, terjedésérl s az idjárási kapcsolatokról, mindig

utalva egyben a legajánlatosabb védekezés módjára is.)

A lappangási idszaknak megállapítására két határérték,

két idpont ismerete szükséges, t. i. a fertzés, azaz a rajzó-

sejtek befúródásának idpontja, valamint az olajfoltok átütésé-

1 IstVcánffi Gy.: Perouosyoia vizsgálatok. A m. kir. Ampelológiai

Intézet Évköny\^e. IV. (1910). 1911. 333. 1.

2 I s t V á n f f 1 G y. és P á 1 i 11 k á s G y . : Fertzési kísérletek pero-

nosporával. Borászati Lapok. 43. 1911. 32—37. szám.

További kutatások a szölö peronosporájának fejldésérl, tekintettel a

lappangási id gyakorlati értékesítésére. Ugyanott. 44.1912. 32—41. szám. Ezen
s további tanulmányaink közelebbrl összefoglaló dolgozat alakjában jelen-

nek meg.

1
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nek ismerete, a mi viszont a lappangás végét szabja meg.
A mikor azután a betegség kitörhet esetleg — de viszont a

körülmények szerint a kitörés el is maradhat.

Megemlíthetem, hogy Francziaországban Cazeaux — Ga-
zaiét meg C a p u s szerzettek nagy érdemeket a lappangási

idszaknak tanulmányozásában, mások voltaképen nem is fog-

lalkoztak a kérdéssel érdemlegesen, Németországban R u h 1 a n d
és F a b e r megkisérlette ugyan szlpalánták fertzése révén a

lappangási idszak megállapítását, vizsgálataikat azonban nem
vihették dlre.

Vizsgálatainkban egyrészt az esk elidézte, tehát a ter-

mészetes módon keletkezett inváziók olajfoltjaival, — másrészt

pedig a mesterséges fertzésekkel ellenriztük a lappangási id-
szak lefolyását : és mind a két esetben lehet pontosan számba-
vettük az idjárási elemeket is. A két módszer közül persze a

fertzés volt a biztosabb.

A levelek olajfoltja úgyszólván átmenet nélkül jelenik meg
egyik napról a másikra, tehát a lappangási id élesen meg van
szabva. De azért természetesen a fertzés utáni idjárás — meg-
figyeléseink szerint — nagy befolyással van az olajfoltoknak

nemcsak a megjelenésére, hanem alkotására is. Tavasz utóján

vagy a nyár elején az olajfoltok többnyire nagyok, pecsétszerek,

de nem csak azért mivel a szövetek ilyenkor még elég zsengék,

hanem fként azért, mivel ezidtájt az idjárás essebb és a

leveg párázatosabb. Ellenben a szárazabb vagy pedig éppen
aszályos idjáráskor fejld olajfoltok aprók és szögletesek,

mivel a viszonylag szikkadtabb szövetekben a mycélium nehe-

zebben tud terjedni a sejtek között és fként nagyon nehezen
tud áttörni az érhálózat alkotta akadályokon, gátokon, miért is

az olajfolt alakja az érközök szegletes hálószemeihez igazodik.

A mint jeleztem már — az olajfolt megjelenése, átütése

azt jelenti, hogy a Plasmopara a kitörésre készen áll. Ezt,

azaz a kivirágzást, kitörést illeten megállapíthattuk, hogy

:

1. ha az olajfolt átütése után a következ 24 órában ki-

adósabb es huU, az olajfolt területén konidiumtartókból álló

hófehér sr gyep alakjában kivirágzik a Plasmopara

;

2. de ha az es az olajfolt tulajdonképeni átütését csak
12—24 órával elzi meg, akkor a kivirágzás az olajfolt átüté-

sével egyidejleg megy végbe

;

3. ha pedig az olajfolt megjelenésének várható ideje eltt
2—3 nappal korábban tartós eszés áll be, akkor olajfolt nem
is mutatkozik, hanem egyenesen kitör a Plasmopara egyik nap-

ról a másikra és ez az általunk „olajfoltnélküli kivirágzásnak"

nevezett módja a kitörésnek
;

4. ha pedig az olajfoltok átütésének feltnésekor száraz

vagy éppen aszályos az idjárás, akkor a kivirágzás mindaddig
elmarad, a míg nagyobb es nem vonul át a szln. És csak



A aZÖLÖ PER0N08P0RÁJÁNAK LAPPANQÁ81 IDEJE 3

ha nagyon harmatosak az éjszakák — jelentkezik esetleg bizo-

nyos csekélymérvú gyér gyümölcsözés — 1—2 hét multán.

Arra nézve, hogy aszályos idjáráskor meddig maradhat
életképes a mycélium az olajfoltokban, igen beható vizsgálatokat

és kísérleteket végeztünk úgy a szabadban — mint az üvegház-

ban is. ^gészen jJontosan meg volt állapítható, hogy a mycélium
majdnem Jcét hónapig életképes marad az olajfoltos levélben, úgy
pedig, hogy abból tetszés szerint elhívható a konidiumJcitörés

:

mihelyt a megfelel nedvességi viszonyokról go7idoskodunk. Ez a

nagyérdekü körülmény nagyon valószínvé teszi azt is, hogy a

nyári fertzésekbl ered és a szárazabb idben lappangási áUa-

poton maradó olajfoltok kivirágzása révén keletkeznek az szi
új inváziók.

Az olajfoltok viselkedésére természetesen a hideg és a

meleg is nagy befolyással lehet.

Igen fontos annak megállapítása, hogy 10 C fok melegben
5—6 nap alatt tör ki a Plasmopara az átütött olajfoltból és

viszont, ha 1

—

2 napon át 30 C fok feletti meleg uralkodott,

akkor a mycélium nem fejldik tovább, hanem elpusztul. A Plas-

moparára a legkedvezbb 18—^22 C fok meleg és 95 — lOOV©
relatív páratartalom ; ilyen esetben 10— 12 óra alatt kivirágzik.

A lappangási idszak idtartamára áttérve, els sorban a

lappangási idszak határozandó meg ; a mint jeleztem, franczia

kutatók foglalkoztak behatóan ezzel a kérdéssel és a lappangási

idszakot váltakozó permetezések révén vagy pedig a fertzést

közvetít es eltt és után fejldött levelek figyelembevételével,

vagy egyes tkéknek az estl, tehát fertzéstl való megvédése
útján törekedtek megállapítani. Mi ellenben egyrészt az intézeti

házi szltelep meteorológiai megfigyel állomása adataira tá-

maszkodva állapítottuk meg a szabadban jelentkez természetes

(spontán) fertzések lappangási idejét, másrészt pedig a leg-

biztosabb módszerrel a szabadban végrehajtott fertzésekkel

határoztuk ezt meg.

Mindjárt eleve kitnt az, hogy a lappangási idtartam az

idjárással a legszorosabb kapcsolatban van, nevezetesen pedig

a hmérséknek és a nedvességnek befolyása ismerhet fel a

leghatározottabban

.

A meleg egy bizonyos határig sietteti a mycélium fejl-

dését, a nagyfokú nedvesség pedig mindig felette serkentleg

hat a növekedésére. Ezzel szemben az alacsony avagy túlságo-

san magas hmérsék, valamint a szárazság lassítja, esetleg tel-

jesen megakasztja a mycélium növekedését.

Egybevetve az 1911- és 1912-ben folytatott kísérletek és

megfigyelések eredményeit, a lappangási idtartam a következ
értékeket adja a naptári szakaszok szerint:

t*
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május elején és derekán, a mikor még aránylag

hvös az idjárás 15—18 nap,

május végén 12—15
június elején pedig 11— 13

június közepén 9—11 „

június végén ....... 6—7 „

júliusban és augusztusban . . 5—6 „

"^

azaz tartama abhan a mértékben, a mint az idjárás melegebb

lesz, fokozatosan mindinkább rövidül.

Nagy befolyással van a lappangási idre még a nedves-

ség is, úgy a légköri párázat mint a növényi szövetekben fog-

lalt nedvesség. Ugyanazon hmérsék mellett a párázatos leveg-
ben álló, vagy több vizet felszívott szltke levelein 1—2 nappal

elbb átütnek az olajfoltok mint az olyanon, amely aránylag

szárazabb környezetben tenyészik. A nedvességnek eme gyorsító

hatása egészen az ú. n. olaj foltnélküli kivirágzásig fokozódhatik,

a mikor a lappangási id esetleg 4—5 napra is megrövidülhet.

Ez az eset a szabadban akkor jelentkezik, a mikor a fertzés

megtörténte után állandóan ess meleg idjárás uralkodik. Ennek
eUentéte az elhúzódó lappangás, a mikor a leveg páratartal-

mának csekély mérve és a levelek szikkadtsaga miatt 1—

2

esetleg még több nappal meghosszabbodik a lappangási idszak.

Ugyanilyen módokkal megállapítottuk a fürtökre nézve is

a lappangási idt: ez június elején 12—14 nap, június közepén
9—11 nap, június végén 10— 12, július elején 12—14 nap.

A meleg idjárásnak hatása tehát ebben az esetben is ér-

vényesül, azonban a júliusi lappangási idnek hosszabb tartama

leginkább a bogyók fejlettségének, ersebb állományának tud-

ható be : tehát a lappangási id a fürtök fejlettségével meg a

korábbi vagy késbbi virágzással is egybefügg.

De mindezeken kívül még a fertzés helye is befolyással

lehet : a lappangási id egy bizonyos kereten belül akkor a leg-

rövidebb, ha a fertzés közvetetlenül a zsenge virágon (sapkán

vagy magházon); a kötött bogyón vagy a kocsánykoronán tör-

tént, — ellenben hosszabb lesz akkor, ha a rajzók befúródása

a bogyó kocsányán ment végbe (mi már 1—2 napi késedelmet

jelent) ; leghosszabb pedig akkor, ha a gerezden vagy a fürt-

tengelyen történt a fertzés, mi már 4—5 napi késedelmet okoz-

hat, még ugyanazon fürtön is és így a gerezden át fertzött

bogyókra nézve a lappangási leghosszabb id 17—18 nap lehet,

azaz csak ekkor kezdenek a bogyók halványodni, mint ez a

mesterséges fürtfertzésekkel megállapítható volt.

A közbejöv eszések itt is megrövidíthetik a lappangás
idejét 2—3 nappal, tehát a nedves idjárás folyománya gyanánt

a korai kivirágzás jelentkezhetik, mieltt még a bogyók elhal-

ványulása feltnne : ez az eset teljesen megfelel a leveleken

észlelhet olajfoltnélküli kivirágzásnak.
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A lappangási idt tehát egészen — úgyszólván órára való

pontossággal — nem lehet meghatározni, de ez nem is szük-

séges. Annál kevésbbé lehetséges ez, mert a dolog természetébl
kifolyóan mint láttuk, nemcsak az uralkodó idjárás folytán je-

lentkezhetnek eltolódások — hanem erre a fekvés, a talaj víz-

tartalma, a levelek helyzete (a tke belsejében, meg a tleve-

leken hamarább ütnek át a foltok) mind befolyással lehet.

Általában pedig a zsengébb részeken mindenkor rövidebb a

lappangási idszak, mint a kifejlett ersebb állományú szer-

veken. A gyakorlatra való értékesítését tartva szem eltt nyilván-

való, hogy az olajfoltoknak figyelemmel kísérése nagyon jó

tájékoztatás a gazdára nézve, mert ezek révén megbizonyosod-

hatik arról, hogy közelebbrl, nevezetesen a legels kiadósabb

esre várható-e a Plasmopara kitörése?

Ha azonban nem akarjuk az olajfoltok átütését megvárni
— hanem még korábban akarunk biztosat tudni — a mi pedig

a gyakorlatban a védekezés szempontjából nagyon sokat érhet,

akkor a próbákhoz folyamodunk. A mint ezt már a védekezési

útmutatásnak legutolsó kiadásában is megírtam. A próbával

egyesített megfigyelés volt tanulmányaink folyamán a második

lépés a gyakorlati értékesítés felé. Majd azonban még ezt is

meg lehetett haladni, mert bevonhattunk a vizsgálatok elbbre
haladtával még egy új tényezt, bevehettiik még a lappangási idi
is. A következ példából kiderül a lappangási idnek nagy je-

lentsége. Tegyük fel, hogy május 10— 12-ke között nagyon b
esk voltak, az idjárás pedig elég enyhe, tehát a télispórák

kicsirázhattak és fertzéseket közvetíthettek. Ha már mostan

ehhez az említett idponthoz 15—18 napot hozzáadunk, elre

kiszámíthatjuk, hogy ha az illet eskben csakugyan történtek

fertzések — úgy azok olajfoltjai május 25—28 táján fognak

megjelenni.

Már ennek az idpontnak ismerete is értékes lehet a gaz-

dára, mert ha korábban nem, de május 25— 28-ig feltétlenül

kell permeteznie ; hogy az ez idtájt várható olajfoltokon ter-

mett konidiumokból ered fertzésektl megvédje szlejét.

Ha azonban közbevetleg egy próbát végez^ vagyis nem
várja meg az olajfoltoknak a természetben való átütését, hanem
teszem május 22— 23-án különböz tkékrl leszed mintegy

40—50 levelet és azokat nedves ruhába vagy papírba takarva

egy tállal leborítja és 3—4 napon át így tartja meleg helyen

— például a konyhán : — akkor, ha a naponta való átvizsgá-

láskor néhány levélen olajfoltnélküli fehér konidiumkivirágzá-

sokat talál, megbizonyosodott — még pedig már napokkal elbb
sem hogy a szabadban az olajfoltok átüthetnének, arról — hogy

szlejében a Plasmopara ott lappang.

A nagyobb bizonyosság és idnyerés okáért úgy is járhat

el: hogy kétszer állítja be a próbát, még pedig az elst május

19—20-án, a másodikat pedig 23—24-ikén, így esetleg még ha-
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marább megtudhatja azt, hogy lesben áll e már szlejében a
Plasmopara vagy pedig hogy még nem kell félnie támadásától.

Természetesen az évszak további folyamán is alkalmazhatja ezt

a próbát, nemcsak májusban. így teszem, ha június 1—2-án

voltak nagy esk, ehhez az idponthoz 11—13 napot adva, ki-

számíthatja, hogy a Plamospara június 14— 15 között fog jelent-

kezni. Ha azonban június 7—9-én próbát állít be, esetleg már
9— 10-ikén is biztosat tudhat.

A rövidebb lappangási idszakok évadjában is lehet két-

szer próbát beállítani, de ez nem annyira szükséges, mint a

tenyészet kezdetén a tavasszal való megállapítás, mikor t, i. az

elsdleges fertzések lehet korlátozása a ffeladat.

A próbához való levelek szedésénél szem eltt tartandó

az, hogy májusban csak a tleveleket szedjük meg, mert hiszen

a fertzés valószín idejekor nem lehetett még csak alig néhány
levél a hajtásokon. Tehát az els olajfoltok csak az alsóbb le-

veleken jelentkezhetnek. Azonkívül tekintettel kell lenni a fek-

vésre is, általán tanácsos onnan szedni a leveleket, a hol vagy
a mely részében a szlültetvénynek rendesen vagy leggyakrab-

ban szokott pusztítani a Plasmopara és lehetleg azon kell

lenni, hogy az érzékenyebbnek ismert, továbbá hogy a korai

fajtákról szedessenek a próbához levelek. Késbb, június folya-

mán már a lombsátor középmagasságában álló leveleket szedjük

a próbához.

A leírt próbákkal egynehány napot nyerhet a gazda^ a mi
pedig igen sokat jelent, mert megeshetik, hogy az olajfoltok

természetszer átütését vagyis a lappangási idszak végét be-

várva, az éppen közbejött es miatt nem lehet permetezni, míg
ellenben a próbák megejtése után a gazda még elég idvel
rendelkezhetett, hogy kényelmesen megpermetezhesse egész sz-
lejét. Voltaképpen ebben rejlik ennek a javasoltam módszernek
a nagy elnye.

A Plasmopara életkörülményeinek ismerete tehát ma már
annyira kibvült és ebben ezeknek a vizsgálatoknak is nevezetes

részük van, hogy gyakorlati használatra a gazda inkubációs,

azaz lappangási nyilvántartást vezethet a Plasmopara fertzése-

ket kiváltó eskrl. Ezek szerint az adatok szerint számon-
tarthatja a Plasmopara jelentkezését és a mi a f, ezekhez az

adatokhoz szabhatja a védekezésnek, tehát a permetezések és

porozások beosztását.

A gazdának nem kell egyebet tennie, mint a házi naptárba

pontosan bejegyeznie az esk idpontját és közelítleg nagy-

ságukat is (azaz esmérvel 7—10 mm-tl kezdve kell számon-
tartani az esket), s a megjegyzett naptári idponthoz mindjárt

hozzáadja az illet hónapra és idszakra megállapított lappan-

gási idt : így akkor elre tudhatja, hogy szlejében mikor vár-

ható a Plasmopara kitörése. A mi pedig az eddigiekhez képest

már magában véve óriási jelentség haladás.
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Ha azután az elbb leirt próbákat nem is állítja be, már
pusztán az inkubációs naptár szerint irányíthatja a védekezést,

tehát nem kell találomra permeteznie és nincsen kitéve annak,
hogy elmulasztva egy-egy permetezést kárt valljon emiatt.

Annyit azonban az olajfoltok megjelenésének kiszámítása

alapján megtehet, hogy legalább a számítás szerint adódott na-

pokon alaposan átvizsgálja a szlejét, keresve az olajfoltokat és

kivirágzásokat. Ez egyben annak a gazdának is módot ad az

ellenrzésre a ki nem lakik a szlejében, hanem teszem a közeli

városban stb., mert így mégis tájékozása lehet arról, hogy mikor
kell szlejének utána néznie a védekezés czéljából.

(A növ. szakosztály 1913. jan. 8-án tartott ülésébl.)

Tcxtorís Izabella; Florísztikai adatok Túróez

vármegyébl,

Blatnicza községnek a turóczi sikságtól egészen a Krizsna

havasig terjedv, változatos határában, nemcsak majdnem min-

den növény tenyészik, melyet Wagner J. „ Tiirócz vármegye

edényes növényei'' czím mvében felsorolt, hanem azonfelül mások
is szép számmal képviselvék. Ha csak a Gagyer völgyét tekintem

is, a természetkedvelk ezen kincsesbányáját, sok mellékvölgyével,

bérczeivel; szikláival és számos zeg-zugával, meg vagyok gy-
zdve, hogy teljes florísztikai kiaknázása még a messze jöv feladata.

Alábbiakban az általam Turócz megyében, fleg Blatnicza

környékén gyjtött növények egy részének neveit sorolom fel,

nem említve azokat, a melyek "Wagner J. idézett mvében
foglaltatnak. Az érdekesebb növények legtöbbjét a Magyar Nem-
zeti Múzeumnak adtam át. A revíziót is ott végezték.

A mely növénynél hiányzik a község neve, azt Blatniczán

gyjtöttem. Könnyebb tájékozódás végett a nagyon hosszú Gagyer-

völgynek azt a részét, mely az alsó erdri laktól a felsig ter-

jed, Középgagyernek, azt a részét pedig, a mely a fels erd-
ri laktól a Krizsna aljáig húzódik, Felsgagyernek nevezem.

A községtl egyenes vonalban délkeletnek húzódó másik nagy
völgyünknek neve Dolina. Így nevezi itt mindenki. Ez jóval

rövidebb a hatalmasan kanyarodó Gagyérnél, de természeti szép-

ségekben épp oly kimeríthetetlen. Ugyancsak a Krizsnára vezet fel.

Dryopteris spinulosa (Mull.) 0. Ktze. Legtöbb a Pleso-

vicza nev hegy oldalában.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray. A Tisztán, a

Felsgagyer jobboldali magaslatain stb.

Equisetum limosum L. A Pribócz és Károlyfalva közötti

nagy tócsában, a Scirpus Tabernaemontani társaságában.

Equisetum variegatum S c h 1 e i c h. A gagyeri patak men-
tén mindenütt.
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Lycopodium atDiotinum L. A Tiszta-hegy Szokolovo nev
részében. Xem magam szedtem : egy öreg favágó hozta nekem
onnan. Egészen hiteles adat.

Sparganium ramosum H u d s. A síkságon csendes ^izben

sok helyt.

Poiamogeton natans L. A nagvrákói vasúti állomás táján.

Potamogeton pusiUus L. Blatniczán alul bven. Mosócz
mellett is van.

EchinocMoa crus galli (L.) R. et Sch. A falun aluli káposz-

tásokban.

Typhoides anjndin(u:ea (L.^ Mnch. Pribócz mellett.

Phieum prrateiise L. p. nodosum L. Középgagyerben és

minden mellékvölgye nyílásában.

Pfdeum phhmdes [h) Simk. Leginkább a várhegy tövében.

Apera spica venti (L.) B e a u v. Vetésekben gyakori.

Aver<asfrum puheseeyis Jess. Igen elterjedt fú. réteken.

füves dombokon.
MolÍ7iia coerulea Mnch. Fleg a Középgagyer magaslatain.

? KoeUria erioskichya P a n c. Pleso\'icza. Még 1900-ban
szedtem. Xagvon közel áll a K. puramidota ssp. motitana

^Hausm.) D.'X.-hoz
Poa pratensis L. Réten, mesgyén, mindenütt.

Glyeeria fluitans {L.)R. Br. A falutól lefelé.

GJyceria aquatica (L.) W h 1 b g. Elbbivel, de ritkábban.

Festu^a gigantea Vili. Fleg a Középgagverben s oldalaiban.

Festwa sihatica (Poll.) Vili. Inkább a Dolinában. Leg-
több a Prazsena nevezet hegn kaszáló fels részében.

Festuca arundina^ea (Schreb.> A falun alul. egv* csendes

folyású kis patak mentén. Láttam sokat a Záhoria nev erd-
vágásban is.

Fe^tuca heUrophyUa L a m. ^. mutica Xlr. A Közép- és

Felsgagyerben útszélen, az erdk tövében. A Dolinában is

láttam.

Festuca glanca L a m. A Gagyer-völgyön végig az úímel-

leti sziklákon mindenütt. Más helyeken is igen gyakori.

B/omiis Beyiekerií Syma. Völgyben, erdvágásban kö-

zönséges.

Brachypodiutn pinnatum (L.) Beauv. Több erdben,
seregesen.

Elymus europnea-i L. Több helyen a hegyek felé, de leg-

inkább csak szálanként.

? Care:i: Pairaei F. Schltz. Plesovicza. Középgagjer.

A tóalaktól nagyobb és nyúltabb terméstömlójével tér el.

Carex remota L. A gagveri út mellett gyakori.

Carex tomentosa L. Kerpelény község mellett bségesen.
Láttam Laszkár határában is.

Carex caryophyllea. Latour. A Dolina mindkétoldali

bérczein.
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Carex humilis L e y s s. Legtöbbje a Plesoviczán. de van
másutt is.

Carex sempervirens Vili. Osztrá, Gyurgyasová. Krizsna stb.

Igen bven.
JunctLS conghmeratxis L. Turócz megj'ébl már Mar-

git t a i is közölte. Több helyt, de nem oly gyakori, mint a kö-

vetkez. Lepelievelei rövidebbek, tokjának púpja alacsonyabb,
mint az északenrópai növénynek.

Juneus glaucus E h r h. Vizenys helyeken mindenütt.

Lundo. süvaiica (H u d s.) G a u d A magasabb hegyi tájon

közönséges.

Aüium scorodoprasum L. A várhegy alatt.

AUium oleraceum L. Inkább a Diel nevezet mezkön,
khalmazban. útszélen.

Lüium btilbiferum L. ílrizsna-havas. Szorosan véve. néhány
lépésnyire a Krizsna zólyom-Uptói gerinczén. De ha ott volt,

lehetett vag}' lehetne valaha a turóczi részben is I Nagyon meg-
lepett, hogy az itteni kertecskék virágát itt a szabadban is

megtaláltam. Sajnos, a következ krizsnai kirándulásom alkal-

mával már csak vaddisznótúrást leltem a liliom helyén, a hol

olyan szépen tenyészett a Pedicularis ejcaltata B e s s. társasá-

gában. Azóta Qtóbbit sem vettem észre a Krizsnán.

Epipogium aphyUum (Schm.t Sw. Meglepen sok volt

belle a Gagjer jobboldali fenyves bérczein. Azóta e fenyvesek
nagy részét kivágták, de maradt is bellük, s ott bizonyára

terem még az Epipogium is.

Sutnex conghmeratus Mnrr. Fkép a Dolinában.

Pólygonum amphibium f. terrestre Leers. Szántók szélén,

leginkább vizek közelében.

Chertopodium rubrum L. A fakó libatop társaságában a

faluban.

R^nuuculns auricomus L. Szebeszlo major felé bven, a

R. cusstihicus L. társaságában.

Banuncxdus pauó-stamineus Tausch. A síkság csendes
vizeiben srvakori.

Ranunculus aquatüü f. heterophyUus Wallr. Elbbivel
patakunk csendes mélyedéseiben.

Camdina alyssum (Mi 11.) TheU. (= dentata Pers.)
Lenfbldeken.

Conringia orientális (L.) Dum. Deánfalvi vetésekben.

Sedum maximum Sut. Szántók szélein és csodálatosképen

a Középgagyer Chlapova nev mellékvölgyében bven.
Spiraea média S c h m. Csupán egy öreg bokrára akadtam

1902-ben a Dolina egyik hegyi kaszálóján, de nemrég ugyancsak
a Dolinában láttam. Ii02:%- eg^" egész Mvásrott hesroldal tele van
vele. Lesz bizonyára más helyen is.

Trifolium ochroleu<um L. Szebeszlo major felé egy helyen

és egy száraz, borókás térségen Mosócz felé.
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Tetragonolobus siliquosus R o t h. Közel Deánfalu határá-

hoz. Bven, míg az elrenyomuló eke ki nem pusztítja.

Vicia pannonica Jacq. és Vicia striata M. B. vetésben.

Mindkett valószínleg csak vendég.

Lathyrus sÜvestris v. platyphyUus Retz. Cserjésben a

Dubiny erdvágás mellett, 5 cm széles levélkékkel.

Oeranium pusillum L. Közönséges gyom.
Geránium dissedum L. Szántókon gyakori.

Oxalis stricta L. Igen bven egy vetés szélén.

Euphorbia villosa W. et K. Nedves réteken.

Euphorhia virgata W. et K. A mosóczi határhoz közel es
mezkön bven, utak mellett, az Euphorbia esula-yal.

Yiola mirabilis L. A Chlapova eltt.

Viola Riviniana Rchb. A Plesovicza tövében és másutt,

Niola alpestris (DC.) B e c k e r. Az Osztredok havason való-

ságos sznyeget alkot.

Epilobium alpesire (J a c q.) S c h r k, A Dolinán a Krizs-

nára menet, de a hegyi kaszálókon is túl.

Myriophyllum verticillatum L. A nagyrákói vasúti állomás

mellett egy tócsában.

Scandix pecten veneris L, Vetésben a szentmáriai dom-
bokon. Múlt évben Blatniczán is találtam,

Oenanthe aquatica P o i r. Egy tócsában Nagyrákó felé.

Pirola chlorantha. Sm. A Dubiny geriuczérl a keleti lej-

tn, a Cirsium pannonicum Grand, és a Campanula bononiensis

L. vonalán át, lefelé egészen a gagyeri út széléig,

Centaurium pulchellum (S V7.) D r u c e (= Erythraea pul-

chella Fries), A faiu körüli legelkön bven.
Cusciita epithymum Murr. Démutkán, cstéseken, igen el

van terjedve.

Lycopsis arvensis L. Kerpelény mellett.

Stachys germanica L. Kerpelény.

Scrophidaria alata G i 1 i b. A Dolinán végig ki a síkságra.

Mosócz mellett is van.

Veronica scutellata L. Igen gyakori a V. beccabunga L.

mellett, de az utóbbi mégis sokkal közönségesebb.
Melampyrum cristaium L. A Plesovicza gerinczén.

Melampyrum barbatum W. et K. A Plesovicza alatti vetés-

ben. Csak egyszer láttam.

Orthantha lutea (L.) Kern, A Plesovicza déli lejtje

tövében.

Orobanche flava Mart. A Gagyervölgyön végig seregesen,

a Petasites hybridus és a Petasites albus Gártn. gyökerén.

Orobanche ramosa L. Kenderföldeken.
Orobanche reticidata Wallr, Középgagyer. Leginkább a

Carduus glaucus gyökerén.

TJtricidaria vulgáris L. Egy árokban a károlyfalvi legel-
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kön. Virítani sohasem láttam, és az utolsó két évben már hiába
kerestem ottan.

Valerianella rimosa B a s t. Vetésekben a mosóczi határnál,

gyéren. Ez idén csak három szálára tudtam akadni.

Dipsacus laciniatus L. Legtöbb a Gagyerben a várhegy alatt.

Succisa pratensis Mnch. A síkságon, patakunk balpartja

melletti réteken.

Bryonia alha L, A falu körül kerítések alatt és bokrok-
ban gyakori.

Adenophora lilifolia (L.) B e s s. f. polyadenia B o r b. El-
ször a Mohosov nev kaszálón a Dolinában akadtam reá 1897
szept. o-én. Itt oly nagy mennyiségben terem, hogy a leveg
telítve volt kellemes illatával. A következ években aztán a

Dolina mindkét oldalán több helyen találtam meg, így a Drienok
tövében, az Osztra, Jaszenok hegyi kaszálók aljában stb. St a

Dolina kezdeténél is n, kissé rejtett sziklákon és itt augusztus

második felébe esik a virágzása.

Aster tinctorius Wallr. Fleg a Plesovicza gerinczén, de
elvétve más hasonló helyeken is.

Erigeron podolicus B e s s. Gyéren egy közeli erdvágásban.
Inula conyza DC. Szórványosan mindenütt. Elször a Chla-

povában szedtem.

Cineraria aurantiaca Hoppé. A Turóczbella fölött emel-

ked Liszecz hegyen.

Senecio nemorensis L. Legnagyobb mennyiségben a Ga-
gyerben.

Lappá major Gártn. Kerti gyom, de van a Gagyerben is.

Lappá minor DC. Legtöbbje a Gagyerben.
Carduus lobidatus Borb. Középgagyerben, sehol sem

nagyobb mennyiségben, de sok helyen. Már a Dolina egy mel-

lékvölgyében is észleltem.

Carduus crispus L. Ritkán a közeli erdvágásokban. Fels-
gagyer. Dolina.

Cirsium acaide A 1 1. Szebeszló és Folkusfalva közt.

Cirsiuni tataricum W. et Gr. (= canum X oleraceum).

Középgagyerben egy csoport.

Cirsium lacteum Schleich (= palustre X oleraceum). Igen

szépen kifejlett példányokban a Felsgagyerben.
Cirsiufn erucagineum DC. (= rivulare X oleraceum). Szed-

tem a Felsgagyerben és egy közeli réten három szép példányt.

Cirsium Candolleanum N a e g e 1 i (erisithales X oleraceum).

Szórványosan a Gagyerben.
Cirsium praealpinum G. B e c k (erisithales X rivulare). A

Chlapova eltt bven. Az egész Gagyer tele van a Cirsiumok

különféle alakjaival s hibridjeivel, de különösen a C. praealpi-

num- nák van sok átmeneti alakja.

Onopordon acanthium L. A neczpáli czigánykunyhók körül

és Bálintfalván.
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Scorzonera hispanica L. A Chlapova és Prácsova nev
magaslatokon, 45—60 cm magas példányokban.

Taraxacum palustre DC. A határ meg nem szántott,

jiedves síkságán mindenütt bven. A Dolinában is megvan.
Lactuca scariola L. Erdvágásokban nagy mennyiségben.
Crepis alpestris T s c h. Fleg a Dolina alhavasi tájától

lefelé ereszkedve, a közeli erdvágásokban is ; itt rendkívül

buján tenyészik.

Crepis tectorum L. Suttói vasúti állomás.

A Picris Tatrae B o r b. tán sehol sem terem nagyobb
mennyiségben, mint a Felsgagyerben. Augusztusban messzirl
sárgállik. Fészkei valamivel kisebbek a tátrai példányokénál.

A Bupleurum rotundifolium L. Blatnicza környékén gyakori.

A Sorbus chmnaemespilus (L.) Cr. is szorosan a miénk.

1888-ban hozták le nekem egy gyönyör vadvirág-csokorban a

Dolina Priepaszna nev kaszálójáról. Egy évvel késbb magam
is szedtem ott három példányt. Igaz, hogy egyszer azután hiába

kerestem, de azért hiszem, hogy meg lehetne találni arrafelé.

A Fátrából B o r b á s is közli.

Meg vagyok arról gyzdve, hogy további kutatások újabb

érdekes eredményekre vezetnének.

(A növénytani szakosztály 1912. évi december 11-én tartott ülésébl.)

B 1 a 1 1 n y T. : Ujabb adatok a Syrínga Josíkaea Jacq» fíl»

elterjedéséhez.

Thaisz Lajosa Syringa Josikaea-nak a Magy. Bot. Lapok
1909- évf. 217. lapján ^ 21 lelhelyét közli, tizenkettt az északi

területrl, kilenczet a délirl. — Az Ung vízkörnyékérl öt term-
helyet említ, de — miután a bejelentk ugyanazon termhelyet
különböz névvel jelöltek meg — a valóság az, hogy eddig innen

csak négyet ismerünk, még pedig

:

1. A Lyutta folyó mente a Sztanicka-patak és a Lyutta

összefolyásánál, innen fel és le egy-egy kilométeres szakaszon.

[Sóhát (= Csornoholova) és a sztanickai híd közt, utóbbitól 1^/j

km. -re, a Holodniszti-réten lev csemetekert kerítése mellé az

erdészet ültette át a sztanickai termhelyrl]
2. A Lyutta folyó baloldali mellékvölgyét képez Bisztricska-

patak mente, beömlésétl {429 m.) felfelé 562 m. t. f. magasságig

bven.
3. Kispásztély és Nagypásztély között, a Veliki-patak mind-

két oldalán.

4. A Veliki-^mtak mellékvölgyén Oroszmocsár község területén.

A Thaisz által felsorolt lelhelyek száma ll-f9=20.

1 A Syringa Josikaea J a c q. fii. mint növénygeografiai útmutató.
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Máramarosi termhelyérl Janka nyomán annyit tudtunk,

hogy Kelecsény község határában fordul el. Kérésemre Pokorny
István erdmérnök, ökörmezi erdgondnok vállalkozott arra,

hogy itteni elfordulásának közelebbi megjelölése végett term-
helyei után kutatni fog. Hogy fáradozása sikerrel járt, annak
bizonyítékául ez év októberében sárgult leveleit és néhány gallyát

küldte be hozzám. Kelecsény környékén eddig (1912.) két lel-

helyét találta meg.

1, A Ricska-patak jobbpartján, ennek a Répinka-patakba
való beömlésétöl {496 m.) délkeletre fekv vizenys réteken.

2. A Répinka-patak jobbpartján és az út közötti réteken —
a Oyilok dl alján.

Valószín, hogy Kelecsény község felett : Repenye és Iszka

környékén is megtaláljuk. Ez irányban a jöv év folyamán fog

Pokorny kutatni.

A Biharhegységi eddig ismert elfordulások száma, amint

az elrelátható volt, — a legutóbbi évek növényföldrajzi kuta-

tásai folyamán tetemesen gyarapodott. Thaisz kilenczet sorol

fel (1909), de két biharmegyei lelhelyét — melyeket Mi eh alus
fedezett fel és ismertetett 1887-ben ^ — elnézte, ezekkel tehát

11-re tehet a szám. Mi eh alus Sándornak e két. — iro-

dalmilag már ismert — adata a következ :

Feketekrös vízgyjtje {Bihar vm.) :

1. Valealucale völgynek (620 m. 40° 17' k. h.

Ferro, 46° 38' é-i szél.), a katonai térkép 609 magass. pontjánál

betorkoló mellékvölgye., a jobbparton.

2. Vasaskfalva (^- Petrósz) határában a Galbina-

völgy balpartján (440 m.), a kat. térkép 435-ös pontja közelében.

Katona László, m. kir. erdmérnök 1901 -ben a követ-

kez lelhelyét fedezte fel:

3. Pojána határa, az Izvoru Biharulujnak ,,Valea

Csiresid^^ n. mellékvölgyében, a községtl /V2 órányira {658 m. t. /".).

Mi eh alus Sándor brádi ferdmérnöknek eddig nem
publikált adata a Sebeskörös vízgyjtjérl

:

1

.

A J á d-V ölgy fels szakaszán 3 km hosszban,

a kat. térkép 660 és 780 magassági pontjai közt.
^

2. A Nagyaranyos mentén (Tordaaranyos vm.-ben)

nemcsak Albáktól Szkerisóráig, de a kat. térképen Lepus-nak

jelölt házcsop)ort, (templomponí 859 m) alatt a völgy 849 m magas
pontján is, csillámpalaliordaMkon [Katona László).

3. A Nagy arany OS mellékvölgyét képez — Lepus felett

1 Erdészeti Lapok 18ö7. évf. 982. 1.

-Thaisz L. — Flatt nyomán — a Feketekörös mellékének egyetlen

helyérl : Belényesröl említi. — Flatt belényesi erdk alatt nem a Belényes

környékieket értette, de a belényesi g. kath. püsp. urad. jádvölgyi erdeit.

A Jád-völgy éppen ezen — Biharfüred alatti — szakaszából említi Mi eh alus is.
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2 km.-re ezzel egyesül — Biu-alhu patak mentén 926 m magas-
ságig szórványosan^ {Katona László).

Szamos melléki termhelyét az irodalom röviden Meleg-
szamos -iiak jelöli. — Állítólag Melegszamos község alatt és

környékén nem fordul el; Katona László megjelölése szerint:

1. Melegszamos községtl fölfelé haladva a folyó johholdali
—

- Pareu Izvoruluj n. — mellékpatakának torkolatától {470 m)
egész Jósikafalváig (= Béles) 934 m.

2. A Béles völgyén Jósikafalvától a Pareu Móri torkolatáig

{felshatár 955 m).

Michalus Sándoré az érdem, hogy oly vármegyében
és oly folyó vízgyjtjén fedezte fel ezt a növényt, melynek terü-

letérl eddig teljesen ismeretlen volt, A Fehérkörös mellékén,

Hunyadvármegyében magam is láttam és szedtem virágzó ágát

:

a Gajna déli lejtin ered Ohersia-völgy jobbpartján, közvetlenül

a patakparton (520 m. 40° 21' k. h. Ferro, 46° 18' é. sz.). Igen kevés
példánya n itt és fél, hogy a bükkösök folyamatban lev letá-

rolásakor végleg kipusztul.

Az itt felsorolt lelhelyekkel az Északkeleti Kárpátok terü-

letének S. Josikaea termhelyei tizenkettre, a biharhegységiek
tízenhatra emelkednek s így eddig összesen 28 lelhelyét ismerjük ;

—
folyómellékek szerint : a) Ung vízgyjtje 4, b) Latorca vízgyj-
tje 6, c) Nagyág vízgyjtje 2, összesen 12 ; d) Sebeskrös
vízgyjtje 7, e) Feketekrös vízgyjtje 3, f) Fehérkrös víz-

gyjtje 1, g) Aranyos vízgyjtje 3, h) Szamos vízgyjtje 2,

összesen 16.

(A növ. szakosztály 1912. évi dec. hó 11-én tartott ülésébl).

IRODALMI ISMERTET.
Pantocsek József: A Fert tó kovamoszat viránya. {Ba-

cillar/ae lacus Peiso7iis). 4 táblán, 200 rajzzal. Pozsony, 1912.

Ez a vékony füzet a Fert tó kovamoszatainak felsorolását

tartalmazza, a szerznek 16 éves megfigyelései alapján. A szerznek
világszerte ismeretes szakavatottsága, lelkiismeretes munkája, pontos

megfigyelései, kitn rajzai ezt a kis mtivecskét botanikai irodalmunk

legjobb müvei közé emelik.

A munka leíró részében 138 fajt, 38 varietast és formát sorol

fel, melyek 29 génuszba tartoznak. Ezek között van egy új génasz,

(a Carnegia Pánt.,) 26 új faj és 16 új varietas. Ezeknek rövid dia-

gnosisát latinul közli. Közli továbbá valamennyi felsorolt kovamoszatnak
agyságát, bordáinak és vonalainak számát 10 //-ben, valamint majd-

Hem mindenikének rajzát is.

A Bevezetésbl megtudjuk, hogy a Fert kovamoszataival leg-

» V. ö. Botan. Közlem. 1910. évf. 163. 1.
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elször G r u n w foglalkozott, a ki összesen 47 fajt és varietast

közölt a múlt század 60-as éveiben a bécsi Zool. bot. Ges. folyóira-

tában. A S c h m i d-féle „Atlas für Diatomaceenkunde' öt ferti kova-

moszatot ábrázol. Pantocsek csak azokat sorolja fel. a melyeket

maga észlelt.

A szerz a felsorolt fajok legnagyobb részét elegyes vizben él
kovamoszatnak ismerte fel, a melyek arról tanúskodnak, hogy a Fert
raedenczéje a pontusi vagy a szarmát tenger maradványa. Kovamoszat-

flóráját hasonlónak mondja az északamerikai Saltlak Utah és a német-

országi mannsfeldi tó kovamoszatflórájáboz. Hasonló továbbá ama
fosszilis flórához, melyet a csehországi Franzensbad és Eger között

elterül diatomatelep magában rejt.

Igen érdekesek a Bevezetés ama sorai, a melyekben az érdemes

szerz a Fert tó tervezett lecsapolásával foglalkozik. Kémiai elemzések

adataival kimutatja, hogy a tó vizének és talajának határozottan sós

jellege van. Középeurópában a Fert körül van a leggazdagabb halophyta

flóra, a mit az a 64 halophyta virágos növény tanúsít, melyet itt gyj-
töttek. Hogy mekkora a talaj és a víz sótartalma, az különösen 1865-ben

volt szembeszöken észrevehet. Ez idben napról-napra várták a tó

teljes kiszáradását. A tó kiszáradt fenekét, ameddig csak a szem
ellátott, kivirágzott só borította oly mennyiségben, hogy az egész vidék

behavazott tájképhez hasonlított és a csalódást még fokozta, hogy az

ember lába alatt sóréteg ropogott és a tócsák felszínén jégtáblák

módjára sótáblák terültek el.

Pantocsek véleménye szerint a tó feneke, meg a tó körüli

terület, ha arról a vizet el is távolítják, sohasem lesz mezgazdaságilag

hasznavehet terület, mert az szikes sivataggá alakulna át. Különben

sem hiszi, hogy a tó magától kiszáradna. Kételkedik a mesterséges

lecsapolás sikerében is, mert a Fert medenczéje mélyebben fekszik

a Duna medrénél. Ha pedig a lecsapolást mégis megkísérelnék, az

már rendkívül költséges voltánál fogva is, a községeket nyomorúságba

sodorná, ezenkívül katasztrófaszerü veszedelmet hozna a tó körüli

mez-, kert- és szöllgazdaságra is. Fejtegetését végül így fejezi be :

,.És mert a tónak mesterséges kiszárítását már azon körülménynél

fogva is lehetetlennek tartom, mert azt kétségtelenül fenék alatti vizek

táplálják, a melyeket megszüntetni képtelenség, hangsúlyozom, hagyják

abba a tónak esztelen, költséges lecsapolását, mint a gazdaságra nézve

felette káros kísérletet és biztosítsuk a Fert létét, mint Középeurópa

egyetlen elegyes vízi medenczéjét sajátságos sós állat- és virány érté-

kében, hazánk és a tudomány hasznára".

„Minsítse a törvényhozás, ha kell, ezen páratlan sajátságos

élettel bíró vízterületet védterületnek, mely eszme, ha megvalósul, csak

áldásossá válik úgy a tudományra, mint a gazdaságra nézve. Szolgáljon

tehát továbbra is a tó az eredeti mocsári életnek, védjük ezt a tudo-

mány érdekében és ne engedjük, hogy a Fert tó páratlan eredeti

jellegét — annak kiszárításával — egy sivár, boldogtalan, szégyenle-

tesen szegény szikes sivatag váltsa fel."

A Fert kovamoszatflóráját a Balatonéval összehasonlítva úgy
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találtam, hogy a Fert kovamoszatjai közül 69 (azaz 40*^/(j) megvan a

Balatonban is. Hogy a két nagy magyar tó kovamoszatflórájában fel-

tnbb különbség is van, azt az az érdekes jelenség is bizonyítja, hogy a

Balaton 14 Synedrája közül egy sincs a Fertben, a melynek azonban

más 7 Synedra faja van.

Azok részére, a kik Pantocsek munkáját használni fogják,

idejegyzem a következ helyreigazításokat: a 23. old. 10-ik sorában

alulról 138 helyett 139; a 24. old. 5-ik sorában felülrl Iridis E.

helyett firma Kg. és a 24. old. ugyanazon sorában pag. 64 helyett

pag. 65 írandó. A szerznek a „Balatoni kovamoszatok" ez. müvében

pedig a 69. oldalon a ScoUopleura halatonis Pánt. nevet cserél.

Helyes neve Pantocsek legújabb megállapítása szerint: Navictila

KoslowU Mereschk. var. elliptica Mereschk.
A praeparátumokat a lipcsei E. T h u m mikroszkopiái praepa-

rator készítette.

A gyjtésben nagy sikerrel segédkezett Szabó József, a

soproni ev. fgimnázium tanára. A szerzt e munka megírására, a mint

azt maga is bevallja, hátramaradottságunk serkentette. Hazánk ter-

mészetrajzi viszonyainak kikutatásában valóban nagyon visszamaradtunk.

Ezt sokan érezzük, de sajnos, csak kevés olyan lelkes, szorgalmas

munkásunk van, mint Pantocsek József! Moesz Gusztáv.

(A növ. szakosztály 1913. febr. 12-én tartott ülésébl.)

Janchen, E. .,Bie europdischcn Gattungen der Farn- und

Blütenpflanzcn" . — II. Aufl. Leipzig und Wien, 1913. 60. old.

A Pterido2)hyták, Gi/ninospermák és Angiospermák európai génuszai-

nak névsorát tartalmazza, Wettstein rendszere szerinti sorrend-

ben. — Ismeretes, hogy Janchen, nomenklatúrái kérdésekkel rég-

óta behatóan foglalkozik ; dolgozatai a nemzetközi botanikai kon-

gresszus munkálataihoz is sokban alapul szolgáltak. így a szóban lev
génusz-katalogus igen autentikus helyrl ered és különösen a prioritás

elve alapján érvényes nevek ismertetéséhen van a föjelentösége. Hogy

a prioritás elve az egyedüli, a melynek alapján valamikor a botanikai

nomenklatúrában bizonyos megállapodást remélni lehet, azt felesleges

volna bvebben kifejtenem. Annak daczára is kétségtelen azonban, hogy

bizonyos megszokott nevek, mint pl. Scolopendrium, Nymphaea. Epi-

pactis, Alsine, Himantogloí^sum stb. a melyek munkákban, herbáriu-

mokban, botanikus kertekben stb. régtl fogva használatosak, nehe-

zen és csak hosszú idn át tartó következetes munka alapján lesznek

kiküszöbölhetk, vagy átváltoztathatok.

Janchen génusz-katalogusának másik, szintén igen fontos, st
tudományos szempontokból sokkal fontosabb oldala a génuszok meg-
állapítása, a miben ez a második kiadás sokkal aprólékosabb tagolást

mutat, mint az els. Az els kiadásban ugyanis 32 Pteridophyta. 8

Gymnosperma 899 kétszik és 260 egyszik, vagyis összesen 1199

európai génusz van közölve. Ezzel szemben a második kiadásban 34
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Pteridophyta, 9 Gymnosperma, 1005 kétszik és 292 egyszik,

vagyis összesen 1340 európai génusz van közölve, tehát 241-el több,

mint az elözö kiadásban, A második kiadásnak nagy elnye az, hogy
a tribusok szerinti elkiilönitést is tartalmazza.

A génuszok körülhatárolása éppen úgy, mint maga a rendszer

is sok tekintetben egyéni felfogás dolga és igy természetes, hogy

J a n c h e n génusz-katalogusa fleg nomenklatúrái szempontokból

jelentségteljes, illetleg a nomenklatúra konvenczionális természeténél

fogva, ebbl a szempontból bizvást számíthat a katalógus arra, hogy

vezérfonalul és tájékoztatóul szolgáljon. — Ebbl a szempontból a

munka teljességéhez és használatához nagyban hozzájárulna az, ha a

génusznevek után az évszám és az illet forrásmunka rövid ezíme is

közölve volna. Tuzson J.

(A növ. szakosztály 1913. febr. 12-én tartott ülésébl.)

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

m. g. A Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztálya egy

régen érzett kívánságnak tett eleget, a mikor megindította a „Flóra
Hungarica exsiccata' kiadását, melynek f. évi február havában

jelent meg els centuriája. Az els száz növény jegyzékét 1. a 24— 28.

oldalon. A mü czéljáról és rendeltetésérl a mellékelt körlevél követ-

kez sorai tájékoztatnak : „Ezzel a miivel nemcsak hazai növényeink

ismeretét óhajtjuk terjeszteni, hanem a beérkez esereküldemények

révén a M. N. Múz. növénygyjteményét is gazdagítani. Meg vagyunk

arról gyzdve, hogy e müvei a hazai kultúrát szolgáljuk és jelentékeny

mértékben járulunk ahhoz, hogy a külföld a magyar flórát magyar

forrásból ismerje meg ! Czélunkat annál sikeresebben érhetjük el,

minél élénkebb támogatásban részesülünk a magyar szaktársak részé-

rl. Kérjük ezért munkatársainkat, hogy egy-egy érdekesebb növény-

fajból 100— 100 herbáriumi példányt gyjtsenek vállalatunk részére".

m. g. Egyéni eltérések fiziológiai reakczióban. Paál Á.

ily czím tanulmányának els részét, a hmérsékletrl és a geotropis-

musról M á g c s y-D i e t z S. mutatta be a Magy. Tud. Akadémia

harmadik osztályának f. évi február hó 17-én tartott ülésén. A szerz

vizsgálataiból kiderül, hogy a geotropikus reakczióidben mutatkozó

egyéni eltérések nagysága a hmérséklet szerint változik. Legkisebbek

az egyéni eltérések akkor, ha a reakczió az optimális hmérsékleten

megy végbe, valamint akkor is, ha a növények a növekedés teljes-

ségében vannak. Valószínnek tartja, hogy általában minden életmkö-

désben, az egyéni eltérések, a legkedvezbb küls körülmények közt,

a legkisebbek.

m. g. Magyarország egy új behurczolt gyomja. Degen Á.

és L e n g y e 1 G. Kispest mellett, a Cséry-telep szemétlerakodó terü-

letén megtalálták az Amarantus crispus-t több példányban.

Európában 1848-ban gyjtötték elször, azóta több helyen bukkant

2
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fel, de csak 1912-ben sikerült honosságát megállapítani. Thellung
szerint Argentínából származik. (Magy. Bot. Lapok 1912. 238. old.)

m. g. Az örökzöld növények felkarolása. Kertjeink csak

nyáron pompáznak, az év hidegebb felében szomorú, sivár képet nyúj-

tanak. Ambrózy I. báró teljesen új csapáson jár, a mikor a téli

hónapokban is az eleven zöld színt akarja uralkodóvá tenni. Ezt a

gondolatát meg is valósította malonyai parkjában, melyben a szabadon

kitelel örökzöld növényeknek rendkívül nagy száma valóságos bozó-

tokat és ligeteket alkot, melyek a parknak délvidéki jelleget adnak.

Közel 20 éve foglalkozván az örökzöld növények nagyszabású kulti-

válásával, gazdag tapasztalatokat gyjtött, melyekrl röviden és igen

vonzóan czikket írt Sil v a-Tar o u c a E. gróf: „Unsere Freiland-

Laubgehölze" ez. szépen és gazdagon illusztrált könyvébe,

m. g. Alsó-Ausztria új virágos növényei. T e y b e r A.

az Oest. Bot. Zeitschr. 1913. évf. 21—22, oldalán a következ fajo-

kat és hybrideket sorolja fel : A v e n a s t r u m d e s e r t o r u m (Less.)

Podp. , E r y s i m u ra d u r u m Presl, Petasítes Rechingeri
Hayek (= P. hybridus X '^Ibus), Centaurea Hödliana Wagner
(= C. jacea X rhenana), Centaurea similata Hausskn.
(= C. jacea X pseudophrygia), S e n e c i o s u b n eb r od en s i s Simk.

(= S. rupestris X viscosus). Viola tricolor (L.) Wittr. ssp.

g e n u i n a Wittr. Utóbbi a szerz szerint Magyarország és Ausztria

területérl eddig ismeretlen volt.

m. g. Az Opuntia orsóalakú fehérjéje. Kristályalakú fehérje

vegyületeket számos növény testében találtak. A más alakú fehérje

testecskék ritkábbak. Gicklhorn J., a bécsi egyetem növényfizioló-

giai intézetének asszisztense az Opuutia-félék néhány fajában bven
talált fehérjetestecskéket. Ezek orsó- vagy félholdalakuak. Egyik végük

gyakran ostorszerüen kihegyezett. Legnagyobb mennyiségben a szár-

tagok középs részében helyezkednek el, még pedig merlegesen a

szár felületére. Ezeknek a fehérjeorsóknak feladata bizonyára az, hogy

a növény részére tartaléktápanyagul szolgáljanak, (Ost. Bot, Zeitschr.

1913. 8. old.)

m. g. Gombamérgezések Francziaországban. Sartory A,:

Les empoisonne ments parles champignons. ez. mun-

kájából megtudjuk, hogy 1912. évben a nyár folyamán a legtöbb mér-

gezést a gyilkos galócza(Amaníta bulbosa Bull.) okozta.

97 mérgezési eset közül 51 volt halálos. Ugyanezen gomba sárgaszín

változata (A. citrina) 26 esetben idézett el mérgezést, ebbl 12

halálos volt. Fehérszín változata, az A. vem a két mérgezési esete

gyógyulással járt. A H y p o r r h o d i u s (E n t o 1 o m a) 1 i v í d u s

(Bull.) Schröt. 66 esetben okozott megbetegedést, de csak egyszer

halálosat. A Voivaria gloiocephala (DC.) Quél. két mérgezési

esete közül az egyik halálosan folyt le.

m. g. Lombjuktól megfosztott fás növények mesterséges

rügyfakadása, Jesenko F. a nyár végével lekopaaztott fás növé-

nyek rügyeibe hígított alkoholt, híg éthert és vizet injicíálva, azokat

korai rUgyfakadásra késztette. Ezt a kísérletet levágott és vízbe helye-
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zett ágakkal is megismételte. A Quercus pedunculata-nál és a

C a r p i n u s b e t u 1 u s-nál a kísérletek csak részben sikerültek. Kés
sszel koncentráltabb alkoholt és étert kell használni. Télen és tavasz

felé ellenben a hígabb keverékek adják a jobb eredményt. (Ber. deutsch.

boi. Ges. 1912. 226. old.)

m. g. Symbiotikus baktériumok levéltetben. P e k 1 o

1.-nak sikerült az Acer platanoides levelén él Aphis testébl egy

baktériumfajt kitenyészteni, melyrl azt gyanítja, hogy az az Azoto-
bacter génuszba tartozik. Legnagyobb mennyiségben az ú. n. myce-

tocyta-ban található, melyet a zoológusok sokáig a levéltetü különlegeé

szervének tekintettek. (Ber. deutsch. bot. Ges. 1912. 416. old.)

m. g. Az ultraibolya sugarak hatása a vegetáczióra.

Stoklasa J., Senft E., Stranák Fr. és Zdobuiky W. igen

nevezetes eredményekrl számolnak be a Biol. Listy 1912. évfolyamá-

nak 81. oldalán. Vizsgálva a higanylámpa sugarainak a csiranövé-

nyekre gyakorolt hatását, azt tapasztalták, hogy az etiolált növény

már 1—2 óra múlva is zöldülni kezdett. A zöld növények chlorophillja

nem változott meg, bár a levelek élénkebb zöld szint nyertek, míg a

protoplasma elhalt. Az A z o t o b a c t e r c h r o o c o c c u m-mal végzett

kísérletek arra engednek következtetni, hogy az ultraibolya sugarak

közül csak a legrövidebb hullámhosszúságú sugaraknak van öl képes-

ségük. Megállapítják az asszimíláczió valószín menetét is, kiindulván

a növényekben jelenlev szénsavas káliumból: 1. K.^C03 -|- 00^ -f-

H,0= 2KHC03. 2. 2KHC03 = K,CO., -f-HCOOH-f-O. 3. HCOOH
= HCOH-f-0. 4. 6HC0H = C,;H,.,0,.'

ra. g. A levél megfagyása. R a m a n n vizsgálatai kiderítették,

hogy a körtefa megfagyott leveleiben a kálium és a foszfor mennyi-

sége megfogyott, míg a mész mennyisége megszaporodott. Ez a jelen-

ség emlékeztet az szi levélhullásra, mert a természetes módon elhaló

levelekben is ugyanilyen kémiai változások mennek végbe. A fehérje-

tartalom nem változott. (Zeitschr. f. Bot. 1913. 120. old.)

m. g. Osmotikus nyomás. H a n n i g E. 62 egymástól nagyon

különböz növényfajjal végzett kísérletei egybehangzóan azt mutatták,

hogy az osmotikus nyomás a gyökerek szöveteiben kisebb, mint a

levélben. (Ber. deutsch. bot. Ges. 1912. 194. old.)

m. g. A gumós Begonia korai virágzása. Doposcheg-
Uhlár tapasztalata szerint a gyökerek eltávolításával a gumós Bego-

niát korai virágzásra lehet késztetni. (Flóra 1912. 172. old.)

HELYREIGAZÍTÁS.

A Botanikai Közlemények 1912. évi kötetének 213. oldalán a

4. bekezdés utolsó sorában „túlnyomó többsége" helyett: „túlnyomó

többsége íUteleg kevés'' olvasandó. —• (Tuzson J.)

9*
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kommerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Adamovic, Dr. Lujo: Biljnogeografske formacije zagorskich

krajeva Dalmacije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. I. Dio. Vegetacionske

formacije nizina, brezuljaka i nizih brda. (Dalmáczia, Bosznia, Herczegovina és

Montenegró benföld helyeinek növénygeographiai formácziója.I.rész. A síkság,

dombvidék és az alacsony hegységnek növénytenyészeti formácziója.) ^
Rada Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Vol. 193. 1912., p.

2-30 old.

— — Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Herce-

govine i Crne Gore. (Dalmáczia, Herczegovina és Montenegró örökzöld

övének növénygeografiai formácziója.) Cum. tab. 24. — Rada Jngoslavenske

Akademije Znanosti i Umjetnosti. Vol. 188. 1911., p. 1—54.

Augusztin Béla dr. :A franczia terpentin hazája. (Die Heimat

des französischen Terpentin.) 8 ábrával. (Mit 8 Abbildungen.) — Gyógyszerészi

Értesít. 1913.-évf., 302—309. old.

A sáfránytermelés Francziaországban. (Über die Safran-Cultur

in Frankreich.) 3 képpel. (Mit 3 Abbildungen.) — Gyógyszerészi Folyóirat. VII.

köt. 1912., 248—351. old.

A u j e s z k y Aladár dr. : A baktériumok elterjedése. (Über die

Verbreitung der Bakterien.) — Természettudományi Közlöny. XLIV. köt-

1912., 797—811. old.

Bartha Ábel: Óriás feny. (Riesen-Tanne.) Képpel. (Mit Abbil-

dung.) — Erdészeti Lapok. Ll. évf. 1912., 995—1001. old.

A czimben jelölt fa egy 55'56 m magas jegenyefeny, mely Besz-

tercze-Naszód vármegyének Romoly község erdejében van. (Der im Titel

genannte Baum ist eine 55-56 m hohe Tanne, die in den Waldungen des

Ortes Romoly im Komitat Besztercze-Naszód vorkommt.) Törzse mellmagas-

ságban 195 cm vastag és 58.066 m^ fatömeggel bir. (Der Stamm ist in

Brusthöhe 195 cm dick und besitzt ein Holzquantum von 58.066 m''.)

Blattny Tibor; Megjegyzések Pax „Gnindzüge der Pflanzenver-

breitimg in den Karpathen" (I. és II. kötet) czímtí munkájához. (Bemerkungen

über F. Pax : „Grundzüge der Pfianzenverbreitung in den Karpathen". Bd.

I., H.) — Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 185—193 és (38)—(45.) old.

Fehér Jen: Albinó ál'atok és növények. (Albino Tiere und Pflan-

zen.) — Pesti Hírlap. 1913. évf. január 5-iki szám.

A pók a virágban. (Die Spinné in der Blüte.) — Uránia. XIII.

évf. 1912., 29. old.

Kleistogamiáról. (Über Kleistogamie.) 1 rajzzal. (Mit 1 Abbil-

dung.) — Uránia. XIII. évf. 1912., 402. old.

^ E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent
hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a

növénytannak minden ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy meg-
jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent
közlemények forrásáról t értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Peloriás Linaria vulgáris elfordulása Budapesten. (Über das

Vorkommen von Pelorien von Linaria vulgáris in der Umgebung von Buda-

pest.) — Magyar Botanikai Lapok. XL köt. 1912., 275—278. old.

Tátott pártás virágú gyujtoványfíi. (Blüte mit offener Blumen-

krone bei Linaria vulgáris.) 1 rajzzal. (Mit 1 Abbildung.) — Uránia. XIII

évf. 1912., 36. old.

Virágbiológiái feljegyzések. (Blütenbiolugische Aufzeichnungen.)
— Uránia. XIII. évf. 1912., 306. old.

Györffy István dr. : Az arankáról. — Függetlenség. X. évf.

294. sz. 1912. deczember 24., 39—40. old.

— — A murányi vár növénykincse. — Murányvölgye. II. évf. 36. sz.

1912 szeptember 8., 1—2. old.

A szerz a Daphne arhuscula C e 1. termhelyérl emlékszik meg.

(Der Verfasser spricht über den Standort der Daphne arlniscula Ö e 1.

Bibliographia botanica Tatraensis. I. A Magas-Tátra flórájára

vonatkozó botanikai irodalom ismertetése. — Magj'arországi Kárpátegyeaület.

Évkönyve. XXXIX. évf. 1912., 54—58. old.

Végpusztulás fenyegeti köszméténket. — Szepesi Hírnök.

XLVin. évf. 28. sz. 1910 július hó 9., 2. old.

Herke Sándor: Adatok a pillangós virágú növények nitrogén

fölvételéhez. (Beítráge zur Stickstoffaufnahinc der Lcguminosen.) — Kísérlet-

ügyi Közlemények. XV. köt. 1912., 790—800. old.

Hirc, Dragutin: íz bilinskoga svijeta Dalmacije. (Dalmáczia

növényvilágából.) III. üko Bokeljskoga Zaliva. (A Hocche die Cattaro kör-

nyéke.) — Glasnik Hrvatskoga Prirodoslovnoga Drustva. XXIV. \ ol. 1912.,

p. 1-61.

Istvánffi Gyula dr. : Hogyan védekezzünk a peronospora ellen.

(Wie schützen wir uns der Perono.spora gegenüber.) I. táblával. (Mit I. Tafel.)

Ötödik javított kiadás. (Fünfte verbesserte Ausgabe). A m. kir. földmívelés-

ügyi miniszter kiadványa. Budapest, 1912., Hornyánszky Viktor nyomdája.

9. old. 8».

Kövessi Ferenczdr. : A növényi szrök nitrogén assimilálási

képességérl. (Über die Nitrogea-Assimilatons-Fáhigkeit der Pflanzenhaare.)

1 táblával. (Mit 1 Tafel.) — Mathematikai és Természettudományi Értesít.

XXIX. köt. 1911., 882—930. old.

K ü m m e r 1 e Jen Béla dr. : Species nova Filicum neotropica

— Annales Musei Nationalis Hungarici. X. köt. 1912., 540. old.

Species nova : Trichomanes Újhelyi Eünim. in Columbia (leg.

J. Újhelyi.)
Lacsny Incze Lajos: Adatok a Nagyvárad melletti meleg vizek

algaflórájához. (Beitrage zur Algenflora der Thermahvasser bei Nagj^^^árad.)

— Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 167—185. és (37.) old.

Lyka Károly: A malonyai park. (Der Park von Malonya.j —
Magyar Figyel. lü. évf. 1913., 45—49. old.

A szerz báró Ambrózy István örökzöld parkját ismerteti.

Az utolsó virág. — Uj Idk. XVUI. évf. 1912., 333— 334. old

A szerz a budai hegyek Sternbergia növényérl szól.
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M e s z G u s z t á A^ dr, : Az orgona másodszori virágzása bogár-

rágás következtében. (Proanthesis bei Syringa vulgáris infolge Insektenfrass.)

— Botanikai Közlemények. XI. köt. 1921., 193—196. és (49.) old.

— — Két érdekes homoki csészegombáról. (Über zwei interessante

sandbewohnende Discomyceten.) I. Sarcosphaera ammophüa (D u r. et L é v.)

Moesz. — II. Sepultaria arenicola (L é v.) R e h m, 9 ábrával. (Mit 9 Figtjren.)

- Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 196—201. és (45)—(48.) old.

— — Milyen fszert és gyümölcsöt ismertek a brassóiak a XVI.

században. (Was für ein Gewürz und Obst habén die Einwohner der Stadt

Brassó gekannt in XVI. Jahrhundert.) — Uránia XIV. 1913. 74—76. old.

Náray Andor: Sárga festanyagot képz új baktérium a tejben.

(Gélben Farbstoíf hervorrufendes neues Baktérium der Milch.j Két táblával.

(Mit 2 Tafeln.) — Kisérletügyi Közlemények. XV. köt. 1912., 671—687. old.

Species nova : Bacterium chromoftavum Náray.
Páter Béla dr. : A vadon term gyógynövények, valamint a gazda-

sági melléktermékek gyógyszertári értékesítésének rövid ismertetése. Irta ....

Pályadíjat nyert míí. 3. kiadás. 74 ábrával. Megjelent az Országos Gazdasági

Egyesület könyvkiadó vállalatában. Budapest, 1912. Pátria nyomdája. — Ara

fzve 5, vászonba kötve 6 kor.

Rothschnek Jen: A kávéról. 5 képpel. — Természettudo-

mányi Közlöny. XLV. köt. 1913., 25-37. old.

Sántha László: dr. : Baktériumvizsgálat tussal. 1 képpel. —
Természettudományi Közlöny. XLV. köt. 1913., 42—46. old.

Schilberszky Károly dr. : Pleistocaenkorú mohafaj Kecske-

métrl. (Ein aus dem Pleistocaen stammeudes Moos von Kecskemét.) 9 ábrával.

(Mit 9 Figuren.) — Mathematikai és Természettudományi Értesít. XXX.

köt. 1912., 632-653. old.

Species fossilis nova : Hypnum HoUósianum S c h i 1 b. in formationis

pleistocaen. turfosis ad Kecskemét. (Leg. dr. L. Holló s.) Proxime accedit

ad species recentes duas : H. Schreberi et H. cuspidatum, et ad speciem

fossilem H. Taramellianmn. Farn.

Schneider József: Victoria regia Lindl. Képpel. (Mit Abbil-

dung.) — A Kert. XVIII. évf. 1912., 615—616. old.

A szerz a czimben jelölt növény kiturájára vonatkozó eljárásokat

ismerteti, melyek alapján a növény a budapesti egyetemi növénykert

aqaariumában kitnen tenyészik. (DerVerfasser errörtert die Kultur Methoden

der im Titel genannten Fflanze, laut derén die Pflanze im Aquarium des bota-

nischen Gartens der Universitát in Budapest vorzüglich gedeiht.)

Szabó Zoltán dr. : Carolus Linnaeus. — Karrierek, Nagy tudósok

ez. kötete. Budapest, 1912. A Karrierek, kiadóhivatala. 126—142. old.

S z a r t o r i s z Béla: .\ Trifolium angulatum W. et K. és a Trifo-

lium pai-viflorum Ehrh. gazdasági jelentségérl. (Über die wirtschaftliche

Bedeutung von Trifolium angulatum W. et K. und Trifolium parviflorum

Ehrh.) — Kísérletügjá Közlemények. XV. köt. 1912., 782—789. old.

Tuzson János dr.: Borbás Vincze herbáriuma. (Das Herbárium von

V. Borbás.) - Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 205—207. és (50.) old.

— — Jelentés oroszországi utamról. (Bericht über meine russische

Reise.) — Akadémiai Értesít. XXIW. köt. 1918.. 15-29. old.
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Növénygeopraphiai ismertetés. (Eine pflanzengeographische Schil-

derung.)

Növónyföldrajzi megjegyzések. (Pflanzengeographische Bemer-

knngen.) — Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912., 207-214. old. és (50.) old

Válasz az elbbi czikkre. (Enviederung.) — Botanikai Közle-

mények. XI. köt. 1912., 204—205. old.

Wagner János: Észrevételek Tuzson J. : „A Fritillaria tenella

alakjai" czimíi czikkére. (Bemerknngen zu Tuzson's Arbeit ,Über die

Formen von Fritillaria tenella'" .j — Botanikai Közlemények. XI. köt. 1912.,

201—203. és (50). old.

bi Külföldi irodalom:

A d a m V i c, Dr. L u j o : Vegtetationsbilder aus Dalmatien. Mit 12

Textabbildungen. — Österreichs Illustrieite Zeitung. Jahrg. 1912., Seite 1307.

Ambrózy István dr. báró: Immer- und wintergrüne Laubge-

hölze. Mit 9 Abbildungen. — Silva Tarouca „Unsere Freiland-Laubgehölze''.

Leipzig—Wien, 1913. 30—39. old.

B r i q u e t, D r., John: Régles internationales de la uomenclature

botanique, adoptées par le congrés international de botanique Vienne 1905,

deoxiéme édition mise au point d'aprés les decisions du congrés international

de botanique de Bnixelles 1910. Jena, 1912. G. Fischer. G. Pag. 110. 4".

Christ, Dr. Hermann: Die ungarisch-österreichische Flóra des

Carl Clusius vom Jahre 1583. — Österreichische Botanische Zeitschrift, LXII.

Jahrg. 1912., S. 330—334. u. 393—394.

Györffy István dr. : Molendoa tenuinervis Limpr. in America

arctica. With plate. — The Biyologist. Vol. XV. 1912., p. 75—81.

P a m p a n i n i, d r. R e n a t o : La Genista sericea Wulf. e la sua

disti'ibuzione in Itália. — Nuovo Giornale Botanico Italiano. Nuova serié.

Vol. XIX. 1912., p. 327—348.

A szerz hazánkból a következ új formákat említi : Genista sericea

Wulf. var. typica P a m p. (in Croatia Dalmatiaque), forma genuina P a m p.

(in Croatia Dalmatiaque), forma micrantha P a m p. (Portoré, Fiume [leg.

N o e, S a d 1 e r, S m i t h], in monte Tersatto ad Fiume [leg. N o é :, Drenova

ad Fiume [leg. N o e, J a n c h e n, R o s s ij, Martinscica [leg. R o s s i,

Evers, Stap fi. Karlobag [leg. S c h 1 o s s e r] ; ad formám genuinam

oertens (Fiume [leg. S a d 1 e rj in monte Ter.satto ad Fiume [leg. M a r y F.

S p e n c e r], Lika : sine loeo [herb. L. Farkas V u k o t i n o v i cj, Croatia

:

sine loco [leg. Maly]); forma racemosa Pamp. (Dalmatia : in monte Ostra

Glavica ad Ragusam [leg. D e g e nj ; forma capitata (P a n 6.) Pamp. ad

tormám (yemímam vertens (Dalmatia: Zára [herb. Ball]); forma serbica

Pamp. (in saxis alpinis Velebit [herb. L. Farka s-V u k o t i n o v i 6] );
—

var. rigida Pamp. f. genuina Pamp. (syn. G. humifusa Alschinger,
Gytisus senceus V i s.) (Dalmatia : Zára [leg. Alschinger sub 6'. humifusa],

in monte Biokovo [leg. C 1 e m e n t i], Ombla [leg. P i c h 1 e r], Mte Imperial

[leg. P i c h 1 e r], in saxosis supra Ragusam [leg. P i c h I e r], Lapad [leg.

Bornmüller), in sylvis Velebit, Mossor, in coll. circa Clissa, Much,

Ragusa et in monte Sterganez [leg. V i s i a n i] ) ; ad var. typicam vertens

(Velebit : in monte Ljubiéko brdo ad Ostarijam, in monte Sladovaca ad Osta-
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rijam [leg. F il a r s z ky et K ü m m e r 1 e], in monte Pitomo brdo supra

Lukovo-Sugarie [leg. K ü m m e r 1 e], in monte Razani vhr supra Jablanac

[leg. K ü m m e r 1 e], in monte Razanacki vrh (Poljana) supra Sarica duple

|leg. Kümmerle], in monte Kiza ad Ostarijam [leg. Kümmerle], in

monte Veliki Stolac ad Sugarska duliba [leg. Kümmerle], in monte

Lisac supra Stinica [leg. Kümmerle], in Siljevo brdo ad Sugarska duliba

[leg. Degenj, in monte Visocica [leg. Watzl]; in monte Pisarola ad Zengg

[leg Kü m m e r 1 e], Nehaj ad Zengg [leg. F i 1 a r s z k y, M o e 8 z et

Kümmerle], Dalmatia : Mte Imperial ad Ragusam [leg. Jabornegg];
Hercegovina: Uskoplje et Ivancica [leg J a n c h e n] ); forma parviflora P a m p.

(Dalmatia: sinc loeo [leg. Clementi, Pittoni], Clissa) ; ad formám

genuinam vertens (Dalmatia : Gravosa [leg. Baenitz], Ragusa [leg P e 1 1 e r]).

U r u m o f f, Iván K. : <í>jiopiicthhhii ci.oómeHHa usi, MaKe^OHHa.

(Florisztikai közlemények Macedóniából.) Cum tabula. — Cnncanne na

Bt-arapcKaTa aKa/ieMiia h;i HayKHTli. Vol. V. 1912., 34—52.

Species formaeque novae : Arabis niuralis Bért. var. macedonica

D e g. et U r. ; Süene Regis Ferdinandi D e g. et U r.
;

(cum icone) ; Syp-

pocrepis comosa L. var. macedonica D e g. et U r. ; Pfarmica Ungulata W. et

K. var. calva D e g. et U r. (in monte Kopaonik Serbiae leg. Ferdinandus Rex

Bulgarorum) ; Chondrilla Urunioffü D e g. ; Veronica Kellercrü D e g. et U r.

Nova additamenta ad floram Bulgáriáé. — CnHcamie na B^.irapc-

KaTa aKa^esiKH na HayKiiT-fe. Vol. V. 1912., p. 1—32.

Species formaeque novae : Berteroa incana D C. var. bulgarica D e g.

et U r. ; Parnassia palustris L. var. incumbens D e g, et U r. ; Alsine vema
Bartl. var. longepedicellata D e g. et U r. ; Seseli Degeni Vt. ; Achillea crith-

.mifolia W. et K. var. bulgarica D e g. et U r.; A tanacetifolia AH. ssp.

balcanica D e g. et U r., A. clypeolata Sm. forma euryrhachis D e g. et Ur.;

Pyrethrum cinereum Gr. forma bipinnatisectum Deg. et Ur. ; Inula Urumovii

Deg. ; Galeopsis bifídaB oen. forma bulgarica D e g. et Ur. ; Thymus longidens

Vei. forma trnovensis Deg. et Ur., Th. Callieri Borb. var microcalyx

Deg. et U r.

Wildeman, É. de: Actes du lU-me Congrés International de

Botanique. Vol. I. Comptes rendus des séances, excursions etc. 383 p. 16

pl. — Vol. II. Conférences et Mémoires. 234. p. 57 pl.

c) Gyjtemények.

Jegyzék Magyarország növénycinek gyjteményéhez. Kiadja a Magyar
Nemzeti Múzeum Növénytani osztálya. I. Centuria. Schedae ad Floram Htm-
garicam Exsiccatam a sectione botanica Musci Nat ionalis Hungarici editam.

Centuria I. Budapest. 1912. Fritz Ármin könyvnyomdája. 42 old. 8".

A gyjteménynek a „Schedae "-vei egyidejleg megjelent I. centuriája

a következ növényeket tartalmazza. (Die I. Centerie mit der zu gleicher Zeit

erschienenen „Schedae" des Exsiccaten-Werkes enthalt folgende Pflanzen :

Fungi : nr. 1. Puccinia chondrillina B u b. et S y d. (comit. Bars.

Aranyosmarót, in foliis, petiolis, caulibusque vivis et subsiccis Chondrillae

junceae, leg. G. M o e s z), nr. 2. P. Magnusiana K o e r n. (Soroksár prope

Budapest, in foliis Phragmitis communis, leg. G. M o e s z), nr. 3. P. phrag-
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tnifis (Schum ) K o e r n. (Soroksár p r o p e Budapest, in foliis Phragmitis com-

munis, leg. G. M o e s z) ; nr. 4. Gloeosporium niicrostromoides M o e s z (ad

Budapest, in capsulis maturis Catalpae bignonioides, leg. G. M o e s z), nr. 5.

Gl. ribis (L i b.) Mont. et D e s m. (ad Budapest, in foliis vivis Ribis rubri,

leg. G. Moesz); nr. 6. Hendersonia grossulariae u d e m. (comit. Három-

szék: Rét}', in ramis vi\'Í3 Ribis grossulariae, leg. G. Moesz); nr. 7.

Cudonia confusa B r e s. (comit. Szepes : Iglófüred, in sylvis coniferis, leg.

N. F i 1 a r 8 z k y ) ; nr. 8. Cordyceps capitata (H o 1 ni s k.) L i n k. (comit.

Szepes : Iglófüred, in Elaphomycete cervino parasitans, leg. N. F i 1 a r s z k y);

nr. 9. Clavaria hirta Flóra D a n. (Comit. Bars : in arboreto Baronis I. de

Ambrózy prope Malonya, in foliis .siccis deciduis specierum Quercoum,

leg. Bar. J. Ambrózy et L. Geszti); nr. 10. Hydnum anHscalpin)n L.

comit. Szepes : Iglófüred, ad conos Pinus silvestris, leg. N. F i 1 a r s z k y).

Lichencs : nr. 11. Baeomycen byssoides (L.) Scbaer. (comit. Szepes:

Iglófüred, in terra argillacea.leg. N. F i 1 a r s z k y) : nr. 12. Cladonia degenerane

(F 1 o e r k.) S p r e n g. (comit. Pozsony : Pozsony-Szentgyörgy, in lapidosis

muscosis granaticis vinetorum, leg. A. Zahlbruckner, N. Filarszky
et S. Jávor ka), nr. 13. Cl. furcata (Huds.) S c h r a d. var. pinnata

(FIoerk.) Wain. (comit. Szepes: Iglófüred, ad terram in pinetis montanis

vallis Királyforrás, leg. N. Filarszky), nr. 14. Cl. silvatica (L.^ Hoffm.
var. silre><tris e d. f. pumila (A c h.) R a b h. (comit.Pest : Pomáz, in lapidosis

arenaceis muscosis montis Kevélyhegy, leg. G. T i m k ó), nr. 15. Cl. unciulis

(L,) Web. (Budapest : in lapidosis siliceis montis Vadaskert, leg. G.

T i m k ó) ; nr. IG. Stereocaulon tomentosum E. F r. (comit. Szepes : Igló-

füred, ad terram sterilem in valle Királyforrás, leg. N. Filarszky):
nr. 17. Parmelia conspersa (Ehrh.) A c h f. stenophylla A c h. (,Budapest

:

in lapidosis siliceis montis Vadaskert, leg. G. T i m k ó), nr. 18. P. physodes

(L.) A c h. f. labrosa A c h. (Budapest, in lapidosis siliceis montis Vadaskert,

leg. G. T i m k ó), nr. 19. P. prolixa (A c h.) N y 1. (Budapest, in lapidosLs

siliceis montis Vadaskert, leg. G. Timkó), nr. 20 P. prolixa (A c li.) JS'yl.

var. Pokornyi A. Z a h 1 b r. (comit. Pest : Budaörs, in locis argillaceis

graminosis prope Rossberg, leg. G. T i m k ó).

Algae : nr. 21. Clathrocystis aeruginosa (Ktz.) Henfr. (Budapest,

in excavationibus Lágymányosi holt Dunaág, leg. N. Filarszky); nr. 22.

Tetraspora bullosa (R o t h.) A g. (comit. Bars : Aranyosmarót, in aqua lente

fluente rivi Zsitva, leg. G. Moesz); nr. 23. Chantransia chalybaea (R o t h)

Fr. (Budapest, in fonté thermali territorii Aquincum dicti, leg. N. Filarszky

et G. Mo e sz).

Hepaticae : nr. 24. Metzgeria conjugata L i n d b. (comit Szepes : in

valle fluminis Hernád prope Edösfalva, ad viam in silva, leg. J. S z u r á k).

Musci frondosi : nr. 25. Schistidium brunnescens L i m p r. var. epilosa

Schiffn. (comit. Pest: Budakaláz, in monte Monalovás ad saxa calcarea,

leg. J. S z u r á k, revid. M. P é t e r f i) ; nr. 26. Amblystegium Juratzkanum

S c h i m p. (comit. Szepes : Lcse, ad ligna vetusta, leg. J. Szurák, revid.

M. Péterfi); nr. 27. Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. (comit. Szepes:

in silvaticis montis Branyiszkó prope Szlatvin, solo gneissiaco, leg. J.

Szurák); nr. 28. Fissidens adiantoides (L.) H e d \v. (comit. Vas : Boros-

tyánk, in saxosis serpentinis, leg. A. Zahlbruckner, N. Filarszky
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et J. B. K ü m m e r 1 e) ; iir. 29. Neckera Besseri (L o b.) J u r. (Budapest,

in monte Nagykopaszbegy, ad saxa calearea umbrosa, leg. J. Sziirák).

Filicinae ; nr. 30. Notholaena Marantae (L.) R. B r. (comit. Szerem

:

montes Fruska Gora, in rupestribus montis Veliki Gradac ad Rakovac, solo

trachytico, leg. S. J á v o r k a).

Angiospermae : nr. 31. Loranthus europaeiis J a c q. c? (Budapest

:

ereseit parasitica in Quercu lanuginosa, in convalle Zugliget, leg. S. Já-

vor ka); nr. 32. Arcenthobium oxycedri (D C.) M. B. (Lika-Krbava : parasitica

in Junipero rufescente Lk. in valle Senjska drága ad locum Medarija dictum

supra Senj, leg. Kümmerle); nr. 33. Euphorbia pannonica R o s t (comit.

Pest: in lapidosis et glareosis planitiei Tétényi fensík supra Tétény, leg.

K ü m m e r 1 e et S z u r á k) : nr. 34. Dianthus deltoides L. (comit. Szepes :

ad margines silvannn prope Iglófiired, leg. F i 1 a r s z k y); nr. 35. Pulsatilla

nigricans Störck (I. in coUibus arenosis ad Megyer supra Budapest, leg.

Kümraerle etJávorka — II. In coUibus arenosis sub monte Egyeskö

supra Pilisszentiván, leg. F i 1 a r s z k y, Kümmerle, et T i m k ó) ; nr. 36.

P. grandis W e n d e r (comit. Lika-Krbava : in silvis montis Veljim supra

Senj), leg. Dobiasch); nr. 37. Anemone transsilvanica (Fuss) Heuff.

(comit. Brassó : in silvaticis montis Cenk ad Brassó, loc. class., leg.

Ku r i m a y); nr. 38. Ccratocephala testiculata (C r.) A. Kern. (Budapest

:

in declivibus montis Gellérthegy et Sashegy, leg. M o e s z et S z u r á k)

;

nr. 39. Helleborus dumetorum W. et K. (comit. Fehér : in dumetis montis

Meleghegy ad Nadap, leg. Kümmerle et Szurák), nr. 40. H. purpu-

rascens W. et K. (comit. Hont: in silvaticis ad Nagymaros, leg. Filarszky»

Kümmerle et Szurák); nr. 41. Eranthis hiemalis (L.) S a 1 i s b. (comit.

Komárom : in silvaticis Herkályi erd prope villám rusticam, inter Komárom

et Ács, leg. Jávor ka et Timkó) ; nr. 42. Delphinium fissum W. et K.

(comit Brassó : in declivibus aridis montis Cenk ad Bi-assó, leg. Kurimay)

;

nr. 43. Dentaria bulbifera L. f. pilosa W a i s b. (comit. Pest : in silvaticis

montisNagyszénáshegy supra Pilisszentiván, leg. Filarszky, Kümmerle
et Timkó), nr. 44. />. glandulosa W. et K. (comit. Szepes : Magas-Tátra,

ad margines silvarum ad pedes montis Farcsik prope Barlangliget, leg.

N y á r á d y),' nr. 45. D. trifolia. W. et K. (comit. Belovár-Körös : in silvis

montium Kalnik versus Ljubescica, leg. Kümmerle); nr. 46. Alyssnm

conglobatum Fii. et Jáv. (comit. Pest: in saxosis herbidis dolomiticis in

cacuminibus montium Szénáshegy supra Pilisszentiván, loc. class., leg.

Filarszky et J á v o r k a) ; nr. 47. Hutchinsia petraea (L.) R. B r. (comit.

Pest: in saxosis dolomiticis montium Szénáshegj' supra Pilisszentiván, leg.

F i 1 a r s z k 5% Kümmerle et Timkó); nr. 48. Thlaspi goesingense

Hal. et f. truncata B o r b. (comit. Vas: in pratis silvaticis ad Borostyánk,

leg. Filarszky et K ü m m e r 1 e) ; nr. 49. Calepina irreguláris (A s s o)

T h e 1 1 u n g (comit. Csongrád : ad aggeres prope Szeged, leg. Lányi); nr.

50. Drosera rotundifolia L. (comit. Szepes : in tnrfosis loco Rothes Wasser

dicto ad Szomolnok, leg. Schöber); nr. 51. Linum dolomüicum Borb.
(comit. Pest : in declivibus dolomiticis montis Egyeskö supra Pilisszentiván,

loc class., leg. Filarszky, Kümmerle et J á v o r k a); nr. 52. Linum
tauricum W. ssp. L. iminerve R o c h. (comit. Krassó-Szörény : in rupestribus

herbidis saepius umbrosis montis Domugled et alvei Proláz dicti supra
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Herkulesfürdö, loc. class., leg. Jávor ka); nr. 53. Geránium macrorrhizum

L. (comit. Krassó-Szörény : in saxosis umbrosis montis Domugled supra

Herkulesfürdö, leg. F i 1 a r s z k y et J á v o r k a) ; nr. 54. Adoxa moschatel-

lina L. (comit. Szepes : in dumetis vallis Steinbruch ad Késmárk, leg.

N y á r á d y); nr. 55. Sibiraea croatica D e g e n (comit. Lika-Krbava : Velebit,

in saxosis calcareis ad caciimina montis Velinac (alias Velnac) supra Karlobag,

loc. class., leg. K ü m m e r 1 e), nr. 56. PotentiUa Haynaldiana Janka
(comit. Hunyad : in rupestribus granitícis montis Vurf Badea alpium Pareng

infra Petrozsény, leg. J á v o r k a) ; nr. 57. Astragalus vesicarius L. (comit.

Fest : in graminosis arenosis Tétényi fensík infra Budaörs, leg. K ü ni m e r 1 tj

et Jávor ka); nr. 58. Daphne alpina L. (comit. Lika-Krbava: in rupibus

calcareis vallis Senjska drága supra Senj; leg. Dobiasch), nr. 59. D. cneorum,

L. (comit. Pest : I. in decliviblus herbidis dolomiticis montium Csiki heg>'ek

supra Budaörs, leg. J á v o r k a ; II. in declivibus montium dolomitirorum

Kis Kopaszhegy, Nagy Kopaszhegy jid Piliscsaba, leg. Filarszky); nr.

60. Circaea alpina L. (comit, Szepes : in silvatii^is ad rivulos prope Igló-

füred, leg. Filarszky); nr. 61. Chaerefolium anthriscus (L.) Schinz et

T h e 1 1. (comit. Pest : in dumetis arenosis supra Pilisszentiván. leg. J á-

V r k a ); nr. 62. Bifora radians M. B. (comit. Szerem : in segetis ad Beocsin,

leg. J á V r k a) ; nr. 63. Seseli leucospermum W. et K. in declivibus dolo-

miticis montis Sashegy ad Budapest, leg. K ü ni m e r I e) ; nr. 64. Athamanta

hungarica Borb. (comit Krassó-Szörény : in tíssuiis nipium ralc. a Ivei Proláz

infra Herkulesfürdö, leg. Filarszky et J á v o r k a) ; nr. 65. Peucedanum

arenarium W. et K. (comit. Pest : insula Csepel Danubii, in arenosis loci

Fácános dicti adversus Budafok leg. K ü m m e r 1 e, S z u r á k et T i in k ó), nr.

66. P. Rochcliamim. Heuff. (comit. Hunyad: in pratis ad Nukíora sub mou-

tibus Retyezát, leg. J á v o r k a) ; nr. 07. Pirola seciinda L. (comit. Szepes :

in picetis montis Fischberg ad Iglófüred, leg. Filarszky); nr. 68. Callnna

vulgáris (L.) Hall. (comit. Szepes : in declivibus mentis Murányhegy prope

Iglófüred, leg. Filarszky); nr. 69. Bruckenthalia spicidifolia (S a I i s b.)

Reichb. (comit. Brassó : in querceto cnlto montis Kis Függökö ad Brassó,

leg. Kurimay) ; nr. 70. Primula inínima L. (comit. Szepes : Magas-Tátra, in

rupestribus supra lacus Ottó, leg. S z u r á k) ; nr. 71. Androsace maxima
L. (Budapest : in aggeribus viae ferreae loco Lágymányos dicto, leg.

Filarszky); nr. 72. Onosma viride Borb. ssp. 0. banatiatm Sándor
(comit Krassó-Szörény : in declivibus saxosis supra viam infra Orsova, ad-

versus ins. Ada-Kaleh, leg. J á v o r k a); nr. 73. Scutellaria alpina L. (comit.

Krassó-Szörény: in rupestribus montis Arzsána supra Plugova, leg.

J á V r k a); nr. 74. Gentiana asclepiadea L, (comit. Szepes : ad margines

silvarum montis Fischberg prope Iglófüred, leg. Filarszky); nr. 75.

Lonicera caprifoliiim L. (comit. Pozsony : in dumetis et marginibus silvarum

supra Szentgyörgy, leg. Filarszky et J á v o r k a) ; nr. 76. Scabinsa

ochroleuca L. f. aequiflora Borb. (comitat. Pest : insula Csepel Danubii,

in arenosis ad Szigetujfalu, leg. K ü m m e r 1 e, S z u r á k et T i m k ó) ; nr.

77. Campanula crassipes Heuff. (comit. Krassó-Szörény: I. in fissuris

rupiura calc. vallis Kis Kazán et Nagy Kazán Danubii, inter Naszádos et

Óasszonyrét ; II. in fissuris rupium calc. montium Jelenica maré et Jelenica

micu circa locum Pojána Balta cerbului dictum supra Herkulesfürdö in
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valle Cserna. leg. J á v o r k aj ; nr. 78. Campanula sparsa V r i v. (comit.

Krassó-Szörény : in convallibus silvaticis cirea Dunatölgyes fissurae Kazán

Danubii, leg. J á v o r k a) ; nr. 79. Helichrysuni italicum (R o t h) G. Don
(comit. Lika-Krbava : in lapidosis graminosis loco Medarija dicto ad Senj,

leg. K ü m m e r 1 e); nr. 80. Achillea coarctata P o i r. (comit. Krassó-Szörény:

in dumetis montis AUion ad Orsova, leg. J^á v o r k a); nr. 81. Achillea setacea

W. et K. (comit. Pest: in pratis arenosis Tétényi Fensik infra Budaörs,

leg. Kümmerle et Jávor ka) ; nr. 82. Chrysanthemum Zawaclzkii Herb.

(comit. Szepes : in glareosis fissuris et declivibus calcareis montium Pieninek

ad confines Hungáriáé et Galiciae, leg. F i 1 a r s z k y et S z u r á k) ; nr. 83.

IhronicHtn Jmngaricnm R e i c h b. f. (comit. Pest : in silvatidis ad margines

silvarum montis Kopaszhegy ad Nagykovácsi, leg. Kümmerle, S z u r á k

et Timkó); nr. 84, Senecio carniolicus W. (comit. Liptó : Magas Tátra, in

saxosis montis Kriván, leg. F i 1 a r s z k y) ; nr. 85. Carditus colUnua W. et

K. (comit. Pest : in declivibus saxosis montis Szarvashegy infra Szendehely

supra Vácz, leg. J á v o r k a et Timkó); nr. 86. Centaurea Sadleriana

Janka (comit. Pest: in arenosis adversus Budafok insulae Csepel infra

Budapest, leg. K ü m m e r 1 e, S z u r á k et Timkó): nr. 87. Taraxacum

scrotinum (W. et K.) Poir. (Budapest : in declivibus herbidis montis Három-

határhegy versus vallem Szépvölgy, leg. Filarszky et Jávorka); nr.

88. Hieracium pseudofastigiatutn Degen et Zahn (comit. Krassó-Szörény :

in silvaticis montis Domugled infra crucem ad Herkulesfürdö, loc. class.,

leg. Filarszky et J á v o'r k a) ; nr. 89. VaUisneria spirális L. ? (comit.

Budapest : in aquis ex thermis lente fluentibus ad Római fürd, leg.

Kümmerle, Jávorka et S z u r á k) ; nr. 90. Colchieum arenarium W.
et K. (Budapest : in pratis arenosis in territorio Széchenyitelep dicto, leg.

Timkó et K o s z i 1 k o v); nr. 91. Asphodeline liburnica (S c o p.) R e i c h b.

(comit. Lika-Krbava : in lapidosis litoralibus loci Pijavica dicti ad Senj,

leg. F i 1 a r s z k y et K ü m m e r I e) ; nr. 92. Scilla mdumnalis L. (comit.

Zala : in declivibus herbidis siccis montis Csúcshegy peninsulae Tihany lacus

Balaton, leg. Filarszky et J á v o r k a) ; nr. 93. Junciis squarrosus L.

(comit. Árva : in pinetis turfosis Sosnina dictis supra Szucháhora, leg.

Jávorka); nr, 94. Sternbergia colchiciflora W, et K. (Budapest: in

dumetis montis Háromhatárhegy, in diclivibus vallis Hvösvölgy vergentibus,

leg, Filarszky, Jávorka et S z u r á k) ; nr. 95. Ehynchospora álba

(L.) V a h 1 (comit. Árva : in pratis turfosis Rudne dictis supra Szucháhora,

leg. Jávorka); nr. 96. Carex pendula H u d s. (comit Pozsony : in silva-

ticis, ad livulos montium Kis Kárpátok prope Szentgyörgy, leg. Filarszky
et Jávorka); nr. 97. Sesleria budensis B o r b. (Budapest: in declivibus

dolomiticis convallis Zugliget, leg. Jávorka), nr. 98. S. tenuifolia S c h r a d.

ssp. S. kalnikensis J á v. (comit. Belovár-Körös : in rupestribus calcareis

montis Kalnik supra Kalnik, loc. class,, leg. Kümmerle) ; nr. 99. Festuca

xanthina R. et Sch. (comit. Krassó-Szörény : in rupestribus calcareis montis

Domugled et alvei Proláz ad Herkulesfürdö, leg. Filarszky et Jávorka);
nr. 100. Epipactis repens (L. Cr. (comit. Szepes : in picetis non condensis

loco Gartchen dicto ad Iglófüred, leg. Filarszky).
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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,
Á nörénytani szakosztály 1913. évi januárius hó 8-án tartott 182 ik

ülésének jegyzökönyre.

Elnök :Mágocsy-Dietz S. Jegyz : M o e a z G.

1. Mágocsy-Dietz S. jelenti, hogy Klein Gy. elnök megjele-

nésében akadályozva lévén, az ülésre nem jöhetett el.

2. Istvánffi Gy. vendég eladást tart „a szl peronosporájának

lappangási idejérl, tekintettel a védekezésre". (Lásd 1. old.)

3. T m e k J. : „Adatok a búzatermés ismeretéJiez" ez. dolgozatát ismer-

tette. Vizsgálatából kiderül, hogy a magyar és a romániai búza abszohit

súlya, nitrogénmentes vonadékanyaga a növeked hektolitersúlylyal együtt nö,

a nyersprotein, zsír és hamutartalma ellenben csökken. Az 1911. évi igen

magas hektolitersúlyú magyar búzák termés- és maghéjának mikroszkópos

összehasonlítása alacsonyabb hektolitersúlyú magyar búzákkal arra az ered-

ményre vezetett, hogy a hektolitersúly és a héjak vastagsága között nincsen

szabályszer összefüggés. A hektolitersúly nem olyan megbízható érték-

mérje a búzának mint azt a gyakorlatban hiszik, mert nem fejezi ki htíen

a búza bens értékviszonyait.

4. Borza S. : „Cerastium tanulmányok'^ ez. dolgozatát Szabó Z.

ismerteti. (Megjelenik.)

5. M e s z G. bemutat egy fényképet, melyet dr. K á d á r Antal m.

kir. bányakerületi forvos küldött. A fénykép egy 15 éves M%isa ensefe

példányt ábrázol. Magassága 6 m, egy-egy levele 45—5 m hosszú és

0*85 m széles. Nemcsak nagy termete miatt kelthet figyelmet, hanem

azért is, mert virágzó állapotban van. Ez a Musa nevezett forvos nag>'-

bányai kertjét diszíti.

6. M e s z G. felolvassa Klein G y. elnök következ levelét

:

„A Kir. Magy. Természettud. Társiüat növénytani szakosztályának !

Igen tisztelt szakosztály

!

Korommal járó testi fogyatkozásaim arra kényszerítenek, hogy a

szakosztály elnökségérl lemondjak.

Midn ezt ezennel tisztelettel bejelentem, nehezemre esik, hogy el

kell hagynom azt a helyet, a melyen a szakosztály kitüntet bizalmából

elbb mint másodelnök, majd mint elnök, 21 éven keresztül szerencsés

voltam a szakosztály munkálkodásában résztvehetni. Meg kell válnom egy

nekem mindenkor kedves munkakörtl, a melyben csekély erm és tehet-

ségemhez képest, mindig igyekeztem megtenni mindazt, a mit a szakosztály

érdeke megkívánt.

A lefolyt 21 évre visszatekintve, igaz öröm tölt el, ha meggondolom

hogy a szakosztály milyen nehézségekkel alakult meg s milyen csekély

kezdetbl indult ki, míg lassú, de szakadatlan fejldéssel a mostani álla-

potba jutott. Ez állapot létrehozásában a föérdem a szakosztály tisztelt

tagjait illeti, a kik kezdettl fogva a szakosztályba való egyesülés eszméjét

lelkesedéssel felkarolták s utána buzgósággal és kitartássala kitzött czél minél

megfelelbb elérésére törekedtek. Lényegesen elsegítette ezt a törekvést

az a kartársi viszony ós egyetértés, mely mindenkor a tisztelt tagok köz
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fennállott s a mely nemcsak könnyvé tette az én elnöki feladatomat, de

egyszersmind odavezetett, hogy a szakosztály úgy bels munkálkodása

tekintetében, mint kiható ténykedéseiben, különösen a külföldi botanikusokkal

rendezett nagyobb kirándulások, a századik ülés, a Diószegi ünnepély, az

állattani szakosztálylyal együtt tartott Linné-ünnepély stb. egyaránt figye-

lemre méltó eredményeket ért el.

Ügy hiszem, mindez arra jogosít bennünket, hogy a szakosztály jövjét

immár biztosítottnak tekintsük. Egy új, friss munkaervel biró elnök alatt a

szakosztály további haladásnak nézhet elébe, kivált, ha a tisztelt tagok az

eddig tanúsított buzgalommal, összetartással és egyetértéssel továbbra is

támogatni fogják a szakosztály törekvéseit.

Elnöki minségemben búcsút véve a szakosztály tisztelt tagjaitól, még
hálás köszönetet mondok az irántam ismételten tanúsított bizalomnyilvání-

tásukért és azon jóindulatukért és elnézésükért, melylyel elnöki mííködésemet

kisérni szíveskedtek ; de köszönettel tartozom különösen a tisztikarban min-

denkori társaimnak, a kik buzgalmukkal hathatós segítségemre voltak. Végül

pedig kijelentem, hogy továbbra is, mint a szakosztály egyszer tagja, azon

leszek, hogy a szakosztály törekvéseit tlem telhetleg elmozdítsam.

Budapest, 1913 januárius 4.

Kiváló tisztelettel

Dr. Klein Gyula.

7. M o e s z G. elterjeszti a szerkeszt bizottságnak azt az indítvá-

nyát, hogy Klein Gyulát, a kit lemondási szándékától eltéríteni nem
sikerült, a szakosztály érdekében 21 éven át kifejtett sikeres munkálkodá-

sának hálás elismerése jeléül a szakosztály válassza meg tiszteletbeli elnökének.

A szakosztály ezt az indítványt egyhangúlag elfogadta.

Szabó Z. indítványozza, hogy Klein G y. lemondó levele a jegyz-

könyvbe felvétessék.

Istvánffi Gy. vendég indítványozza, hogy Klein Gyulát
tiszteletbeli elnökké történt megválasztásáról egy küldöttség értesítse.

A szakosztály mind a két indítványhoz hozzájárul.

8. M e s z G. bejelenti a szakosztály tagjainak sorában újabban

törtónt változásokat.

Új alapító tag : dr. Aujeszky Aladár fiskolai tanár, Budapest.

Új tagok .dr. Bernátsky Jen, a szlészeti intézet osztályve-

zetje, Budapest.

Mez Ern gyógyszerész, Debreczen.

Dr. Papp Dezs freáliskolai tanár, Budapest.

Uj átalányosok : Baja, áll. tanítónképz int. ifj. önképzköre.

B r á d, áll. polg. fiúiskola.

H a 1 1 r i c h és T s a, gztéglagyárosok, Medgyes.

Kecskemét, áll. freáliskola.

Nagyvárad, városi nyilv. könyvtár.

Saxlehner Tibor tanuló, Budapest.

Svetz Mihály tanító, Kesny.
Kilépett 3 tag és 2 átalányos. Meghalt 2 átalányos.
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A növénytani szakosztály 1913. évi februárius hó 12-én tartott 183.

ülésének jegyzökönyve.

Elnök : M á g o c s y-D ietz Sándor és Klein Gyula.
Jegyz : Moesz Gusztáv, majd Szabó Zoltán.
1. Mágocsy-Dietz Sándor az ülést megnyitván, jelenti, hogy

a Társulat Bugát-pályázatán a dijat I-anger Sándor pozsonyi tanító

nyerte meg a Spirogyra génuszról szóló munkájával. Üdvözli öt ez alka-

lommal. Tliaisz Lajost ésVargaOszkárt elléptetésük alkalmából

üdvözli. Különösen kiemeli mint örvendetes eseményt a Magy. Nemz. Múzeum
Növénytani Osztál}a által kiadott Flóra hungarica exsiccala elsö kötetének

megjelenését, a mely alkalomból a szakosztály nevében üdvözli a Múzeum
növénytani osztályát és annak tisztviselit.

2. Moesz Gusztáv bejelenti, liogy a szakosztály megbízásából

MágocsyDietz Sándorral együtt személyesen felkeresték Klein
Gyulát és tudomására adták tiszteletbeli elnökké való megválasztását,

a ki azt köszönettel fogadta.

3. Klein Gyula meleg szavakban köszöi etet mond tiszteletbeli

elnökké történt megválasztásáért.

4. Sztankovics Rezs a szakosztály nevében üdvözli a elép

elnököt és az uj tisztetetbeli elnököt.

5. Klein Gyula köszönetét fejezi ki az ünneplésért.

6. Moesz Gusztáv jegyz elterjeszti jelentését az elmúlt évrl.

Jelentés a szakosztály 1912. évi mködésérl.

Az elmúlt esztend, a szakosztály 21-ik esztendeje bizonyos tekin-

tetben határt alkot szakosztályunk életében. Igen tisztelt elnökünk, Klein
Gyula tanár úr, miután az elnöki tisztet nem volt hajlandó továbbra is

vállalni, 1912-ben elnökölt utoljára. A tavalyi esztendvel egy hosszú id-

szak záródott, a melynek éveiben szakosztályunk Klein Gyula bölcs,

nyugodt és fáradhatatlan vezetése mellett lényegesen megersödött. Rajtunk

a sor, hogy arra a szilárd alapra, melyet lefektetett, tovább építsünk és

a szakosztály javát, melyet sohasem tévesztett szem ell, mi is teljes

ernkbl szolgáljuk.

Klein Gyula érdemeit és tiszteletieméltó egyéniségének példás

tulajdonságait nem szükséges felsorolnom. Megtette ezt Mágocsy-Dietz
Sándor másodelnök úr és Szalóki Róbert tagtársunk azon az emlé-

kezetes szép ülésen, a melyet a szakosztály szept. 25-én Klein Gyula-
nak szentelt, tanári mködésének 40-ik évfordulója alkalmából.

Ez ünnepi ülésünkön kívül még 9 szakülést tartottunk, a melyeken 21

eladótól 38 eladást hallgattunk meg. (1911-ben 9 ülésen 22 eladó 35

eladást tartott.)

Az eladók névsora és eladásaik száma a következ : Bányai
János 1, Bezdek József 1, Blattny Tivadar 2, Doby Géza
2, Fehér Jen 1, Fucskó Mihály 2, Gombocz Endre 1,

Hollendonner Ferenc 1, Jávorka Sándor 3, Kúposok
Samu 1, Lacsny Ince Lajos 1, .Mágocsy-Dietz Sándor 1,

Moesz Gusztáv 4, Paál Árpád 2, Schilberszky Károly 1,
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Szabó Zoltán 4, Szurák János 2, Textorisz Bella 1,

Treitz Péter 1, Tuzson János 5, Wagner János 1.

Hogy az eladások és bemutatások a botanika milyen körébl valók,

azt a következ táblázat mutatja, a melybe összehasonlítás czéljából az

elz három esztend üléseinek tárgyait is felvettem.

1909 1910 1911 1912

Küls morphologia 2 — — 1

Anatómia 3 2 4 1

Physiologia — 4 3 5

Biológia 1 4 1 2

Moszatok — 1 — 1

Gombák 3 6 4 5

Zuzmók 1 — — —
Mohák — 1 2 —
Edényes virágtalanok 1 — — —
Növényrendszertan 4 8 6 2

Florisztika 9 9 3 6

Növényföldrajz 1 4 4 3

Teratologia 2 8 — 3

Palaeontologia 1 — 1 1

Gazdasági és ipari növénytan 1 2 1 1

Könyvismertetés 1 7 4 8

Botanikai irodalom — 1 — 1

A botanika története 1 1 4 —
Emlékbeszéd — 1 — —
Herbárium . . ; — — — 2

Botanikus kertek 2 — — 1

Növénygytíjtés — — — 1

Kongresszus — 1 — —
Növények fotografálása — — 1 —
Bemutatásoki 2 8 4 9

Szakosztályunk utolsó négy évének munkásságáról ez a kis statisz-

tika jó képet nyxijt. Megtudjuk belle, hogy tagtársaink a botanika mely

részeit mvelték szívesebben, mi iránt érdekldtek jobban. Megtudjuk

belle, hol vagyunk ersebbek és hol vannak gyengéink. Elbizakodottságra

nincs okunk, st inkább kötelességünk, hogy fokozottabb mértékben dol-

gozzunk. Ez vonatkozik reánk idsebbekre épp úgy, mint a fiatalabb

nemzedékre. Kötelességünk, hogy mindenkit, kiben arra való hajlandó-

ságot és tehetséget látunk, serény, de egyúttal komoly munkára buzdít-

sunk, olyan munkára, melynek minden mondata alapos meggondolásról tegyen

tanúbizonyságot. Hozzá kell fognunk az eddig parlagon maradt területek

megmveléséhez. A moszatok, zuzmók, mohák és harasztfélék alig-alig

szerepeltek üléseink tárgysorozatában. A statisztika egyéb sorai is élén-

kebb' tevékenységre intenek. Vannak kiváló szakembereink, a kiket meg

1 A bemutatások ugyan a fenti számokban is benfoglaltatnak, mind-

azonáltal külön ia idejegyeztem számukat.
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kellene nyernünk, hogy jeles dolgozataikkal szakosztályunkat is tiszteljék

meg olykor-olykor.

Igen fontosnak vélem, hogy a berantatások srbben szerepeljenek

üléseinken, mint eddig. Nyíljék alkalom minél többször a legkülönfélébb

botanikai tárgyak és jelenségek megismerésére, melyek megmagyarázására

sokszor néhány szó is elegend.

Igaz, hogy a szakosztály mködése, üléseink törzsközönségének

számához képest talán megfelel. Mert átlag harminczan gyltünk össze s az

eladások száma 38 volt. De ha azt tekintjük, hogy szakosztályunk pótolja

a még hiányzó magyar botanikai társaságot, akkor, mint az ország egyetlen

botanikai testülete, nagyobb arányú tevékenységet kellene kifejtenünk. Bizo-

nyos, hogy elbb a mi közönségünk közönyösségét kellene megtörnünk, a

mi bizonyára a legnehezebb feladatok egyike. Hiszen vannak még magyar

botanikusok is el(*g nagy számmal, a kik nem léptek be szakosztályunkba

Iiogy kívánhatjuk akkor másoktól, hogy évi tagdíjjal, bármily csekély

legyen is az, hozzájáruljanak anyagi erink gyarapításához I És a nehéz

ségek ellenére is hozzá kell látnunk tagjaink számának növeléséhez. Bizta-

tással, jó szóval mindenki tehet valamit e téren ismersei körében. E mellett

az intéz bizottságnak is kell foglalkoznia' ezzel a kérdéssel. A jelensé

gek, a mire luár a múlt esztendben is felhívtam a szakosztály ügyeimét,

arra vallanak, hogy tagjaink rovására aránytalanul emelkedik az átalányo-

sok száma. És számuk 1913-ban még nagyobb mértékben tszökken fel.

Nekünk pedig sem az alapítók, sem az átalányosok nem nyújtanak elnyt.

A mi ernket egyedül a tagok adják.

Tagjaink létszámát, valamint mindazokéit, a kik a „Botanikai Közle-

méiiyek"-et kapják, a következ táblázat mutatja. Összehasonlításul közlöm a

megelz három év adatait is :

1909

Alapító tag 18

Tag és elfizet 243j„.q

Átalányos 4061

Külföldi elfizet 6

Belföldi cserés 1

Külföldi cserés 10

Belföldi tiszteletpéld 5

Külföldi tiszteletpéld 4

Összesen 693 724 774 801

Az emelkedés ugyan 27 (1911-ben 50), de ebbl rendes tagjaink

létszámára csak két fnyi emelkedés jut. (1911-ben 5 veszteség.)

Az alapítók száma hárommal emelkedett. Üj alapítóink: Aujeszky
Aladár 100 koronával, Eötvös Loránd báró 500 koronával és Teleki
Sándor gróf 100 koronával, Richter Aladár pedig 83 koronára egé-

szítette ki alapítványát.

Az alapítók névsora és alapítványaik a következ :

Ambrózy István báró, frendiházi tag .50 K
Dr. Anisits Dániel, egyetemi tanár 50 -

Dr. Augustin Béla, egyetemi tanársegéd 50 „

3

1910
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Dr. Aujeszky Aladár, fiskolai tanár . 100 K
Dr. Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár 500 „

t Dr. Fialowsky Lajos, tanár . 50 „

Dr. Filarszky Nándor, nemz. múz. osztályigazgató ... 50 ,

Gesell János, nyg. m. á. v. ffelügyel 100 „

Hopp Ferenc, magánzó 50 ,

Ki r. József-megyetem . . 50 „

Dr. Klein Gyula, József-megyetemi ny. r. tanár .... 100 ,

Dr. Kövessy Ferenc, erdészeti fiskolai tanár 50 „

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, tud. egyet. ny. r. tanár . . 100

Dr. Moesz Gusztáv, a Magy. Nemz. Múz. igazgatóöre . . 100 ,

Paszlavszky József, középiskolai igazgató ...... 100 „

Dr. Richter Aladár, tud. egyet. ny. r. tanár 83 „

Dr. Schilberszky Károly, a kertészeti tanintézet tanára . 100 ,

Sólyom Albert, borászati felügyel 50 „

t Dr. Staub Móricz, tanár 80

Dr. Szabó Zoltán, egyetemi magántanár 50 „

Szamosujváriáll. fgimnázium 50 „

Teleki Sándor gróf, frendiházi tag 100 ,

Dr. Tuzson János, a József-megyetem adjunktusa . . . 100 ,

A szakosztály 1912-ben két nevezetesebb határozatot hozott. Neveze-

tesen : 1. Felkértük a Társulat titkárságát, hogy a földmüvelésügyi minisz-

tériumnál tájékozódást szerezni szíveskedjék a természeti ritkaságok meg-

védésének ügyérl, annak jelenlegi állásáról. 2. Állást foglaltunk a Magyar

Quarnero kutató intézet érdekében. Annak terveit és költségvetését a mi

részünkrl egy háromtagú bizottság fogja megállapítani.

A Simonkai Lajos nevét visel tudományos czélú botanikai

alapítvány összege jelenleg 594 K 51 fillért tesz. Ebbl 507 K 80 fillér be

van már fizetve és 42 K 71 fillér a tkésített kamat. A takarékpénztárban

tehát ez id szerint 550 K 51 fillér van.

Sajnálattal kell jelentenem, hogy szakosztályunk új szabályzata még
mindig nem nyert elintézést. Ügy, hogy továbbra is elaviJt szabályzataink

keretei között kellene mozognunk, ha annak több pontja a fejldés kény-

szere következtében hatályát nem veszítette volna.

Köszönettel tartozunk Mágocsy-Dietz Sándor másodelnök

úrnak, mint a tud. egyetemi növénytani intézet igazgatójának, amiért ez

évben is átengedte tantermét üléseink czéljára.

Köszönettel tartozunk a Társulat tisztikarának és választmányának,

amiért jóindulattal és elzékenységgel voltak irányunkban.

És mivel ez az ülés a hároméves cziklus utolsó ülése, engedjék meg,

hogy lelépésem pillanatában magam is mély köszönetemet fejezzem ki úgy a

szakosztály igen tisztelt vezetségének, mint tagjainak azért a jóindulatú visel

kedésükért, melyet irántam állandóan tanúsítottak. Ennek köszönhetem, hogy

az a munka, melyet jegyzi tisztembl kifolyólag öt esztendn keresztül

végeztem, nekem nem terhes munka, inkább kellemes szórakozás volt.

Dr. Moesz Grusztáv,

a növénytani szakosztály jegyzje.
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7. TuzsonJánoa elterjeszti szerkeszti évi jelentését

:

Jelentés a Botanikai Közlemények 1912. évi évfolyamáról és a szak-

osztály vagyoni állapotáról

A Botanikai Közlemények a múlt évben XI. évfolyamában jelent meg,

18 iv terjedelemmel, 56 szövegközötti képpel és egy táblával. A 18 ívbl

három esik az idegennyelvü szövegre és egy a tartalomjegyzékre.

Megjelent ö&szesen 11 eredeti közlemény nyolcz szerztl, 11 irodalmi

ismertetés ; minden füzetben növénytani repertórium s ezenkívül személyi

hirek, szakosztályi ügyek és a szokásos tagsági dij nyugtázások.

A szakosztály pénzügyi viszonyaira vonatkozólag a következ szám-

adást mutathatom be.

Bevételek :

K
1. Az alapítványok összege 1911. végén 1413-

—

2. Felhasználható maradék 1911-rl — •

—

3. Alapítványok 1912-ben 705-—

4. Elfizetési díjak 2574-30

5. Költségmegtérítések 54'

—

6. Társulati segély 3500—^

Összes bevétel 824630

Kiadások

:

K
1. A Társulatnak megtérítend elleg fejében 1059"09

2. írói tiszteletdíjak 554-38

3. Szerkeszti tiszteletdíj . : 200 —
4. Segédszerkeszti tiszteletdíj 200'

—

5. A jegyz tiszteletdíja 200-—

6. A szolgák bére 40*

—

7. A folyóirat nyomtatása és fzése 2275-07

8. Klisék és táblák 243 42

9. Kis nyomtatványok (meghívók, czímszalagok) 10095

10. Postaköltség 154-—

11. Kezelési és tiszteletdijak 257-54

12. A szerkeszt apróbb kiadásai (átalány) 24-—.

13. Vegyes kiadások (fuvarozás a postára, stl).) 81'60

Összes kiadás : 539005

Maradék 1913-ra 73825

Az alapítványok összege 1912. év végén 2118*

—

A szakosztály összes vagyona 1913. elején 2856-25

A számadás adataiból kivehetleg végre sikerült minden tartozásunkkal

rendbe jönni, még pedig úgy, hogy az év végén a még akkor meg nem
jelent 5—6 füzetre elre kifizettünk a nyomdának 500:^ koronát. Ennek

* T. i. az 1911. évben tévedésbl ki nem utalványozott 900 kor. is

az 1912. évben utalványoztatott ki. (2600-|-900=8500).-

3*
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következtében az 1912-iki évfolyam utolsó füzete most máx legfeljebb csak

kisebb részlettel terheli az 1913. évet, ezzel szemben azonban 738'25 kor.

felhasználható maradékunk van. így most már meg lesz a lehetsége annak,

hogy a Botanikai Közlemények elegend érdemes czikk beérkezése esetében

ismét 22—24 ív terjedelemmel jelenhessék meg.

A jegyzi jelentésbl kitnik, hogy az átalányosok száma 520-ra emel-

kedett és a Társulat Titkári hivatala ki is fejezte abbeli óhajtását, hogy a

Botanikai Közlemények ezentúl százzal több példányban adassék ki. Ennek

megfelelen a szakosztály pénzügyi eg^^ensúlyának megóvása czéljábói

kivánatos, hogy a szakosztály az 1913. évre 520 átalányos után , átalányos

különbözet^ czimén a rendes 1700 korona segélyen kívül 1040 koronát

kérjen a Társulattól.

E helyen emlitem meg, bofry a segédszerkeszti állás a lefolyt

évben betöltetlenül maradván, a szakosztály és az intéz bizottság megbízása

folytán úgy intézkedtem, hogy a segédszerkeszt teendit D r. H o 11 e n-

donnerFerencz és Endre Károly végezzék.

Midn jelentésemet szíves tudomásvétel végett a t. szakosztály elé

terjesztem, nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy szakosztályunkat a Tár-

sulat választmánya és tisztikara az elmúlt évben is a leggondosabb és

elzékeny intézkedéseivel támogatta, miért is azt köszönet és elismerés

illeti meg.

Végül engedje meg a t. szakosztály, hogy a szerkeszti tisztet azzal a

kérelemmel tegyem le kezeikbe, hogy tekintettel arra, hogy hat éven át

viseltem e megtisztel, de eléggé fáradságos tisztséget, a jövre mást bíz-

zon meg ezzel a feladattal.

Szíves bizalmukért szinte köszönetemet fejezve ki, kívánom, hogy

a szakosztály és a „Botanikai Közlemények" mennél inkább felvirágozzék.

Dr. Tuzson János

szerkeszt.

8. Mágocsy-Dietz Sándor a szerkeszt jelentése alapján indít-

ványozza, hogy a szakosztály a választmánytól az átalányosok után járó

különbözeti összeg teljés kiutalását kérje. A szakosztály ezt az indítványt

elfogadja.

9. Mágocsy-Dietz Sándor bejelenti a tisztikar és az intéz

bizottság lemondását, köszönetét fejezi ki a jegyz és a szerkeszt munkál-

kodásáért az intéz bizottság nevében és a szakosztálynak a kifejezett

eddigi bizalmáért. Felkéri Klein Gyulát a korelnökség elvállalására és

a választások megejtésére.

10. Klein Gyula korelnök kiküldi Szalóky Róbert elnöklete

alatt Sznrák Jánost és Tomek Jánost a szavazatok beszedésére,

mi czélból az ülést 10 perczre felfüggeszti.

11. Klein G y u 1 a megnyitván az ülést, felkéri Sávoly Ferencz
vendéget eladása megtartására.

12. Sávoly Ferencz meteorológus, beszámolt az ampelológiai

intézetben végzett peronospora-kutatásainak eredményeirl. 1910— 12-ben az
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ország minden vidékérl összegyjtött peronosporaanyag összevetésébl a

baj jelentkezését megelz idjárással kiderítette, hogy Magyarországon miféle

idjárási feltételekhez köti a peronospora els tavaszi megjelenését ? A követett

vizsgálati módszer kifejtése után eladó azt a következtetést vonta le ered-

ményeibl, hogy pusztán az idjárás számontartásából az általa bemutatott

formula segítségével nagy közelítéssel meg lehet állapítani, hogy az idjárás

mikor és az ország mely vidékén éri el azt a biológiai értéket, mely a

peronospora tavaszi tenyészetét megindítani képes.

Klein Gyula megköszöni az eladást.

Schilberszky Károly ajánlatosnak tartaná a harmatviszo-

uyok tanulmányozását és összefüggésének megállapítását is a peronosporával.

Érdekldik a prognózis technikai kivitele és az értesítések szétküldése iránt.

Sávoly Ferenc a köd és a harmat kétségtelen nagy hatását

elismeri ; de a harmatviszonyok pontos jelzése eddig nem volt kivihet, de

ez a hiány némiképen kipótolódik a hmérséklet leszállása révén korrigált

számadatok által. A technikai kérdések most vannak megoldás alatt.

13. Klein Gyula kihirdeti a szavazás eredményét, mely szerint

beadatott 34 szavazat. Elnök lett Mágocsy-Díetz Sándor 33;

másodelnök lett Filarszky Nándor 26; jegyz lett Szabó Zoltán
23; szerkeszt lett Moesz Gusztáv 33 szavazattal. Az intézbizottság

tagjai lettek : Schilberszky Károly és Tuzson János.

Klein Gyula üdvözli az uj elnököt, méltatja eddigi tudomá-

nyos és szakosztályi munkálkodását, meggyzdésének ad kifejezést, hogy

a szakosztály vezetése jó kezekbe került és újult ervel nagy fejldés felé

tekint. Üdvözli az új tisztviselket és az intéz bizottságot, valamint köszö-

netet mond a szavazatszed bizottságnak.

Mágocsy-Dietz Sándor közös munkálkodásra hívja fel a

szakosztályt és általában a magyar botanikusokat. A botanika tudományá-

nak és a hazai flóra kikutatásának további fejlesztésében élénk, íiatal lelke-

sedéssel vegyen részt a szakosztály, hogy czéljának megfelelhessen. Köszöni

a bizalmat úgy a maga, mint tiszttársai nevében.

14. Tuzson János ismerteti Janchen E. gónuszkatalógusának

második kiadását. (Lásd 16. old.).

Moesz Gusztáv ismerteti Pantocsek József „A Fert

tó kovamoszat viránya" czim munkáját, s kiemeli, hogy a Fert tó a maga

érdekes flórájával természeti kincs, a melyet meg kellene menteni a lecsa-

polás következményeitl. (Lásd 14. old.).

15. Mágocsy-Dietz Sándor kéri, hogy a szakosztály a Fert

tó ügyével a következ ülésen foglalkozzék.

16. Moesz Gusztáv elterjeszti az uj tagok jegyzékét.
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Vj tagok :

1. Fischer Ern keresked, Budapest.

2. Jaczó András erd^^mémök, Déva.

3. Pálinkás Gyula, a m. kir. ampelológiai intézet aeszisztense.

4. Schneider József, egyetemi növénykerti kertész.

5. Textorisz Bella postamestern, Blatnicza.

Uj átalányosok :

1—42. Budapest székesfváros 42 községi tanintézete.

43. Budapest IV. kegyesrendi fgimnázium.
44. Dárday Aladár gyógyszerész, Kisjen.

45. Farkas Elek városi vili. rt. oszt. fnök, Budapest.

46. Liptószentmiklós, áll. fgimnázium.
47. P 1 a t s e k-féle könyvkereskedés, Temesvár.

48. S t a m p f e I H. könyvkereskedés, Pozsony.

49. Temesvár, áll. fgimnáz. ifj. könyvtár.
50. Trautsch Ede magánzó, Rákosliget.

51. Zsigmondy Dezs mérnök, Budapest,

Meghalt : 1 tag és 1 átalányos. Kilépett : 5 átalányos.

Jegyzkönyv a Növénytani Szakosztály márczins hó 12-én tartott

184. ülésérl.

1. Mágocsy-Dietz Sándor elnök szomorodott szívvel jelenti,

hogy Társulatunkra és ezzel Szakosztályunkra gyász borult; Lengyel Béla,

a kir. magy. Természettudományi Társulat elnöke, a ki a Társulatiink fejlesz-

tésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, mint annak több ízben titkára,

választmányi tagja, alelnöke és jelenleg elnöke, valamint a chémia-ásvány-

tani szakosztályának elnöke, tegnap, márczius hó 11-én 69. életévében hirtelen

elhányt. A megrendít, váratlan csapás a Növénytani Szakosztályra is gyászt

borított, miért is indítványozza, hogy ezt jegyzkönyvében juttassa kifejezési-e.

Jelenti, hogy a botanikát még egy nagy veszteség érte. Elhunyt

Ascherson Pál berlini botanikus tanár és titkos kormánytanácsos, a kit

nemcsak mint legnagyobb)aink egyikét tiszteltük, hanem a ki tevékeny részt

vett a magyar föld flórájának kutatásában is és állandóan meleg érdekl-

déssel szemmel kísérte a magyar botanika fejldését és szoros kapcsolatot

tartott fenn a magyar botanikusokkal. Indítványozza a szakosztálynak, hogy

jegyzkönyvében is adjon kifejezést mély gyászának és szinte részvétét

hozza tudomására az elhunyt családjának és a berlini botanikusoknak, név-

szerint Ascherson-Sandau Mathilde-nek és Graebner Pau 1-nak.

A szakosztály eszerint határoz.

Jelenti, hogy Szakosztályunk buzgó tagja, dr. Bezdek József
fgimnáziumi tanár megírta földkörüli tanulmányútját, melyet az 1910—11.

tanévben tett. A m „A piramisoktól a felhökarczolókhoz" czímmel, több

képpel illusztrálva megjelent. Üdvözli a szerzt, aki könyvében a pedagógiai

tanulmányok mellett botanikus voltának is több helyen kifejezést adott és

sok sikert kíván további munkálkodásához.
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2. S c h i 1 b e r s z k y K á r o l y „A növények parthenokarpiája" czíni-

mel tart eladást bemutatásokkal (megjelenik).

3. KümmerleJenö Béla „A pteridospora aystematikai jelent-

ségérl" czímmel adja el vizsgálatainak eredményeit (megjelenik).

4. Augusztin Béla „Adatok a Lavatera thuringiaca" levélana-

tómiájához" czim dolgozatát adja el (megjelenik).

5. M e n i n i E. vendég : „Pelóriás Cymhaloria muralifi virág" czimfi

dolgozatát Schveitzer József terjeszti el (megjelenik ).

6. T u z s n János „A tauri puszták flóráját" ismerteti vetített

képek kíséretében és bemutatott növényekkel (megjelenik).

7. A bemutatások során Schneider József növénykerti kertész

az egyetemi növénykert jelenlegi érdekesebb növényeit mutatja be, és pedig

a Sechium edule termését és növényét, a Vidoria regia és a Nymphaea

amazonum csiranövényeit, a Brachychilus Horsfieldi termését, a Sauromatum

pedatum, Ariopsis peltata, Milla uniflora és Primula Juliae virágzását.

Szabó Zoltán az elnök által a múlt ülésen üdvözölt „Flóra hungarica

exsiccata" czim és a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani Osztálya által

kiadott szárított növénygyjtemény els kötetét mutatja be. T u z s u n

János a Pinus Kotschyana termésének nála lev példányait mutatja be.

8. A szakosztályi ügyek során jegyz jelenti, hogy áj tagul jelent-

kezett : dr. Benk Lajos, kir. tan. megyei forvos Aranyosmaróth, dr.

Cserey Adolf freáliskola! tanár Budapest, dr. Istvánffi Gyula egyet,

tanár és a szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatója

Budapest, L i p p e r t Béla postatiszt Arad, M á c s a y Ilona polgári iskolai

tanítón Homonna.

Ezen 5 új tagon kívül új átalányosként belépett 12, de kilépett 3 tag

és 4 átalányos, töröltetett 10 tag és 7 átalányos.

A folyóiratra elfizetett : az állami polg. fiúiskola Nagykanizsán és

Baumler András Pozsonyban.

Az Intéz Bizottság részérl jelenti, hogy az ülések ezentúl Ví6 óra-

kor kezddnek, az eladások sorrendjében elny biztosíttatik azon eladók-

nak, akik nyomtatásra kész kéziratokat nyújtanak be eladáskor. Végül

jelenti, hogy a Társulat választmánya teljesítette a Szakosztály ama kérelmét,

hogy az átalányosok utáni különbözeti díj teljes összegében utaltassék ki a

szakosztálynak.

A tengerbiológiai állomás ügyének tárgyalására kiküldött bizottság

által készített felterjesztés felolvastatott, azt a szakosztály elfogadta és

megbízta az ehiökséget, hogy terjessze a Társulat választmánya elé.
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hírek.

Kitüntetés : Dr. Filarszky Nándor, a Magyar Nemzeti Múzeum

növénytani osztályának igazgatója Budapesten, udvari tanácsossá nevez-

tetett ki.

Habilitáczió ; Dr. G y ö r f f y István föreáliskolai tanár Lcsén, a

kolozsvári tudomány-egyetemen a botanika magántanárává és dr. Dob y

Géza, a magyaróvári vegykisérleti állomás fövegyésze, a budapesti tud.

egyetemen, a növényélettani kémia magántanárává habilitáltatott.

Kinevezés : Angyal Dezs kertészeti tanintézeti igazgató Buda-

pesten, kertészeti ffelügyelvé neveztetett ki. — R a d e Károly kerté-

szeti tanintézeti fökertész Budapesten, a városi kertek igazgatójává válasz-

tatott meg. — Dr. V a r g a s z k á r, az országos m. kir. kémiai intézet

górcsvezöje Budapesten, kir. fövegyésszé neveztetett ki.

Megbízás . A földmüvelésügyi miniszter dr. Szabó Zoltánt, az

állatorvosi fiskola magántanárát, nevezett fiskolán a növénytan eladási-

val bízta meg.

Meghalt : Dr. A s c h e r s o n Paul titkos tanácsos, egyet, tanár

79 éves korában Berlinben.



A szakosztály július, augusztus és szeptember kivételével mindeu
hónap második szerdáján ülést tart.

Az üléseken bemutatandó dolgozatok czime legalább 8 nappal
az ülést megelzleg, a jegyznek bejelentend.

A „Botanikai Közlemények" akadálytalan megjelenése czéljá-

ból s/iveskedjenek a szerzk kézirataikat teljesen kidolgozni és

nyelvi szempontokból is gondosan átnézni. A korrektúrákat a szerzk
végzik és igy közleményeikért felelsek. Kéziratok a fél ivek egyik

oldalára Írandók. Személynevek ketts =^=^ vonallal, a növényne-
vek és a kiemelend tételek egyszer vonallal hnzandók alá.

A „Botanikai Közlemények'' részére szíveskedjenek a szerzk
dolgozataikhoz valamely általánosan elfogadott, más nyelv szöveget

vagy kivonatot, vagy lefordítás czéljából magyar nyelv kivonatot

mellékelni.

A Botanikai Közleményekben megjelen eredeti közleményért
ivenkint 50 kor., ismertetésért 40 kor., az idegen nyelv szövegért

30—40 korona irói tiszteletdíj jár. Egy ívnél nagyobb czikk után az

egy íven túl terjed részért, valamint a 150 pld.-ban, díjmentesen

kiszolgáltatni szokott disszertácziókért és polémiás czikkért a szerzk
tiszteletdíjban nem részesülnek.

A szerzk 25 darab különlenyomatot díjtalanul kapnak. Kívá-
natra azonban többet is, a következ ár mellett

:

25 darab ivenkint, czímlappal . . 4 korona — fillér.

lui) „ „ . . .) „ „

Ugyanilyen feltételek mellett a szerzk a más nyelv kivonatból

is kaphatnak különlenyomatokat, azonban csakis a magyar szöveggel

kapcsolatban. A ktilönlenyomatok ára közvetlenül Hornyánszky Viktor

könyvnyomdájának küldend. (V., Akadémia-utcza 4. sz.)

osztályigazgatója ; szerkeszt : Moesz Gusztáv, a Magy.
Nemz. Múzeum igazgatóre; jegyz: Szabó Zoltán, egyet, magán-
tanár. Az intéz-bizottság tagjai, a tisztviselkön kívül : S c h i 1-

berszky Károly m. kir. kertészeti tanintézeti tanár, Tuzson
János egyetemi magántanár.

Az alapítói, tagsági, illetleg elfizetési díj a K. M. Természet-

tudományi Társulat pénztárának (Budapest, VIII. ker., Eszterházy-

utcza 16. szám), a szakosztályi ülésekre szóló bejelentések a szak-

osztály jegyzjéhez (Szabó Zoltán, Budapest, IX., Erkel-u. 12),

kéziratok a szerkeszthöz (Moesz Gusztáv, Budapest, V,, Akadémia-
utcza 2) küldendk.
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A szakemiperek figyelmébe!

A Szegedi Városi Múzeum herbáriuma, mely-

nek alapját a Feichtinger-féle gyjtemény alkotja,

jelenleg meghaladja a 10,000 példányt. A múzeum
igazgatósága tudatja, hogy a gyjtemény szak-

embereknek rendelkezésére áll.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 56227


