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Némely arra alkalmas területen azonban meghagyná az akácot, a nyár-

fát és a tölgyet.

m. g. Stájerország új Carex faja. Pali a E. a Zirbitzkogel

he^-yen 1950 m magasságban rátalált a Carex foetida Ali. sásra.

Enuek a meglep adatnak érdekességét emeli, hogy ezt a sást eddig

csak a Pyreneusokból és az Alpokból ismerték. A Zirbitzkogel terü-

lete különben is érdekes, mert itt terem a Waldsteinia ternata
és a Z ah Ibr u c kne r a paradoxa is. (Oest. Bot. Zeitschr. 19 13.

63. old.)

m, g. Adatok a sóskasavas mész fiziológiájához. Unger
W. ily cím dolgozatában a sóskasavas mész szerepérl több érdekes

megfigyelést közöl. Nevezetes, hogy a raphidokat tartalmazó növények

(Hyacinthiis orie talis, Oenothera bieunis, Árum maculatum) csiráiban,

a niagbói való kilépés után mintegy 12 óra múlva a sóskasavas mész
kristályai már megtalálhatók. Keletkeznek a tenyészcsúcs embryonális

sejtjeiben. Idsebb sejtekben raphidok nem keletkeznek. Unger vizs-

gálatai megér Jsitik azt a feltevést, hogy a fehérjék szénhidrátokból

képzdnek sósljasav kiválása mellett. A növényben a sóskasav és a

mész közel egyenl arányban van jelen. A sóskasav teljes mennyisége

már a fiatal növényi részekben is megvan, míg a sav lekötésére szük-

séges mész mennyisége utólagosan és fokonként gyüük össze. Az Iris

pseudacorus rhizomájában a legtöbb sóskasavas mész az idsebb, már
az elhaláshoz közel álló részben található. Ez és hasonló megfigyelések

arra vallanak, hogy a sóskasavas mész, a növénynek kiküszöbölt ter-

méke. Hajtatási kísérletek alkalmával nem tapasztalta, hogy a sóska-

savas mész oldódott volna. (Bot. Centrbl. 1913, 122, No. 14. 316. old.)

m. g. A lepkék bábjai a zöld növények módjára asszimi-
lálnak. Erre az eredményre vezettek L i n d e n M. grófnnek több

lepkebábbal és hernyóval végzett gázanalitikai kísérletei. Kiderült,

hogy a bábok nemcsak a széndioxidban gazdag levegbl, hanem a

rendes levegbl is fel tudják venni a széndioxidot, miközben oxygónt

bocsátanak szabadon. Kimutatta, hogy a gázcsere eredménye a báb

testsúlyának emelkedése és a test széntartalmának gyarapodása. Az
oxygen kiválása fleg nappal történik. A zöld növények asszimilációja

ersebb, mint a báboké, (Bot. Centrbl. 1913, 122. 14. sz. 310. old.)
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(Rovatvezet : KOmmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Balázs István dr. : A Daucus Carota L. növényfaj lassú átala-

kulása. (Die langsame Umwandlung der Daucus Carota L. Pflanzenart.) —
Természet. I. köt. 1912., 49—53. és 56. 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 öt értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)



NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM 87

Bezdek József dr. : A Piramisoktól a felhkarcolókhoz. Ütleírás.

Több képpel. (Von den Pyramiden bis zu den Wolkenkratzern. Eine Reise-

beschreibung. Mit vielen Abbildungen.) Vácz, 1913. Kiadja a Váczi Múzeum-

Egyesület. 164 old. 8".

A szerz útleírásában beszámol tanulmányútjáról. Botanikailag fleg

a peradeniyai, kakgallai és a Bronx-parki botanikus kertet illetleg múzeumot

ismerteti. Egyéb természetrajzi ismertetéseken és megfigyeléseken kívül külö-

nösen Japánnak természetrajzi viszonyait és intézményeit tárgyalja. Az

útleírás következ fbb fejezetekre oszlik : I. Piramisok körül. II. Ceylon. III. A
keletázsiai útvonalon. IV. Japán. V. A felhkarcolók körül. (Canadában és

az Egyesült-Államokban.) (Verfasser berichtet in der Reisebeschreibung aus-

führlich über seine Studienreise um die Welt. Besonders werden beschrieben

die botanischen Giirten und Museen von Peradeniya, Kakgalla und Bronx-

Park und erörtert die natnrhistorischen Verhiiltnisse und Institutionea

von Japán.)

Blattny Tibor: A vörösfeny östermhelyei a Szebeni havasok-

ban. Über einige ursprüngliche Standorte der Liirche in den Cibiner Alpen.

— Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. Iíil2., 305—308. old.

Cjabb adatok a Syringa JosikaeaJacq. fii. elterjedéséhez. Neuere

Standorte der Syringa Josikaea Jacq. fii. — Botanikai közlemények. XII.

köt. 1913., 12-14. és (3.)— (4.) old.

Borza Sándor: Biológia florilor. — Foaia Scolastica. Anul XV.

1913., pag. 114—119.

Cum sii facem studiul botanicei interesant "? — Foaia Scolastica.

Anul XV. 1913., pag. 49—53.

B u t u j á s G y. : Hazánkban term fontosabb tengerifélék magjainak

alak és alkattana, gazdasági értékükre való tekintettel. I.—IV. táblával és

8 szövegképpel. (Morphologische und anatomische Verhaltnisse der in

Ungarn kultivierten Maissorten mit Berücksichtigung ihres landwirtschaft-

lichen Wertes. Mit 4 Tafeln und 8 Texttíguren ) Kolozsvár, 1912., 8 old.

Endre y Elemér: A Geaster umbilicatus Fr. második lelhelye

Magyarországon. Der zweite Standort des Geaster umbilicatus Fr. in Ungarn.

— Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 346. old.

Hayek, Dr. August von: Ein übersehenes Quellenwerk zur

Flóra Croatica. — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 302.—304. old.

A szerz dolgozatában felsorolja azokat a horvát flórára vonatkozó

adatokat, amelyek Murmann „Beitrage zur Kenntnis der Pflanzengeo-

graphie der Steiermark mit besonderer Berücksichtigung der Glumaceen" c.

munkájában közölve vannak.

Jávor ka Sándor dr.: A havasok világából. Képekkel. (Aus dem

Lében der Hochgebirge. Mit Abbildungen.) — Üj Idk. XIX. évf. 1913.,

273-275. old.

A szerz jellemzen ismerteti és képekben bemutatja a havasok

növényvilágának fbb törpenövésü képviselit.

Istvánffi Gyula dr. : A szl peroiiosporájának lappangási

idejérl, tekintettel a védekezésre. Über die Inkubationsdauer der Plasmo-

para der Rebe mit Rücksicht auf die Bekampfung der Blattfallkrankheit. —
Botanikai Közlemények. XII. köt. 1913., 1.-7. és (1.)— (3.) old.
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Lányi Béla: Adatok Észak-Magyarország flórájához. Beitrage zur

Kenntnis der Flóra von Nordungarn. — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt.

1912 , 338 - 340. old.

Moesz Gusztáv dr. : Apró közlemények. Kleine Mitteilungen. —
Botanikai közlemények. XII. köt. 1913., 17.—19. és (6.) old.

— —
• Pantocaek József: A Fertö-tó kovanioszat viránya (Bacillariae

lacus Peisonis). Die Kieselalgea] des Neusiedler-Sees. — Botanikai közle-

mények. XII. köt. 1913., 14—16. és (5.) old. — Ismertetés.

P a á I Árpád d r. : A virágok színe és a hmérséklet. — Természet-

tudományi Közlöny. XLV. köt. 1913., 95—96. old.

Az inulin szerepe a növények anyagcseréjében. Természet-

tudományi Közlöny. XLV. köt. 1913., 286—288. old.

Polgár Sándor: Gyr megye növényföldrajza és edónyes növé-

nyeinek felsorolása. Die pflanzengeographischen Verhaltnisse des Komitates

Gyr und Aufzahlung der auf dem Gebiete dieses Komitates bisher beobach-

teten Gefasspflanzen.— Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 308—338. old.

Rapaics Raymund dr. : A dohány kormos rothadása. (Über

Russ-Faulnis des Tabaks.) — Magyar Dohányujság. XXX. évf. 1913.,

2—4. old.

A szerz a dohányleveleken erjedés közben fellépett újfajta beteg-

séget „kormos r o t h a d á s"-nak nevezi, mely betegség hazánkban az

elmúlt években támadt. Az új és veszedelmes betegség eddig nemcsak

országunkban, hanem egész Európában ismeretlen volt. A betegség okozója

a Sterigmatocystis (Aspergillus) nigra nev gomba, melyet

szerz „k r m p e n é s z"-nek nevez. Ettl megkülönböztetendö az A p i o-

sporium salicinum nev gombára vonatkozó „korompenész" elneve-

zés, melynek helyébe szerz a „k o r o m h a r m a t" nevet alkalmazza. (Die

auf Tabakblattern wahrend der Garung aufgetretene neue Krankheit nennt

Verfapser ,k o r m o s rothadás" [Russ-Faulnis], welche Krankheit

in Ungarn in vergangenen Jahren auftrat. Diese neue und gefíihrliche Krank-

heit war bisher nicht nur in Ungarn, sondern auch in ganz Európa unbe-

kannt. Der Erzeuger der Krankheit ist der Pilz Sterigmatocystis
[Aspergillus] nigra.)

S c h i 1 b e r s z k y K á r o I y d r. : A kóros hatások és az si jellem-

vonások megújulása. — Természettudományi Közlöny. XLV. köt. 1913.,

139—140. old.

Te.xtoris Izabella: Florisztikai adatok Turócz vármegyébl.

Floristische Angaben aus dem Komitate Turócz. — Botanikai Közlemények.

XII. 1913., 7- 12. és (3.) old.

Tuzson János dr. : Janchen E. : Die europaischen Gattungen der

Farn- und Blütenpflanzen. — Botanikai Közlemények XII. köt. 1913,

16—17. old. — Ismertetés.

V i s k y Jen dr. ; Botanikai kutatások a tengerparton. (Botanische

Forschungen an der Meeresküste.) 6 képpel. (Mit 6 Abbildungen.) — A Tenger.

IL évf. 1912., 449—465. old.

Zschacke, Hermann: Weitere Beitrage zur Flechtenflora Sieben-

bürgens. Ujabb adatok Erdély zuzmóflórájához. — Magyar Botanikai Lapok.

XI. köt. 1912., 296—302 old.
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Species formaeque novae : Thelidium transsilvanicuin
Zschacke (in monte Benes ad Óradna), T h. r o d n e n s e Zschacke

(in monte Isvorul rosii ad Rodnaborberek), T b. n i g r i c a n s Zschacke

(infra lacum Bullea ad Óradaa) ; Polyblastia macnlata Zschacke

(in monte Korongyis ad Rodnaborberek) ; Lecanora (Aspicilia) c a r p a-

t i c a Zschacke (in monte Korongyis ad Rodnaborberek) ; C a 1 o p 1 a c a

c a 1 c i V r a Zschacke (in monte Bucsecs).

b) Külföldi irodalom:

Petrák Franz: Der Formenkreis des Cirsium eriophorum
(L.) Scop. in Európa. Mit 35 Textabbildungen, 6 Tafeln und einer V'er-

breitungskarte. Stiittgart, 1912. E. Schweizerbart. 92 pag. 4". — Bibliotheca

Botanica. Heft 78.

Hazánkban következ fajok és formák fordulnak el : Cirsium
eriophorum (L.) Scop. ssp. v u i g a r e Naeg. in duabus varietatibus

oxyonichiniim Wallr. et platyonychinum Wallr. (Hung.

occidontalis, borealis, boreali-orientalis, centralis et Croatia), ssp. V e 1 e-

n o V s k y i (Vand.) Petr. (Bosnia centralis et australis, Hercegovina), fcsp.

dinaricum fV^and.) Petr. (Hercegovina centralis), ssp. decussatum
(Janka) Petr. (Hungária boreali-orientalis et Transsilvania), formae
m e d i a e inter C. eriophorum ssp. v u 1 g a r e et ssp. decussatum
(Hungária centralis), formae mediae inter C. eriophorum ssp.

Velenovskyi et C. ligulare (Bosnia), C. Grecescui Rouy (Hun-

gária australi-orientalis), XC. Gerhardtii Schz. Bip. [C. lanceolatum X
eriophorum] (Bosnia), X C. D e g e n i i Petr. cum icone[C. Grecescui Xfuii^ii^J

(in declivibus elatioribus vallis Csernae ad Herkulesfürdö loco Rosut dicto).

Prodán Gyula és Enculescu P. : Contributiune la Flóra

Dobrogei. — Buletinul Soeietá^ii Románé de stiinte. Vol. XXI. 1912., pag.

369—375.

Scherffel Aladár: Zwei neue, trichocystenartige Bildungen

führende Flagellaten. Mit 1 Tafel. — Archiv für Protistenkunde. XXVII. Bd.

1912., S. 94—128.

Genera nova : M o n o m a s t i x Seherff. et Pleuromastix
Scherff. Species novae : M. opisthostigma Seherff. et Pl. b a c i 1-

lifera Scherff. cum icon. (Magas Tátra).

Szcs József: Experimentelle Beitrage zu einer Theorie der

antagonistischen Jonenwirkungen. I. Mitteilung. Mit 22 Textíiguren —
Jahrbücher für Wissenschaftliche Botanik. Lll. Bd. 1912., S. 85—141.

c) Gyjtemények

:

Schedae ad Kryptogamas exsiccatas editae a Museo Palatino Vindo-

bonensi. Auctore Dre A. Zahlbruckner. Centuria XX. — Separat-Abdruck

aus dem XXVI. Bande der Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums.

Wien, 1911., S. 155—242.

A gyííjteménynek a „Schedae^-vel egyidejleg megjelent XX. cen-

turiája a következ adatokat tartalmazza Magyarország virágtalan növé-

nyeinek ismeretéhez:

Fungi : nr. 1901. Ustilago bromivora Fisch. de Waldh. (in

floribus Bromi sterilis L. ad collem Gellérthegy prope Budapest, leg.

7
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Dr. J. T u z s n), nr. 1913. Lepiota procera Sacc. (in silvaticis

Kamaraerd ad Budapest, leg. Dr. N. F i 1 a r s z k y), nr. 1914. G e a s t e r

Schmideli Vittad. (in arenosis dictis Nyír prope Kecskemét, leg. Dr.

L. Hollós), nr. 1915. Geaster Bryantii Berk. (comit. Pest : in

Robinetis prope Félegyháza, ad Szent-Kút, leg. Dr. L. Hollós), nr. 1916.

Myriostoma coliforme Corda (in Robinetis prope Kecskemét, leg.

Dr. L. Hollós), nr. 1917. Spliaerotheca tomentosa Otth. (comit.

Pozsony : ad fólia viva Euphorbiae palustris L., in silva Schurwald

prope Szt.-György, leg. J. A. B a u m 1 e r), nr. 1919. Sph. innumerella
Karst. (comit. Háromszék : in foliis emarcidis Comari palustris in

consocio speciel Stilbacearum indeterminatae, in turfosis Rétyi Nyír,

leg. Dr. G. M o e s z)., 1920. Gnomonia leptostyla Ces. et De Not.

(ad fólia pufrida Juglandis regiaeL. in horto ad Pozsony, leg. J. A..

B a u m 1 e r), nr. 1924. Coccophacidium Pini Rehm (ad ramos

Pini Stróbl L. in horto urbis Pozsony, leg. J. A. B á u m 1 e r), nr.

1927. Helotium serotinum Fr. (ad ramulos putridos Fagi silva-

t i c 1 Íj. prope Pozsony, leg. J. A. B a u m 1 e r), nr. 1933. Phyllosticta
latemarensis Kabát et Bubák (ad fólia viva Colchici pannoniéi
Gr. et Sch., in pratis ad cacumeu moutis Suskuluj supra Herkulesfürdö,

leg. Dr. J. T u z s o n), nr. 1934. Septoria Kalchbrenneri Sacc.

i ad fólia viva Euphorbiae palustris L., in silva Schurwald prope

Szí -György, leg. J. A. Baumler), nr. 1938. Passalora bacilli-

g e r a Fr. (ad foIia viva Alni gliitinosaeL. in valle Gross-Weidritz-

t*l ad Pozsony, leg. J. A. Baumler), nr. ] 940. Physoderma
Schröteri Krieger (comit. Fejér : ad scapos Heleocharidis
palustris L. prope Nadap, leg Dr. N. F i 1 a r s z k y). — Addenda : nr.

1194 b. Fusarium heterosporum Nees ab Esenb. (ad sclerotium

Ciavicipitis purpureae Tul. in spicis Festucae giganteae
Vili. in valle Gross-Weidritztal prope Pozsony, leg. J. A. B a u m 1 e r\

Algae : nr. 1943. Myrionema strangulans Grev. (Dalmatia :

Ulvae LactucaeL. insidens in mari prope Spalato, leg. J. Schiller),
ur. 1945. Ectocarpus paradoxus Mont. (Dalmatia : in mari adriatico

prope insulam Pelagosa, leg. J. Schiller), nr. 1946. Phormidium
tinctorium Kütz. (comit. Sopron: in aqua thermali in balneo prope

Lajtha-Pordány, leg. S. Stockmayer), nr. 1948. Microcoleus
Chthonoplastes Thuret (comit. Mosón : ad ripas lacus Peisonis inter

pagos Neusiedl am See et Weiden in terra salsa humida, leg. S. S t o c k-

m a y e r).

Lichenes : nr. 1951. Verrucaria praotermissa Anzi (ad

saxa arenacea ad íiumen Recsina prope Tanovica, leg. F. Bleckschmidt
et J. S c h u 1 e r), nr. 1969. Lecanora coerulea Nyl. (Croatia : ad

saxa calcarea in monte Fratar, leg. J. S c h u 1 e r).

Musci: nr. 1984. Dicranum Bergeri Blandow (ad pedem mon-

tium Tátra Magna, loco turfoso dicto Rohrwiesen ad Szepesbéla, leg. Dr.

J. Györffy), nr. 1895. D. congestum Brid. (montes Tátra Magna,

ad saxa calcarea humosa monlis Stierberg, leg Dr. J. Györffy).
A jelen „Schedae* egyúttal az els 20 centuriának tartalomjegy-

zékét is tartalmazza 1^183—242. old.)


