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SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztály 1913. évi április hó 9-én tartott 185. ülésének

jegyzökönyve.

Elnök : Mágocsy-Dietz Sándor.
Jegyz : Szabó Zoltán.
1. Istvánffi Gyula: ,Vizsgálatok a Plasmopara viti-

cola konidiumtartóinak és myceliuinának alkatáról' címmel leírja a Plas-
mopara vitícola rajzósejteínek csírázását s a behatolást a leveg-
nyílásokon keresztül, továbbá az 1—2—3 napos fiatal mycelíum fejldését

a levélben, a szálaknak az ereken való áthatolását s a konidiumtartókat

term gomolyokat. Jellemzi továbbá a konidiumtartó kezdemények fejl-

dését, ami három típus szerint megy végbe, s a rendes konidiumtartókat,

valamint a rendellenes törpe tartókat ; a konídíumok befüzdését illeten

megállapítja, hogy a fejldés három szakaszban megy végbe, s hogy a

konídiumok a magoszlás, továbbá a plasmaátrendezödés után válnak csirázó-

képesekké, érettekké.

A konídiumok életképességére vonatkozó adatok felsorolása (három-

szor töményebb rézsó-oldatot is elbírnak, semmint Míllardet után tudtuk)

és a sejttani részletek tárgyalása fejezte be az eladást.

Mágocsy-Dietz Sándor kérdést intéz az eladóhoz, vájjon

megvan-e állapítva, hogy a szllevél felszínén is elfordulnak leveg-
nyílások és ezen át történhetik-e fertzés, továbbá a védekezésben fontos-

sággal bír-e, hogy a permetezésre használt oldat a levél színét vagy
fonákát éri ?

Istvánffi Gyula megállapította, hogy a levél színén is, habár
sokkal korlátoltabb mértékben és fképen az erek mentén és a levél élén,

a fogakon elfordulnak eltér alaká levegnyílások, amelyeken át fertzés
történhetik. Egyébiránt úgy a fertz spórák, mint az oldat a levél színérl

átjut különösen csapadékkal a levél fonákára is.

2. Salacz László: „A penészek viselkedése arzénes oldatokban"

cím eladása megjelenik.

3. Blattny Tibor: „Adatok az ezüsthárs északi határának meg-
állapításához * c. dolgozatát elterjeszti Moesz Gusztáv. (Megjelenik.)

Mágocsy-Dietz Sándor igen fontosnak tartja az ezüsthárs

elterjedésének pontos megállapítását és felveti a kérdést, vájjon nincs-e össze-

függés az ezüsthárs elterjedésének eme északkeleti és északi adatai és az

Alföld klímája között, mert ez a határ a xerophjiia határt érinti.

Sávolj' Ferenc figyelmeztet, hogy a jelzett határvonal nagyjából
egybeesik a 650 isocheta vonallal.

Tuzson János az ezüsthárs elterjedésbeli sajátosságának megíté-

lésében fontosnak tartja azt a körülményt, hogy magról kelt csemetéket
a természetben pl. a deliblati pusztán még nem sikerült találnia. A gellért-

hegyi kertjében lév három nagy fa minden évben bven virágzik és magot
is terem, de éveken át csakis két csemete kelt ki magától a fák alatt.

A fleg sarjadzás által való szaporodás minden esetre nagyban korlátozza

azt, hogy ez a fafaj a kultúra által szoríttatva más területeket hódítson meg
a maga számára.

Thaísz Lajos szintén megersíti e fa vegetatív szaporodását és

azt, hogy a kultúra akadályozza meg ennek a fokozottabb elterjedését.

Az északi határ egybeesik a szljével, de a szlömivelésen kívül a kultúra

is csökkenti az ezüsthárs elfordulását és régi elterjedését.

4. Gáyer Gyula: „Viola Szílyana Borb." cím dolgozatát

elterjeszti Moesz Gusztáv. (L. 80. old.)

Tuzson János abból az alkalomból szólal föl, hogy ez az els
eset, amidn a kezelése alatt lév Borba s-herbárium eredeti példányai



92 SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK

valamely nehezen megoldható kérdés tisztázását lehetvé teszik. Vajha a

Borba s-herbárium kincsei mennél gyakrabban szolgáltatnának támasztó

pontokat a hazai flóra vitás alakjainak helyes megoldásához. Felszólaló

mindig készséggel fogja az ez irányú törekvéseket elmozdítani s a herbá-

riumot a tudomány számára hozzáférhetvé tenni.

5. Tuzson János „Vorbascum banaticum a délorosz

pusztákon" címmel új megfigyeléseirl számol be. (Megjelenik).

6. Sztankovics Rezs ismerteti G. M y 1 i u s „Das Polyderm"
cím mtivét. (L. 83. old.)

7. Moesz Gusztáv „Florisztikai közlések" címén bemutatja a

Crocus varié gat US Hoppé &Hornsch. ama példányait, melyeket G r e i-

n ic h F. káplán Sükösdön gyjtött. Bemutatja a Battarrea phalloides
(Dicks.) Pers. gombát, melyet szintén G r e i n i c h F. talált Sükösdön és

a Cordyceps clavulata gombát, melyet Mágocsy-Dietz Sán-
dor Endréden, Somogy megyében gyjtött. Az akácfa paizstetvén élsködik.

Bemutatja a Jasminum nudiflorum Lindl. virágos ágát, mely növény
Ambrózy István br. malonyai parkjában januárius 2-án, a gyjtés ide-

jében kinn a szabadban virágzott. Végül bemutatja Silva Tarouca
E. gróf „Uiisere Freilandlaubgehölze" cím mvét.

8. A szakosztályi ügyek során a jegyz elterjeszti a választ-

mány átiratát, melyben az 1913. évi költségelirányzat foglaltatik és amely-

nek tanúsága szerint a szakosztály az átalányosok után járó különbözeti

összeget is megkapta.

Üj tagul jelentkezett : Sávoly Ferenc dr. a meteorológiai intézet

adjunktusa Budapesten. Üj átalányos : Czeller Tibor bölcsészethallgató

Budapesten. Az állami polg. fiúiskola Pozsonyban, az áll. felsbb leányiskola

Meztúron, Vajh József m. k. vasgyári fmérnök Vajdahunyadón.

Indítványozza a szakosztálynak, hogy mivel Tuzson János orosz

országi tanulmányútjáról szóló eladások terjedelmüknél és a bemutatott

növények megtekinthetségénél fogva nem illeszthetk bele a rendes szak-

osztályi ülések keretébe, tzzük ki ezeket külön ülés programmjába. így
április hó 23-án, szerdán kellene e célra külön ülést tartani. A szakosztály

e szeriut határoz.

A szakosztályi kirándulásra vonatkozólag javasolja, hogy május hó

végén, úrnapja körül rendezzünk társas kirándulást a szeged-horgosi homokra
és szikes területekre.

Többek hozzászólása után a szakosztály elhatározza, hogy a kirán-

duláson résztvevk jelentkezzenek a jegyznél a kirándulás helyének meg-
jelölésével, mert esetleg a Klek vagy a Mátra meglátogatása is tervbe

vehet.

HÍREK.

Dr. Páter Béla gazdasági akadémiai igazgatói címmel és jelleg-

gel fölruházott gazdasági akadémiai rendes tanár kolozsvári gazdasági

akadémiai igazgatóvá neveztetett ki.

A budapesti kir. m. tud. egyetem bölcsészeti kara D r. Szabó
Zoltán magántanárt a növénytani tanszékhez adjunktussá választotta

meg. A választást a vallás- és közoktatásügyi miniszter megersítette.

Dr. Gombocz Endre felsbb leányiskolái tanár „A magyar

botanikai terminológia és nomenklatúra története" c. pályamunkájával meg-

nyerte a Magy. Tud. Akadémia „Vigyázó-díj "-át.


