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BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

XII. KÖTET. 1Q13.IX/25. 4. FÜZET.

F u c s k ó M. Néhány kétszik növény szíklevelének

regeneráló sarjadzása.

(III—IV táblával.)

A sziklevelekbeii összegyúlt tápláló anyagok a csírázás ide-

jén a szíklevélbl a csiranövénybe vándorolnak át. A vándorlás
útjának megszakítása folytán a csiranövény elsatnyul és a táp-

lálék hiánya miatt rövidesen elpusztul (Van Tieghem, 7. 210.).

A sziklevelek azonban kedvez körülmények közt még hosszú
ideig életben tarthatók, mert a bennük maradt anyagok átala-

kulása és oldódása tovább tart és ilyen módon a sejtjeikben

csírázáskor megélénkült anyagcsere hiányt nem szenvedhet. St
ez egyre fokozódó oldódás rövid id alatt a táplálék túlhalmo-

zódására vezet, ami a szíkleveleknek normális viszonyok közt

többé már nem osztódó sejtjeit is új osztódásra indíthatja, vagy
a folyamatban lev sejtosztódásokat fokozottabb akcióra serkenti.

Ily módon elször is bizonyos szövetek a rendesnél nagyobb
mértékben fejldnek ki és másodsorban az abnormis sejtosztódás

egészen új képletek fejldésére vezethet.

Az új képletek keletkezése és a tápláló anyagok mennyi-
sége közötti szoros kapcsolat már régóta ismeretes és különösen
Goebel (1. 217.) utal rá különös nyomatékkal. Ennek az elvnek

az alapján könny már eleve eldönteni, hogy az új képletek

csak az olyan szíkleveleken keletkeznek gyorsan és gazdagon,

amelyekben van elég tartalék tápláló anyag, de még ezeken is

csak akkor, ha a csírázás kezd stádiumán választattak le az

embrióról, mert a végs stádium idejére kiürül bellük a képz
anyag. A teljesen kiürült szíklevelek új képletek fejlesztésére

teljesen képtelenek és az embrióról való leválasztás után hama-
rosan el is pusztulnak.

Az új képletek sarjadzása vagy a szíklevelek eltávolítása-

kor ejtett seb felületén képzdött kalluszból indul ki, vagy pedig

a kallusztól távolabb es pontokból ered. Á sarjadzás révén a

szikiével bizonyos esetekben képes regenerálni az egész növényt,

vagy amint általánosságban tapasztaljuk, a növénynek csak a

gyökérrészét.

A regenerációnak utóbbi esetét Goebel (1. 179.) „tökélet-

len" regenerációnak nevezi, amely jelenség nemcsak a szíkleve-

lekre jellemz, hanem nagyon elterjedt és jól ismert sajátsága
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a lombleveleknek is (Lindemuth, 4.). Talán helyesebb, hogyha

mi hiányos regenerációnak nevezzük, míg a gyökér és a szár

együttes sarjadzásának jelenségét teljes regenerációnak nevez-

hetjük.

Teljes regenerálásra a levelek csak ritkább esetekben képe-

sek, mert a rügysarjadzás alapját tev láthatatlanul lappangó

„alvó" rügyek és a rügyeket kisér immanens merisztéma a

növény szárára lokalizálódik. Korrelativ hatásokra ezekbl indul

meg legkönnyebben és leggyorsabban a regenerációs sarjadzás.

Alvó rügyeket a levélen csak elvétve ismerünk {Bryophyllum

crenatum, Goebel 1. 142, fig. 59.) és ennek következtében a

levélen a rügy sarjadzásának csak azt a ritkábban elforduló

módját észlelhetjük, amelyet a szó igazi értelmében vett „adven-

tiv" sarjadzásnak nevezünk. Annak a megoldása, vájjon erre az

adventiv sarjadzásra a kallusz vagy pedig a levélnek valami más

része hajlandó-e, nem tartozik e dolgozat keretébe.

A gyökér sarjadzására való nagyobb hajlandóság a leve-

leknek nem kizárólagos sajátsága. Megtaláljuk ezt a növény

szárán is. Ott is a legtöbb esetben csak bizonyos, morfológiai-

lag adott kisebb területekre szorítkozik az igazi adventiv hajtá-

sok képzése.

A gyökérnek adventiv módon való fejldése tehát általáno-

sabb jelenség, mint az adventiv rügyképzdés.
A sziklevelek regeneratív sarjadzását az eddigi vizsgálatok

nem merítik ki teljesen. Mindössze annyit tudunk csak, hogy

az eddig vizsgált esetekben az embrióról leválasztott szíklevelek

nedvesség hatására meggyökeresednek és Van Tieghem (7. 208.)

tanulmánya alapján egyedül a Helianthus annuus sziklevelei

képesek egyúttal a növény szárát is regenerálni.

Vizsgálataimat az eddig ismertetett példák közül a Heli-

anthus annuus, Cucurhita pepo, Vicia faha, Pisum sativum,

Fhaseolus vulgáris, a Lens esculenta, Castanea sativa és az Aes-

culus hippocastanum növényfajokra terjesztettem ki.

A kísérletek pontos keresztülvitelére gyakran a csírázás

elrehaladottabb stádiumában kellett leválasztanom a szíkleve-

leket az embrióról és ez okból célszernek látszik, hogy a

felsorolt példák csírázásáról tájékoztatóul egyetmást elmondjak.

Csírázás tekintetében két általános típusba sorolhatjuk a

fentebb említett növényfajokat. Egyik típus szerint a csírázás

folyamán a szik alatti szár megnyúlik és e közben a szíklevelek

magasra kiemelkednek a talajból. A szíklevelek nyeletlenek,

vagy a lemezük többé-kevésbbé nyélrefutó és a pluraulát még

jó ideig összecsukottan, eltakarják. A szíkfeletti szár növekedése

lassan indul meg, körülbelül akkor, amikor a szikalatti szár már

befejezte növekedését. Ebbe a típusba tartozik a Helianthus, a

Cucurhita és a Phaseolus vulgáris.

A második típusban a szikalatti szár nagyon rövid marad,

mondhatnám nem is növekszik sokkal nagyobbra, mint amekkora
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a magban volt és ennek következtében a sziklevelek a talajban

maradnak. A plumnla növekedése már a csírázás kezd stádi-

umán kezddik és ilyen módon a szíkfeletti szár rövid id alatt

annyira megnyúlik, hogy a talajból is eltör. Az utóbbi jelenség
úgylátszik korrelációs folyamat, amely a szikalatti szár elmaradt
növekedését kompenzálja. A szikfeletti szár csúcsát a szíklevelek

nyele emeli ki a sziklevelek lemezei közül oly módon, hogy a
sziklevélnyél alapja gyors növekedésnek indul. A növekedés
bazifugális irányban halad tovább és mire az embrió nagyságá-
hoz mérten jelentékeny hosszúságra tesz szert, a szíkfeletti szár

csúcsa kiszabadul és felfelé nyúlva a felszínre jut. Ebbe a típusba

tartozik a Vicia faha, Pisum sativiim, Lens esculenta, Castanea
satíva és az Aesculus hippocastaniwi.

A sziklevelek hónaljában némelykor már a csírázás korai

szakán rügyek láthatók, amelyek normális körülmények közt ki

sem hajtanak, legfeljebb akkor, ha a szíkfeletti szárat eltávo-

lítjuk, vagy a csúcsát megsemmisítjük (Van Tieghem 7. 210.).

A hónalji hajtások gyorsan megersödnek és a szíkfeletti szárat

képesek pótolni.

A hónalji rügyek különösen fejlettek a második típusban

felsorolt példákon és a hajtássá való növekedésük is nagyon gyors.

Az els típusban a hónalji rügyek csírázáskfjr nagyon fejletlenek,

úgy, hogy nem is láthatók, st még késbben is csak a szík-

feletti szár eltávolítása után jó hosszú id multán növekednek
meg annyira, hogy szabad szemmel észrevehetk.

Különös hajlandóságot mutat a hónalji hajtások fejleszté-

sére a csírázó borsó, amely az els hónalji hajtások eltávolítása

után újabbakat is fejleszt. A borsónak ez a sajátsága a követ-

kez módon vizsgálható tisztán :

A fürészporban csíráztatott borsószemeket, mikor a radikula

körülbelül 2—3 cm hosszúságú, organtinnal lekötött üvegedénybe
rakjuk oly módon, hogy a radikula az edényben lév vízbe

merüljön. Egy-két nap multán, mikorra a szíkfeletti szár eléggé

fejlett, éles ollóval vagy éles késsel a szíkfeletti szárat eltávo-

lítjuk. Erre aztán az els hónalji rügy gyors növekedésnek indul

és 2—3 nap alatt 4—5 mm hosszú hajtássá lesz, amelynek a

tövében a kifelé es oldalon ott látható már az új rügy. A pótló

rügy szintén növekedésre indítható, ha az eltte álló hajtást

eltávolítjuk és ha ily módon tovább ismételjük az eljárást, min-

den új hajtás tövében újabb pótló rügy jelenik meg. A pótló

rügyek jelentkezése eleintén mindig a küls oldalon látható, de

késbb már tetszés szerinti oldalak fell is. Végeredményben
egyszerre 2—3 oldalról is keletkeznek pótló rügyek, aminek
következtében az új hajtásoknak egész sorozata fejleszthet egy-

másután és csonkjaik a levélnyél tövében kiemelked daganaton

foglalnak helyet (IV. tábla, 28—29. kép).

A Vicia fába és a Lens esculenta hasonlóan viselkedik,

mint a borsó, csak ezeken a folyamat jóval lassúbb.

13*
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Az egyre szaporodó hónalji hajtások lassanként bizonyos

mértékig áttolódnak a szíklevélnyél alapjára. Már maga az els
hónalji rügy is, különösen a borsón és a lóbabon, sok esetben

a levélnyél alapjára helyezkedett el, vagy legalább is azzal szo-

rosan érintkezik, ügy, hogy ennek következtében a hónalji rügye-

ket a leválasztott szíklevelekhez könnyen hozzávághatjuk. Kes-

kenyhegy éles skalpellum nagyon alkalmas erre a célra. Ha a
hónalji rüggyel együtt levágott szíkleveleket nedves fürészporba

rakjuk, ugyanúgy kihajtanak a hónalji rügyek mint akkor, ami-

dn csak a szíkfeletti szárat távolítottuk el. És ha most e

hajtások meg is gyökeredzenek, minden sziklevélen egy-egy új

növényke fejldik.

A szíkleveleket úgy is eltávolíthatjuk még az embrióról,

hogy a levélnyelet közvetlenül a rügy felett vágjuk keresztül,

azután pedig valamivel feljebb és végül közvetlenül a levéllemez

alapján. St magából a lemezbl vett kisebb-nagyobb darabokkal
is kísérletet tehetünk.

Ha most az összes leírt módozatok szerint eltávolított szík-

leveleket hajtatásra nedves fürészporba rakjuk, tapasztalni fog-

juk, hogy a növény teljes regenerációja a legtöbb esetben nem
következik be.

Sajnos, hogy az említett összes növényfajokon nem hajt-

hattuk végre a szíklevelek amputálásának felsorolt valamennyi
módját, mert a sziklevelek alakjában és szerkezetében, továbbá
a hónalji rügy fejlettségében és elhelyezésében nagy eltérések

vannak.

A szíklevelek regeneráló sarjadzásának tanulmányozásában
az elmondottak alapján különös gondot kell fordítanunk a szik-

levél amputálásának helyére. E követelményeknek pedig csak

úgy tehetünk eleget, ha bevárjuk míg a szikiével nyele kell
hosszúságúra növekedett. Azokról a példákról pedig, amelyek az

elmondott amputálási módok végrehajtására nem alkalmasak,

a csírázásnak egészen korai stádiumán szedjük meg a kísérleti

anyagot.

A kísérletek végrehajtása nagyon egyszer. Az embrióról

leválasztott szíkleveleket a vízvezetéki csap vízsugarával jól

lemossuk. Az oly szikleveleket, amelyek csírázás után is benn-
maradnak a maghéjban és ki sem emelkednek a talajból, leg-

célszerbb, ha a hajtatás idején is a maghéjban hagyjuk. A haj-

tató talaj megválasztása sem egészen mellékes. Legjobbnak talál-

tam a bükkfa íinomszemre átrostált fürészporát.

Miután a sötétben és a napfényben végzett tájékoztató kísér-

letek eredményei a vizsgálat lényegét érint érezhet különbsé-
geket nem mutattak, a rendszeres vizsgálatokra szánt anyagot
teljesen egyformán a következ módon kezeltem:

A jól lemosott szikleveleket fele magasságig nedves fürész-

porral megtöltött agyagtálcákba vetettem el és takaróul még
kétujjnyi rétegben ugyancsak nedves fürészport hintettem rájuk.
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Az állandó nedvesség biztosítására a tálcákat üvegharanggal

borítottam le. A nappali hmérsék 22—25 C° volt. Az éjjeli

hmérséket nem volt módomban ugyanilyen magasra emelnem.

A párolgás okozta vízveszteséget idnként 30 C° hmérsékü víz-

zel való öntözéssel pótoltam.

A kedvez magas hmérsék rendkívül gyorsítóan hatott a

szíklevelek sarjadzására és ily módon aránylag rövid id alatt

számos kísérletet végezhettem, melyeknek eredményét a vizsgált

növényfajok nevei alatt a következkben közlöm.

1. Pisum sativum.

A borsó gyors sarjadzó képességénél fogva legalkalmasabb

a regeneráció tanulmányozására. Azonkívül a szikiével szerke-

zete is nagyon megfelel a célnak, mert a nyele 2—3 mm hosszú

és hónaljában már a csírázás kezdetén fejlett rügyek láthatók.

E rügyek a legtöbb példányon nagyon kevéssé a levélnyél

alapjára tolódtak, vagy legalább is ahhoz nagyon szorosan oda-

csatolódnak.

A sziklevelek egész életük ideje alatt a talajban maradnak.
Á következ öt kísérletben használt összes szíkleveleket a

csírázásnak abban a stádiumában választottam le az embrióról,

amikor a szíkfeletti szár hossza pontosan 1 cm volt.

I. kísérlet.

A szíkleveleket a hónalji rügy alatt vágtam le, de mint-

hogy e rügyek csak a levélnyél alapján helyezkednek el, a met-

szés következtében a rügvekkel együtt a csiranövénv szárából

is jut egy kis darab a szikiével nyelére, amely kis szárrész a

két nyelet alapján összetartja. A sziklevelek már ilyen állapot-

ban is elvethetök, de elvethetk úgyis, hogy elbb egy hosszanti

bevágással az összekapcsoló kis szárrészt átvágjuk. Hogy a két

módozat közül melyiket választjuk, a kísérlet eredményére telje-

sen közömbös.
A kísérlet kedvez körülmények közt elég gyorsan folyik

le. A hónalji rügy 6—7 nap alatt gyakran 1 cm hosszú haj-

tássá növekedik. A metszési felületen ugvanerre az idre kallusz

képzdik. A gyökerek csak késbben jelennek meg és pedig

vagy a hajtás bázisából, vagy pedig a hajtás indukciójára a

kalluszból indulnak ki. Gyakran megesik, hogy a hajtás bázisá-

ból, vagy az utóbbinak indukciójára a kalluszból csak egy-egy

gyökér ered, amelyek vastagságukkal és növekedésük irányával

hasonlítanak a csiranövény radikulájához és ilyen módon a rege-

nerált növény egész habitusa olyan, mint a fiatal csiranövényé.

(IV. tábla, 25. kép).

Az említett gyökereken kívül a szikiével nyelének több-

nyire a küls oldalán, a levéllemez alapja közelében is gyakran
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néhán.y gyökér tör el, de ezek a gyökerek némelykor nem lesz-

nek állandó szerveivé a növénynek. A növekedésük lassú és

megesik, hogy rövid id multán mint teljesen funkció nélküli

szervek, elhalnak. Keletkezésük tehát a hónalji rügy regeneratív

hatásától teljesen független.

Az utóbbi megfigyelés fontosságát az alábbi tárgyalás folya-

mán behatóbban fogom még méltatni, arra azonban már most
kell utalnom, hogy a sarjadzás két regeneratív centrum körül

megy végbe.

Egyik centrum a hónalji rügy, és a másik a levéllemez

alapja és a levélnyél közötti átmenet helye. Az elbbi az egész

növényt regenerálhatja, az utóbbi pedig csak gyökerek sarjad-

zására képes. A két centrum között azonban van mégis valami

vonatkozás, mert az utóbbi különösen akkor lép akcióba, ha
az elbbi valami ok miatt késn kezd sarjadzani. Ha pedig a

hónalji hajtás korán kihajt, a levéllemez alapján csak késn,
vagy egyáltalán be sem következik a gyökér fejldése.

II. kísérlet.

A sziklevelek nyelét közvetlenül a hónalji rügy felett vág-

tam el. Az amputálást megelz napon a szikfeletti szár hegyét
eltávolítottam, hogy a hónalji rügyek ersen megduzzadjanak és

e réven a metszés helyét pontosan megállapíthassam.

A bevezetésben a hónalji rügy sorozatos pótlásáról szólva

megemlékeztem a pótlást végz hónalji merisztémáról is, amely bizo-

nyos mértékig a sziklevélnyél alapjára is átterjed. A sziklevelek

jelen amputálási módja mellett ezen merisztémának minimális része

rákerül a nyél alapjára és eredeti rügypótlóképességét továbbra

is megtartva, kedvez körülmények közt regenerálni fogja a

csirauövénynek szíkfeletti szárát. De ez a regenerálási folyamat

jóval lassúbb és nem is olyan bizonyossággal következik be,

mint az I. kísérletben, amikor még az egész hónalji rügy rajta

maradt a levélnyélen. De végeredményben mégis csak megjelenik

a regenerált hajtás, st némelykor nem is egy, hanem kett és

rendesen a tövében már látható is a pótló rügy.

A rügyek regenerációjához szükséges id alatt a szikiével

nyele a levéllemez bázisa közelében gyökereket hajt (IV. tábla,

26—27. kép), amelyek azonban, ugyanúgy mint az I. kísérlet-

ben rövidek maradnak és ha nem csatlakoznak az új növény

szervezeti egységéhez, hamar el is pusztulnak. Amig ezeknek a

növekedése tart, az új rügy indukálására a sebfelületen alakult

kalluszból is képzdhetnek gyökerek, vagy ha ez be nem követ-

kezik a sarjadzó hajtás alapjából indul ki egy, esetleg két gyö-

kér is, amelyekbl az új növény állandó gyökérzete fog kiala-

kulni. (IV. tábla, 26—27. kép)."

A teljes regeneráció a szíkleveleknek csak mintegy 50—60

7o-án következik be, a többin csupán csak gyökerek képzdnek.
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Az oka e meglehets kis számnak nem lehet más, minthogy a

rügyképzü merisztéma a sebzés következtében elpusztul. Való-

színnek tartom ezt a feltevést, már csak azért is, mert kis

tömegénél fogva a merisztéma egész terjedelmében ki lehet téve

a sebzés káros befolyásának.

III. kísérlet.

A szikleveleket a hónalji rügy felett V2— 1 nim távolság-

ban választottam le.

A metszés felületén kallusz alig képzdik. Elmarad továbbá

a rügy sarjadzása is. A regeneráció pusztán a gyökerek gazdag
fejldésében nyilvánul, amelyek a hajtatásnak körülbelül már a

10—12-ik napján megjelennek. Jellemz még a gyökerekre,

hogy nem a levélnyél metszési felületén, hanem e felett a levél-

nyél küls vagy bels oldalán erednek, közel a levéllemez alap-

jához, ott ahol a lemezbl kifutó erek hirtelen összeszorulnak.

Elöbujásuk alkalmával a levélnyélen hosszanti hasítékalakú repe-

déseket támasztanak. (III. tábla, 5. kép).

A hajtatás 5—6-ik hetéig a gyökerek ersen megnöve-

kedve gazdagon elágaznak, de élesen elkülönült fogyökér csak a

legritkább esetben alakul ki. Hosszúságuk 10—15 cm között

ingadozik.

A gyökér képzésének centruma a jelen kísérletben teljes

aktivitásban áll elttünk, mig az I. és II. kísérletben a küls
regenerációs centrum hatása alatt csak nagyon alárendelt sze-

rephez jutott.

A jelen kísérletet mintegy 2000 drb sziklevéllel hajtottam

keresztül és mégsem fordult el egy eset sem, amelyen a növé-

nyek teljes regenerációját láthattam volna. Minden esetben csak

gyökerek regenerációját láttam, amit Vöchting (8. I. 163.) a bor-

són szintén megfigyelt, aki a szár regeneratív sarjadzásának

elmaradását a borsó szíklevelének évszakonként változó hajlan-

dóságára vezeti vissza, holott ez a sajátság, amint már eddig is

tapasztalhattuk, pusztán attól függ, hogy a sziklevelet a nyélnek

mely régiójában amputáltuk.

IV. kísérlet.

A szíkleveleket a levélnyél és a levéllemez határán vágtam

le. A seb felületén a kallusz csak gyengén fejldik, de elég

gyorsan. A gyökerek itt sem a kalluszból, hanem a kallusz

mögött a levéllemez alapi részén és pedig többnyire a küls
oldalán erednek. Egyesek a sebfelületre merleges irányban

törnek el és ezek a már kész kalluszt átszakítják (III. tábla,

6. kép).

A gyökerek fejldése a kísérlet 10— 12-ik napján már lát-

ható, ügy mint a III. kísérletben és a további növekedésükben

sem találunk az ottaniaktól eltér jelenségeket.
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Rügyek, amelyek a növény szárát regenerálhatnák a kísér-

letekben elhasznált 2000 drb sziklevél közül egyetlenegy példá-

nyon sem képzdtek.

V. ki sériet.

A sziklevelek lemezét középtájon keresztben kettévágtam.

A metszés síkja a lemez küls lapja közelében szétterült vékony

edénynyalábokra merleges. A kísérletekre a szikleveleknek

morfológiailag vett csúcsai felét használtam, A nagy metszési

felületet 8—10 nap alatt sebpara hegeszti be, melynek a felü-

letén a kísérlet 14—15-ik napján apró kúpszer kiemelkedések

támadnak. E kiemelked kúpocskák a levéllemez morfológiailag

vett alsó lapja közelében az edénynyalábok végei felett koszorú-

alakban helyezkednek el (Ili. tábla, 1—2. kép). E dudorokból

fejldnek ki majd a gyökerek (ÍII. tábla, 3—4. kép)^ de a kísér-

letnek körülbelül csak a 4-ik hetében. Rügyek fejldése a jelen

kísérletben sem észlelhet.

A borsóval végzett kísérletek eredményei.

A borsó szíklevelének regenerációs sarjadzása két regene-

rációs középpont köré tereldik, amelyek a levélnyél két végére

helyezkedtek el. Mind a kettt az a sajátsága teszi felismer-

hetvé, hogy sarjadzóképessége sokszorosan felülmúlja a szik-

levélnek bármely más részéét. Egyik regenerációs középpont a

hónalji rügy az t környez immanens merisztémával együtt,

amely akár a maga teljes egészével (I, kísérlet), akár csak

kisebb részletével (II. kísérlet) képes az egész növényt regene-

rálni, A másik regenerációs középpont pedig a szikiével nyelének

és lemezének a határán van, amely csupán a gyökerek sarjad-

zására képes, de ebben a képességében felülmúlja a levélnek

bármely részét. Aktivitása azonban csak akkor jelenik meg teljes

egészében, ha az elbbi, vagyis a rügyképz középpont nincs ott

a szíklevélnyél másik végén (III., IV. kísérlet). Ellenkez esetben

sarjadzó energiáját a rügyképz centrum vagy teljesen elnyomja,

vagy legalább is annyira megakasztja, hogy akciójának csak

nagyon kis részét fejtheti ki (I—II. kísérlet) (IV. tábla, 26—27, kép).

Ezek után a szikiével regenerációs sarjadzó képességének
elbírálása attól függ, hogy a tárgyalt sarjadzó centrumokat a

szíklevélhez tartozóknak számítjuk-e?

A gyökérsarjadzás centrumának hovatartozása nem lehet

vitás, mert a szikiével nyele és lemeze közötti átmenet táját

foglalja le. Annál kétesebb a rügysarjadzás centrumának hova-

tartozása, mert bár kétséget nem szenvedhet annak az elismerése,

hogy a hónalji rügy a sziklevélnek nem része és mégis könnyen
vitára szolgáltathatna alkalmat annak az eldöntése, hogy a rügy

tájékán lév regenerációs merisztéma a rüggyel együtt egész

terjedelmében a szárhoz szimítandó-e, vagy kifelé es része már
a szikiével nyeléhez tartozik ?
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A kérdést nézetem szerint úgy lehet eldönteni, hogy a

hónalji rügyet és a vele kapcsolatos regeneráló meriszténiát egész

terjedelmében a csiranövény szárához tartozónak tekintjük és

ezzel kapcsolatosan azt hiszem, hogy a szikiével regeneráló

sarjadzásának minségét is a maga igazi valóságában láthatjuk.

Valóban a sziklevélhez tartozó regenerációs centrum csak az,

amely egész terjedelmében és perifériájával együtt a sziklevélnek

a tulajdona és amelyet fentebb gyökérképzó centrumnak nevez-

tünk el. Ez pedig nem képes másra, mint gyökerek fejlesztésére,

tekintet nélkül az év különböz szakaira (Vöchting, 8. L, 163.),

vagyis a szikiével regenerációs sarjadzása tisztán a gyökér
reprodukálásában merül ki.

Goebel (1. 180.), aki a regenerációs jelenségek okainak
kutatásával nagyon sokat foglalkozott, a lomblevelek hiányos

regenerációját illetleg azon a véleményen van, hogy az adventiv

rügyek képzésére szükséges anyagok nincsenek meg a levélben,

amikor a levél csak gyökerek fejlesztésére képes. A szíkleveleken

szerzett tapasztalatok nem igazolják ezt a felfogást.

A való tényállás az, hogy az adventiv rügyek képzdése
minden esetben a növényi test szöveteinek különös rátermett-

ségétl függ. Ha nincs meg a készség, ez a rátermettség a

növény valamely részében, ott az adventiv rügyek fejldését

hiába várjuk, még akkor is, ha olyan bségesen vannak benne
összetömörítve a táplálóanyagok, mint akár a borsó szíkleve-

lében. A borsó szíklevele a táplálóanyagoknak ugyanazon mennyi-

sége és egyenl minsége mellett egyszer csupán csak gyökerek
fejlesztésére képes (III., IV., V. kísérlet) és máskor fejleszt már
adventiv rügyeket is (I—II. kísérlet), de az utóbbi esetekben a

levélnyél alapjára morfológiailag oda nem tartozó külön rügy-

képz merisztéma került rá.

Az adventiv rügyek fejldése még a lombleveleken is vonat-

kozásban van a hónalji rüggyel. A Begonia és a vele egyformán
viselked más növények levelein az adventiv rügyek sarjadzása

a levél színére lokalizálódik (Jóst, 2. 398.) és pedig vagy az

egész lemezre kiterjedve, vagy csak a levélnyél alapjára szorítva.

2. Vicia fába.

A lóbab csírázása mindenben megegyezik a borsóéval és

a szíklevelek szerkezete is teljesen egyforma, de hónalji rügyei

nagyobbak, minthogy a lóbab már termetre is jóval nagyobb a

borsónál.

A hónalji rügy sarjadzásáról újat nem mondhatok, mert a

borsón ismertetett sarjadzási folyamattal teljesen megegyezik.

Azonban a folyamat itt jóval lassúbb.

A kísérletek során mutatkozó legfbb különbség a seb

felületén képzdött kalluszra vonatkozik. A borsón a kallusz
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rendszerint jelentéktelen terjedelemben fejldött ; a lóbabon
ellenben mindig hatalmas daganattá n meg (Küster 3. 163.).

A kísérletekre használt szikleveleket a esiranövénynek azon
a fejlettségi fokán választottam le, mikor a szikfeletti szár 1 cm
hosszú volt. A kísérleteket ugyanabban az 5 sorozatban haj-

tottam végre, mint a borsón.

I. kísérlet.

A hónalji rügyet teljes egészében a szíklevélnyél alapjához

vágtam. A rügy sarjadzása korán megindul és a hajtás 1 cm
hosszú is lehet, amikor a gyökereknek még semmi nyoma (IV.

tábla, 23. kép).

II. k í s é r 1 e t.

A szikiével nyelét közvetlenül a hónalji rügy felett vág-tam

le. A hajtatás folyamán a seb felületén hatalmas kallusz fejldik,

melynek a felületébl gyökerek indulnak ki. E gyökereknek egy

része a sarjhajtás indukciójára fejldik és ugyanígy a sarjhajtás

alapjából ered gyökerek is. A gyökerek azonban a sarjhajtástól

egészen függetlenül is erednek és pedig részben már a kalluszból,

de fképen a kallusz mögötti részbl, a levélnyél bels oldalán.

A sarjhajtás nem sokkal elzi meg a gyökerek fejldését,

st az is megesik, hogy a gyökerek sarjadzása következik be
hamarabb.

A III., IV. és V. kísérlet

eredményeirl különös mondanivalóm nincsen, mert az ered-

mények majdnem teljesen azonosak a borsón találtakkal. A f-
különbség abban van, hogy a kallusz bujábban n (III. tábla,

9. kép) és a gyökerek jobbára a kallusz mögött a levélnyél

bels oldalán fejldnek (III. tábla, 7. kép). Azonkívül a sarjad-

zási folyamat sokkal lassúbb, mint a borsón.

A regenerációs sarjadzás két centruma a lóbabon is ugyan-

úgy helyezkedik el, mint a borsó sziklevelén, de a gyökér-

sarjadzás centruma a levélnyél alapja felé egy kissé elnyúlik

(Ili. tábla, 8. kép).

3. Lens escalenta.

A szikiével nyele nagyon rövid és ennek következtében a

lencse az elbbieken leírt kísérletek pontos keresztülvitelére nem
alkalmas. Viselkedése egyébbként lényegében nem különbözik sem
a borsóétól, sem a lóbabétól. A sarjadzása gyorsabb, mint a

lóbabé. A metszés felületén kallusz képzdik, amely gyökér-

sarjadzásra nagyon hajlandó (III. tábla, 18. kép). A hónalji

rügyhöz tartozó immanens nierisztéma a levélnyél alapján itt is

regenerálhatja a szárat (IV. tábla, 24. kép).
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4. Áesculus hippocaRtanimi.

A lógesztenye nagy magvát jórészt a két hatalmas sziklevél

alkotja, amelyek telve vannak tartalék táplálóanyagokkal. A szik-

levelek nyele már a csírázás kezd stádiumán gyors növekedésbe
fog, amely növekedés az alaptól kiindulva bazifugális irányban

halad, minek következtében a fiatal szikfeletti szár csakhamar
kiszabadul a sziklevelek közül. A szíklevelek bentmaradnak a

talajban, a fásodott szívós maghójba burkoltan, A szíklevélnyél

hossza teljesen fejlett állapotban 3—4 cm.

Kell mennyiség anyag híján a hóualji rüggyel való kísér-

leteket mellztem. Pusztán a gyökerek sarjadzására voltam tekin-

tettel. A gyökerekre nézve fontos és megemlítésre méltó körül-

mény az, hogy sarjadzásuk nem lokalizálódott szorosan a levél-

lemez alapja közelébe, hanem meglehetsen egyenletességgel

oszlik el a levélnyél egész hosszában. A levél nyelén tett harántos

irányú metszés felületén többnyire bunkószeren megvastagodott
kallusz fejldik és a gyökerek minden esetben ebbl a kalluszból

erednek (IV. tábla, 20. kép). Ügy a kallusz, mint a gyökér fejl-

désére gyorsítóan hat, ha az amputálást a levéllemeznek növe-

kedésben lév részén hajtjuk végre. Ebbl érthet meg egyúttal

az is, hogy a lemez alapja közelében ejtett keresztmetszeten a
gyökerek elbb jelennek meg, mint a távolabbi helyeken. A sar-

jadzásra való legnagyobb hajlandóság azonban a lógesztenyén is

a levéllemez és a levélnyél átmeneti helyén van.

A legels gyökerek a kísérlet 4-ík hetében válnak láthatókká.

A gyökerek közül egy rendesen fgyökérszeren alakul ki, ami
különösen akkor szokott szép formában bekövetkezni, ha a

további hajtatást vízben folytatjuk. A fürészporban hagyott pél-

dányok gyökérzete a hajtatás 2-ik hónapjának végére rendkívül

dús elágazást mutat és a hosszabb szálak közül egyesek 30

—

35 cm hosszúságot is elérhetnek.

A meggyökeresedett szíkleveleknek hosszú ideig való életben-

tartását nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy a legnagyobb
óvatosság mellett sem lehet elejét venni a penészedésnek, ami a

szíkleveleket rövid id alatt rothadásra bírja.

5. Castanea sativa.

A szelíd gesztenye szíklevelei is hatalmasak, telvék nagy-

mennyiség tartalék táplálóanyaggal. Egész élettartamuk ideje

alatt nem emelkednek ki a talajból és mindvégig bezárva tartja

ket a hártyás maghéj és a fásodott perikarpium. A sziklevél

lemezének alsó része red módjára hátrafelé türemlik és ilyen

módon a lemez tulajdonképeni bázisa a levelek egymással

érintkez lapjának majdnem a közepéig tolódott fel és ennek
következtében a mag tengelyében fekv egyenes embrió is tel-
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jesen a sziklevelek lemeze közé szorult. Csírázáskor a radikiüa

elbujása után nyomban megkezddik a szíklevelek nyelének a

növekedése is, amely úgy mint az eddigi esetekben is, bazifu-

gális irányban halad elre és a növekv szíkfeletti szárat hama-
rosan kiszabadítja a szíklevelek lemezei közül.

A gyökerek a levéluyél egész hosszában fejldhetnek, úgy
mint a lógesztenyén. A metszési felületen ntt kallusz a levél-

nyelet bunkósan megvastagítja és e kalluszból erednek az összes

gyökerek (III. tábla, 15—17. kép).

A gyökérképzésre ugyanaz áll, mint amit a lógesztenyérl

elmondottam. A testvér szíklevelek közül az fejleszti elbb a

gyökereket, amelyiknek a nyelét nagyobb magasságban vágtam

le (III. tábla, 16. kép). Legkorábban következik be a jelenség

akkor, ha az amputálást a csírázás kezd stádiumán hajtjuk

végre, akkor amidn a szikiével nyele növekedni kezd. De ez

az amputálás a magnak elbb leírt szerkezete alapján csak úgy
lehetséges, ha a szikleveleknek az embriót eltakaró hátratüremlett

részét is eltávolítjuk. Az utóbbi esetben a kallusz sokkal jelen-

téktelenebb lesz, mintha a levélnyél alapja közelében történik a

metszés (III. tábla, 17. kép).

A legels gyökerek a kísérlet 3-ik hetében jelennek meg
és a kísérlet 4-ik hónapjában még mindig élnek és ekkorra

gazdagon elágazva, egyesek 40—45 cm hosszúra is megnöve-
kedhetnek.

6. Helianthus annuus.

Az irodalmi adatok alapján egyedül a napraforgó szíklevelei

képesek a növényt a maga teljes egészében regenerálni (Van

Tieghem, 7. 208., 211.). Azok az esetek ellenben, amelyeket

De Vries (í). 66.) figyelt meg, csak gyökérsarjadzás mellett

szólnak. így tehát nagyon kétséges, hogy Van Tieghem jól értel-

mezte-e a napraforgó sziklevelére vonatkozó észlelési adatait.

A mag csírázása tekintetében a napraforgó abba a típusba

tartozik, amelyikben a csírázás els stádiumán a szíkalattí szár

megnyúlása dominál. A szíkfeletti szár növekedése késbbi id-

szakra marad. A sziklevelek magasra kiemelkednek a talajból.

A hónalji rügy nem látható, de a szár csúcsának eltávolítása

után lassanként növekedésnek indul és leveles hajtássá fejldik

(Van Tieghem, 7. 210.). A szíklevelek nyele széles és szárölel.

A kísérletekre szánt szíkleveleket a csírázás kezd stádiumán

választottam le az embrióról. Közelebbrl meghatározva: azokat

a magvakat használtam fel, amelyeken a perikarpium alapja a

szíkalattí szár kezdd növekedése folytán felrepedt, de a repe-

désbl a radikula nem bujt még el.
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I. kísérlet.

A perikarpiumból és a magliéjból kiszabadított embriókról

a szíklevelek csúcsi ^s részét éles beretvával pontosan kereszt-

irányban való metszéssel leválasztottam és azután nedves fiirész-

porban hajtattam. A hajtatás 20— 22-ik napjára a lemez ferének
végén képzdött kalluszból indul meg a gyökerek sarjadzása

(III. tábla, 11. kép). A Van Tieghem említette adventiv rügyek

fejldésének én még a nyomát se láttam, pedig közel 1500
esetet figyeltem meg.

II. kísérlet,

A hajtatásra szánt szíkleveleket egészen tövön, a plumula

közvetlen szomszédságában választottam le az embrióról. 15 nap
multán a seb felületén a levél edénynyalábjainak végén kiala-

kult kalluszdaganatokból eredt gyökerek láthatók, (IIL tábla, 10.

kép) amelyek további gyors növekedésük közben dús elágazásu-

akká lesznek. A megfigyelt 1500 példányon egyetlenegy esetben

sem láttam adventiv rügy keletkezését, amirl Van Tieghem

(208, old.) egészen határozott formában számol be. Nagyon való-

szín tehát, hogy Van Tieghem akkor, amikor a napraforgó szik-

leveleinek regeneráló sarjadzását tanulmányozta, hibát követett

el bizonyára abban, hogy a plumulát, vagy a hozzája tartozó

merisztémának egy részét, vagy pedig az akkor még fejletlen

hónalji rügyet a szikleveleken hagyta, amelyek azután mint a

borsón és más esetekben is, könnyen regenerálhatják a növény-

nek elvesztett szíkfeletti szárát. Hogy ez a hiba valóban meg-
eshetett, azt az alábbi kísérletekkel fogom bizonyítani.

IIL kísérlet.

E kísérletben a plumulának és az egyik szíklevélnek együt-

tes viselkedését tanulmányoztam. A két szíklevélnek és a plu-

mulának egyben való lemetszése után az egyik szíklevelet úgy
kell eltávolítanunk, hogy a plumula teljes egészében a másik

sziklevélen maradjon. A szíklevelet a plumulával a szíkalatti

szárnak minimális darabkája fzi össze, amely a hajtás folyamán

rendszerint 0'5— 1 cm hosszúra is megnyúlik és a rajta lév
metszési felület küls peremébl gyökerek erednek. A plumula

pedig a hozzája kapcsolódó szíklevélbl táplálkozva leveles

szárrá n ki.

IV. kísérlet.

A jelen kísérletben a fél plumulának regeneráló képessé-

gét tanulmányoztam. Erre nézve már maga Van Tieghem (212.

old.) is közöl adatokat és újabban Peters (5) vizsgálataiból merít-

hetünk fontos útbaigazításokat. A plumulának hosszában való

felezése éles beretvával könnyen keresztülvihet. A metszés a

szíklevelek érintkez lapjának síkjában történik és ha pontosan
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megmarad ebben az irányban, a plumulán már meglév els
lomblevélpárt pontosan a fér mentén felezi. A metszést legal-

kalmasabb a sziklevelek alapján kezdeni. A felezést megelzen
a két szíklevelet együttesen vágjuk le a szíkalatti szárról arra

ügyelve, hogy alapjukon a szikalatti szárból csak minimális rész

maradjon.

A hajtatás folyamán a hipokotilnak a sziklevelek tövében
maradt kis része itt is megnövekedhet 1—2 cm hosszú szárrá,

amely félhengeralakú és alsó végének küls peremén nagyszámú
adventiv gyökeret hajt.

A szíklevéllel összefügg fél plumula nem vesziti el élet-

képességét, ellenkezleg gyorsan növekedni kezd és ebben jóval

megelzi az épségben hagyott csiranövényeknek sértetlen plu-

muláját.

A fél plumula a csúcsán lév fél tenyészkúpot igen gyor-

san regenerálja teljes egész tenyészkúppá (Peters 5. 109.) és ilyen

módon a belle fejld leveles hajtás a szár normális szerke-

zetével bír. A hajtásnak csak az alsó két internódiumán látszik

még meg a hosszában való felezés nyoma, amennyiben e része-

ken, de különösen az alsó internodiumban a szár nem hengeres,

és a metszés síkja helyén hiányzik a szrözet, st kezdetben
maga az epidermisz is. Emellett az els levélpárnak a felezésnek

megfelelen csak fél-fél lemeze látható, a második levélpárból

pedig amely az elbbivel keresztben átellenes helyzet, csak az

egyik levél maradt meg, a másik levél a felezés következtében a
másik félre került rá (IV. tábla, 22. kép).

V. kísérlet.

A hónalji rügy sarjadzásának tanulmányozására az elbbi
kísérletben követett eljárással a magból kiszabadított embriót

hosszában feleztem és a szikleveleket közvetlenül a felezett plu-

mula alapján a szikalatti szárról leválasztottam. Azután a fél

plumuláknak eltávolítására került a sor, ami éles késheggyel,

vagy finom lándzsás tvel nagyon könnyen végrehajtható. A levél

alapján csak az ekkor még fejletlen hónalji rügy merisztémája

marad vissza, amely azonban a hajtatás során leveles hajtássá

fejldik. A fejldéséhez azonban jóval több id szükséges, mint

az elbbi kísérletben a fél plumula hajtássá való megnövekedé-
séhez. A hipokotilnak a levelek bázisán maradt kis része itt is

megnövekedhet 1—2 cm hosszúra és alapján az elbbiekben
leirt módon adventiv gyökerek nagy számban erednek (IV. tábla

21. kép).

Az utóbbi három kísérlettel úgy hiszem sikerült kimutat-

nom, hogy a Van Tieghem említette adventiv rügyek nem a

napraforgó szikleveleinek adventiv rügyei, mert a merisztéma,

amelybl a fejldésük kiindul, az embrió szárához tartozik.
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A szíkleveleknek csak annyi szerepe van az egész regeneráló

folyamatban, hogy a növekv rügyeket tápláló anyaggal látják

el. A szikleveleknek sajátlagos regeneráló képessége pusztán a

gyökerek sarjadzásában merül ki.

7. Cucurbita pepo.

A tök szíklevelei a csírázás folyamán, úgy mint a napra-

forgón, a talajból kiemelkedk és a plumula itt is késn indul

növekedésnek. A hónalji rügy nagyon fejletlen. A kísérletekre

használt szikleveleket a csírázásnak azon a fokán választottam

le az embrióról, amelyen a radikula 1—2 cm hosszú.

I. kísérlet.

A tök szikleveleinek meggyökeredzésérl Van Tieghem
(213. old.) és Sachs (0. 167.) is megemlékezik.

A jelen kísérletre szolgáló szíkleveleket a plumula mellett

tehát egészen a bázison amputáltam. A metszés felületén a haj-

tatás 10—12-ik napjára 2—6 cm hosszú gyökerek fejldtek,
amelyek közül mindig az a leghosszabb, amelyik a levél feré-
nek folytatásában helyezkedett el (III. tábla, 13— 14. kép).

Adventiv rügyek sarjadzását nem tapasztaltam.

II. kísérlet.

A szikiével fél lemeze is meggyökeresithet. Az éles beret-

vával középen keresztben metszett lemezek csúcsi fél része
szolgál e folyamat tanulmányozására. A hajtatás hatására a
metszés felületén a levélerek végein elszigetelt kallusz kúpok
keletkeznek, amelyeknek csúcsából a kísérlet 3-ik hetében gyö-
kerek törnek el. A kallusz kúpok elhelyezésében és a bellük
ered gyökerek helyzetében a levéllemez dorziventralitása hatá-
rozottan felismerhet. A gyökerek közül az jelenik meg elször
és az fejldik legersebbé, amelyik a fér folytatásában látható.

Jellemz az erekre, hogy a metszés helyétl számítva 3—4 mm
hosszúságban ersen megduzzadnak. (III. tábla, 12. kép).

Adventiv rügyek nem fejldnek.

8. Phaseolus Yulgaris.

A bab szíklevelei a szíkalatti szár nagymérték növekedése
révén a talajból kiemelkednek. A szíkleveleket nagyon vékony
és rendkívül rövid nyél kapcsolja hozzá az embrióhoz.

A bab szíklevelei a regeneráció tanulmányozására nem
nagyon alkalmasak, mert igen könnyen rothadnak. Nem tekintve
ezt a tulajdonságot, van még egy más sajátságuk is, amely
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miatt szintén nem nagyon használhatók a kísérlet céljaira, neve-
zetesen a csírázás késbbi stádiumában a felületük megránco-
sodik és egész szövetük elveszti a duzzadtságot. Az ilyen álla-

potba jutott szíklevelek a regeneráló jelenségeknek semmi nyomát
nem mutatják többé és ennek következtében a csírázásnak leg-

korábbi stádiumára kell visszamennünk, amikor a szíklevelek

még egészen üdék és duzzadtak.

A kísérletek során a szíkleveleknek körülbelül 60—707o-a
szokott elpusztulni, még mieltt a regeneratív sarjadzás jelent-

kezett volna. A sarjadzás a teljesen ép állapotban maradt szík-

levelek lemezének a bázisán következik be, többnyire egy, csak
ritkábban több gyökér fejldése alakjában, amelyek hosszúra meg-
nyúlnak ugyan, de elágazásra nem igen hajlandók (III. tábla, 19. kép).

Adventiv hajtások fejldésérl Van Tieghem sem emlékezik
meg (213. old.) és én magam sem tapasztaltam.

A fél szíklevelek még gyökér fejlesztésére sem képesek.

Valószínleg a nagy sebzés hatására rövid id alatt elpusztulnak.

Összefoglalás.

A szíklevelek regeneráló sarjadzásának tanulmányozásában

a végs eredmények megállapítása a sziklevél hónaljában lév
rügy sarjadzó képességének és a hozzája tartozó immanens
merisztéma terjedelmének és elhelyezkedési módjának ismerete

alapján történjék.

E körülménynek figyelmen kívül való hagyása többnyire

tévedésekre szolgáltat alkalmat.

A hónalji rügy a csiranövénynek fontos regeneráló szerve,

amely megtartja e képességét még akkor is, ha a szíklevéllel

kapcsolatban az embrióról leválasztottuk és ennek következtében

az egész hónalji rüggyel, vagy csak a hozzája tartozó immanens
merisztémának kisebb részével együtt amputált szíklevelek bázi-

sán fejld hajtás nem a szikiével regeneráló sarjadzásának az

eredménye, hanem a hónalji rügy és merisztémája sarjadzásának

a produktuma még akkor is, ha az utóbbiak bizonyos mértékig

a levélnyél alapjára tolódtak rá (Pisum sativum, Vicia fába, Lens
esculenta).

A szíklevélnek igazi regenerációs sarjadzóképessége pusz-

tán a gyökerek képzésében merül ki, aminek középpontja a szik-

iével lemezének bázisa közelében van (Pisum), de sok esetben

kiterjed e képesség majdnem egyenl intenzitással az egész

levélnyélre is (Vicia fába, Castanea, Aesculus), de a sziklevél

lemezén mindenkor ersen megcsappan az intenzitása.

A sziklevél gyökérképz centrumának tevékenysége akkor

jut teljes kifejldésre, ha a nyél alapján nincs ott a hónalji

rügy és a merisztémája (Pisum IIL, IV. kísérlet). Ellenkez eset-

ben az utóbbi vagy teljesen elnyomja, vagy nagyon is korlátolt

funkcióra szorítja (Pisum, L, II. kísérlet).
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A napraforgó sziklevele regeneráló sarjadzásának helyes

megítélése is az elmondottakból folyik. A Van Tieghem emlí-

tette adventiv rügyek nem egyebek, mint amputáláskor a szik-

levélre észrevétlenül rákerült hónalji rügyek és ennek következ-

tében a bellük fejld hajtások sem tekinthetk a sziklevél

regeneráló munkássága eredményének.

A sziklevelek regeneráló munkája tehát tisztán a gyökerek

fejlesztésében nyilvánul meg (Pisum sativum, Vicia fába, Lens
esculenta, Castanea sativa, Aesculus hippocastanum, Helianthus

annuus, Cucurbita pepo, Phaseolus vulgáris).

A kísérletek egy részét a budapesti kir. magy. tud. egye-

temi növénytani intézetben végeztem. Az intézet igazgatójának,

Mágocsy-Dietz Sándor dr. egyetemi tanár úrnak ezúton mondok
köszönetet szíves készségéért, mellyel a dolgozat megírásához

szükséges munkákat rendelkezésemre bocsátotta.

A rajzok magyarázata.

líl. tábla.

Pisum sativum :

1—2. Kalluszdaganatok a sziklevél lemezének metszési felületén.

3—4. Gyökérképzödés a szikiével lemezének metszési felületén.

5. Gyökérképzödés a sziklevél nyelén.

6. Gyökérképzödés a sziklevél lemezének alapján.

Vicia fába :

7. Gyökerek elöbujása a kallusz mögött, a szikiével bels oldalán.

8. Gyökerek eredése a levélnyélen fejldött kallusz küls és bels
oldalán. ,

9. Kalluszdaganatok a sziklevél lemezének metszési felületén.
/

Helianthus annuus

:

10. Gyökerek a sziklevélnyél alapján.

11. Gyökerek a keresztben felezett szíklevéllemezen.

Cucurbita pepo :

12. Gyökerek a keresztben felezett sziklevéllemezen (a fonáki oldal-

ról nézve).

13—14. Gyökerek a sziklevélnyél alapján.

Castanea sativa

:

15—17. Gyökerek a sziklevelek nyelén.

Lens esculenta .'

18. Gyökerek a sziklevél nyelén.

Phaseolus vulgáris

:

19. Gyökerek a szikiével lemezének alapján.

14
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IV. tábla.

Aesculus hippocastanum :

20. Gyökerek a szíklevelek nyelén.

Helianthus annuus:

21. elkülönített sziklevél a hónalji rügj^böl fejlett fiatal hajtással és
gyökerekkel.

22. Elkülönített szikiével a fél plumulából fejlett leveles hajtással és
gyökerekkel.

Vicia fába

:

23. Elkülönített szikiével a hónalji rügyböl fejlett hajtással.

Lens esculenta

:

24. Elkülönített szikiével adventiv hajtással és gyökerekkel.

Pisum sativum

:

25. Elkülönített szikiével a hónalji rügyböl fejlett hajtással.

26. Adventiv hajtások és gyökerek a sziklevél nyelén (a küls oldal-

ról nézve).

27. Adventiv hajtás és gyökerek a sziklevél nyelén (a bels oldal-

ról nézve).

28. A szikiével hónaljában lév rügy regeneráló sarjadzása (oldal-

ról nézve).

29. Sziklevelek hónaljában lév rügyek regeneráló sarjadzása (éli-

rl nézve).
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Blattny T. : Adatok az ezüsthárs (Tílía tomentosa

Mönch.) északi határának megállapításához*

Simonkai Lajos, „Hazánk és a földkerekség hárs-

fajainak biráló átnézet" cim jeles nninkájában a T. tomentosa
elterjedési körének északi határpontjaira nézve nem ersíti meg
sem K i t a i b e P beregmegyei, sem A d 1 e r^ máramarosi adatát.

A Simonkai-látta legészakibb termhely Szilágysomlyó (i. m.

293- old.). Ezúttal az északkeleti vármegyék általam ismert, vagy
más úton tudomásomra jutott termhelyeirl óhajtok megemlékezni.

» Szilágy és Szatmár megye határán a Biikkhegységnek Mosó-
bányától Ny-ra es, alacsony gerincén és Gardánfalván a Szamos
mellékén elvétve láttam. Hiszem, hogy a Szamos jobbpartján
(Ilosvai- hegység ny.-i dombjai) is elfordul, mert északabbra:
Nagybányán n (Kereszthegy 512 m.). Sárköz közelében, észak-

keleti irányban, egy — környezetébl elégiré kiemelked — kúp-
alakú hegy vonta magára figyelmemet, rajta több kilométer távol-

ból szürkéllett el az ezüsthárs a tölgyerd zöldjébl. Muzsdai
megállóhely közelében a Hegy fnek ktörmelékes sekély

talajú tölgyesében valóban tömérdek ezüsthársra akadtam, egészen
a 479 méteres tetpontig.

Szálerdformációban (Quercus robur L.), mely itt szemmel
láthatólag magán hordja a természetes alakulás jellegeit, északi

határállomásai közelében másutt aligha találni. Szilágy megyében
teljesen kintt példányát nem láttam, többnyire a vegyes lombos
erd nyomorult aljafája, vagy a mezgazdasági területek szélein

vonuló dombok sarj erdeinek alárendelt alkotóeleme, ellenben a
Hegyfn hatalmas méret példányai körül buján terjeszkednek

szét gyökérsarjai, emlékeztetve tipikus délvidéki (Krassószörény-

megyei) termhelyeire. Hogy a Hegyfn a Tilia tomentosával
jellemzett tölgyformáció ily épségben megmarüdt, annak az a
magyarázata, hogy e terület uradalmi vadaskert céljait szolgálja,

e köves és meredek hegykúpon a fahasználat úgy látszik már
régi idk óta csak egyes beteg, vagy kidlt fák kiszedésére

szorítkozik. Ez eredmény után teljesen elfogadhatónak vélem
egy — azon a környéken többször megfordult — erdtisztnek
azt az állítását, hogy az ugocsamegyei Nagytarnán (Király-

házától Dk.-re) is van ezüsthárs.

E ponton tehát közelébe értünk volna Máramaros vár-

megyének is, melynek területére a Nagyszllsi hegyek is be-

nyúlnak ; ha e megyében xVdler valahol látta, úgy ez csak
Huszt környéke lehetett. E vidék részletes felkutatása, azt hiszem,

eredménnyel járna.

' W. et Kit. Icones I. 3. old.; Reliquiae Kitaibelianae 16. és 48. old.

* Adler maauscriptum, Neilr. Aufz. Nachtráge (1870.). 86. old. szerint
id. mnk.
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Beregszászon a „Nagyhegy" szli felett elterül sarjerdben

több példányt láttam s ott szerzett értesülés szerint e környéken

még Nagybereg, Kigyós, Nagymuzsaly, Bene és Karászó dombos
erdeiben is elfordul.

A Beregszász—Munkács közli dombokat nem kutattuk át.

Fekete Lajos min. tanácsos évekkel ezeltt a Munkácstól

északra es Szerencsfalva szlhegyeinek sarjerdei-

ben látta.

Az emiitett termhelyeket összekötve, körülbelül megkapjuk
azt a vonalat, amely a síkvidék és a magasabb hegyek között a síkság

perifériájának dombvidékére szorítkozó, a kultúra (fleg szlk)
által megszaggatott és igen keskeny szalagra összezsugorodott

tenyészeti területének északi nyúlványát adja. E különös alakulás

kizárólag e vidék orografiai helyzetével magyarázható. Tudva-
lev, hogy az ezüsthárs Alföldünknek csak legdélibb területén

fordul el, délen is fleg a dombvidékeket lakja, de a hegység-

ben (zárt bükkállományok között) is gyakori, még délebbre (a

Balkánon) a magashegységbe is eljut. Ilykép természetes, hogy
északi határállomásain sem a síkon, sem a hegyvidék belsejé-

ben nem terem és zárt bükkösökben bizonyára hiányozni fog.

A körülmények véletlen találkozása ^ hogy az ezüsthárs
tenyészetének itt kb. ugyanaz a régió kedvez,
mint a szltenyésztésnek, amibl az is következik,

hogy az ezüsthársat éppen a szlmvelés szorította ki az észak-

keleti vidék némely területérl. A szlk környékén lév ked-

vez fekvés tölgyesek és miután ezeket is pusztították, a tölgy-

sarjerdk rejtik még itt-amott, de e szigetek közt az egykori

összefüggés az elmondottak után nyilvánvaló.

(A növ. szakosztály 1913. évi ápr. hó 9-én tartott ülésébl).

Langer S. : Spírogyra proavíta n. sp.

Az északnyugati határ mentén fekv vármegyékben végzett

gyjtéseim alkalmával olyan Spirogyra-alakra akadtam, amely

úgy morfológiai, valamint biológiai tulajdonságait tekintve új

fajnak bizonyult.

Ez a Spirogyra egyéb Conjugatae csoportjaiban elszórtan

fordul el. Már az anyagnak a preparáló mikroszkóppal való

áttekintésekor szemembe ötlöttek ama szokatlan és a rendestl

elüt szerkezet párosodási csatornák, melyek elvétve ugyan
más fajokon is észlelhetk, de ezen a fajon, állandó jellemz

' Lásd még : M o e s z G : Adatok Bars vármegye flórájához. Bot.

Közi. X. (1911.) 171.
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tulajdonság gyanánt szerepelnek. A párosodó sejtek mindegyike
egy-egy párosodási csatornát növeszt, még pedig olyképen, hogy
ezek bizonyos nagyságot elérve, egymás felé görbülnek, össze-

hajolnak és eggyéforrnak. miáltal a himsejt tartalma az ily

módon létrejött közlekedési csatornán át a nösejtbe vándorolhat.

£z a folyamat tehát nag3'jában ama párosodásra emlékeztet,

amely e génusz Sal macis szekcióját, azaz a „szomszédosán"
párosodókat jellemzi. Ettl azonban mégis elüt. Hiszen a szom-
szédosán kopuláló fajokon a csatornák olyannyira csökevényesek,

hogy csak dudorokként mutatkoznak, holott az új faj csatornái

jól fejlettek és nem is a szomszéd sejtek harántfala mellett,

hanem attól jóval távolabbra képzdnek. Érdekes, hogy a

Salm acis-csoport fajain oly gyakori könyökbe tördeltség itt

is tapasztalható {A. ábra), bár ezt minden fonalon nem lehet

kimutatni. A csatornáknak ilyen „edényfülszer" kiképzödését

már W d^ is észlelte 1869-ben a Rhynchonema don-
gat um (Spirogyra tenuissima (Ktzg.) var. Naegeli Petit) nev
fajon; hasonló esetet ábrázol Haberlandt is.^ De mindkét
esetben ez csak ritka rendellenességnek vehet, holott — amint

errl alapos megfigyelések alapján meggyzdhettem — ez a

párosodási mód az új fajon a kizárólagos és rendes.

A Spirogyra proavita-nak ezt az eltér párosodását

törzsfejldési szempontból érdekesnek mondhatjuk, mert éppen
ebben az új fajban találjuk meg azt az eddig hiányzott átmeneti

formát, mely áthidalja a két széls kopuláló formát, az sibb
„szomszédosat" és az újabb ,létrásat".

Ha az új faj létjogosultsái^ának kritériumát kizárólag ebben
a most vázolt párosodási formában látnám, joggal kételked-

hetnénk benne, mert elvégre elképzelhet, hogy valamely term-
hely — a mi esetünk a ligetfalusi és köpcsényi tócsák —
biológiai viszonyai olyanok, hogy az ott gyjtött összes fonalakon

jelentkezhetik ilyen már tipikussá vált kivételes rendellenesség.

De a faj többi sajátsága is oly feltn, hogy ez esetben egy új

faj fölállitása jogosult.

A fonalak vastagsága (37— 40 n), a sejtek hossza, a szalagok

száma és a zygospórák alakja és nagysága mind biztos fajjel-

legnek vehet. A medd sejtek hossza átmérjük 9—14-szerese;

a harántfalak pedig mind fodrosak; az egymást keresztezd
és nagy pyrenoidákat magukba záró csinos klorofillszalagok száma
hol kett, hol három. Olyan fonálra, amelynek sejtjeiben kizárólag

két, avagy kizárólag három szalag lett volna, soha nem akadtam.

A szalagok csavarulatainak száma egyenként 1—SVg- Jellemz

* W o o d : Prodromus Proc. Am. Philos. Soc. 137. old. — Freshwater

algae of North-Amerika 163. old. XIV. tábla, 1. ábra.

^ Sitzungsberichte der Kais. Akad. d. Wiss. (Math.-natw. Classe XCIX-
kötet. lII. rész, 1890. A.) tábla u. o.).
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e fajra az is, hogy a mintegy 40 /^ vastag és 80—86 n hosszú,
simafalú és barna zygospórát termel nisejt semminem duzzadt-
ságot, st még szembetn megrövidülést sem mutat.

Az lij faj mindössze kettvel hasonlítható össze, nevezetesen a
Spirogyra in signis-szel és a Sp. Hass allii-vel, melyek
közül az elbbinek két változatát is bevonhatjuk az összehason-
lításba.

A könnyebb áttekintés kedveért táblázatos alakba foglaltam
az e fajokról közölt adatokat.

A faj neve
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Az új faj jellemzése a következ

:

Spirogyra proavita nov. spec. Sp. plerumque cum variis

Algis in caespites consociata, cellulis extremitatibus replicatis,

vegetativis diametro 9— 14-plo longioribus. Fasciis spiralibus

2 — 3, se secantibus, anfractibus 1— 3V-- Copulatio laterális,

canalis copulatioDis semper aiisaeformis. Cellulis sporiferis non-

'^^m

Spirogyra proavita nov. spec. 1 : 125.

A) ábra: Termöfonal éretlen zygospórával ; a fels kopuláló sejteket

elválasztó harántfal ép állapotban megmaradt. B) ábra: Medd fonalrészlet

két- és háromszalagos sejtekkel. C) ábra: Meddösejt rendellenes szalagokkal.

D) ábra : Az átvándorló sejttartalom a párosodási csatornába húzódott.

E) ábra : Az érett zygospóra alakja. (Eredeti rajz).

nihil tumidis; zygosporis ellipsoideis in utroque fine arriindatis,

diametro 2-plo longioribus, membrana média fusca.

Crassit. cell. veget. 37—40 n; crassit. zygospor. 40 n\

long. zygospor. 82—86 n.

Habiíat in stagnis comitatus Posoniensis et Mosoniensis,

Í!i Hungária.

(A növ. szakosztály 1913. évi május hó 17-éa tartott ülésébl.)

V í s k í J. : Az aleuron szinezdésének és az anthocyan-

nak ismeretéhez.

A Loliiim midtíflorum termésének anatómiai vizsgála-

takor olyan keresztmetszetekre akadtam, amelyekben az

aleuronréteg határozottan zöld színnek látszott. Vastagabb met-

szetekben ez a zöld szín egy kissé a kékesbe hajlónak tnt föl,

vékony metszetekben azonban és különösen intenzív fénnyel

világítva néha alig lehetett a chlorophyll színétl megkülönböztetni.

De koncentrált ecetsavval kezelve a metszeteket, a zöld aleuron-

réteg nem lett sárgásbarna, a chlorophyll jellemz reakciója
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tehát nem következett be fphaophytin reakció)\ hanem a réteg

zöld színe halván}^örösre változott és ennek a halványvörös színnek

egységes tónusát a legkevésbbé sem zavarta a chlorophyll reakció

másféle színe. Ha pedig a vörös színre változtatott aleuronréteget

hígított alkáliákkal kezeltem, a vörös szín eltnt, a sejttartalom

zöldessárga lett. De az eltnt piros színt bármilyen sav újra elhívta,

tehát az alkalikus anyagoktól zöldessárga színvé változtatott

aleuronréteg savaktól újra megpirosodott. S így a savas és

bázikus reagensek változtatásával a vörös színt egymásután
többször el lehetett hívni. Ez pedig az anthocyan tipikus

reakciója.^

Több preparátum összehasonlításából kitnt, hogy az

aleuron zöld színének különböz árnyalata lehet és különösen

vastagabb metszetekben gyakran tnik föl olyannak, amely

emlékeztet a piros moszatok és különösen a kék moszatok némely
színére.^

(Ezekben az algákban azonban más festanyagok okozzák e

zöldes színt, többek közt a chlorophylial együtt elforduló kék
phycocyanin, amely azonban egészen más természet vegyület,

mint az anthocyan.)^

Ha a metszet elég vékony volt, észre lehetett venni, hogy
nem mindenik aleuronsejt tartalma zöld, hanem néha csak itt-ott

egynéhányé.^ Olykor az aleuronsejtsor mindenik sejtjének tartalma

szrkés, ritkábban sárgás szin volt. Néha pedig a zöld szín
rétegbeo egy-egy sejt határozottan kék színnek látszott, végre

pedig elég gyakran az egész réteg színe égszínkék volt.

Ha a metszet nem volt elég vékony, akkor a fény reflexiója,

de különösen az alsóbb rétegek áttetszése miatt nem lehetett

mindig pontosan látni, hugy a szín a sejtfalakon belül van-e,

mert néha, különösen a lencserendszer emelésekor és slyesz-

^ Strasburger—Körnicke : Bot. Praktikum 1913. IV. Register.

^ W i e s n e r : Einige Beobachtungen über Gerb- und Farbstoflfe der

Blumenblatter. Bot. Zg. 1862. XX. 392., jegyzet és 390. Schnetzler:
Ueber Veránderungen des rothen Farbsíoffes von Paeonia ofíicinalis unter

dem Einfluss chemischer Reagenzien. Bot. Centrbl. 1880. II. 682. W i g a n d :

Einige Satze über die pbysiologische Bedeutung des Gerbstoffes und der

Pflanzenfarbe. Bot. Zg. 1862. XX. 123.

» Bot. Zg. 1867. XXV. 38. és Bot. Zg. 1869. XXVII. 333. Kylin:
Ueber die Farbe der Florideen und Cyanophyceen. Ref. Bot. Centrbl. 1913.

122. köt. 319. old.

* P f e í f e r : Pflanzenphysiologie, 1897. I. 496.

^Keeble and Armstrong: The Röle of Oxydases in the

Formation of the Anthocyan Pigments of Plants. Journ. Gen. 1912. II. 8. p.

277. Ref. Bot. Centrbl. 1913. XXXIV. 500. Abderhalden: Handbuch der

biochemischen Arbeitsmethoden Ví. G r ü s s : Die Kapillarisation zur Unter-

stützung mikrochemischer Arbeiten, 241. old.
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tésekor, a sejtfalak is zöld szineknek látszottak. Azt pedig, hogy

ez a szín a sejtekben mihez van kötve és hogy vájjon csak az

aleuronszemcsék szinesek-e, semmiféle nagyítással és világítással

sem lehetett tisztán látni. Semmi esetre sem olyan tisztán, mint

a Zea mays saccharata var. coerideo-dulcis aleuronsejtjein, a hol a

megfelel kezelés után tisztán kivehet, hogy magukban a

szemcsékben van az anthocyan.

A Lolium multiflorwn termésében megtaláltam még az

anthocyant (a pelyvákon kívül) a pericarpium sejtjeiben és az

emhryohan is, a skutelláris rétegtl távolabb es ssövetrészben, de

mindig ibolyaszín volt az anthocyan, csak az aleuronsejtekben

volt égszínkék.

Az aleuronréteg zöld színezdése vízben is, glycerinben is

föltnt, de különösen szépen glycerinben vízzel való duzzasz-

tás után.

Ezt a zöldesre vagy zöldre színezd aleuronréteget a

Lolium multiflorum több termésmintájában megtaláltam.

Említettem, hogy egyes metszetekben az aleuronsejtek

rétege sárga szín volt, minden bizonnyal a protein anyagok

megsárgulása miatt. Olyan metszetekben tehát, amelyekben az

égszínkék anthocyant tartalmazó sejtek fölött vagy alatt sárga

sejtek is vannak, az aleuronréteg sejtjei zöldszíneknek mutat-

koznak. A réteg vastagsága, a protein anyagok sárgulásának

különböz foka, a sárga és kék színeknek változó eloszlása miatt

a zöld színnek különböz árnyalata lehet.

Ezt a magyarázatot a következ tapasztalati tény is bizo-

nyítja. Ha a világoskék anthocyant tartalmazó sejtek közelébl

(pl. alulról vagy fölülrl) metszés közben a kés eltolta a sárgás

sejteket, ott az aleuronréteg már nem tnt föl zöld színnek,

hanem külön látszott a sárga és külön a kék szín.

Hogy a pázsitfélék aleuronsejtjeiben elég gyakran keletkezik

anthocyan, az tudtommal még nem volt ismeretes.

A Zea mays saccharata var. coeruleo-dulcis minden aleuron-

sejtjében megjelenik, a mi jellemz vonása annak a kukorica-

szemnek.^ Gyakori az anthocyan az árpa, a búza,^ a rozs

szemeiben is. Az Amynophila pallida (Presl.) Fritsch aleuronsejt-

jeiben is gyakran láttam, néha a Lolíumérsi emlékeztet zöldes, de

leginkább kékes árnyalatban. Ezekbl következtethet, hogy

' W i 1 1 m a c k : Anleitnng zur Erkennung org. und anorg. Beimen-

gungen im Roggen u. Weizenmehl. 48. old.

* A „piros" búza, Triticum durum Schimperi (Arrasita) pirosságát,

illetleg pirosas-ibolyás színét anthocyan okozza, de ez az anthocyau az

vleuronrétegen kívül van, jórészt a pericarpiumban, míg pl. a Horchum

vulgare coeleste kék anthoeyanja az aleuronsejtekben keletkezik. Ezekben a

mag\'akban pl. az anthocyannak ez az elhelyezkedése a normális.
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bizonyára megjelenik — legalább bizonyos körülmények között —
még sok más pázsitfütermés aleuronrétegében is.

A Lolium muUiflorum aleuronsejtjein végzett megfigyelések

két tényt világítanak meg, amelyekre ezek után súlyt kell vetni.

Az els az, hogy a clilorophylléhez nagyon hasonló zöld szint

bizonyos körülmények között anthocyan is idézhet el, illetleg

része lehet a zöld szín elidézésében az anthocyannak is. A
másik tény pedig az aleuronszemcsék színezödésére vonatkozik

és itt szintén azt kell von Spiess,^ Lopriore és mások
munkáival szemben kiemielnem, hogy az aleuronszemcsék hatá-

rozottabb zöld színének oka ezek szerint nemcsak a chloro-

phyll lehet.

(A növ. szakosztály 1913. évi június hó 4-én tartott ülésébl.)

APRÓ KÖZLEMÉNYEK,

m. 2;. A lutillai ragadópalában elforduló kovamoszatok,
amint azt Pantocsek József most megjelent munkájában olvas-

hatjuk, a neogen korban éltek, egy tó édesvizében, melynek hfoka
állandóan a nulla felett állhatott. Ezt bizonyítja a Melosira undulata

elfordulása, mely kovamoszat csakis meleg vizekben él. Itt említem

meg, hogy Bars vármegye garamszentkereszti és aranyosmaróti járásá-

ban több helyütt elforduló faopálok és egyéb opálszerü kovakövek

szintén a mellett szólnak, hogy egykoron számos melegforrás volt az

andesithegység peremén. Egy Aranyosmarót mellett talált szaruköben,

mely növényi részeket zárt magába, e sorok írója Melosirát észlelt,

melyet azonban pontosabban nem lehetett meghatározni.

m. g. A fagyöngy alkalmazkodási fajtái. Már Tubeuf állí-

totta, hogy a fagyöngynek alkalmazkodási fajtái vannak, amennyiben

a fenyn él fagyöngy nem ültethet át a lombos fákra és fordítva.

Heinricher ezzel az érdekes kérdéssel kísérletileg foglalkozva,

kimutatta, hogy az erdei feny fagyöngye a jegenyefenyöre sem vihet

át. A jegenyefeny fagyöngye nem megy át sem az erdei fenyre,

sem a lucfenyre, sem lombos fára (alma, hárs, fekete nyárfa) ; de

könnyen felnevelhet a Nordmann-fenyn, st ezt a gazdát még jobban

szereti, mint valódi gazdáját, a jegenyefenyt. A hárs fagyöngyérl

kiderítette, hogy könnyen átvihet a mogyoróra, de a fekete nyárfára

nem, az Acer platanoidesre pedig csak nehezen. Az alma és a körte

fagyöngye szívesebben él az alma fáján. (Bot. Centrbl. 1913. 123.

köt. 18.).

'Dr. K. von Spiess: Über die Farbstoffe des Aleuron. Österr.

Bot. Zschrift 1904. LIV. 440.
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Hl. g. Az egres amerikai lisztharmatjának további ter-

jeszkedése. Ez a veszedelmes kártev újabban Hunyad megyében és

Bars megyében is megjelent. A bunyadmegyei elfordulást Györffy
István állapította meg Algyógyon ; a barsmegyeit e sorok írója

Aranyosmarót több kertjében.

m. g. A növény hajlamossága megbetegedések irányá-

ban. Jól tudjuk, hogy ugyanannak a növényfajnak egyes változatai

vagy fajtái nem egyformán fogékonyak betegségek irányában.

S t r a n á k F. a búza különböz fajtáinak ellenállóképességét vizs-

gálta a Cblorops taeniopus nevezet gabonaléggyel szemben. Számos

kísérlete alapján kiderült, hogy az ellenálló képesség anatómiai, kémiai

és biológiai okokra vezethet vissza. Nevezetesen : azok a példányok,

a melyek epidermisze ersen fejlett és amelyeknek vastag, szkleren-

chymás hypodermájuk van, ellenállóbbak; a kovasavnak és a calcium-

oxydnak nagyobb mennyiségben való jelenléte is fokozza az ellenállást.

Végül kimutatta, hogy a gabonalégy azokat a búzafajtákat, a melyek

fejldésüket és növekedésüket hamarább fejezik be, megkíméli, mert

petéit csak a fejletlen növény kalászába rakja. (Bot. Centrbl, 1913.

122. köt. 599. old.).

m. g. A baktériumok alkalmazkodó képessége. Az él
szervezeteknek általában megvan az a képességük, hogy bizonyos

fokig alkalmazkodnak, hozzászoknak olyan anyagokhoz, amelyek külön-

ben méreg gyanánt viselkednek velk szemben. Feltnen látjuk ezt

a baktériumoknál, amelyek még a fertutlenit anyagokat is megszokják.

T r a m b u s t i kísérletei kiderítették, hogy a Friedljinder-féle Bacillus

a szublimátnak 7"5-szeres mennyiségét is elbírja, fokozatos hozzá-

szoktatás után. A tyúkkolerát okozó baktérium ellenben nem szoktat-

ható a méreghez. Regenstein szerint a Staphylococcus pyogenes

aureus, a Bacillus coli és a Bacillus typhi is hozzászoktathatok a szub-

limáthoz és a phenolhoz. 2'/3 hónap alatt a Staphylococcus pyogenes

aureus a phenolnak l"7-szeres és a Bacillus typhi ugyanannak l"3-szoros

mennyiségét bírta el. Körülbelül ugyanilyen mértékben szokták meg a

szublimátot is. A phenolhoz szoktatott Staphylococcus ellenállóbb volt

a kresol, a ki-esolszappanoldat és a zincuni sulfocarbolicum vegyületek-

kel szemben is, ellenben a resorcin, a bydrochinoU; salycilsavas nát-

rium, formaldehyd, methyl- és aethylalkohollal szemben nem, vagy csak

alig. A szublimáthoz szoktatott Staphylococcus ellentállóbb lett a higany-

ezüstbromid és a higanyezüstcyanid irányában is. (Bot. Centrbl. 1913.

122. köt. 601.).
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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM. ^

(Rovatvezet : Kümmerle J. Béla.)

a) Hazai irodalom

:

Balázs István dr. : A magyar középiskolai oktatás reformja,

különös tekintettel a természettudományi és a nemzeti tantárgyakra. Buda-

pest, 1913. Benkö Gyula könyvkereskedése. 32. old. 8".

Blattny Tibor: Levélváltás ,Az erdei fatenyészét határai Magyar-

országon" ügyében. — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 840—843. old.

D e g e n Á r p ád d r. : Ascherson Pá!. Paul Ascherson. (1834—1913.)

Arcképpel. Mit Portrait. — Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 3—15. old.

— — Levélváltás „Az erdei fatenyészet határai Magyarországon"

ügyében. — Magyar Botanikai Lapok. XI. köt. 1912., 343—346. old.

— — Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen über

einige orientalische Pflanzenarten. LXXI. Viola Paxiana Dcgen et Zsák.

(V. alpina Jacqu. X V. declinata W. et. K.) 1 táblával. Mit einer Tafel. —
Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 21—24. old.

Fekete Lajos: A kitettség hatása az erdészeti jelentség fa-

és cserjefajok tenyészetére a Magyar Állam területén. 4 táblázattal. (Die

Wirkung der Exposition auf die Fortpflanzung der für die Forstvpirtschaft

vrichtigen Baum- und Straucharten im Gebiete des Königreich Ungarns.

Mit 4 Tabellen.) — Erdészeti Kísérletek. XIV. évf. 1912., 1—10. old.

Fodor Ferencz dr: A növényvilág a magyar népéletben. Növény-

tani és néprajzi tanulmány. Karánsebes, 1912. Egyházmegyei könyvnyomda.

24. old. 8*. — A karánsebesi állami fgimnázium 1911—12. évi Értesítje.

Gyrffy István dr. : Chrysanthemum Zawadskii Herb. bei

Haligóc. Chrysanthemum Zawadskyi Herb. Haligóc mellett. — Magyar

Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 109—111. old.

Riccia Frostii Austin hazánkban. II. Pótlék Makó mohflórájához.

Riccia Frostii Austin in Ungarn. II. Nachtrag zur Moosflora von Makó. —
Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 25-30. old.

Hayek, Dr. August von: Zur Entwicklungsgeschichte der

ungarischen Flóra. Adalék a magyar flóra fejldéstörténetéhez. — Magyar

Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 16—20. old.

H e r m a n n n, F. ; Poa ursina im Zibingebirge. Poa ursina a Szebeni

Havasokban. — Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 130. old.

Hirc, Dragutin: íz. Bilinskoga svijeta Dalmacije. III. Oko

Bokeljskoga zaliva. (Dalmáczia növényvilágából. III. A Bocche di Cattaro

körül.) — Glasnik Hrvatska Prizodoslovnoga Drustva. Vol. XXIV. 1912.

Jármai Károly: A Bacillus anthracis és a vele rokon saprophyta

baktériumok vérsejtoldóképessége. 4 táblával. (Über die Auflösungs-Fahigkeit

1 E rovat alatt rendszeresen közöljük a nyomtatásban megjelent

hazai eredet, vagy hazai vonatkozású új szakirodaimat, kiterjeszkedvén a

növénytannak minden ágára. Kérjük evégbl a szerzket, hogy meg-

jelent közleményeiket a rovatvezetnek beküldeni, vagy pedig a megjelent

közlemények forrásáról öt értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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der Blutzellevon Bacillus anthracis und die mit ihm verwandten saprophj'tischen

Bakterien. Mit 4 Tafeln.) — Mathematikai és Természettudományi Értesít.

XXXI. köt. 1913., 184 -20a. old.

Margittal Antal: Ujabb adatok Bereg vármegye flórájához.

Neuere Beitrage zur Flora des Bereger Komitates. — Magyar Botanikai

Lapok. XU. köt. 1913., 127—129. old.

Moesz Gusztáv dr.: Apró közlemények. Kleine Mitteilungen. —
Botanikai Közlemények. XII. köt. 1913., 138—140. és (25.) old.

Nyárády E. Gyula: Adatok a Szepesbélai Mészhavasok flórájának

ismeretéhez. Beitrage zur Kenntnis der Flora der Szepesbélaer Kalkalpen. —
Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 111—124. old.

Hybrida nova : Carduus Nyárádyanus Degen [C. lobulatus

Borb. X glaucus Bg.) in monte Kronenberg Pieninorum (leg. Dr. A. de

Degen et E. Gy. Nyárády) et in alveo inter cacumina Nowy et Hawran

Alpium Belaensium (leg. E. Gy. Nyárády).

Oppitz Sándor: Néhány kárpáti növénycsalád ismertetése.

7 ábrával. — Turistaság és Alpinizmus. II. évf. 1912., 360—364. old. és

III. évf. 1913., 336-340. old.

Paál Árpád dr. : Egyéni eltérések physiologiai reactiókban.

I. közlemény : Hmérséklet és geotropicus reactio. (Individuelle Abweichungen

in physiologischen Reactionen. I. Mitteilung : Temperatur und geotropische

Reaction). — Mathematikai és Természettudományi Értesít. XXXI. köt.

1913., 257—273. old.

Pantocsek József dr. : A Fert-tó kovamoszat viránya. Bacillariae

lacus Peisonis. 4 táblán 200 rajzzal. Pozsony, 1912. 8" — A Pozsonyi Orvos-

Természettudományi Egyesület Közleményei. Új folyam. XXIII. (1911.)

évf., 1912.

A kopacseli andesittufa kovamoszatai. Die im Andesittuffe von

Kopacsel vorkommenden Bacillarien. 2 táblával. Mit 2 Tafeln. — Botanikai

Közlemények. XII. köt. 1913., 126—137. és (24.) old.

A lutillai ragpalában elforduló Bacillariák vagy Kovamoszatok

leírása. 2 táblával és 81 górcsövi rajzzal. Bacillarien des Klebschiefers von

Lutilla. Mit 2 Tafeln und 81 mikroskopischen Zeichnungen. Pozsony, 1913.

Wigand K. F. 20. old. 8". — A Pozsonyi Orvos-Természettudományi

Egyesület Közleményei. Üj folyam XXIV. (1912.) évf., 1913.

Species formaeque fossiles novae : Cymbella alpina Grun. var.

n t a t a Pánt., C. a s p e r a (E.) Her. var. remotestriata Pánt.,

C. i n f 1 e X a Páni, C. spectabilis Pánt., C. ventricosa Pánt.

;

Pinnularia major Kg. var. abreviata Fant., P. viridis E. var.

producta Pánt. ; Navicula ammophila Grun. var. 1 a t i o r Pánt.,

N. lacunarum Grun. var. n o t a t a Pánt, N. Roteana (Rab.) Grun.

var. staurophora Pánt. ; Diploneis carpathorum Pánt. sub

Navicula; Gomphonema pinnatum Pánt., G. subclavatum
Grun. var. staurophora Pánt., Epithemia Cistula (E.) Grun. var.

producta Pánt. ; Eunotia fossilis Pánt. ; Synedra lanceo-
1 a t a Kg. var. abreviata Pánt., var. c r a s s a Pánt. ; F r a g i 1 a r i a

H a r j- i s n i i (W. Sm.) Grun. var. ovális Pánt., var. lanceolata
Pánt, P r. Pinnata E. var. ovális Pánt, var. lineáris Pánt.,
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F r. C 1 e V e i Pánt. var. lineáris Pánt. ; Melosira arenaria Moor.

var. V e s t i t a Pánt. ; Echinopyxis globula Pánt.

Páter Béla dr : A magyar mentákról. Über die ungarischen

Minzen.) — Természettudományi Közlöny. XLV. köt. 1913., 496—503. old.

Var. nov. :Mentlia piperitaL. var. Agnelliana Páter.

Prodán Gyula: Adatok Magyarország flórájához. Beitrage zur

Flora von Ungarn. — Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913., 124—126. old.

Hybridae formaeque novae : Sternbergia colchiciflora
W. et K . form. m u 1 1 i f 1 o r a Mihalik et Prodán, Roripa küllödensis
Prodán [R amphibia (L.) R. Br, X Kerneri Menyh.] in paludosis prope pagum
Külld com. Bács-Bodrog, leg. Gy. Prodán ; Phlomis tuberosa L.

var. R s a 1 i a e Prodán in monte Nagyeged prope oppidum Eger íleg.

Gy. Prodán) et in monte Sárhegy prope oppidum Gyöngj'ös (leg. Dr. A. de

Degen).

Rossi, Ludwig: Die Pljesivica und ihr Verbindungszug mit dem
Velebit in botanischer Hinsicht. A Pljesivica s a Velebittel összeköt hegy-

vonulat botanikai viszonyai. — Magyar Botanikai Lapok. XIL köt. 1913., 37.

— 106.

Új fajok illetleg formák : Tolypella proliiéra (Ziz.) Leon-

hardi forma microcephala Filarszky (in fonté Vrelo ad pagum Vrelo)

;

Bromus erectus Huds. forma g 1 a b e r Degen (Ozeblin) ; P 1 a n t a g o

capitellata (Sonder) Degen ; Valeriána tripteris L. var.

V e 1 e b i t i c a Degen.

Salacz Lajos: Adatok a gombák arzénoldatokban való viselke-

déséhez. Daten über das Verhalten der Pilze in arsenhaltigen Lösungen. —
Botanikai Közlemények. XII. köt. 1913., 93—102. és (17-18.) old.

Schilberszky Károly dr.: Adatok a növények parthenokarpiá-

jához. Beitrage zur Parthenokarpie der Pflanzen. 9 ábrával. Mit 9 Abbil-

dungen. — Botanikai Közlemények. XII. köt. 1913., 103—125. és (18—24.) old.

A házigomba épít és hatósági szempontból. (Der Haus-

schwamm vom baulichen und behördlichen Standpunkte). 2. old. 4". — Magyar

Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 1913. évi. 19. száma

A szerz a legfontosabb kártékony gombafajokat ismerteti és ezzel

kapcsolatban több pontból álló javaslatot tesz, melynek egyik része , Ren-

delkezéseket az építtetöre stb.*", másik , Hatósági intézkedéseket" tartalmaz.

Wagner János: A delibláti kincstári homokpuszta ibolyái. Egy
táblával. Die Violaarten des Deliblater ararischen Sandgebietes. Mit einer

Tafel. — Magyar Botanikai Lapok. XII. köt. 1913. 31—37. old.

b) Külföldi irodalom:

Adamovic, Dr. Lujo: Vegetationsbilder aus Dalmatien. II. — G.

Karsten und H. Schenck „Vegetationsbilder". X. Reihe, 1913., Heft 7 und 8,

Tafel 37—48.

B o r n m ü 1 1 e r, J. : Notizen aus der Flora der südiichen Karpathen. —
Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins. Neue Folge. XXX.
1913.. S. 49—65.
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Buchegger, Josef: Beitrag zur Systematik von Genista Hasser-

tiana, G. holopetala und G. radiata. Mit 11 Textfiguren und 1 Verbreitungs-

karte. — Österreichische Botanische Zeitschrift. LXIII. Jahrg. 1912., p. 303,

868, 416 és 458.

Hazai adatja a következ: Genista holopetala Fleischm. (a

Vciebitböl : Krug [leg. Dr. A. de Degen]. Sladovaca, Pasji Klanac, Pavelic

Kuk, Krivi Kuk, Plana, Veliki Stolac [Rossi], Sv. Brdo [Schlosser] és Dal-

mácziából : Monté Spaccato [Marchesetti, Tommasini], Óaven [Bar. Rastern,

Fleischmann, Buchegger]). — G. radiata (L.) Scop. var. 1 e i o p e t a 1 a

Buchegger (Erdély, Horvátország, Dalmáczia és Bosznia) és var. b o s n i a c a

Buchegger (Bosznia : Troglav, leg. Neumayer).

Gál F. : Die Rolle der Garungspilze ín der Aetiologie des Typhus. —
Centralblatt für Bakterologie. 1 Abt. Bd. LXI. 1913., p. 1.

Hruby, Dr. Johann:Le génre Árum. Apergu systématique avec

considérations spéciales sur les relations phylogénétiques des formes. —
Bulletin de la Société Botanique de Genéve. Vol. 1913., p. 113—370.

A szerz szerint hazánkban a következ fajok fordulnak el : Árum
maculatum Miller (Syn. : A. Malyi Schott, A. transsilvanicum Czetz, A. inter-

medium Schur, A. alpinum Sch., Ny. et. K,, A. vulgare Lam.) ; A. i t a 11 c u m
Miller (Syn. : A. hercegovinum Beck) in Hungária litoralis, Dalmatia ; A.

n i g r u m Schott (Syn. : A. Petteri Schott) in Dalmatia et Hercegovina

(Trebinje, leg. J. Pantocsek sub. A. Petteri).

K a r c z a g L. : In welcher Weise wird die Weinsaure durch Hefe

angegriflfen ? — Biochemische Zeitschrift. Bd. XLIII. 1913., p. 44—46.

Linhart György: Cuscuta arvensis Beyr. var. Capsici Degen et

Linhart. — Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Bd. XVII. 1907., p. 267—270.

Magnus Dr. Paul: Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Sieben-

börgens. — Mitteilungen des Thüringischen Dotanischen Vereins. Neue

Folge. XXX. 1913., p. 44-48.

Rouppert, K. : Grzyby, zebrane w Tatrach, Beskidze zachodnlm

i no Pogórzu. (A Tátrában, a nyugati Beszkideken és Pogorzen gyjtött

gombák.) — Spranozd. Komis. Fizyogr. Akad. Krakow. XLVI. vol. 1912., p. 21.

Üj fajok illetleg formák : Ascochyta Bieniaszi Roupp. (in

Delphinio oxysepalo), Septoria Ribis forma t a t r i c a Roupp. (in foliis

Ribis alpini), Sphaeronaemella Kulczynskiana Roupp. (in

Hydno et Agarico).

Schiffner, Dr. Victor: Über eine kritische Form von Riccia

sorocarpa und Riccia pseudopapilosa. — Hedwigia. Bd. LIH. 1913.

p. 36-40.

Üj forma : Riccia sorocarpa var. H e e g i i Schiffn. [R.

H e e g ii Schiffn.J in monte Öcsém teteje ad Balánbánya coniit. Csik, leg

Dr. A. de Degen. — A szerz a Sárhegyrl Gyöngyösnél említi még a

következ májmohákat: Riccia sorocarpa typica, R. Ri-
schoffii Hüb. és Grimaldia barbifrons.

Stadlmann, Dr. Josef : Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung

Pedicularís L. (Sekt. Comosae Maxim.) — Zehnter Jahresbericht des k. k.

Staats-Gymnasiums im XIH. Bezirke. Wien. 1910., p. 1—7.
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A szerz aPedicuIaris Friderici Augusti Tomm. nev
növényt tárgyalja, mely Dalmácziában, Boszniában és Herczegovinában

fordul elö,

Teyber, Alois: Beitrag zur Flóra Österreichs. Mit 1 Text-

abbilduDg. — Österreichische Botanische Zeitschrift. LXIII. Jahrg. 1913.,

p. 21—29.

Species formaeque novae : Orobanche Teucrii Holandre f.

aurea Teyber (al Magyarfalva, leg. F. Morton), Centaurea bio-
k V e n s i s Teyber (in declivibus australibus montis Biokovo Dalmatiae

mediae prope Makarska, leg. A. Teyber), Eryngium dalmaticum
Teyber [E. amethystinum X creticum] (inter Spalato et Salona). — üj adat

Dalmáczia flórájában: Leontodon graecus Boiss. et Hedr.

Tuzson János dr. : Grundzüge der entwicklungsgeschichtlichen

Pflanzengeograpliie Ungarns. Mit einer mehirfarbigen Karte. — Mathematische

und Natiirwissenscliaftliclie Berichte aus Ungarn. Bd. XXX. 1913., p. 32—66.

V u k, D r. V. : Die Lebensgemeinscliaften der Bakterien mit einigen

höi.eren und niederen Pflanzen. Mit 8 Textabbildungen. — Die Naturwissen-

schaften. I. Jahrg. 1913., S. 81—87.

— — Untersuchungen über die Bewegung der Plasmodien. 11. Teli,

Studien über die Protoplasmaströmung. Mit 2 Tafeln und 12 Textabbil-

dungen. — Denkschriften der Kaiserl. Akadémia d. "Wissenschaften Wien.

Math-naturw. Klasse. Ed. LXXXVIII. 1912., S. 653-692.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK,

Á növénytani szakosztály 1913 jiínius hó 4-én az egyetemi növény-

kertben tartott 188. ülésének jegyzökönyve.

Elnök : Klein Gyula, majd Mágocsy-Dietz Sándo
Jegyz : Szabó Zoltán.

1. Klein Gyula megnyitván az ülést, a szakosztály nevében mele-

gen üdvözli Mágocsy-Dietz Sándort, mint a budapesti kir. magy.

tudományegyetem bölcsészeti karának most megválasztott dékánját. Az
üdvözlést Mágocsy-Dietz Sándor köszönettel fogadja.

2. Viski Jen „Az anthocyan ismeretéhez" c. értekezését terjeszti

elü (Lásd 169. old.).

3. Fucskó Mihály „Néhány kétszik növény sziklevelének rege-

neráló sarjadzása" címmel beküldött tanulmányát elterjeszti Schveitzer
József (Lásd 147. old.).

4. Gabnay Ferenc: „A kátrány növénymérgezö hatása" címmel

irt dolgozatát jegyz felolvassa. Szerz két év eltti hasonló cím eladá-

sához kapcsolva ismerteti Mirande, Griffon, Gatin és különösen

Claussen idevágó közléseit. Kiemeli, hogy Claussen szerint a pre-

parált kátrány alig ártalmas, de különböz gyárak készítményei, mint kísér-

letei igazolják, különböz mértékben kártékonyak, amint szerz azt a kát-

ránygyürtík okozta károkból következtette.
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5. Schilberszky Károly: „A Schizophyllum com-

mune elterjedési viszonyairól'- címen elleges jelentéskópen közli, hogy

ez a gomba a legkülönbözbb lombosíák törzsein és ágain fordul el, külö-

nösen pedig hársfákon. Nálunk is közönséges és nem élsköd (saprophyta)

gomba. Dél-Franciaországban azonban állítólagos élösködésével a szeder-

fákat károsítja, Észak-Olaszországban pedig a narancsfákat. F G é g u e n

újabban a szelídgesztenye károsítója gyanánt tekinti (Bull. Soc. Mycol. de

Francé XVII. 283). Ha ez adatok bebizonyosodnak, akkor ez a gomba

hemiparazita gyanánt ítélend meg. Eddigi histopathológiai és él ágakon

(Tilia, Robinia) spórákkal tett mesterséges fertzési kísérletei a saprophy-

tismust igazolják; a föntebb említett fákra (Morus, Citrus, Castanea) vonat-

kozó fertzési kí.sérletek folyamatban vannak. Bemutatja e gomba term-

testeit akácfán, diófán, alraafán és bálványfán.

Tuzson Jánoa hozzászólásában kifejti, hogy régebben behatóan

foglalkozott a Schizophyllum commune gombával és fertzési

kísérleteket is végzett vele a Selmecbányái botanikus kertben A i 1 a n t h u s

glandulosán. Az eredmények „Adatok egyes növénykórt okozó gomba-

fajok ismeretéhez" cím alatt jelentek meg az Erdészeti Lapokban (1904.

XI. füzet). Vizsgálata eredményei szerint — melyek részleteire most már

pontosan nem emlékszik — kétségtelen, hogy e gomba myceliumával sike-

resen lehet egészséges fákat inficiálni és így ez a többnyire csak elhaló

fákon, sebhelyeken stb. él saprophyta gomba felléphet parazita módjára is,

amit különben éppen Ailanthus glandulosán gyakran lehet tapasztalni.

Mágocsy-Dietz Sándor szintén mint parazitagombát figyelte

meg a Schizophyllumot.

6. Györffy István ,Az Anemone nemorosa virágteratológiája"

címén (bemutatja Schilberszky Károly) ismertet egy rendellenes

jelenséget, midn a nevezett növény virágja alatt normálisan elforduló

hármas levélörvnek egyik levele sziromnemü, sziromalakú és fehérszín ki-

fejldésben jelent meg.

7. Mágocsy-Dietz Sándor megemlíti, hogy a gyógyszerész-

hallgatók herbáriumának átnézésekor érdekes adatra talált Bocsor Sán-

dor gyjteményében, aki a Botrychium lunariát az Alföldön, Kis-

kunhalas mellett, a fehértói erdben találta meg. Az adat megersítését a

szaktársak figyelmébe ajánlja.

Az adatot hozzászólásukban Lengyel G. és Moesz G. valószí-

nnek tartják.

8. Mágocsy-Dietz Sándor bemutatja a növénykertben most

virító Agavé scolymust és felkéri a szakosztályt a kert megtekinté-

sére. Ennek során Tuzson János a Carduus nutans fehérvirágú

alakjával folyamatban lév kísérleteit, Szabó Zoltán különböz érdekes

Dipsacaceát mutat be a kísérleti telepen.

15
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HÍREK.

Ö Felsége sédeni báró Ambrózy István nak, a frendiház

tagjának, az örökzöld növényeirl híres malonyai „arborétum seraper-

virens" megalkotójának, valamint sédeni báró Ambrózy Lajos,
els oszt. követségi tanácsosnak, dendrologusnak a magyar grófi
méltóságot adományozta.

Mágocsy-Dietz Sándor dr. tud. egyetemi ny. r. tanárt

a budapesti tud. egyetem bölcsészeti kara dékánjává választotta.

Richter Aladár dr., a kolozsvári tud. egyetem ny. r. tanára

nyugdíjaztatta magát.

Ifj, Entz Géza dr. egyetemi magántanárt az áll. Erzsébet-

niskola polgári iskolai tanítónképz intézethez rendes tanárrá ne-

vezték ki.

Fucskó Mihály dr. helyettes tanárt a Selmecbányái ág. h.

ev. fögymnáziumhoz rendes tanárrá nevezték ki.

Augustin Béla dr. egyetemi tanársegédet a földmüvelésügyi

miniszter segédvegyésszé nevezte ki és szolgálattételre a magy. kir.

szlészeti és ampelológiai intézethez rendelte.

Hollendonner Ferenc dr., a József-megyetem növény-

tani intézetének tanársegéde, „A fenyfélék fájának összehasonlító szövet-

tana* c. munkájával megnyerte az Erdészeti Egyesület 1100 koronás

Deák-díját.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter P á t e r B é 1 a dr. c. gaz

dasági akadémiai igazgatót a kolozsvári m. kir. vetmagvizsgáló- állomás

vezetése alól saját kérelmére felmentette és az állomás ideiglenes

vezetésével Juhász Árpád gazdasági akadémiai tanárt bízta meg.

W e 1 1 s t e i n R. dr. udvari tanácsost, egyetemi tanárt a bécsi

tud. egyetem rektorává választották.

Maly Károlyt a szerajevói országos múzeum segédrévé

nevezték ki és egyúttal megbízták a botanikai gyjtemény és a bota-

nikus kert vezetésével.
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;

Aradi m. kir. áll. felsbb leányisk., Bárány László, Bartal Kornél,

Bártfai áll. fögimn., Baumler András, Bayer (Työrgy, Beauregard Lajos,

Békési ref. fögimn.. Békéscsabai ág. ev. Rudolf-fögimn., Békéscsabai ág. cv.

Rndolf-fögimn. itj. könyvtár, Békéscsabai áll. felsbb leányisk., Belloncsik

Márton, dr. Benkö Lajos, Beregszászi áll. fögimn., Beregszászi áll. polg.

leányisk., Beszterczebányai áll. políj. isk., Beszterczebányai ev. gimn., Besz-

terczebányai m. kir. erdöigazgatóság, Bonyhádi ág. ev. fögimn., Brassói áll.

felsbb keresk. isk., Brassói r. k. fögimn., Brassói áll. föreálisk., Bricht

Lipót, Budafoki áll. polg. isk.. Budapesti tudományegyetem níivénytani int.,

Budapesti tud. egyet, könyvtár. Budapesti kegj^esrendi Kalazantinum, Buda-
pesti orsz. nöképzö egyes, leánygimn. tanári könyvtára, Budapesti V. ker. áll.

föreálisk., Budapesti VL ker. áll. föreálisk., Budapesti állatorvosi föisk.

könyvtára, Budapesti kir. József-megyetem növénj^ani tanszéke, Budapesti
m. kir. ornithologiai központ. Vakok orsz. intézete Budapesten, Budapesti

m. kir. vetömagvizsgáló állomás, Budapesti VIIL ker gyakorló fögimn.,

Budapesti magy. nemzeti múzeum növénytani oszt., Budapesti m. kir. tech-

nológiai iparmúzeum könyvtára, Csáktornyai áll. tanítóképz int.. Csornai

premontrei székház könyvtára, Csurgói áll. tanítóképezde. Czeglédi m. kir.

áll. gimn., Czeller Tibor, Dárday Aladár, Debreczeni m kir. gazda.sági akad.,

Debreczeni Jen, Dési m. kir. áll. fögimn., Dévai áll. föreálisk., Duchon
János, Egri áll föreálisk., Erzsébetfalvai áll. polg. isk.. Esztergomi érseki

tanitóképz. Farkas Dénes, Farkas Elek, Fehértemplomi áll fögimn.. Fels-
lövi ev. tanintézetek, apatini Fernbach Károly, Fischer Ern, Fiumei m. kir.

áll. fögimn., Fiumei áll. felsökeresk. iskola. Fodor Géza, Fogarasi áll. fögimn.,

Földváry Dezs, Gammel Alajos, dr. Gáyer Gyula, Gerold et Conip. (Wien),

Grün József, Gürtler Kornél, Gyergyószentmiklósi áll fögimn.. Gyönki ref.

gimn.. Gyri áll. föreálisk.. Gyri tanítóképz int., Gyri szent Orsolya-zártVa,

Gyulafehérvári r. k. fögimn , Gyulai r. k fögimn , Hajdúnánási ref. fögimn,,

Halmágyi Samu, Héger László, Hódmezövásárhelja ref. fögimn.. Hódmez-
vásárhelyi városi közkönyvtár, Hörk Lajos, Huchthausen Vilmos, Jobszty

Gyula, id Joós Lajos, Junkuncz Sándor, Kaposvári áll. fögimn. tanári

könyvtára. Kaposvári polg. fiúisk , Karczagi ref. gimn , Kassai áll. felsbb
leányisk.. Kassai áll. polg. fiúisk., Kassai áll föreálisk., Kecskeméti áll.

polg. leányisk.. Kecskeméti ref. fögimn.. Kecskeméti áll. föreálisk , Kendi
Károly, vámosgyörki Kerékgyártó xVrpád, Kertész Miksa, Késmárki ág. ev.

liceum. Keszthelyi m. kir. gazd. akad.. Keszthelyi premontrei fÖgimn. tanári

könj'A'tára, Kevevárai közs. iskola, Kézdivásárhelyi r. k. fögimn., Kiss Lajos,

Kiskunfélegyházai áll tanítóképz int.. Kispesti áll. polg. isk., Kisszebeni

kegyesrendi gimn.. Kisújszállási ref. fögimn., Kisvárdai polg. fiúisk.. Kolozs-

vári ref. kollégium, Kolozsvári áll. tanítóképz int. tanári könyvtára. Kolozs-

vári r. k. fögimn. tanári könyvtára, Kolozsvári unitárius kollég. könyvtára.

Kolozsvári áll. polg. leányisk.. Kolozsvári ra. kir. áll. polg. fiúisk.. Komáromi
szent Benedek-rendi fögimn., Konsch Ignácz, Kordos Gusztáv, Kossá Gyula,

Kovács Sebestj'én Aladár, Körmendi áll. polg. fiú- és leányisk., Körmöcz-
bányai áll. föreálisk. tanári könyvtára. Kszegi r k. tanítóképz int., Kszegi
szent Benedek-rendi gimn., Kszegi ev. felsbb leányisk., Kraus Emma,
Kukula János, Kutassy Mária, Lányi Béla, Lévai kegyesrendi fögimn., Lin-

kesch Károly, Lippert Béla, Liptószentmiklósi áll. polg. isk., Liptószent-

miklósi áll. fögimn., Liptóújvári m. kir. ferdhiv , Losonczi áll. tanító-

képezde, Lcsei m. kir. áll. freáliskola, Lyka Karoly, Mácsay Ilona, Magyar
Gyula, Magyaróvári m. kir. növényélet- és kórtani állomás. Magyaróvári

m. kir. növénytermelési kísérleti állomás, Makói áll. fögimn., Máramaros-
szigeti kath., fögimn., Marosvásárhelvi ref. kollég. könyvtára, Mezöberényi
polg. fiú- és leányisk , Meztúri ref fögimn. könyvtára, Meztúri ref. tanító-

testület népisk. könyvtára. Meztúri áll. felsbb leányisk. könj^tára, Mis-

kolczi áll. fels keresk. isk., Miskolczi kir. kath. fögimn.. Molnár István,

Munkácsi III. sz. áll. elemi iskola. Nagybányai m. kir. áll fögimn., Nagy-
enyedi Bethlen-föisk. könyvtára, Nagyenyedi kir. vincellériskola Nagykani-



zsai áll polg. isk., Xagykárolyi fögimn., Xagylaki tisztviselk köre, Nagj^-

röczei áll. polg. isk., Nagyszebeni m. kir. áll. fögimn., Nagj-szombati érseki

fögimn.. Xagytapolcsányi áll. polg. fiú- és leányisk., Xagyváradi áll. freál-
iskola, Xemesszeghy Jen, Xeugebaiier János, Xeumann Jen, Xitsner Antal,

Xovotny S. Alfonz, Nyíregyházai ág. ev. fögimn., Nyiregyházai közs. polg.

fiúisk.. Nyiry Bertalan, Oiosházai áll. polg. isk., Pákozdj' Károly, Pancsovai
áll. fögimn. tanári kön^^^tára, Pannonhalmi szent Benedek-rend központi
fkönjTtára, Pápai irgalmasnövérek int.. Pápai m. kir. áll. tanítóképz int.

tanári kön\"V'tára, Pápai ref. föisk. könyvtára, Pásztói áll. polg. fiúiskola.

Páter Béla, Pécsi áll föreálisk., Perczeí Lajos, Petrozsényi kaszinó. Pintér
Sándor, Plenezner Lajos, dr. Plósz Sándor, Polatsek-féle könyvkereskedés
(Temesvár), dr. Polgár Sándor. Poprádi Kárpátegyesület múzeuma. Pozsonyi
áll. tanítóképz int., Pozsonyi áll. polg. fiúisk., Pozsonyi felsbb leányisk.,

Pozsonyi áll. kir. kath. fögimn. ifjúsági könjTtára, báró Radvánszky Kálmán,
Raísz Sándor, Rappensberger Vilmos, Ráskj^ Béla, Récsey ^Miklós, Reiubold
Béla, Rothschnek Jen, Rózsahegyi kath. fögimn., Rozsnyói ág. ev. fögimn.,
Ruttkaí áll. közs. polg. fiú- és leánjisk., Sárospataki áll. tanítóképz int.,

Schneider József, Selmeezbányai kath. fögimn., Selmeczbányaí m. kir. közp.
erd. kísérleti állomás, Selmeczbányaí ág. ev. líceum, Selmeezbányai m. kir.

bányászati és erdészeti föisk. könyvtára, símonyi és varsánji Simonyi Árpád,
Soproni ni. kir. áll. felsbb leánxisk.. Soproni áll. föreálisk., Soproni ev.

liceum köny\-tára. Szabadkai áll. tanítónképz int.. Szabadkai áll. felsbb
leányisk., dr. Szabó Zoltán, Szabolcsy Antal, Szarvasi ev. tanítóképz int,

Szászvárosi ref. Kún-koUéginm, Szatmári r. kath. polg. isk., Szathmáry
Mihály, Szegedi városi fels keresk. isk,, Szegedi áll. felsbb leányiskola.

Szegedi áll. föreálisk.. Szegedi I ker. áll. polg. leányisk., Székelykeresztúri
áll. tanítóképz int.. Székelykeresztúri unitárius gímn.. Szekszárdi m. kir.

áll. fögimn., Szenczy Gyz, Szentesi áll. fögimn., Szentgj'örgyi kath. fögimn..

Szentkirályi Kálmán, Szílágysomlyói r. kath. püspöki fögimn., Szilárd István,

Szombathelyi premontrei fögimn., Tamássy Géza, Tarjányi János, Telbísz

György, Temesvári áll. felsbb leányisk.. Temesvári áll. fögimn.. Temesvári
fels keresk. isk.. Temesvári áll. fögimn. ifj. könj-vtára, Thírring Gyula,

Thuróczy M. Kornél, szentkirályi Tóth Vincze, Törökbecsei áll. polg. fiú- és

leányisk., Trautmann Róbert, dr. Udránszky László, LTilyárüv Titusz, Újpesti

„Szabad Liczeum". Újpesti áll. polg. leányisk., Ujszentannai áll. polg. fiúisk.,

Újverbászi községi fögimn , Újvidéki áll. polg. fiiüsk., Újvidéki fögimn. tanári

kön^^tára, Újvidéki áll. polg. leánjisk.. Ungvári áll. reálísk.. Ungvári m. kir,

föerdöhiv. tiszti kön^"vtára, Ungvári áll. agy^agipar-szakisk.. Siketnémák váczi

orsz. int., Vágújhelyi reálísk.. Varga István, Végh János, Veszprémi áll. polg.

fiúisk.. Veszprémi múzeum, Veszprémi kath. fögimn. ifj. könj^vtára. Veszprémi
kath. fginin., Volkner Raymond, Wínd István, Wittenberger Henrik, Zala-

egerszegi áU. fels keresk. isk.. Zalaegerszegi áll. fögimn. ifj. könyvtára.

Zilahi áll. polg. leányisk.. Zilahi ref. fögimn., Zombori áll. fögimn., Zöldág
József, Zsigmondy Dezs.

1914-re

:

Budapesti tudományegyetem növénytani intézete, Beszterczei polg.

fiúiskola. Diósgyri vasgyár, Meztúri ref. fögimn. könyvtára, dr. Plósz

Sándor, Pozsonyi felsbb leányisk.. Szegedi áU. felsbb leányisk., Székes-
fehérvári ciszt.-rendü fögimn., Temesvári fels keresk. isk., Veszprémi
múzeum. Vulkáni kaszinó.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 57601


