
INDEX.

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

az ábrákra vonatkoznak.

Die Zablen in ( ) beziehen sicb auf die Mitteilungen für das Ausland, die

mit * bezeicbneten auf die Abbildungen.

Alapítványok és adományok a szakosztály javára 1923-ban. 98.

Apró közlemények. 78.

Boros Á.: Florisztikai közlemények. I. közi. 64.

Floristiscbe Mitteilungen. 1. Mitteil. (10).

Gráyer Gy. : Nebány érdekes páfrány dunántúli elfordulása. 79.

Grombocz E. : Szakosztályi ügyek. 98.

— — Sitzungsbericbte. (17).

Hirek. 102.

— — A Xantbium spinosum vándorlása. 78.

Grreguss P. : A parapbylliumok fejldéstörténeti jelentsége. 70.

Die entwicklungsgeschicbtlicbe Bedeutung der Parapbyllien. (1-5).

Györffy I.: Visszagyürt pikkelyvégü lucfeny tobozok a Szepességen. (60).

Abnonnal ausgebildete Ficbtenzapfen aus der Zips. (9).

Irodalmi ismertet. 74.

Jávorka S. : Nyilatkozat. 78.

— — Erklárung. (17).

— — Adnotatio ad cognitionem generis Alyssoides Mill. 7-3.

Kümmerle J. B. : Növénytani repertórium. 79.

Literatnrbericlite. (16).

Moesz Gr. : A növények gombaokozta betegségeirl szóló ismeretek fejldése

hazánkban. 1.

Die Entwickelung der Kenntnisse über Pilzkrankheiten der Pflanzen

in Ungarn. (1).

Jíövénytani repertórium. 79.

Prodau J. : Flóra pentru determinarea si descrierea plantelor ce erese in

Románia. I—II. Cluj. 1923. 74, (16).

Sáutlia L.J Adatok Tolna vármegye zuzmóflórájának ismeretéhez. 47.

Beitráge zur Kenntnis der Flechtenflora des Tolnaer Komitates. (9).

Sitznngsberichte. (17).



IV

Soó R.: J. Prodan : Flóra pentru cletermmarea si descrierea plantelor ce

erese in Románia c. müvének ismertetése. 74.

— — Besprechung des Werkes vom J. Prodan Flóra etc. (16).

Szakosztályi ügyek. 98.

Varga F. : A Succisella- és Succisa-génusz összehasonlító szövettani vizsgá-

lata és egybevetése a rokon-génuszokkal. 32.

— — Vergleichende anatomische Untersuchung der Gattungen Succisella

und Succisa mit Rücksicht auf die verwandten Gattungen. (4).

II.

Acarospora glaucocarpa 53. Acer eampestre 69, (14), tataricum 69, (14).

Aconítum moldavicum 65, (11). Adonis flammea 67, (13). Agrostis canina

64, (10). Alliam marginatum 69, (14), ursinum 70, (15). Althaea hirsuta

67, (13). Ambrosia artemisiaefolia 99, (17). Anaptycliia ciliaris 60, ciHaris

var. albida 60, var. erinalis 60. Antliericum liliago 64*, ÍIO), maerocarpum

n. ssp. 64*, (10). Aquilegia vulgáris 70, (15). Artemisia austriaca 70, (15).

Artlionia populina 51, punetiformis 51, ra,diata 51. Arthopyreiiia Móri n.

sp. 49, 50*, punetiformis 49. Astrantía major 69, (14). Atrageue alpina 65, (11).

Bacidia acelinis 52, muscorum 52, obseurata 52, rosella 52, sabule-

torum 52. Bifora radians 67, (13). Blasteuia teicholyta 57. Botrycliiam

lunaria 70, (15). Botrytis infestans 22. Buellia canescens 58, myi-iocarpa

58, mirioc. f. lignicola 58, parasema 58. Bupleurum affine 70, (15), longi-

folium 64, (10).

Calauiiutlia alpina 69, (14). Caloplaca aurantiaca 58, eallopisma 58,

eallopisma var. eentroleuea 58, eerina var. Ehrbai-ti 58, cirroebroa 58, citrina

58, decipiens 58, livida 58, murorum 58, pyracea 58, rubelliana 58, vitel-

Linula 58. Campaimla abietina 69, (14). Gandelaria eoneolor 56, concolor

f. granulosa 56. Cauelariella vitellina 56. Carduus eollinus 69, (14), ortho-

cephalus (acanthoides Xnutans) 70, (15), polyaeanthos (nutans X crispus

70, (15). Carex brizoides 64, (10). Catillaria ebalybaea 52, globulosa 52.

Cancalis daueoides 67, (13). Centaurea Beckiana (Rhenana X pannoniea)

70, (15), indurata 65, (11), Tátrae (scabiosa X alpestris) 70, (15). Ceplialaria

32. Cephalaria speeiosa 99, (16). Cetraria glanca 57. Gladouía fimbriata

var. abortiva 52, var, seyphosa f. denticulata 52, f. prolifera 52, fureata

var. pinnata 52, macilenta 52. Clayiceps purpurea 19. Consolida orientális

67, (13). Craíoneurum eommutatum 71*. Crepis praemorsa 70, (15).

Dermatocarpoii rufescens 49. Diantüus diutinus 65, (10). Dipsacns 32.

Doronicnm caueasieum 70, (15), bungaricum 69, (14). Dryopteris lonch. 79.

Endocarpoii pusillum 49. Equisetiiui byemale 69, (14). Eriopus seti-

gerua 71*. Erysinmm Cetzianum 69, (14). Enpliorbia maeulata 99. Evernia

prunastri 57. Evonymus verrucosus 69, (14).

Fontiualis antipyretica 64, (10).

Gentiaua erueiata 69, (14). Oraphis scripta var. pulverulenta 52.

Heleochloa Bernátskyana (alopecuroides X scboenoides) 64, (10).

Heliantliemum angustifolium 68, (14), nummularium 68, (13), var. oblongi-

folium 68, (14), var. pustarum 68, (13) obscurum 68, (13), ovatum 68, (14),

pustarum 68, (14), vulgare var. angustifolium 68, (13). Helleborine micro-



phylla 65, (10). Heppia hungarica n. sp. 53*, virescens 53. Hieracium da-

nubiale 67, (13). Hierochloa odorata 64, (10). Hippuris vulgáris 64, (10).

Hypericum hirsutum 69, (14).

Jasione montana 65, (10). Juiicus maritimus 100.

Kitaibelia vitifolia 67, (13).

Lactiica Chaixi 69, (14). stricta 69, (14). Laserpitium pruthenicum

var. silaifolia n. var. 68, (14). Lathyriis aphaca 67, (13). Lecauia cyrtella

55, cyrtellina 56, dimera 56. erysibe 56, proteiformis 56, syringea 56.

lecanora albella 55, angulosa 55, calcarea var. contorta 54, dispersa 54,

Hngeni 55, metaboloide? 55, piniperda 55, saxicola f. glaucescens n. f. 55,

subfusca 55, subfusca var. allopliana 55, var. campestris 55, var. chlarona

55, umbrina 55. Lecidea elabens 52, euphorea 52, olivacea 52, parasema

52, parasema var. rugulosa 52. Listera ovata 70, (15). Lithospermnm pur-

pureo-coeruleiim 69, (14).

Malcolmla afiicana 67, (13). Melampyrum saxosum 69. (14). Melica

altissima 69 (14). Moehring:ia muscosa 65, (10). MicrotUelia micula 49.

Myosotis sparsiflora 69, (14).

Nardns 70, (15). Nasturtium officináié 67, (13). Xephrodium crista-

tum 101.

Oidium Tuckeri 24. Ouosiua tornense 69, (14). Opegraplia atra 51,

bullata 51, diapbora 51, diaphora var. stellata nov. var. 50*, 51, nóta 51,

notba var. lichenoides 51. Orchis cordiger 101, Dietrichiana (variégata X us-

tulata) 64, (10), globosa 70, (15), Timbali (paluster X coriophora) 65, (10).

Papaver bybridum 67, (13). Parmelia acetabulum 56, cylisphora 57,

exasperata 56, exasperatula 56, fuliginosa 56, fülig. var. laetevirens 57,

olivacea 56, perlata 57, per. var. ciliata 57, pliysodes 56, saxatilis 57, saxat.

f. furfuracea 57, sulcata 57, tiliacea 57, tubulosa 56. Peltigera horizontális

54, rufescens 54. Pertusaria globulifera 54, leioplaca 54. Phleum commu-

tatum 69, (14). Physcia aipolia 59, ascendens 59, caesia 59, leptalea 59,

lithotea 59, orbicularis 59, orbic. var. chloantha 59, pulverulenta var. an-

gustata 59, var. argypbaea 59, var. turgida 59, stellaris 59, tenella 59,

venusta 59, virella 59, vir. var. Georgiensis 59. Picea excelsa 60, 62*, (9).

Plantago rubens 70, (15). Pleurospermum austriacum 68, (14). Porina

carpinea 50. Potamogetou densus 64, (10), fluitans 64, (10). Poteutilla col-

lina 67, (13). Puccinia 7. Pulinoiiaria Filarszkyana 69, (14). Pulsatilla

Borosiana (pátens X flaveacens) n. sp. bybr. 65,(11), flavescens 65, (11), flav.

Iu3. virescens 66, (11), lus. atroviolacea 66, (11), grandis 65, (11), Jolantbae

(flavescens X grandis) n. sp. hybr. 65, (11), montana 66, (11), nigricans 66,

(11), Zicbyi 66, (12), var. roseolus 66, (12). Pyrenula nitida 50.

Raiualina calicaris 57, farinacea 57, farinacea f. minutula 57, polli-

naria 57, poUinaría f. minor 57. Raunucnlns carpaticus 69, (14). Rhamnns

cathai-tica 69, (14). Rhynchostegiella algeriana 99, (16). Biiiodíua exigua

59, pyrina 59.

Sedum HiUebrandii 65, (10). Selaginella belvetica 64, (10). Seseli

Beckii 69, (14). Sesleria budensis 64, (10), varia 64, (10). Solidago cana-

densis 99, serotina 99. Sorbus danubialis 67, (13) latifolia 67, (13), semiin-

cisa 67, (13). Spiraea oblongifolia 67, (13). Succisa 32. Snccisa pratensis

35*, 40*, 42*. Succisella 32. Snccisella inflexa 34*, 36*, 38*, 39*.



VI

Tapliria pruni 25. Teucrinm botiys 69, (14). Tlielidinm minutulum

49. Thrombium epigaeum 49. Thuidium tamariscinum 71*. Tilletia 9.

Usnea hirta var. sorecliifera 57. Ustilago 9.

Yaleriaua tripteris 64, (10). Valeriaiiella dentata 67, (13). A^eroiiica

Joannis Wagneri (tnphylla X praecox) n. sp. hybr. 69*, (15), praecox 69*,

(15), spuria 69 (14), triphylla 65*, (15), verna 69, (15). Viburnuni lantana

69, (14). Vicia augustifolia 67, (13), pisiformis 69, (14), sativa 67, (18).

Yiola pumila 70, (15) silvestris 69, (14).

Weingiirtiieria canescens 65, (10).

Xaiithoria parietina 58, pariét, var. chlorina 58, var. ectanea 58.

Xylograplia paralella 51.

in.

Bocskay 0. 101. Doby Géza 101. Havas G. 101. Húsz B. 101. Lengyel

G. 101. Mágocsy-Dietz S. 101. Mika E. 101. Schilberszky K. 101. Szabó

Z. 101. Szalay E. 101. Szurák I. 101. Timkó Gy. 101. Varga 0. 101.

• IV.

Jávorka S. ésGáyer Gy. cikkeinek növényneveit technikai okok-

ból az Indexbe nem vehettük fel.
j^ Szerkeszt.



VII

Tagtársainli szíves figyelmébe l

Tagtársainli és a 'botanika barátainak figyelmét felhívjuk e füzet

borítékának harmadik oldalán kösBétett kérésünkre. Mivel ezen füzet

kiadása szakosztályunk anyagi erejét teljesen kimeríti és mivel a

tagsági díjak fólyóirattink elállítási költségeit távolról sem fedezik,

kérünk mindenkit, hogy önléntes adakozásával támogassa a Bota-

nikai Közleményeket. Minden adományt hálás szívvel fogadunk!

Legcélszerbb, ha az adományok a kír. magy. Természettud.

Társulat pénztára címére (VIII., Eszterházy-u. 16.) küldetnek, az

utalvány szelvényén ezzel a megjegyzéssel: „A Botanikai Közlemé-

nyek számára.'^

Az 1923. évben beérkezett adomámjokat és alapítványokat e

füzet 99. oldalán közöljük.
*

A kir. magy. Természettudományi Társidat 1924. évi közgylése a

Növénytani Szakosztály évi tagsági díját 25.000 K-ban állapította meg.

*

Kérjük azokat a tagtársainkat, akik a Bot. Közlemények régebbi év-

folyamait nélkülözni tudják, ajánlják fel azokat a Társidat Mnyvtárának.

Dr. Jávorka Sándor: Magyar Flóra c. könyvének
I. része megjelent.

Dr. J á V o r k a S á n d r m. nemzeti múzeumi osztályigaz-

gató Magyar Flóra (Flóra Hungarica) címen szaktársak közre-

mködésével megírta Magyarország virágos és edényes virágtalan

növényeinek meghatározó kézikönyvét. A munka mintegy 80 ív

terjedelemben, három részletben jelenik meg a „Stúdium" könyv-

kiadó kiadásában.

A m els részlete (25 ív) most hagyta el a sajtót; az I. rész

alapára jelenleg 13, illetve famentes papiroson 15 K. A szorzószám

1924. évi augusztus elején 7000.

A II. részlet augusztus hó második felében kerül a könyv-

piacra. Az egyes részek egyenként is kaphatók lesznek.

A munka bevezet része technikai okokból a III. résszel

együtt fog megjelenni. A külföld részére német- és latinnyelvü

kisegít szakszótár készül.



VIII

Arra az esetre, lia e rendkívüli hiányt pótló munka kedvez
fogadtatásban részesül, tervbe van véve egy külön ábrás, valamint

florisztikai irodalmunkat felsoroló kötetnek a kiadása.

A „Jávorka: Magyar Flóra" kapható minden könyvkeres-

kedésben s közvetlenül a kiadónál: a „Stúdium" könyvesboltban

Budapest, IV. Múzeum körút 21. Telefon: József 153—28. Posta-

takaréki csekkszámla: 4041.

A Bot. Közlemények szerkesztsége szívesen adott helyet a

„Stúdium" könyvkiadó-vállalat fenti közlésének, mert meg van
arról gyzdve, hogy Jávorka Sándor „Jlagyar Flóra" cím
könyve nélkülözhetetlen mindenki részére, aki bármily tekintetben

érdekldik Magyarország virágos és edényes virágtalan növényei
(harasztok stb.) iránt. Ez a munka, amely a magyar birodalomnak
eddig ismeretessé vált minden növényét magában foglalja (több mint
4000 tfaj és ennél is több alak és keverékfaj), méltán számíthat

a külföld elismeréséi'e is, amely már régóta várja egy ilyen munka
megjelenését. E könyv segítségével minden hazai fajt könnyen és

biztosan meg lehet határozni. Nagy gondot fordított a szerz az

egyes fajok elterjedésének feltüntetésére is. A növények magyar
neveinek megállapítását, valamint a régi és népies növénynevek
összegyjtését jeles szakemberek végezték. Egyes terjedelmesebb

és kritikusabb génuszok feldolgozására a szerz olyan kiváló magvar
szaktudósokat kért fel, akik az illet génuszokkal évek óta foglal-

koznak. Nagy elnye e mnek, hogy a gazdaságban fontos génu-
szokat tüzetesebben tárgyalja: ilyen növények például a gabona-
félék, a szl és a gyümölcsfák.

Mivel a , Stúdium" könyvkiadó -vállalat, átérezve e m nagy
jelentségét, ritka áldozatkészséggel valósította meg a magyar bota-

nikusok régi kívánságát, hogy végre egy minden tekintetben jeles

meghatározó kézikönyvhöz jussanak, a magunk részérl is kérjük

tagtársainkat, az iskolákat és általában a botanika barátait, hogy
a m megrendelésével támogassák a kiadót nemes törekvésében,

mert csak ily módon válik lehetségessé a m kiadásának folytatása

és a gazdagon illusztrált kötet kiadása, mely képeinek nagy soka-

ságával kiegészíti a szöveges részt.

1924. július.


