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Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.
Referate über ungar. botan. Arbeiten.
Pilhtz Ben dr. Veszprém vármegye növényzete. (Yegedes Yeszprémer Comitates.) A veszprémmegyei múzeum
kiadványai. I. Veszprém, 1908, II. 1910. 4°, 167. p.
:

tation

Egyike a legalaposabban és
legrészletesebben megírt flóráknak azok között, melyek ha-

zánk vármegyéirl megjelentek
egyszersmind, mivel legtöbb
meghatározását Kernek, Borbás
és Simon kai revideálta, a legbecsesebbek egyike.
Messze vezetne e helyen mélyebben belebocsátkozni Pillitz
mvének tartalmába, mety egy
szorgalmas és tudós kutatóéletének munkája s melynek bevezetésében nyugodt lélekkel
hangsúlyozhatja, hogy most már
s

a jelzett területrl való ismereteink nagyobb hézagot nem
mutatnak többé.
Mert ami hézag van a kryptogameusokat illetleg, azt betölteni

nem

állott

Dr. Páter

módjában.

B

:

Eine dér
ausftikrlichsten,
griindlichsten und, da die meisten Bestimmungen von Kernek,
Borkás und Simon kai revidiert
worden sind, auch eine dér
verlásslichsten Comitats-Floren

unseres Landes.

Es würde

zu

weit

führen

hier náher auf den Inlialt die-

Werkes einzugeken. Es entdas Lebenswerk eines
fleissigen und gewissenhaften
ses

hült

Forschers,

dér

in

dér Einlei-

tung ruhig behaupten konnte,
dass er sich

Mángel

keiner grösseren
ist;
einige

bewusst

Liicken, die nacli seinem eige-

nem Ausspruche noch verbleiben auszufüllen, war ihm aber
nicht

A gyógynövények

mehr beschieden.
termesztése

(Kultur

D.

dér

Heilpflanzen.) Kolozsvár, Erdélyi Gazdas. Egyes, könyvkiadóvállaAuttage.)
lata, 1910.
II. átdolgozott kiadás.
(II. umgearbeitete

Szerz, ki hazánkban a gyógynövények ügyének felkarolásával jelents érdemeket szerzett,
rövid idn belül immár második kiadásban adja közzé mvét.

Már

mutatja a

ez a tény

munka

is eléggé
használható-

melynek ffontossága
éppen szerznek ama törekvésében rejlik, hogy a gyógynövényekkel való foglalkozás
hazánkban is a gazdaságnak
egyik kasznothajtó mellékága
ságát,

legyen.

Azonban

nemcsak

a

czímben megjelölt tárgykörre

Dass dieses Werk des Ver-

um die Verbreitung dér Cultur dér Heilin
unserem Lande
pftanzen
ganz ausserordentliche Yerdienste erworben hat. innerhalb
eines
kurzes Zeitraumes in
erscheinen
zweiter
Auflage
konnte, beweist nicht nur die
Brauchbarkeit desselben, sondern es spricht auch fii r den
Erfolg, den das Bestreben des
Verfassers, die Bescháftigung
mit diesen Pflanzen zu einem
ertragreichen Zweig unserer
fassers, dér sich

;
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szorítkozik,

hanem

adatokat közöl

egyrészt

gyógynövé-

a

nyeknek hazánkban való

elterje-

Landwirtschaft heranzuziehen,
bisher erreicht hat.

Dér

Text beschránkt

sich
eigentliche

désérl, másrészt pedig össze-

nicht nur

hasonlító vizsgálatokat a külön-

Cultur dér Heilpfianzen, sondern
er enthált viele wichtige An-

böz helyekrl

származó drogok
olajtartalmáról, melyek munkájának elssorban növénytermesztési iránya mellett tudományos értéket is kölcsönöznek.

auf

die

gaben über das Vorkommen
und die Verbreitung dieser
Pflanzen in unserem Lande,
ausserdem aber die Ergebnisse
vergleichender Untersuchungen
über den Gehalt an wirksamen
Stoffen,

was dem Werke

wissenschaftliche

eine

Bedeutung

zusichert.

L.

M. E. Vadas Die Bedeutung dér ítobinie für die ForstL’importance du Robinier dans la foresterie
wirtsehaft Ungarns.
de 1a. Hongrie. (VL-e Congrés de l’Union internationale des recherches

—

:

forestiéres. Bruxelles,

Szerz
hazánkba

az

1910.

1710—1720

között

betelepített akáczfá-

melyet nagyban ültetni
azonban csak a múlt század
els negyedének végén kezdtek,
erdgazdasági jelentségét tárgyalja tömör összefoglalásban.
nak,

Szinte egymagában álló példa

hogy egy exoticus fa kultúra
útján oly mennyiségben elterjedjen és oly nagy jelentség
legyen, mint ahogy hazánkban
a Robiniával történt. Kivált Alföldünk kiimája rendkívül alkalmas tenyészeti viszonyainak ez
eredményezi széleskör elterjedését, úgy hogy ma már az Alföld legjellemzbb fája, melybl
sok ezer hektár van beerdsítve.
Szerz a történeti rész után a
Robinia fájának felhasználását,
;

majd az
tegeti,

erdészeti üzemet fej-

melyekhez

táblázat

7

kép és 14

csatlakozik.

Figye-

Das Werk
sichtliche

enthált eine iiber-

Zusammenfassung

forstwirtschaftlicheu Bedeutung dieses Baumes, welcher
zwar bei uns schon i. d. J.

dér

1710—20

eingeführt

worden

dessen intensivere Cultur
aber eigentlich erst zu Ende
des ersten Viertels des v. Jahrhundert aufgegriffen wurde.
Ihre jetzige Ausdelinung u.
Intensitát steht, da es sich um
eine exotische Baumart hanist,

delt

—

fást beispiellos da.

Da

das Kiima unseres Tieflandes ganz besonders zusagt,

ihr

waren

die

Bedingungen ihrer

grossen Verbreitung gegeben
sie
ist
auch bis zu einem
Grade gediehen, dass dieser
Baum so zusagen die Phvsiognomie dér Vegetation unseres Tieflandes verándert hat.
Er bedeckt nunmehr an vielen
TausendenvonHektaren-Stellen,
die bis dahin baumlos waren.
Nach Besprechung des histo-

:
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lemre méltó, az az adata, hogy
hazánkban (Eszakmagyarországon) legmagasabban eddig 770

rischen
Teiles, erürtert
dér
Vert. eingehend die Verwen-

m.-nél észlelték.

trieb dér Robinia

A munka kétségtelenül egyike
a legfontosabb erdészeti monographiáknak, melyek az utóbbi
hazánkban

években

megje-

dung des Holzes und den Be7 Abbildungen und 14 Tabellen erlautern
das Ausgefiihrte. Wir heben
hier hervor, dass die Robinia
in Nordungarn noch bei 770 M.
ii. d.
M. vorkommt.
Das VVerk ist zweifellos
eine des wichtigsten und ge;

diegensten forstwissenschaftli-

chen

Monographien,

die

in

letzterer Zeit bei uns erschienen

lentek.

sind.

L.

A m. kir. központi szlészeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet évkönyve.. III. évf. 1908. (Jahrbuch dér kön.
ungar. ampelologischen Centralanstalt. Jahrg. III. 1908.) Szerkeszti
redigiert Prof. Dr. Istvánffi Gyula. p. 1
VI. Buda403, tab. I
pest, 1909.

—

érdek

Növénytani
a következk
1.

n.

1

czikkei

:

— 17.

Bfrnátsky Jen:

érett és éretlen

—

—

Dieser Bánd enthált folgende
Arbeiten botanischen Inhaltes

Uiabb tanul mán vök

szl ve sszröl.

(Neuere Studien

az

iiber

reife u. unreife Rebenreiser.)

A

gyakorlati

szlmvelés

szempontjából nagy fontossággal bír az érett és éretlen vesz-

szk

megkülönböztetése, mint-

hogy az utóbbiakból származó
tkék rövid életek, a bellük
készült oltványok rosszul for-

radnak és kevésbbé ellenállók.
Minthogy a megkülönböztetés
gyakran nem éppen könny

szerz felsorolja a
küls és a bels — anatómiai
jellemvonásokat, melyek a felismerést biztossá teszik. Szerz
feladat,

azonban nem elégszik
ezeknek a bélyegeknek

meg
egy-

felsorolásával,

hanem

mindegyiket részletes

kritikai

szer

Standpunkte des prakt.
die sichere Unterseheidung des reifen und unreifen Reises eine grosse Bedeutung, da sich aus dem letzteren nur kurzlebige Stöcke entwickeln, und die von ihnen ent-

nommenen

Edelreiser schlecht

verwachsen und wenig widerstandsfáhig sind. Da die Unterscheidung oft recht schwierig
bespricht dér Verf. allé
ist,
jene áusseren u. inneren (anatomisehen) Meíkmale, welche
das sichere Erkennen dér Reife
ermöglichen. Doch begnügtsich
dér Verf. nicht mit einer Auf-

melybl

záhlung dieser Merkmale, sondern es wird jedes einzelne

hogy minden hiányo-

einer ausführlichen, kritischen

vessz anatómiailag

Prüfung unterzogen, aus wel-

vizsgálat
kiderül,

Vöm

Weinbaues hat

san érett

alá

veszi,
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biztosan jellemezhet s a szerz
módszere szerint a határ a feltétlenül jól megérett, a rosszul
érett s a teljesen éretlen

vessz

között pontosan megállapítható,

más

pontosabban, mint bármely
módszernél.

Végül szerz

kiemeli,

hogy

a rosszul érett vesszk szapofelhasználásától
rításra
való
óvakodni kell, majd ismerteti
a vesszk érését befolyásoló

dass

nicht
anatomisch scharf charakterisiert
sind und dass nach dér vöm
Yerf. ersonnenen Methode die
Grenze zwischen absolut reifen,
nieht ausgereiften und ganz
unreifen Reiser viel sicherer
festzustellen ist, als mit jedweder anderer Me thode. Zutn
Schlusse warnt Vert. von dér
Verwendung nicht vollkommen
ausgereifter Reiser
Yermehrung und bespricht die

cher

hervorgeht,

vollkommen

reife Reiser

zr

tényezket.

Umstánde, welche das Reifen
derselben beeintlussen.
p.

17

— 22. Wéber Dezs

:

Adatok

n éh á n

y gyakorlati-

szlfajta gyökereinek anatómiai meg-

lag fontos

különböztetéséhez (Beitráge zr anatom. Unterscheidung
dér Wurzel einiger praktisch wichtiger Rebensorten.)
A

gyökereket anatómiai ala-

pon, kivált fiatal korban

nagyon

nehéz megkülönböztetni egymástól aránylag még a 2—3
éves gyökerek legalkalmasabbak erre a czélra. Vizsgálatainak eredmén} ekép arra a következtetésre jut, hogy az egyes
;

r

fajok és esetleg

fajták között

vannak anatómiai különbségek,
melyek szerint szétválaszthatok. Hogy amerikai vagy euróvan-e szó, azt még
de sokkal
nehezebb, st sokszor majdnem
lehetetlen az egyes fajták vagy
hybridtek megkülönböztetése.

In anatom. Beziehung sind
die Wurzeln, besonders wenn
sie noch
jung sind, ausserordentlich schwer von einander
zu unterscheiden
verháltnismássig leiehter gelingt dies
aber bei 2 -3 jáhrigen Wurzeln.
Yerf. kommt zu dem Resultat,
dass zwischen diesen einzelnen
Arten, eventuell aber auch zw.
einzelnen Sortén anatomische
Unterschiede bestelien, an wel;

zu erkennen sind. Ob
eine amerikanische
oder europaeische Art handelt,

pai fajról

chen

könny

es sich

eldönteni,

ist

sie

um

leicht

festzustellen

;

viel

schwieriger u. oft unmöglich
ist aber die Unterscheidung einzeluer Sortén und Bastarde.
Die Lösung dér Frage erfordert
noch
weitere
eingehende und ausführliche Fil-

A kérdés mindenesetre még
beható és széleskör vizsgálatot
igényel.

ter suchun gén.
p.

22 —25. Ibos József

tke anatómiai
eines chlorotischen

:

K

1

o ró z

i

s

ban

szenved Ezer jó-

vizsgálata. (Anatomiscbe Untersuchung
«

Ezerjó® Weinstockes.)

—
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Szerz egy egészséges

Es wurde

egy

s

klorózisban szenved tke anatómiáját hasonlítja össze s megklorózist

kísérli a

elidéz

gesunder und

ein

ein chlorotischer Stock anato-

misch untersucht u. verglichen dér Verf. versucht auch

té-

;

nyezket megállapítani.

die Ursachen, welelie die Chlo-

rose verursachen, klarzulegen.

25

p.

31

Ibos József

.

Villám sújtott a

:

vizsgálata. (Untersuchung dureh

szltkék

beschadigter

Blitz

Wein-

stöcke.)

— 35.

31

p.

(Éber

Gyula és Réthly Antal: A szllombozatának hmérséklete.

Istvánffi

tkék talajának

és

Bodens und des Laubes dér Wein-

Temperatur des

die

stöcke.)

35

p.

— 40.

Entwicklung

dér

in

Weinstöcke.)
47. Ibos József:
p. 40

—

kezett

Visszaesett

Bernátsky Jen:

gálata. (Untersuchung

Az

szl beteg ségek

1908.

vizs-

év folyamán jelent-

átnézetes összefoglalása.

Zusammenfassung dér

(Übersichtliche

tkék

zurückgebliebener

J.

i.

1908

aufgetretenen

Rebenkrankheiten.)

Aufzahlung
Systematische
dér dureh Cryptogamen, tierische Sehadlinge, Culturfehler,
Erst,
Feuchtigkeit
Wetter,
und Rauch verursachten Rebenkrankheiten.

felsorolása
a
Rendszeres
kryptogameus növények, álla-

mvelési

tok.

hibák, idjárás,
és füstkár

nedvesség

fagy,

okozta betegségeknek.

Gyula A szl virágzatának
Peronos por a által és a védekezés. (Die

47 -61. Istvánffi

{).

fertzése

a

Peronospora-Infection

dér

:

BlUtenstande

Weinrebe und

dér

ihre

Abwehr.)

A

fertzés háromfélekép töramennyiben a Peronospora megtámadhatja: 1. a
virágzás eltt álló vagy éppen
nyíló zsenge fürt minden réténhetik,

szét

;

celium

a

2.

ahonnan
s

fürtök

tengelyét,

tovább hatol a myvégül a kocsánymkon

a bogyókba; 3. köza bogyókat, úgy hogy

át bejut

vetlen

a tengelyrészek

maradnak.

egészségesek

Ez az utóbbi eset

a legveszedelmesebb.

Die Infection kann mit drei
auftreten, indem
die Peronospora 1. entweder
allé Teile knapp vor dem Aufbliihen oder eben die aufge-

Symptomen

oder
2.
Infiorescenzachse befiillt, langs weicher dei Mycelien weiter wachsen und dureh
die
Traubenstielchen in die
Beeren gelangen, endlich aber
Inílorescenz,

bliihte

nur die

3.

Beeren

befallt,

die Achsenteile

gesund

direct

wobei
bleiben.

die

Dér

letztere

dér gefahrlichste.

Fali

ist

?© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

91

Szerz

Sodann wird das Vordringén des Pilzes in den Beeren
und die Bekámpfungsmethode

ismerteti végül a bo-

gyókban való

terjedést,

majd

a védekezésmódot.

besprochen.
77. Istvánffi Gyula A szllisztharmat telel
p. 61
gyümölcseinek felfedezésérl hazánkban, tekintettel a védekezés gyakorlatára. (Über die Entdeekung
:

Frucht des Rebenmehltaues in Ungarn und
Bedeutung für die Praxis dér Bekampfung.)
Beszámol a peritheciumokYerf. berichtet über die Entnak egy alsógáldi szlben
deckung dér Perithecien in
való megtalálásáról, majd iseinem Weingarten zu Alsógáld
merteti a kifejldésüket elund besprieht die Umstánde,
segít tényezket s a védekewelche ihre Entwicklung bedér überwinternden
ihre

zésmódot.

giinstigt habén,

sowie die Art

und Weise dér zweckmássigen
Bekampfung dieses Pilzes.
p.

78

— 81.

Istvánffi

Gyula:

Hogyan védekezzünk

peronospora ellen? (Wie schlitzen wir uns gégén
p.

szl

82—84.

Istvánffi

die Weissfáule dér
p.

szl

Gyula:

Hogyan védekezzünk

fakó rothadása ellen? (Wie
84

— 87.

Weinrebe ?)
Gyula

Istvánffi

:

a

Peronospora
a

schützen wir uns gégén

Hogyan védekezzünk

a

szürkerothadása ellen?

(Wie schützen wir uns
gégén die Botrytis-Krankheit dér Weinrebe?)
vés szók DemaIstvánffi Gyula: A
p. 87—97.
tophora okozta feketefoltosságáról. (Über die durch
Dematophoren verursachte Schwarzfleckigkeit dér Reiser.)
125. Istvánffi Gyula :A gyök ér penészek elleni
p. 98
védekezés. (Bekampfung des Wurzelschimmels dér Weinrebe.)

szl

—

Mindezeknek a munkáknak
beható ismertetése messze túlhaladná folyóiratunk kereteit.
Ennek a rövid referátumnak
is csak az volt a czélja, hogj^
felhívja
az
érdekelt
körök
figyelmét eme fontos közleményekre, melyek az Istvánffi
professzor vezetése alatt álló
minden segédeszközzel gazda-

gon felszerelt modern tudományos intézet intensivus munkásságát mutatják.

eingehendere Bespregediegenen
Arbeiten
würde weit über
den Ralimén unserer Zeitsclirift
gehen. Dér Zweck dieser kurzen Referate war auch nur, die

Eine

chung

aller dicsér

Aufmerksamkeit

dér

interes

sierten Kreise auf diese wiehtigen Publicationen zu lenken,

welche Zeugnis dér intensiven
Arbeit légén, welche die unter
dér Leitung Prof. v. Istvánffi ’s
stehende wissenschaftl. Schule
in einem mit allén modernen
Behelfen ausgestatteten Institute leistet.

L.

:

:

:

:
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A magyar orvosok

természetvizsgálók Miskolczon.
24. napjain tartott XXXV. vándorgylése.
1910 augusztus
(XXXV. Versammlung dér ungariscken Árzte und Naturforscher
in Miskolez vöm 21. bis 24. August 1910.)
21

A

és

—

természettudományi szak-

lék flórája» felolvasásában adatokat szolgáltat, amelyek közül

Gelegentlich dér Sitzungen
dér
naturwissenschaftlichen
Classe wurden folgende botanische Vortriige zumeist von
den Verfassern selbst (mit *
bezeichnet) abgehalten
*Dr. B. Augustin: «Über die
Praecipitat-Reaction des Pflanzenalbumins».
*J. Bezdek «Die Flóra des
Érmellék» (Beitriige zurKenntnis dér Flóra)
hervorzuheben

nevezetesebbek

sind

osztály ülésein a következ botanikai tárgyú eladások hangzottak el, melyeket legnagyobb
részben maguk a szerzk (*-gal
jelezve) terjesztettek el
*Dr. Augustin Béla: «A nöpraecipitatiós
fejérjék
vényi
reactiója.»

'Bezuek József: «Az Érmel-

Sálvinia

natans

,

Hydro

;

s

morsus

ranae

Potomageton

pusillus, Stratiotes aloides.

*Buday

József:

«Miskolcz

környékének és Borsod vármegye hegyvidékének edényes
flórája#, több éven történt eddigi munkája eredményét közli.

Gvrffy

István:

«A Magas-

Tátra bryophytonjai» értekezése tárgya a Tátra mohaflórája
kutatóinak felsorolása, moháinak szám szerint való kimutatása összehasonlítva más vidékek mohaflórája számadataival s végül az irodalom teljes
összeállítása.

*Székely-Doby Géza: «Bacteriumöl folyadékok#.

*J.

Buday

:

liest in

dem

Refe-

«Die Gefasspflanzen dér
Gebirgsgegenden von Miskolez
und des Comitates Borsod#
die Ergebnisse seiner melirjahrigen Forschungen vor.
I. Gyrffy sprach über «Die
Bryophyten dér Hohen-Tátra#,
vvobei die Forscher, welche sich
in dér Hohen-Tátra mit diesen
rate

Pflanzen
beschaftigt
habén,
aufgezahlt werden und die
Zahl dér
bisher
bekannten
Moose festgestellt und mit
jener anderer Gegenden verglichen wird. Den Schluss bildet
ein vollstandiges Literaturverzeichnis
*G. Székely-Doby

bacteriumtötenden
ten.»

:

«Über

die

Fliissigkei-

Gy.
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