
Typha mihívna, bj cigaiAnm n ihiveum. Boiawogtlon colcraine.P. den-

Scheuchzeria palustris
,
Elymus

etaceua
,
Helosciadium nádiflórian, Me

Bryonia dioica
,
Carpesium cernuum,

sím, P. gramineus
,
Sajai marina

,

arenarius
,
Sehoenoplectu<

nganthes
,
Dipsacus pilosus,

melyeket még kb. 40 évvel

elbb ott gyjtött. A felsoroltak

között vannak fajok, melyeknek
elfordulása a magyar Alföldön

felette feltn, st majdnem
érthetetlen. Végezetül felsorolja

azokat a fajokat, amelyekkel
az ottani flóra gyarapodott;
közülök a

welche dér Verf. noch vor c-

40 Jahren dórt gesammelt
hat. Unter den angefülirten

befinden síeli Arten. dérén

Vorkommen im ungarischen

Tieflande liöchst auffallend,

ja fást unerklárlich erseheint.

Zum Seblusse werden die Zu-

wáchse dér Flóra aufgezahlt,

von welchen

Lepidium graminifoHum, Ainarantus albus, Calepina irregularis,

Anemisia ann na, Yallisneria spirális, Ykia lutea
,
Sternbergia col-

chicifiora
,
Astragalus contortupl icatus, Geránium dissedum, Helmin-

tiiia cchioides

méltók említésre. hervorzuheben sind. D.

külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über auslándische botanische Arbeiten.

Di’. August Schulz : Die Geschichte dér phanerogamen
Flóra und Pflanzendecke Mitteldeutschlands vorz. des Saale-

bezirkes seit dem Ende dér Pliozánzeit. I. Teil. Halle a. d. S.

(Louis Xebert) 1914. 8°. '202 p.

A m a magyar és osztrák

botanikusok körében különös

érdekldésre tarthat igényt, mi-

vel a szöveg nagy része a

Délkeletrl a Saale-vidékre be-

vándorolt pusztai növények tör-

ténetének van szentelve. Sok
egyéb, így elssorban a kultúr-

növényekrl és a gyomokról
írottak, a nem botanikusokat

is érdekelheti. Ajánlatossá te-

szi ezt a müvet és ugyané
szerznek sok más müvét (így

különösen a termesztett ga-

bonanemek történetérl Írott

tanulmányait) fleg a bennük
követett kutatási módszer, me-

Das Werk beansprueht im

Kreise ungerischer und öster-

reichischer Botaniker ein ganz
besonderes Interessé, als ein

grosser Teil des Textes dér

Geschichte dér von Südosten

her in den Saalebezirk einge-

wanderten Steppenpflanzen ge-

widmet ist. \
T

ieles andere, so

in erster Liniéüber dieKultur-

pflanzen und die Unkrauter
geschriebene dürfte auch Xiclit-

Botaniker interessieren
:
ganz

besonders empíieblt sieti die

ses und viele andere Verke
desselben Verf. (so besonders

seine Geschi.'hte dér kultivier-
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Ivet megismerni mindazok ér-

dekében áll, akik növényföld-

rajzi tanulmányokkal foglal-

koznak.

Az elttünk fekv m be

vezetéseid a szerz a fogal-

mak meghatározásátadja. Bár-

mily egyéni nézettel legyünk
is az alak, faj, alfaj és változat

körülírása tekintetében, mivel

ezeket a fogalmakat elzetesen
definiálja, az olvasó eltt vi-

lágos, hogy mit ért ezek alatt.

tea Getreide) durch die darin

befolgte Methode dér For-

scliung, die keimen zu lemen
im Interessé aller liegt. die

sichmitpflanzengeographischen

Studien befassen.

lm vorliegenden Werke liisst

dér Verf. dem Texte eine Er-

klarung dér Begriffe voran-

gehen. Mag mán in dér Defi-

nition dér Forrn, Art, Unter-

art und Varietat mit dem Verf.

eines Sinnes sein, oder auch
nicht, sobald die Definiton

vorangeht, wird es dem Leser

klar. worum es sich handelt.

D.

Dr. F. Pax : Die Flóra des Siebenbürgischen Hochlandes.
Botan. Jahrbücher für Syst. 50. (Erg. — Festband.) 1914:32—40.

Szerz «A kárpáti növények
elterjedésének alapvonalai)) ez.

müvében az erdélyi felföl-

det egységes flóravidéknek

vette, melynek egységes képe
azonban a felette változatos

növényelemek fellépése sze-

rint helyenkint módosul, minek
folytán a flóravidéken belül

több kerület különböztethet
meg, és pedig: 1. Az erdélyi

felföld középs része, az er-

délyi medencze, mely mint régi

tengerfenék helyenkint még ma
is ersen sótartalmú. 2. A ke-

leti határszél elkülönített me-
denezéi (a gyergyói, a csíki

medencze és a Bárczaság).

eredetileg vízgyjtk, melyek
viszonylagosan csak késn szá-

radtak ki és 3. a hátszegi öböl.

Rendkívül érdekes flóratör-

téneti fejtegetéseinek, továbbá
az egyes kerületek és az eze-

ket alkotó alkerületek rövid,

In seinen «Grundzügen dér

Pflanzenverbreitung in den Kar-
pathen» hat dér Verfasser das

zentrale Hochland Siebenbür-

gens als einheitliclies Floren-

gebiet aufgefasst
;
das einheit-

liche Bild wird aber durch

das Auftreten von reeht ver-

schiedenartigen Elementen orts

weise modifiziert, so dass in-

nerhalb dieses Bezirkes meh-
rere Teile unterschieden wer-

den kimen, u. zw. 1. Das
zentrale Hochland im engeren

Sinne, ein altér Meeresboden,

dér auch lieute noch stellen-

weise stark salzhaltig ist 2. Die

isolierten Becken des Ostran-

des (Gyergyó, Csík, Burzen-

land), ehemals Süsswasseran-
sammlungen, die erst relatív

spiit trocken gelegt wurden und
3. Die Hátszeger-Bucht.

Bezüglich dér ausserordent-

lich interessanten florenge-

schichtlichenErörterungen,kur-

zer doch sehr treffender Cha-
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de igen találó jellemzésének

megismertetését magára a mre
kell bíznom. A referens és

Tuzson között a pusztai ele-

mek eredetérl megindult vita

dönt szava is ebben a m-
ben hangzik el a legilletéke-

sebb ajakról.

rakteristil: dér einzelnen Be-

zirke und dér diesen unter-

gestellten Unterbezirke muss
auf das Origónál verwiesen
werden. Auck in dem zwischen
dem Ref. und Tuzson aufge-

laufenen Widerstreite beziig-

lich dér Herkunft dér Steppen-

elemente ist nunmehr von kom-
petentester Seite das letzte

Wort gefallen. D.

Dr. Béla Páter : La Culture des Plantes médicinales en
Hongrie. Extr. du Bull. mensuel des Renseignements Agricoies et

Maladies des Plantes. Romé. -

Rövid összefoglaló ismerte-

tése azoknak az eredmények-
nek, amelyeket a szerz 1904
óta a kolozsvári gyógynövény-
telep kultúrái terén szerzett.

Ann. V. Nr. L 1914:1-4. 8°.

Zusammenfassende, kurze
Besprechung dér Ergebnisse,.

welche dér Verf. seit 1904 in

Kolozsvár mit dér Kultur von.

verschiedenen officinellen Pflan-

zen erreicht hat. Gy.

Casares Gil, Antonio

:

geográfica de las muscíneas
fig. y 3 mapas). — Trabajos (

Madrid. — Ser. Bot., núm. 9. 1

Az 1— 12. oldalon szerz
az Ibériai félsziget mohflórá-

jára vonatkozó mvek áttekin-

tését nyújtja; felsorolja az

Ibériai félsziget moháit tartal-

mazó herbáriumok tulajdono-

sainak nevét.

Újonnan leírva:

Anthoceros Beltrani n. sp.

A 3 tábla a csapadéknak a

félszigeten való eloszlására, a

félsziget orographiájára és a

substratumára vonatkozik.

Ezen értékes összefoglalóm
alapján tiszta képet nyertünk
Ibériának sok déli és havasi

fajokat egyaránt magába fog-

laló mohflórájáról.

Enumeración y distribución
le la península Ibérica. (Con 6

1 Mus. Nac. de Cienc. Nat. de

15, Madrid 1915:1—179. 8°.

Auf dér S. 1—2 gibt dér

Verf. eine geschichtliche Über-

sicht dér auf die Moosflora

dér Iberischen Halbinsel be-

züglichen Arbeiten undein Ver-

zeichnis dér Herbarien, welche
von dieser Halbinsel stam-

mende Moose enthalten.

Xeu heschrieben wird

:

liagn. p. 47).

Die beigelegten Karten be-

ziehen sich auf die Verteilung

dér Niederschliige, Orographie

und auf das Substrat.

Das wertvolle zusammen-
fassende Werk des Verfassers

gibt uns ein klares Bild iiber

die Moosflora dér Iberischen

Halbinsel, welche viele siid-

liche und alpine Arten beher-

bergt. Gy.
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Hermáim Zschacke: Die mitteleuropáischen Verruca-
riaceen. I—II. (Hedwigia. LIV. 1913. pag. 183— 198. tab. III.;

LV. 1914. pag. 286-324. tab. IX—XIII.).

A szerz a berlini kir. bot.

múzeum és kert, a breslaui

kir. bot. kert és a münsteri
kir. egyetem bot. intézete által

rendelkezésére bocsátott gyj-
temény, továbbá a saját gyj-
tésébl származó anyag alap-

ján revideálás és kritikus vizs-

gálat tárgyává teszi a Verru-
cariaceae családba tartozó k-
zépeurópai zuzmókat. Az eddig
megjelent két közleményben a

Staurothele és Polyblastia gé-

núszók fajait tárgyalja a te-

kintélyes mennyiség anyagon
végzett részletes mikroszkópiái

vizsgálatok eredményeképen,
táblák kíséretében.

A magyar botanikát a liehe-

nologiai készültségrl tanús-

kodó általános érdek munka
közelebbrl érinti, amennyiben
az a korán elhúnyt nagynev
lichenologusunk, Lojka Hugó
és a szerz gyjtésébl 1

)
szár-

mazó magyarországi Verru-

cariá-k vizsgálatát is felöleli.

A Polyblastia génuszon belül

') H. Zschacke az 1910. és az 1912.
év nyarán hazánk erdélyi részében
eszközölt lichenologiai tanulmányo-
kat és gyjtéseket. Ezekrl Beitrage
zr Flechtenflora Siebenbítrgens (Ma-
gyar Bot. Lap. X. 1911. p. 362—
380), Weitere Beitrage zr Flechten-
ílora Siebenbtlrgens (U. o. XI. 1912.

p. 296—302) és zr Fleohtenflora von
Siebenbílrgen (Verh. u. Mitt. des
siebenb. Ver. für Naturwiss. zu Her-
mannstadt. LXII1. 1913. p. 111—166)
czítn közleményekben számolt be.

Az utóbbi összefoglaló közlemény
bvebb ismertetése GYó'RFFY-tl a
Magy. Bot. Lapokban jelent meg
(XII. 1913. p. 334—335).

Dér Verfasser hat unter Be-
nützung des Materiales des
Berliner und Breslauer kön.

bot. Museums, des bot. Insti-

tutes dér Universitat in Münster
und seiner eigenen ISammlung
die mitteleuropáischen Vertre-
ter dér Famii ie Verrucariaceae

einer Revision und kritischen

Prüfung unterzogen. In den
bisher erschienenen zwei Mittei-

lungen werden die Arten dér
Gattung Staurothele und Poly-

blastia auf Grund eingehender
mikroskopischer Untersuchun-
gen, die an einem ansehnlichen
Matéria! durchgefiihrt wurden
und mit Begleitung von Tafel-

abbildungen, behandelt. Die
von lichenologischer Fertig-

keitZeugnis ablegende Arbeit,

welche allgemeines Interessé

beansprucht, berührt die un-
garische Botanik insoferne, als

sie auch das von unserem früh

verstorbeuen namhaften Li-

chenologen Hugó Lojka, ferner

das vomVerf. selbstin Ungarn 1
)

9 H. Zschacke hat in den J. 1910
und 1912 im siebenbtlrg. Teile un-
seres Landes lichenologische Studien

und Sammlungen durchgeführt und
die Ergebnisse seiner Studien in

seinen « Beitrage zr Flechtenflora

Siebenbiirgens)) (Ung. Bot. B 1

. X. 19 j 1

:

362—380), «Weiteren Beitrage zr
Flechtenflora Siebenbtirgensa (a a. 0.

XI. 1912 : 296—302) und in seiner

Arbeit «Zur Flechtenflora von Sie-

benbürgen)) (Verh. und Mitt. des

siebenb. Ver. f. Nat. zu Hermanu-
stadt LXIII. 1913:111—166) veröf-

fentlicht. Ein ausfiihrlicheres Referat

tlber diese letztere zusammenfassende
Arbeit érschien von Gtyrffy in den

Ung. Bot. Bl. (XII. 1913 : 334—335).

7*
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pedig a P. leptospora Zsch.

(mészkövein a Korongyison),

P. mar.ulata Zsch. (mészkövön
a Korongyis csúcsán a Radnai
havasokban), P. abseondita Arn.

h) rodnensis Zsch. (kristályos

mészkövön u. o.) és a P. Loj-

Jcana Zsch. (dolomiton a Pop-

Ivánon Máramarosban) a szerz
fölfedezése révén eddig csu-

pán hazánkból és csak az em-
lített termelhelyekrl ismere-

tesek. Ezeken kívül Zschacke

még 9 más magyarországi
Pulyblastiú-t és 10 Staurolhelé-t

emiít fel. Hiányzik a sorozat-

ból a hazánkban felfedezett

StaurotheJe Hazsli nszkyi (Kbr.)

Stein (syn . SphacromphaleHaszí.

Kbr.)

Ha a munka a megkez-
dett mederben befejezést nyer,

— ezt fokozott érdekldéssel

várjuk — úgy az nélkülözhe-

tetlen forrásul fog szolgálni

mindazok számára, kik Verru-

cariá-k határozásával foglal-

koznak.

gesammelte Matéria! umfasst.

Aus dér Gattung Polyblastia

wird P. leptospora Zsch. (auf

Kaik auf dem Korongyis),
P. maculata Zsch. und P.

abseondita Arn. b) rodnensis

Zsch. (von ebenda), endlich P.

Lojkana Zsch. (vöm Pop-Iván,
Kom. Máramaros, auf Dolomit)
infoige ihrer Entdeckung durcli

den Verf. nur aus unserem
Lande und nur von den an-

gegebenen Standarten bekannt.

Zschacke erwáhnt ausser die

sen noch 9 Polyblastia - und
10 StaurotheJe-Arten aus Un-
garn. Wir vermissen in dér

Reihe die in Ungarn entüeekte
Staui otliele Hazdinszkyi (Kbr.)

Stein (Syn. Sphaerompliale

Haztl. Kbr ).

Dieses \Ycrk, dessen Fort-

setzungen wir mit Interessé

entgegensehen, wird in dieser

"Weise durchgeführt, allén je-

nen als unentbehrliches Quel-
lenwerk dienen, die sich mit
dér Bestimmung von Verru-

cái'ien beschaftigen.

Timkó Gy.

A K. M. Term.-tud. Társulat növénytani szakosztályának

ülései. — Sitzungen dér botanischen Sektion dér kön.

ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

Az 1915. évi január hó 13.-án tartott ülés. — Sitzung am
13. Januar 1915.

1. Kovács Ferencz ((Válto-

zások Óbecse flórájában » ez.

dolgozatát terjeszti el

2. Varga Oszkár «Az össze-

hasonlító mikroskópok rólésoku-
1 árokról» ez. eladásában is-

mertette ezeket az újabb készii-

1. Franz Kovács legt eine

Arbeit tiber «Veriinderungen in

dér Flóra von Óbecse» vor.

2. Oskar Vai’ga spricht iiber

vergleichende Mikroskope und
Okuláré, bei welcher Gelegen-

heit die von Leitz und Reichert
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Helyesbítés.

Lapunk XIV. (1915.) évfo-

lyama 1/4. számának 100. ol-

dalán, Hermann Zschacke «Die
m i 1 1 e 1 eu r o

p

a i s

c

h

e

n V

e

r-

r u e a r i a c e e n » ez. dolgoza-

tának ismertetésében az utolsó-

eltti kikezdés utolsó mondata

:

«Hiányzik a sorozatból a ha-

zánkban felfedezett Staurothele

Hazslinszkyi (Kbr.) Stein » a

következképen helyesbítend

:

Nem hiányzik a sorozatból

a hazánkban felfedezett Stau-

rothele Hazslinszkyi (Kbr.) Stein

sem.

Berichtigung.

Auf Seite 100 dér Nummer
1/4 d. Jhg. XIV (1915) unserer
Zeitschrift ist in dem Referat

über Hermann Zschacke’s Arbeit

«Die mitteleuropáischen
Verrucariaceen# dér vor-

letzte Satz: «Wir vermissen in

dér Reihe die in Ungarn ent-

deekte Staurothele Hazslinszkyi

(Kbr.) Stein» in folgender Weise
zu beriehtigen

:

Auch vennissen wir nicht

in dér Reihe die in Ungarn
entdeekte Staurothele Hazs-

j

linszkyi (Krb.) Stein.

Értesítés. — Mitteilung.

Az ezzel a számmal befeje-

zd évfolyam a háború szülte

drágaság miatt tetemesen meg-
szaporodott nyomdai költségek,

nemkülönben a lap kiadása kö-

rül jelentkez különféle tech-

nikai akadályok következtében

24 ív helyett csak 20 ívnyi

terjedelemben jelenik meg.

Az 1915. évfolyam czímlap-

ját és tartalomjegyzékét a kö-

vetkez számhoz mellékeljük.

Dér mit dieser Nummer ab-

geschlossene XIV. Jahrgang
unserer Zeitschrift umfasst we-
gen dér durch den Krieg
hervorgerufenen Teuerung dér
Druckspesen und wegen ver-

schiedener technischen Schwie-
rigkeiten statt 24 Bogén nur 20.

Das Titelblatt und Register

zu Jahrgang 1915 werden dér

náchsten Nummer beigelegt.

Kérelem a tisztelt munkatársainkhoz.

Tisztelettel felkérjük t. munkatársainkat, hogy kézirataikban

minden latin növénynevet egyszer
,
minden szerz nevét s egyálta-

lában a személyneveket kétszer aláhúzni szíveskedjenek.

A szerkesztség.

Wir ersuchen unsere geehrten Herren Mitarbeiter, in ihren

Manuskripten die lateinischen Pflanzennamen einmai
,
die Autoren-

Namen aber zweimal zu unterstreichen. Die Reclaktion.

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. Referate über
ausländische botan. Arbeiten. 96-100

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54277
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=358915



