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Az erdélyi, alsóausztriai, stá-

jer, morva és galiciai növé-

nyekre vonatkozó termhelyek
miatt is nélkülözhetetlen kút-

forrása ez országok Flórája

iránt érdekldknek. A leg-

újabban megjelent folytatás a

( a iiipani</areá/i -XÓ\ a Persona-

taeJc-ig (Scroph /dariá-ig) terjed:

az élesszem szerznek számos

érdekes megfigyelését találjuk

benne (p. o. a termelt Litho-

perm/nn officina!e-v& vonatko-

zót). ezen kívül pedig számos

új faj (p. o. Verbascum trans-

silranicum. F. Barthii
),
alak s

fajvegyülés leírását. A kézirat-

nak kinyomatása eltt való kri-

tikus megrostálása a mnek
elnyére vált volna (p. o.

Campanula Waldsteiniana R. S.

az alsóausztriai Sonnwendstein-

röl !); egyebekben hivatkoznunk

kell folyóiratunk múlt évfolya-

mának 801. oldalán mondot-
takra. D.

Sokon dér angef. Standorte

wegen ein unentbehrliches Xach-
schlagewerk für die ínteressen-

ten dersiebenbürgisehen.nieder-

oesterreichischen, steyeriscken.

málirisehen und galizischen

Flóra. Die soeben publieierte

Fortsetzung umfasst die Fami-
lien dér ( 'ampan ulaceen bis

Pers<malen (Scrophularia). Ent-

hált viele interessante Beobach-
tungen des sckarfsichtigen For-

schers (z. B. iiber die cult. Form
des Lithospermiim officináié L.)

ferner eine Alizai neu unter-

schiedener Arten (z. B. Verbas-

cum transsilvanicum
,

F. Bartliii)

Formen u. Bastarde. Eine kri-

tische Siehtung des Manuscrip-

tes (z. B. (\mipaHzda Wald-
steiniana R. S. vöm Sormwend-
stein !) wiire angezeigt gewesen.

lm Übrigen müssten wir das
auf p. 808. des v. Jahrganges
angeführte wiederholen. D.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának

1904 decz. hó 14-én tartott ülése.

Sitzung dér botanischen Section dér kön. ung. natur-

wissenschaftl. Gesellschaft am 14. Dez. 1904.

Gombocz Endre «Sopron
vármegye növényföldrajza és
flórája » czímen beszámol az
ezen területen 8 év óta folyta-

tott botanikai kutatásainak ered-
ményérl. Dolgozatának els
része szól a megye geographiai
viszonyairól, a második része a

sopronmegyei botanika történe-

tét ismerteti Clusiustól nap-
jainkig. a harmadik része kifejti

a megye növénygeographiai
viszonyait és annak két flóra-

területe. a pannoniai és a nori-

Andreas Gombocz sprieht

iiber die Resultate einer 8

Jahre hindureh fortgesetzten

Studie «Ueber die pflanzen-

geogr. Verháltnisse und die

Flóra des Sopronéi’ Comi-
tates». Dér erste Teile seines

Vortrages behandelt die geo-

graph. Verháltnisse des Comi-
tates im Allgemeinen, dér zweite

die Geschichte dér Botanik in

diesem Comitate von Clusius

bis in die Gegenwart, im drit-

ten Teile bespricht dér Yortr.

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



cumi lióratertilet között igyek-

szik a határt megállapítani Az
egyes ílóraterületek kell mél-

tatása után dolgozata felsorolja

a Sopron vármegye területén

eddigmegfigyelt edényes virág-

talan és virágos növényeket.

die pflanzengeogr. Yerlniltnisse

des Gebietes und versucht die

Grenze zwischen dér sicli hier

treffenden norischen u. panno-
nischen Flóra festzustellen. Zum
Schlusse ziilt er die auf dem
Gebiete des Comitates bisher

beobachteten Phanerogamen
und Gefásskryptogamen auf.

Lengyel Géza "Újabb ada-
tok Budapest környéke nö
vényzetének ismertetéséhez))

címen a következ érdekes nö-

vényeket említi Budapest terü-

letérl :

Géza Lengyel spricht über

«Neuere Beitráge zr Kennt-
niss dér Flóra dér Umgebung
von Budapest)) und berichtet

bei dieser Gelegenheit über

die Auffindungfolgender Arten:

1. ()rchis incarnata L. var. odiroleuea Wüstnei. A régi

lóversenytér-dül árnyas cserjéseiben. (Altér Wettrennplatz.)
1. Epipadis rubiginosa (Cr.) Gaud.*) Nagy mennyiségben

terem a régi lóversenytér-dül homokos cserjéseiben. (Auen bei

dem altén Wettrennplatze.) Epipadis palustris (L.) Cr. és BJac/c-

stonia seroiina (Koch) Beck társaságában.

3. Listera ovata (L.) R. Bu. A Római-fürd zsombékos rétjein

O-Buda mellett. (Köm. Bad bei Ó Buda.) (Dr. Mágócsy-Dietz Sándor
egyet. ny. r. professor úr által rendezett kiránduláson gyjtöttük.)

I. SperguJa arnmsis L. A ferencvárosi vasút mellet. (Borbás
"-
al közli Remete-Máriáról.) (Bei dér franzstadter Bálin.)

5. Sisymbrimn Loesefii L. Ez az inkább hegyi (Szt. -Gellért-

hegy) növény megjelent a Rákoson is. (Rákos.)

ti. Ranuiindus Lingua L. , Egy lassan folyó patakban

Soroksár mellett. (Bei Soroksár.)

7. dedam refie.rum L. Nagyon otthonosan és bven terem

Soroksár közelében a vasút mellett. A közeli temetbl szökött ki.

(Az utóbbi két növényt dr. Simonkai Lajos egyet, magántanár ül-

és Budinszivy Károly úr társaságában gyjtöttem június havá-

ban.) (Bah ndiimme bei Soroksár, aus dem nahen Friedhofe ver-

wildert.)

8. Ornithopus satiuus Brot. A ferencvárosi vasút mellett,

i Bei dér franzstiidter Bálin.)

9. Seseli Hippomarathrum L. Csepel homokterein. (Sandfelder

dér Insel Csepel.)

10. Salvia Sdarea L. Budán a dánoshegyen egy irtás szélén.

(Am Rande einer Rodung am dohannesberg.) Körülbelül ugyan-

azon idben találta ott dr. Kümmf.rle Béla múzeumi segédr úr is.)

*) A Ferencváros vidékérl már Hermáim (i. említi. (Term. rajz. ffiz.

IX. 280.) (Schon von G. Hermann 1. c. erwáhnt.)
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11. Centaurea Calcitrdpu L. A ferencvárosi vasút mellett.

(Bei elér franzstadter Bálin.)

12. Centaurea Rocheliava (HeuffV) Az elbbi helyen (Ebenda.)

13. Sali.r palustris Hst (superalba X fragilis). Epreserdö.

(Erdbeerengarten.)

14. Thymiis collinus MB. var. st&nophyUus riz. A Hármas-

határhegy füves helyein. (Dreihotterberg.)

Megemlíti végül, liog3
r a Scolopendrium villyaire SiM.-t, melyet

Heuffej. közöl a Pilishegyrl, újabban megtalálta. (Auf dem Pilis-

berge wieder aufgefunden.)

Filarszky Nándor bemutatja

Moesz Gusztáv «Brassói nö-

vényteratologiák» czímú dol-

gozatát számos rajz s növény
kíséretében.

Rapaics Rajmund «A ma-
gyar botanikai irodalom kor-

felosztásáról* tart eladást,

melynek keretében eladja saját

korfelosztását, mellyel módosí-

tani kívánja KANiTz-nak a

ccGesehichte dér Botanik in

Ungarn* cím munkájában meg-
jelent, az eladó véleménye
szerint «elavúlt» korfelosztását.

K. és D.

Feud. Filarszky legt eiiie

Arbeit Gust. Moesz's iiber

«Pflanzenteratologische Be-

obachtungen umBrassó »nebst

bezüglichen Zeichnungen und
getr. Pflanzen vor.

Raimund Rapaics spricht

iiber «Die Periodeneinteilung
dér ungar. botan.Litteratur*.
bei welcher Gelegenheit er

seine eigene Einteilung vor-

tragt, welche berufen sein soli.

die von Kanitz in seiner «Ge-
schiehte dér Botanik in Fu-

gára* dargelegte, nach Ansicht

des Vortr. «veraltete» Per.-ein-

teilung zu modiíieieren K. et D.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának

1905 jan. hó 11-én tartott ülése.

Sitzung dér botanischen Section dér kön. ung. natúr -

wissenschaftl. Gesellschaft am 1. Jan. 1905.

Augusztin Béla: «datok
a paprika fejldéstani és ösz-

szehasonlító anatómiai vizs-

gálatához* címen tartott egy
bemutatásokkal kisért eladást.

Ernyei Béla : «Szikszai
Fabritius nomenclaturájáról
1590 bl» tartott eladást.

Szikszai Fabricius (Kovács)
Yazll-ü&Iy 1590-ben megjelent

Béla Augustin spricht über

:

«Beitráge zr entwickelungs-
geschichtlichen und vergl.

anatomischen Untersuchung
des Paprikás* mit Yorweisung
von Demonstrationsobjecten.

Béla Ernyei spricht: «Über
die Nomenclatur Szikszai
Fabritius' s aus dem Jahre
1590".

Basil Szikszai Fabricius’s

(Kovács) i. 3. 1590 ersehienene
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" Nomenelatura s. dictionarium

latino-ungarum -> c. mvét mél-

tatja a régi magyar növény-
nevek szempontjából a késmárki
lyceum tulajdonában lev els
kiadású példa alapján. Közel

600 magyar növénynév van
benne. (Irodalmilag már régen

ismeretes, I. Pallas Lexicon, s

a mennyiben Melius Juhász

Péter « Herbárium »-jának állí-

tólag már 1562-ben jelent meg
els kiadása — I. Sadler, A
növénytan történetei — nem
oszthatjuk eladónak azt a né-

zetét, hogy Fabr. mködése a

patreseknek tekintett íróinkat

mind megelzi: Ref.)

«Nomenelatura s. dictionarium

latino-ungarum-) enthiilt nach
dem, dem Vortr. zr Yerf. ge-

standenen Exemplare dér ersten

Ausgabe aus dér Bibliothek

des Késmárk-er Lyceum’s na-

hezu 600 ungarische Pfianzen-

namen. (Literarisch isi dieses

Werk schon lángé békán nt,

cfr. Pallas Lexicon
; wir kön-

nen die Ansicht des \
T

otr., dass
es vor unseren sámmtlichen
«Patres» Prioritat habé, nicht

teilen, da doch einer Ausgabe
aus d J. 1562 des Meliusz
JuHÁsz’schen «Herbarium», Er-

wahnung getan wird. cfr. Sad-

ler, A növénytan történetei

:

Ref.)

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának
1905 febr. hó 8-án tartott ülése.

Sitzung dér botanischen Section dér kön. ung. natur-

wissenschaftl. Gesellschaft am 8. Febr. 1905.

Lengyel Géza: «Floristikai

adatokHevesvármegye északi
részébl - címen (bemutatások-

kal) tartott eladást. Érdekes,

hogy eladó a lapunk múlt év-

folyamának 217. oldalán leirt

Ciriicm Rákosdense Simk.-í (pa-

lastri x horridumot) Hevesme-
gyében is felfedezte. Egyéb
kiemelend adatok Astrantia

major L.. Ajuga pyramidalis

L
,
Scrophularia Neesii Wirtg.,

Knautia collina Bess., (’ea faa-

rca spuria Kern.

Mágocsy-Dietz Sándor «A
luczfeny a Tátrában- címen
tart eladást, mely alkalomból

különösen a szél nyiró hatása

Géza Lengyel spricht unter

Vorweisung von Belegexem-
plaren über «Floristische Bei-

tráge zum nördlichen Teil

des Heveser Comitates».
Vorf. gelang es den auf p.

247 des v. Jahrg. unserer

Zeitschr. verschriebenen Bas-

tard Cirsium Rákosdense Simk.

(palásti i X horridum) auch im
Heveser Comitate aufzufinden.

Andere interessantere Angaben
sind : Astrantia major L., Ajuga
pyramidalis L., Scrophularia

Neesii Wirtg. Knautia col-

lina Bess.. Centaurea spuria

Kern.
A1 Magocsy-Dietz spricht

iiber <«Die Fichte in derTátra»,
bei weleher Gelegenheit dér

Vortr. unter Vorweisung von
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által okozott károkat vázolja

(fényképek bemutatásával).

Szigethi- Gyula Andor « Ada-
tok a szlgyökerek anató-

miájához különös tekintettel

a phylloxera bántalomra»
eímen tartott érdekes eladást,

melyben részletesen tárgyalta a

szöveteknek a phylloxera okozta

physikai s chemiai ingerek ál-

tal kiváltott reakcióit (számos

rajzot is bemutatott.)

Thaisz Lajos «Csanádvár-
megye flórájának elmunká-
latairól* tesz jelentést. D.

Photographien hauptsáehlichdie

scherende Wirkung dér Winde
erörtert.

And Szigethi-Gyula spricht

iiber «Beitráge zr Anatomie
dér Wurzeln des Weinstockes
mit besonderer Rücksicht
auf die durch die Phylloxera
verursachten Veránderun-
gen», bei welcher Gelegenheit

insbesondere die Reactionen

besprochen wurden, welche die

vöm Stiche dér Phylloxera ver-

ursachten phys. u. chémischen
Reize in den Geweben hervor-

rufen (dér Vortrag wurde durch
zalreiche Zeichnungen erlautert),

L. Thaisz berichtet iiber

seine «Vorarbeiten zu einer

Flóra des Csanáder Comita-
tes«. D.

Gyjtemények. -

Megjelent a berlini botan.

csereegylet 1904/5. évi dupli-

katum jegyzéke (Ottó Leon-
hardt, Nossen, Szá,szország) s

a nürnbergi botan. csereegylet

1904/5. évi katalógusa (Kául
fuss J. S., Nürnberg, Holbein-

strasse 5.), mindkett igen gaz-
dag s érdekes tartalommal.

Dr. Hayek Ágost wieni
orvos kiadásában megjelent a
«Flora stiriaca exsiccata*
els és második 50—50 nö-
vényfajt tartalmazó küldemé-
nye. Ara 32 kor. A m oly

elegánsan van kiállítva s ak-
kora gonddal van szerkesztve,
hogy díszére válnék még bár-
mely nagyobb apparátussal m-
köd tudományos intézetnek is.

Sammlungen.

Erschienen ist das Don Il-

letten- Verzeichniss 1904/5 des

Berliner botan. Tauschvereines

(Ottó Leoxhardt in Nossen
i. S.) und die Offerten-Liste

1904/5 des Nürnberger botan.

Tauschvereines (J. S. Kaul-
fuss in Nürnberg, Holbeinstrasse

No. 5) beide mit sehr reichem
und interessanten Inlialt.

Erschienen ist die 1. u. 2.

Lieferung dér von dr. August
von Hayek in Wien heraus-

gegeben « Flóra stiriaca ex-

siccata* (zwei Halbcenturien,

Preis 32 Kronen). Das Werk
ist mit so tadelloser Eleganz
ausgestattet und so sorgfáltig

redigiert, eláss es selbst einem
über grössere Hilfsmittel ver-

fügenden botan. Institute zr
Ebre gereichen würde.

4
*
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Bár sajnálnunk kell, hogy
az osztrák s a magyar flórá-

nak legjelentsebb gyjt mun-
kája, a Kernek A. alapította

« Flóra exsiccata Austio-Him-
f/r>rica» rövidebb vagy hosszabb
id múlva megsznik, s hogy

így a «gyüjt» botanikusok

munkaereje tartományi flórák

kiadásával szétforgácsol ódik, s

fél. hogy minden osztrák tar-

tomány ezer s néhány köznö-

vényét újra s újra ki fogja

adni : mégis, tekintve a gazdag
herbarium-anyag eminens fon-

tosságát minden növénygeogra-
phiai s systematikai munkánál,
elismeréssel kell lennünk min-

den eféle vállalat megindítója

iránt, aki magára vállalja az

evvel járó nagy fáradalmakat,

melyeket tulajdonképen csak

az tudja valósággal méltányolni,

aki ilyesmivel már megpróbál-

kozott.

Ez alkalommal constatá Inunk

kell, hogy Haver dr. úr a ki-

adott fajok megválogatásával

eloszlatja a köznövények miatt

az imént nyilvánított aggodal-

munkat. A két féleenturia egy
egész sereg sannthal-i növényt

tartalmaz, melyeket csak igen

kevés gyjteményben láthatni,

azonkívül pedig számos ritka

növényt, amelyek közül kiemel-

jük a bennünket mint szom-

szédokat is érdekl következ
fajokat :

Obwol es zu bedauern ist,

dass das bedeutendste Sammel-
werk dér oesterreichisehen und
ungarischen Flóra, die von A.

v. Kernek gegründete «Flm-a

exsiccata Austro -Hungarican
binnen kürzerer oder langerer

Zeit abgeschlossen werden wird.

und dass síeli die Kraft dér

«sammelnden» Botaniker nun-

mehr in dér Herausgabe von
Landesfloren-Exsiecaten zer-

splittert, bei welchen zu be-

fiirchten ist, dass jede ihre

tausend und einigen Übiquisten

wieder einmal herausgiebt,

müssen wir doch in Anbetracht
dér eminenten Wichtigkeit eines

reichen Herbarmateriales zu

pflanzengeographischen und sy-

stematischenStudien,jedesolche

Unternehmung, dérén grosse

Schwierigkeiten nur dér zu

würdigen weiss, dér die Sache
einmal versucht hat, mit Freu-

den begrüssen.

Zugleich müssen wir eonsta-

tieren. dass Herr dr. v. Hayek
mit dér Auswal dér heraus-

gegebenen Arten unsere soeben

geiiusserte Befürchtung wider-

legt. Die zwei Halbcenturien

enthalteu eine ziemliche Menge
von Pfl. dér Sannthaler Alpen,

welche in den wenigsten Her-

barien enthalten sind, ferner

eine Beibe von seltenen Pflan-

zen aus welcher wir folgende

Arten hervorheben

:

Hcleochans canviolica Koch, Narcissas stelliflorus Schur.

Astrantia carniolica Wulf. X Soldanella Qanderi Hüt., ('entanrea

macroptilon Bohr.. Koeleria eriostachya Panc. Poa stiriaca Fritsch

et Haver. Fcstara taxa Hst (F. calva Xo 59 non Hack., editor

corr. in litt.) Jancus tenais \Y., X SaUx Jimnogena Kern., Rhamvus
falla.7 Boiss. Gentiana anisorionta Borb., X Petasites Redutigen

Haver (atbas X tomcntosus).
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A füzet alakjában is mellé-

kelt «schedae»-k sok reánk

nézve fontos és tanulságos no-

menklatúrái fejtegetést tartal-

maznak.

Die auch in Fönn eines

Heftes beigegebenen «Schedae»

enthalten viele für uns wich-

tige u. lebrreiche nomenklato-

risehe Erörterungen. D.

Személyi hírek. — Personalnachrichten.

A bécsi császári udvari mú-
zeum segédre s a növénytani

osztály vezetje, dr. Zahl-

bruckner Sándor hazánkfia,

másodosztályú rré lett kine-

vezve.

Ascherson Pál berlini ta-

nár 50 éves doktori jubileuma

alkalmából a titkos kormány-

tanácsosi jelleget kapta.

Brefeld 0. dr. (Breslau) szem-

baja miatt nyugalomba vonult.

Meghalt.

Sadebeck Rikárd dr. titkos

tanácsos, a hamburgi botan.

múzeum s árúvizsgálati labo-

ratórium megalapítója s igaz-

gatója e hó 11-én Meranban
egy séta alkalmával gutaütés

következtében hirtelen meghalt.

Hallier Ern' dr. tanár 1904.

év decz. hó 19-én Dachauban.
Renault Bernát, 1904. év

okt. hó 16-án Párisban.

Dér Kustosadjunkt und Lei-

ter dér botan. Abteilung des

wiener Kaiserl. Hofmuseums,
Dr Alexander Zahlbruckner
wurde zum Kustoden zweiter

Klasse ernannt.

Dem Prof. Paul Ascherson
wurde gelegentlich seines 50-

jáhrigen Doctor-Jubileums dér

Charakter eines Geheimen Re-

gierungsrates verliehen.

Prof. Dr. 0. Brefeld in

Breslau írat in Folge eines

Augenleidens in den Ruhestand.

Gestorben.

GeheimratDr. Richard Sade-

beck Begriinder u. Director

des botan. Museums und La-

boratoriums für Warenkunde
in Hamburg ist am 11. Feber

1. -I. in Meran wáhrend eines

Spazierganges intolge eines

Schlagenfalles plötzlich gestor-

ben.

Prof. Dr. Ernst Hallier am
19. Dez. 1904 in Dacban.
Bemard Renault am 1 6 .

Okt. 1904 in Paris.

Tisztelt munkatársainkat felkérjük, hogy a korrektúrákkal

minden alkalommal kézirataikat is küldjék vissza.

A szerkesztsé!/.

Wir ersuchen unsere geehrten Herren Mitarbeiter uns

mit dér Correctur in jedem Falle auch ihre Manuscripte zurück

zu senden. Die Redaction.
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Hirdetés.

A budapesti m. kir. állami

vetmagvizsgáló állomás kiadá-

sában megjelen

:

Magyarfüvek gyjteménye

czímü gyjteménybl megjelent

az els kötet (50 faj) : kívá-

natra prospektust és tartalom-

jegyzéket kiild a nevezett in-

tézet (11. kér., Kis Rókus-utcza

11 b).

Ára : a herbárium kiadásnak

belföldön 10 kor. — fül.

külföldön 12 kor. 50 fill.

Ankündigung.

Von dem im Verlage dér

kön. ung. Samenkontrol-Station

in Budapest unter dem Titel

:

Gramina hungarica

erscheinenden Exsiccaten-Wer-

kes ist dér erste Bánd (50 Al -

tén) erschienen. Prospekt und

Inhaltsverzeiclmiss sind beim

genannten Institute (II. Bez.,

Kleine Rochusgasse 1
1
/b) er-

hiiltlich.

Preis : dér Herbarausgabe im

Inlande 10 Kron. — H el 1

.

Auslande 12 Kron. 50 Hell.

a könyvalaku kiadásnak

belföldön 30 kor. — fill.

külföldön 35 kor. — fill.

(a szállítási költségen kívül.)

dór gebundenen Ausgabe im

Inlande 30 Kron. — Hell.

Auslande 35 Kron. — Hell.

(ausser den Transportspeseu.)

Az elfizetéseket (egész évre belföldön 10 kor., külföldön

li kor. 44 fill.) s kéziratokat kérjük a lap kiadójának czímére

(Dr. Degen Árpád. Budapesten, VI., Városligeti fasor 20/b. sz. a.)

küldeni.

Praenumerationen (ganzjáhrig für das Inland 10 Kronen, für

das Ausland 11 Kronen 44 Heller) und Manuscripte bitien wir an

den Herausgeber des Blattes (Dr. A. v. Degen, Budapest, VI.,

Városligeti fasor 20/b.) zu adressieren.

Megjelent : 1005 márcz. hó 15-én. — Erschienen : mii 15. Márz. 1905.
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Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának
1904 dez. hó 14-én tartott ülése. Sitzung der botanischen Section der
kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. Dez. 1904.ect. 39-46
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