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Plagiopus Oederi. (Gunn.)

Oederiana Svv.)

a természeti szépségekben gaz-

dag sztraczenai völgynek ár-

nyékos, nedves, mészszikláin,

igen otthonos, elterjedt. Közel

a sztraczenai szikla-kapuhoz

hatalmas nagy gyepeket gyjt-
hetünk a Distichium capilla

-

ceum (Sw.) Bryol. eur. cfrct .-hói

(1904. VI1I/27.)

Pterygoneurum cavifolium

Leibicz és Ménhárd (Szepesm.) 1

között árkok száraz oldalán I

bven. (1905. jul.)

A M.-Tátra környékén nem
közönséges (1. Hazslinszky Éjsz.

Magyarh. lombmohai közle-

mények IV. kötet p. 432).

Brid. cfrct. (syn. Bartramia

ist an den schattigen, feuchten

Kalkfelsen des an Naturschön-
heiten so überaus reichen

Sztraczenaer Tales sehr ver-

breitet. In dér Nahe des Felsen-

tores können wir ausgebreitete

grosse Rasen von Distichium

capillaceum (Sw.) Bryol. eur.

sammeln. (1905. 27/VIII

)

Gyrffy.

(Ehrh.) Jur. cfrct.

zwischen Leibicz und Ménhárd
(Com. Szepes) an trockenen

Leimen dér Graben hiiufig.

(1905. Juli.)

In dér Umgebung dér Hohen
Tátra nicht géméin.

Gyrffy.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Pax Nándor : A gánóczi

kövült növényzet. Növt. Közi.

IV. 3. füzet 89—95. old.

A dolgozat els részében

Scherfel, Staub s a saját kuta-

tásai alapján általánosságban

tárgyalja a gánóczi tufa növényi

zárványait, táblázatban felso-

rolja az eddig talált fajok ne-

veit, majd áttér a gánóczi flóra

F. Pax: Die fossile Flóra
vop Gánócz bei Poprád. Bei-

blatt z. d. ((Növénytani Közi.

IV. Heft 3 p. 19—59.
Dér erste Teil dér Arbeit ent-

halt eineallgemeine Schilderung

dér Pflanzeneinschlüsse des gá-

nóczer Tuffes nach Scherfel’s,

Staub’s u. des Verf. eigenen

Untersuchungen
;
die Namen dér

bisher dórt gefundenen Arten
werden in übersichtlicher Weise
(tabellarisch) aufgezahlt, sodann

*) Tisztelettel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat

ismertetés czóljából szerkesztségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b)

beküldeni szíveskedjenek.
**) Wir ersuchen unsere geehrten Herren Facbgenossen um Einsendung

ilirer neu erschienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes

Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).
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történetére, melybl kiemeljük,

hogy Gánócz jelenlegi flórája

némileg más jelleg, mint volt

hajdanában, s hogy a talált

kövületek nem egy periódusból

valók. A gánóezi tufában leg-

alul egy törpefz-flóra, e felett

egy nyír-erdeifeny flóra, e

felett egy tölgy-nyir- flóra s leg-

felül a Picea exeelsa és társasá-

gának flórája foglal helyet.

Tertiár alakok hiányzanak,

a talált növények a Rhamnus
gánócensis kivételével mind tag-

jai a mai flórának is, a gánóezi

flóra tehát diluvialis vagy jelen-

korúnak minsítend. Az öt

flóra váltakozásában az egész

jégkorszak bélyege felismer-

het, s bizonyítékáúl szolgál a

PARTscH-féle feltevésnek, hogy

a Tátrában a gletscherek visz-

szahúzódása két, illetleg há-

rom idközben történt.

A legérdekesebb leletek két-

ségkívül egy Nymphaea szár-

vagy levélkocsán-töredék, mely

a szerz meghatározása sze-

rint a N. thermalis D. C.-lioz

tartozik, ezután a Rhamnus
Frangulá - ból hosszabb levelei-

ben eltér Rh. gánócensis Fax

s az Astragalus hamosus L.,

mely jelenleg hazánknak csak

a legdélibb részein fordul el.

wird die Geschichte dér gánó-
czer Flóra eingehend bespro-

chen. Aus diesem Teile müge
hier nur die Constatierung dér

Tatsache hervorgehoben wer-
den, dass die gegenwártige
Flóra dér Umgebung von Gá-
nócz einen etwas anderen Cha-
rakter aufweist, als die fossile,

und dass die gefundenen Fos-
silien nicht aus einer Periode
stammen. lm gánóczer Tuffla-

ger wurde zu unterst eine

Zwergweidenflora, darüber eine-

Birken-Kieferflora, darüber eine

Eichen-Birkenflora und eine Ei-

chenflora u. zu oberst die Ficli-

tenflora mit ihrer bekannten
Begleitung angetroffen. Tertiáre

Formen fehlen und die gefun-
denen Versteinerungen gehö-

ren mit Ausnahme von Rham-
nus gánócensis samt u. sonders-

dér jetzt lebenden Flóra an, die

Flóra dieses Tufflagers ist alsó

diluvialen odernoch spáteren Ur-

sprunges. Die Abwechslung dér
fünf Flórén triigt das Geprage
des Verlaufes dér ganzen Eis-

zeit, und beweist die Richtig-

keit dér Annahme Partscii’s,.

dass dér Rückzug dér Gletscher

in dér Tátra in zwei resp. drei

Etappen erfolgt ist.

Dér interessanteste Fund des
Verf. ist zweifellos ein Nym-
phaea Blatt- oder Blíitenstiel-

teil, welcher nach dér Deter-
mination des Yerf. dér Nym-
phaea thermalis DC. angehört,

ferner die von Rhamnus Fián-
gúla durch lángere Blátter ver-

schiedene Rh. gánócensis Pax
u. Astragalus hamosus L., wel-
cher gegenwártig nur die süd-

lichsten Teile unseres Landes.
bewohnt.
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E rövid ismertetés keretébe,

sajnos, nem vehetjük fel a dol-

gozatnak mindazon számos, ha-

zánk flórájának történetére vo-

natkozó fontos és érdekes ada-

tait. kiemeljük, hogy az e

tárgyról megjelentek közül két-

ségtelenül a legjelentsebb; az

ott letett adatokból vont követ-

keztetések oly általános érde-

kéig hogy nemcsak a botanikus

figyelmét ragadják meg s kötik

le elejétl végig.

Gyrffy István : Hymenos-
tylium curvirostre (Ehr.)

Lindb. var. !í scabrum Lindb.
újabb elfordulásáról ha-
zánkban. különös tekintettel

a szár és levél anatómiai
viszonyaira Növ. Közi. IV.,

1905, 95— 100. old. 4 ered.

rajzzal.

Szerz ezen a .Magas Tátra
magyar oldalán eddig nem
talált mohot a felkai völgy

u. n. «Granátfalán» találta meg.
Közleményében e fajnak pon-

tos anatómiai leírását adja.

Mágocsy Dietz Sándor: A
luczfeny eltorzult toboza.

Növt. Közi. IV. 1905., 100—101.
old. (Rajzzal).

Leírása egy eltorzult toboz-

nak. melynek pikkelyei fiatal-

kori alakjukat (csúcsuknak le-

felé való görbülését) megtar-
tották. A toboz Máramaros-
megyébl származik, s az illet

fán állítólag több évben egymás
után termett hasonló toboz.

Leider ist es uns nicht mög-
lich allé für die Geschichte dér

Flóra unseres Landes wichti-

gen und interessanten Daten
dér Arbeit hier wiederzugeben,

wir müssen betonén, dass sie

untér allén bisher über diesen

Gegenstand erschienenen die be-

deutendste ist
;
die dórt veröf-

fentlichten Daten und die aus
diesen síeli ergebenden Sehliisse

sind von solcher Wichtigkeit,

dass sie gewiss das Interessé

auch nicht Botaniker erregen

und vöm Anfang bis zum Ende
fesseln werden.

Istv. Gyrfy : Ueber einen
neuen Fundort von Hyme-
nostylium curvirostre var. ,3

scabrum in Ungarn sowie
über die Anatomie dieses

Mooses. Növ. Közi. 1Y. 1 905,

p. (59)— (61). Mit 4 rig. Abbild.

Yerf. fand dieses von dér

ungar. Seite dér Hohen Tátra

bisher noch nicht bekannte Moos
auf dér Granatwand im Felker-

Thale. Die anat. Yerh. dieser

Art werden eingehend erörtert.

Alex Mágocsy-Dietz : Ein
monströser Fichtenzapfen.
Növ. Közi. 1Y. 1905, Beiblatt,

p. (61) m. Fig.

Beschreibung eines monstr.

Fichtenzapfens, welcher bei dér

Reife die Jugendgestalt dér

Schuppen beibehalten hat (zu-

riickgebogene Spitzen). Dér
Zapfen stammt aus dem Com.
Máramaros, u. soll dér betref-

fende Baum mehrere Jahre hin-

durch solche Zapfen getragen

habén.
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Pantocsek, Dr Josef, Beitráge zr Kenntniss dér fossilen

Baeillarien Ungarns Pozsony 1905, 8° 118 p.

A szerznek « Beitráge zr
Kentniss dér fossilen Baeillarien

Ungarn’s cím mvének III.

részében, az 1—42. táblán le-

rajzolt fajok leírása, melyek
részint újak, részint kevésbbé
ismeretesek.

E m egy Magyarországból,

Bulgáriából, Japánból, Orosz-

országból s Morvaországból
származó anyag feldolgozásá-

nak eredménye, mely úgy az

ásatag édesvízi, mint a tengeri

bacillariákat felöleli. Rendkívül
gazdag és értékes tartalmát

(584 nagyóbbá ra új faj leírá-

sát tartalmazza) természetesen

még kivonatban sem ismertet-

hetjük. A bacillariák kutatói-

nak nélkülözhetetlen forrás-

munkája, melyet úgyis eredeti-

ben kell forgatniok.

Károly Rezs : A Cuscuta
suaveolens anatómiai alapon
vett általános biologiája.Dok-
tori értekezés. Különnyomás a

«Kísérletügyi Közl.» VIII. köt.

1905. (604—624.0 -ról.) 3 ered.

táblával.

Az arankák biológiájára vo-

natkozó általános érdek ma-
gyarázatokon kívül részletesen

tárgyalja azok anatómiai viszo-

nyait. különösen a nálunk kár-

tev fajok haustoriumjainak
fejldését.

Ez alkalommal saját, lelki-

ismeretesen végzett kutatásai

alapján tárgyalja nálunk a
hereféléken oly nagy károkat
okozó C. Trifolii és C. suaveo-

lens szívókészülékének fejl-

désénél megfigyelt különbsége

-

Beschreibungen dér im III.

Teile dér Reitr. z. Kenntniss

dér fossilen Baeillarien Un-
garn’s auf Tafel 1—42 abge-

bildeten teils neuen, -teils we-
niger bekannten fossilen Siiss-

wasser- u. Meeres-Bacillarien,

welche das Ergebniss dér Be-
arbeitung eines aus Ungarn,
Biúgarien, Japan, Russland u.

Maehren stammenden Matéria

les darstelién. Es ist uns un-

möglich, den ausserordentlieh

reichen u. wertvollen Inhalt

des Verkes, in welchem 584
z. gr. T. neue Arten beschrie-

ben sind, hier auch nur aus-

zugsweise mitzuteilen : es ist

diesein unentbehrlichesQuellen-

werk dér Bacillarienforscher.

welches von dem Interessen-

ten ohnedies im Original be-

niitzt werden wird.

Rudolf Károly : Die auf
anatomische Basis gegrün
dete Biologie dér Cuscuta
suaveolens Ser. Inaug. Dissert.

Sep. Abd. aus: «Kisérletügyi

Köziem. » VIII. 1905, p. 604

624, 8° 23 p. mit 3 rig. Tafeln.

Enthalt nebst allgemeinen

biolog. Betraclitungen íiber die

Cuscuten eine eingehende Er-

örterung dér anatom. Verhált-

nisse, insbesondere dér Ent-

wickelung dér Haustorieu dér

bei uns als Ivulturschádlinge

hauptsachlich in Betracht kom-
menden Ivleeseide-Arten. Es
werden bei dieser Gelegenheit

die Unterschiede in dér Ent-

wiekelung dér Saugapparates
von C. Trifolii und C. suaveo-

lens
^
die morphologischen und
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két, a két faj virágjának s

magjainak morphologiai és ana-

tómiai viszonyait s utóbbiak-

nak (a heremagvak tisztítható-

ságának kérdésénél oly fontos
!)

méretbeli különbségeit s a talált

viszonyokat 3 eredeti táblán

mutatja be rajzban is.

Azon kísérletek, melyeket a

szerz (a budap. m. k. áll. vet-
magv. áll. megfigyeléseinek fel-

használásával) a C. Trifolii és

C. sva veoJen

s

magja inak csirázó-

képességének megállapítása ér-

dekében végzett, azt eredmé-
nyezték. hogy a C. suaveolens

magjainak csirázóképessége át-

lag kisebb (20*H 28‘7%). mint
a C. Trifolii-é.

A szerz azon iparkodása,

hogy dolgozatával a praxisban

is felhasználható eredményeket
nyerjen, félreismerhetetlen s

ezeket a dolgozat végén át-

tekinthet alakban össze is

foglalja.

Minthogy a Cuscuta suaveo-

lens-nek, ez országunkban újab-

ban aggodalmas módon elsza-

porodott élsdinek ezen viszo-

nyai eddigelé nem igen voltak

tisztázva, a szerz lelkiismere-

tes munkáját idszernek s

olyannak tartjuk, mely ezen

élösdi körül való ismereteinket

lényegesen öregbíti.

anatomisclien Verháltnisse dér
Blüten u. Samen beider Arten,

die Unterschiede in den Grös-
senverlúiltnissen dér letzteren

(sehr wichtig bei dér Frage
dér Kleesamenreinigung

!)
auf

Grund eigener gewissenhaft
durchgeführterUntersuehungen
besprochen und auf den bei-

gegebenen Orig.-Tafeln erláu-

tert.

Die Versuche, welche Verf.

(mit Beníitzung dér Beobach-
tungen d. K. ung. Samencontrol-

Station in Budapest) bezüglich

des Keimfahigkeits-Procentes

dér Samen von Cuscuta Tri-

folii und C. suaveolens durch-

geführt hat, ergaben, dass die

Samen von C. suaveolens int

Durchsclmitte eine geringere

Keimfáhigkeit aufweisen (20 8—
28*7%) als jene von C. Tri-

folii.

Die ganze Arbeit durehzieht

das Bestreben, Ergebnisse zu
erhalten, welche auch praktisch

verwertbar sind
;

diese sind

zum Schlusse des Artikels auch
in -übersichtliclier Weise zu-

sammengestellt. Da die bezüg-

lichen Verháltnisse dér C. sua-

veolens, eines neuerdings in un-

serern Lande in bedenklicher

Weise überhandnehntenden
Schiidlinges, bislier noch sehr

wenig geklart waren, müssen
wir die gewissenhafte Arbeit

des Verfassers als eine unsere

Kenntnisse über diesen Schrna-

rotzer wesentlich erweiternde

und fíir uns sehr zeitgemásse

bezeichnen.
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