
pálya udvarának pariagain

szedtem 1903 jid. 74. Degen
Árpád úgy véli, hogy a vasúti

összeköttetés nyomán, hihetleg
Triest fell lett hozzánk be-

hurczolva, mert Triest pálya-

udvarainak mellékeirl már
régebben ismeretes.

3. Euphorbia suleata De
Lens ap. Lois. Flóra gall. I.

(1806) p. 339. [E. exigua v. he

terophylla Vis. non L. Spec.

(1753) 453.] A mediterrán-ten-

ger, legalább is az Adria mel-

léke sziklás siilevényes tájai-

nak honosa, Fiume és Buccari

közt. A Buccari felé kanyarodó
tengerpart mészköves, verfé-
nyes köves lejtin szedtem 1903
juh 11-én. Aránylag ritka ott;

Fiume vidékén még csak mint

vendég szerepel.

Dr. Simonkai Lajos.

wüsten Stellen des Frachten-
bahnhofes von Fiume. Nach
Mitteilung Dr. v. Degen’s diirfte

sie durch die Bahn von Triest

eingeschleppt worden sein, da
sie auf den Baknanlagen von
Triest schon seit langerer Zeit

beobachtet wird.

3. Euphorbia suleata De
Lens ap. Lois. FI. gall. I. (1806)

p. 399,[E. exigua v. heterophylla

Vis. non L. Spec. (1753) 453]
ist — wenigstens im (iebiete

dér Adria — eine Bewohnerin
dér dtirren felsigen Gelande
dér Mittelmeerküste. Ich traf

sie am 11. Juli 1903 an sonni-

gen Kalkfelsen und an steini-

gen Stellen zwischen Fiume
und Buccari, und zwar an dér
Einbiegung dér Kiiste gégén
Buccari. Sie ist dórt verhaltniss-

mássig selten und in dér Umge-
bung von Fiume nur eingewan-
dert. Dr. L. Simonkai.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése,
Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Tuzson János dr. : A Bala-
toni fosszilis fák mono-
gráfiája.

A Balaton Tudományos Ta-
nulmányozásának Eredményei.

1. köt. 1. rész. Paleontologiai

függelék.

Budapest, 1906. 4°. 55. old.

2 színes táblával és 39 szöveg

közötti képpel.

A Balaton vidékén talált

fosszilis fák meghatározása al-

kalmával a szerz nemcsak
behatóan tanulmányozott né-

hány nemzetséget, hanem kriti-

kai s elóitélettl ment vizsgálat

Dr. Johann Tuzson : Mono-
graphie dér fossilen Baume
dér Umgebung des Balaton-
see’s.

In den « Wissenschaftl.Ergeb-

nissen dér Durchforschung des

Balaton-See’s». I., 1. Teil. Pa-

leolitok Anhang.
Budapest. 1906. 4°. 55 pag.

Mit. 2 farb. Tafeln u. 39 Ab-
bildungen.

Yerf. hat gelegentlich dér

Determination dér fossilen Holz-

gewáchse dér Umgebung des

Balaton-See’s nicht nureinzelne

Gattungen eingehend revidiert,

sondern auch die bisher geiibten
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tárgyává tette az ásatag növé-

nyek vizsgálása, leírása s el-

nevezése körül eddig általá-

nosságban követett módszere-

ket is.

A módszerek ezen kritikáját

tartalmazza a m bevezetése.

Ismeretes, hogy az ásatag

növények meghatározása körül

eddig követett eljárások az

egyes szerzk egyéni felfogá-

sának egy meglehets tág teret

engedtek.

Ezt kívánja a szerz meg-
szorítani azzal, hogy pontosab-

ban körülírja azt, hogy mi az,

amit le szabad írni, s mi módon
történjék a tudományos elne-

vezés.

A szerz javaslatait annál

inkább érdemes itt megismé-
telni, mert tudvalev dolog,

hogy a következ 1910. évi

nemzetközi botanikai kongresz-

szusnak éppen e kérdésekkel
kell foglalkoznia. Ezen javasla-

tok rövid foglalatja a követ-

kez :

1. Recens növénynem nevé-

vel csakis oly növénymarad-
ványt szabadna jelölni, amely
minden kétséget kizárólag ah-

hoz sorozható és amelyrl ez,

az illet leírásban és rajzokban,
a recens növények diagnózisai-

tól megkívánt részletig indo-

kolva van.

2. Az oly növénymaradvány,
a melynek rendszertani hová-
tartozása az illet részlet alá-

rendelt diagnosztikai értéke

következtében pontosan meg
nem állapítható, de azt vala

mely recens vagy fosszilis nem-
hez hasonlóság vagy vonatko-
zás fzi, az illet nem nevével

Untersueluings-, Beschreibungs-

und Benennungsmethoden dér

Pflanzen-Fossilien einer kriti-

schen und vorurteilslosen Prü-

fung unterzogen.

Die Einleitung ist dér Kritik

dieser Metoden gewidmet.
Bekanntlich raumen die bis-

her üblichen Verfahren bei De-
terminationen von Fossilien dem
subjectiven Ermessen dér Ver-
fasser einen ziemlich grossen

Spielraum ein.

Diesen will dér Yerfasser

durch strengere Fassung dessen,

was überhaupt und auf welche
Weise benennbar sei, ein-

schranken.

Die Propositionen des Ver-

fassers verdienen umsomehr
hier reproduciert zu werden,
als sich bekanntlich dernáchste
internationale botan. Congress
1910 u. a. eben mit dieser

Frage bescháftigen muss. Diese
Propositionen sind kurz zusam-
mengefasst die folgenden

:

1. Mit recenten Gattungsna-
men sind nur solche pflanz-

liche Ueberreste zu bezeichnen,

welche ohne jedem Zweifel
einer recenten Gattung an-

gehören, was durch die Be-
schreibung, Abbildung so aus-

fiihrlich begrtindet werden muss,
wie dies von dér Beschreibung
recenter Pfianzen gefordert wird.

2 . Püanzliche Ueberreste,

dérén system. Stellung wegen
dem unzulánglichen diagnosti-

schen Werte des betr. Frag-
mentes nicht genau festzustellen

sind, welche jedoch eine Aehn-
lichkeit oder irgend eine an-

dere Beziehung zu emer recen-

ten oder fossilen Gattung auf-
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volna jelölend «ites» rag hozzá-

fzésével; fontos azonban az,

hogy «ites» végzdés nevet is

csak oly maradvány kapjon,

amelynek sajátságai a recens

növények illet részletének be-

ható leírásától megkívánt rész-

iéi ességgel meg vannak álla-

pítva.

így p. o. ne legyen szabad
Acerites néven szólítani mind-
azt, ami egy Aeer-levélhez ha-

sonlít.

3. Oly növénymaradványok,
amelyek a recens flóra alak-

jaitól teljesen eltérnek és ki-

halt nemeket vagy családokat
képviselnek, a milyenek külö-

nösen a régibb formácziókban
fordulnak el, tetszés szerinti

nem-nevekkel láthatók el, ezek
a nevek azonban «ites»-szel ne
végzdjenek.

Ezekhez a genusokhoz, ill.

fajokhoz csatolhatok oly n-
vén} maradványok is, amelyek
egészen biztosan nem határoz-

hatók ugyan meg. de elfordu-
lások vagy más körülményeik
arra mutatnak, hogy hozzájuk
tartozhatnak. Az ilyenek az illet

fosszilis genus nevét viselnék

«ites» végzdéssel.
4. A rosszul megtartott és

ennek következtében biztosan

fel nem ismerhet növényma-
radványok ismertetése és külö-

nösen lerajzolása is bírhat ér-

tékkel. de ezek tudományos
nem- és fajnévvel nem volná-

nak elnevezendk.
5. Csakis oly fajok volnának

figyelembe veendk, amelyek-

weisen, sollen mit dem beír.

Gattungsnamen, welcher in die-

sem Falle mit dem Suffix uitesv

zu versehen ist, bezeichnet

werden.
Die mit v-itcsn endigenden

Namen sollen jedoch nur sol-

chen Fossilien zukommen, dérén
Eigenschaften mit jener Ge-
nauigkeit besehrieben werden
können, wie dies von dér Be-
schreibung recenter Pflanzen

gefordet wird. Es soll z. B. mit
den Namen «Acerites

»

niclit

alles bezeichnet werden dür-

fen, was einem Ahornblatte
ahnlich sieht.

3. Fossilien, welche von re-

centen Formen vollkommen ab-

weichen und ausgestorbene Gat-
tungen oder Familien reprásen-

tieren, wie sie hauptsáehlich

in den alteren Formationen
vorkommen, sollen mit beliebi-

gen Gattungsnamen zu versehen
sein, welche aber nicht mit

«ites» endigen dürfen.

Dicsen Gattungen sind auch
jene Fossilien anzureihen,welche
zwar nicht sicher determinier-

bar, doch wegen gewissen u.

vöm Verf. naher erörterten Ur-

saehen als zu dicsen gehörig,

zu betrachten sind; diese ha-

bén nun einen mit en-

digenden Namen zu erhalten.

4. Die Beschreibung, insbeson-

dere aber die Abbilduug schlecht

erhaltener und in Folge elessen

nicht sicher erkennbarer Fossi-

lien kaim von Werte sein, doch
sind diese nicht mit einem wis-

senschaftlichen Gattungs- und
Species-Namen zu bezeichnen.

5. Es waren nur solehe Arten

zu berücksichtigen, dérén na-
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nek természetim rajza is ismer-

tetve van.

Tekintetbe véve azon számos
esetet, midn a biztos megha-
tározást meg sem enged nö-

vényi maradványokból oly meg-
határozások kerültek nyilvá-

nosságra, melyek téves fejldés-

történeti, növénygeographiai stb.

következtetésekre szolgáltattak

alkalmat, mindezen szigorúbb

szabályokat, különösen pedig a

4. pontban foglaltakat örömmel
kell üdvözölnünk.

Az «ites» végzetü nevek
alkalmazásának megszorítása,

mely visszaható ervel ki nem
mondható, alighanem azt ered-

ményezné, hogy két kategóriába

tartozó «ites» végzetü nevek
(a régebbiek a mindenkor fenn-

tartandó prioritás elvénél fogva
el nem tüntethetk) kerülnének
forgalomba, ami nem felelne

meg azon czélnak, amely a

szerz szeme eltt lebeghetett.

Az ö. pontban foglaltakkal

a botanikusok s a palaeontologu-

sok is már ismételve foglal-

koztak (1. D. C. Nouv. rém.

1883 p. 2, 3; 46—49, ahol

Heer nek e kérdésre vonatkozó
véleménye is található).

A részletes részben a szerz
kritikus feldolgozását nyújtja

az Araucaria -szer histologiai

szerkezettel bíró fáknak, a Ba-
latonvidóki Ullmanites-fáknak,
végül a kétszik fáknak s a
pontosabban meg nem határoz-

ható kövületeknek, melyeket a
szerz a kifejtette elvei alapján
csak az elfordulási hely nevé-
vel jelöl meg.

turgetreue Abbildung publiciert

worden ist.

In Anbetracbt dessen, dass

aus ungenügenden Pflanzen-

resten oft Determinationen in

die Welt gestreut worden sind,

welche zu irrtümlichen ent-

wicklungsgeschichtlichempflan-

zengeographischen u. a. Fol-

gerungen Anlass gegeben ha-

bén. sind diese strengere Yor-

schriften.insbesonderederPunkt

4, nur mit Freude zu begrtissen.

Die vorgeschlagene Beschriin-

kung dér auf « ites » endigen-

deu Namen dürfte jedoch, da
sie doch nieht mit ríickwirken-

der Kraft ausgesprochen wer-

den kaim und in Folge des sa.ll-

zeit anzuerkennenden Priori-

tatsrechtes zwei Kategorien von
auf <iites» endigenden Namen
entstehen würden, schwerlich

zu dem Ziele führen, welches
dem Verfasser vorgeschwebt ist.

Dér in Punkt 5 enthaltene

Vorschlag hat bekanntlich schon
zu wiederholten Malen sowohl
die Botaniker, als auch die Pa-
laeontologenbeschiiftigtívgl.DC.

Nouv. rém. 1883, p. 2. 3; 46—49,
wo auch die diesbez. Ansicht
Hi-er’s veröffentlicht worden ist).

Dér specielle Teil dér Arbeit

enthiilt eine kritische Sichtung
dér in histologischer Beziehung
mit Araucaria verwandten
Baume, ferner die Beschreibung
und Abbildung dér Ullmanites-

Biiume dér Umgebung des Ba-
laton-See’s, endlich dér dicoty-

len Biiume und dér nieht niiher

determinierbaren Fragmente,
welche unter Anwendung dér

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



90

p] mben a következ új

nemzetségeknek és fajoknak

találjuk a leírását : Pycnophyl-
lites, Ullmanites, Pagiophyllites,

Magnóiites silvatica nov. typ.,

Celtites Kleinii nov. typ., Cory-

lites (?).

Gyrffy István dr. : Bryo(

Hohen Tátra. Hedwigia XLVI.
dungen.

Szerz a Plagiobryum demis-

sum (H. et H.) Lindb. egy pél-

dáján ketts kapszulát talált a

tátrai Stierbergen (melyet té-

vesen neveznek Stirnberg =
Homlokosnak) s részletesen írja

le ezen torzot. Ugyanezt a rend-

ellenességet észlelte egy, a tátrai

Vaskapu-mii gyjtött Pólytri-

chum alpinum L.-nél is.

vöm Yerfasser dargelegten

Principien nur mit dem Na-
men des Fundortes bezeichnet.

werden.

Neu beschrieben werden

:

Pycnophyllites, Ullmanites
,
Pa-

giophyllites, Magnói ites silvatica

nov. typus, Celtites Kleinii nov.

typus, Corylites (?).

jgische Beitráge zr Flóra dér

1906, p. 262 265. Mit 2 Abbil-

Verf. berichtet in diesem Ar-

tikel iiber die Aufíindung von
Doppelkapseln bei Plagiobryum
demissum (H. et H.) Lindb. auí

dem Stierberg in dér Hohen
Tátra, welche genau beschrie-

ben werden; ferner derselben

Abnormitát bei Polytric hm
alpinum L., welche Yerf.

dem Eisernen Tor in dér Ho
hen Tátra gefunden hat.

Dr. Hollós László : Pöffetegeken term új gombák (Fungi

növi in Gasteromycetibus habitantes). Annales historico-nat. musci
nat. hungar. vol. IV. 1906, pars.

Szerz ezen czikkében 9 új

gombát ír le, melyet pöffeteg

gombákon figyelt meg, neveze-

tesen :

II. p. 532—536.

Verf. beschreibt in diesem
Ariikéi 9 neue Pilze, welche
er auf Gasteromyeeten wach-
send beobachtet hat. Diese sind

folgende

:

Pleospora Montagnitis n. sp. (in receptaculo Montagnitidis
rádiós i, Hungária pr. Izsák); Pleospora Mycenastri n sp. (in endo-

peridio Mycenastri Corii, Hungária, pr. Kecskemét)
;
Pleospora Secotii

n. sp. (in endoperidio Sec. agaricoidis, Hungária, prope Kecske-
mét), Phoma Mycenastri n. sp. (in endoperidio Mycen. Corii: Hun-
gária, pr. Kecskemét)

;
T) iplodina Geasteris n. sp. (in stratu interno

exoperidii Geasteris nani ; Hungária, prope Monor); Diplodina
Mycenastri n. sp. (in endoperidio Mycen. Corii : Hung. prope Kecs-
kemét); Stagonospora Geasteris n. sp. (in stratu interno exoperidii

Geasteris nani , Hungária, prope Monor); Hendersonia Geasteris

n. sp. (in stratu interno exoperidii Geasteris nani

:

Hungária, prope
Monor)

;
Robillardia Geasteris n. sp. (in stratu interno exoperidii

Geastaris ambigui et G. nani: Hungária, prope Nagy-Krös et

Monor). D.
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Tuzson János : A kleistogamia új esete. (Ein neuer Fali

von KleistogamieJ

Math. és term. értesít. Vol. XXIV. fasc. 4. Budapest, 1906.

10 képpel (mit 10 Abbild.).

Részletes ismertetése a Robi-

nia Pseudacaciá-n észlelt kleis-

togamiá-nak. melyrl már folyó-

iratunk V. köt. 396—398. old.

referáltunk.

Péterfi Márton : A mohok
ökológiája. (A magyar orvo-

sok és természetvizsgálók 1 905.

évi XXXIII. vándorgylésének
munkálatai. Budapest 1906. —
222—226. old.)

Sz. az állandóan vízben él
u. n. «hydroplnl-mohok» tagjait

sorolja fel. röviden jellemezve

küls és bels alakulásukat és

szaporodási módjukat. Az egye-

dek vagy állóvizek színén úszók,

vagy a gyéren fejldött s csak

rögzítésre szolgáló rhizoidak se-

gélyével, rögzítettek. A védelem,

táplálkozás (felszívó, átsajátító,

vezet, átszelztet rendsz.) és

a szaporodás szolgálatában álló

szöveti rendszereknek megfelel
anatómiai alkotásuk rövid, vilá-

gostárgyalása után az oikologiai

jellemek összefoglalását adja. a

hydrophilus növényegyesületek-
ben való tartozóságuk megemlí-
tésével.

Thaisz Lajos: BorbásVincze
emlékezete. Növénytani Közle-

mények Y. (1906). 3. füzet 71

74. old. (Arczképpel).

Quint József : Pótló adatok
a Római fürd Bacillaria-

Ausführliche Besprechung
des auf Seite 396—398 des V.

Jahrganges unseres Blattes re-

ferierten Falles dér Kleisto-

gamie bei Robinia Pseudacacia.

M. Péterfi : Die Oekologie
dér Moose. (Verhandl. dér

Wanderversamml. dér unga-

rischen Aertzte u. Naturforscher

im Jahre 1905. Budapest 1906.

S. 222—226.)
Yerf. zahlt die Vertreter dér

bestiíndig im Wasser lebenden

s. g. «hydrophilen» Moose auf,

indem er ihren ausseren und
inneren Bau, sowie ilire Ver-

mehrung kurz charakterisiert.

Die Individuen schwimmen
entvveder auf dér Oberflache

still stehender Gewasser, oder

sie haften mit den sparlich

entwickelten, nur zr Befesti-

gung dienenden Rbizoiden an.

Nacb dér kurzen u. iibersicht-

licben Beschreibung dér ana-

tomischen Struktur dér dem
Schutze. dér Ernáhrung (Ab-

sorptions-, Assimilations-, Lei-

tungs- und Durchlüftungs-Sys-

tem) und dér Vermehrung
dienenden Gewebssysteme.fasst
er die oikologisehen Charaktere
zusammen und betont die Zu-

gehörigkeit diesel - Moose zr
hydrophilen Pflanzengenossen-

schaft. y.

L. Thaisz : Erinnerung an
V. Borbás. Beiblatt zu den
((Növénytani Közlemények® V.

1906. Heft 3, p. 17—18.
Jós. Quint : Neue Beitráge

zr Bacillarien - Flóra des
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flórájához. U. o. 74 86. old. Römer-Bades bei Budapest.
6 eredeti rajzzal. Ebenda p. 19.

Újak a : Neu bescdirieben

:

Navicula quadrisinuata. N. scoliopleuroides X. elliptica Kg.
forma élrugata

,
Cymatopleura budensis

,
Fraailaria Istvánfu Fant.

var. capitala.

A felsorolt 43 fajjal a római
fürd vizeibl megállapított

koramoszatfajok száma 190-re

emelkedik.

Gyó'rffy István: Megjegy-
zések a Polytrichum ohioense
és P. decipiens faji önálló-

ságának ismeretéhez. U. o.

86—92. Két eredeti rajzzal.

A szerz összehasonlító le-

írások alakjában adja e két

faj különbségeit, melyek köny-
nyebb megértésére szolgál a

szövegben közölt két rajz.

Szerz szerint a két faj nem
azonosítható, hanem mindkett-
nek megvan a faji önállósága.

A Roll által a hazánkból
(Besineu a Szebeni havasokban
s a Tátráról) közölt P. ohioense

szerz szerint valószínleg a

P. decipiens Limpr.

Péterfi Márton: Adatok az
Oligotrichum ineurvum ana-
tómiájához. U. 0.92— 97. old.

7 eredeti rajzzal.

A szerz vizsgálatai szerint

a ezímben megnevezett faj szá-

rában és toknyelében is ten-

gelyi helyzet concentricus és

perileptomás nyaláb van, s

nemcsak homogén nyalábok,

mint Llmpricht állította.

Prodán Gyula: Egervidéki
népies növénynevek. U. o.

99. old.

Szabó Zoltán a Növt. Közi.

V. (1906) 108. oldalán egy ré-

Mit den in dieser Arbeit an-

geführten 43 Arten sind nun-
mehr aus den Wassern des

Römerbades 190 Diatomaceen
bekannt.

St Gyó'rffy: Bemerkungen
über die specifische Eigen-
art von Polytrichum ohio-

ense u. P. decipiens. Ebenda
p. 20.

Die Unterschiede zwischen
den beiden genannten Arten
werden in Form von Differen-

tial-Diagnosen dargelegt und
durch zwei Textíiguren ver-

anschaulicht. Nacli dem Verf.

sind es zwei gut untersekeid-

bare Arten. doch bezweifelt dér

Verf. die Richtigkeit dér An-
gaben Röll’s, dér / . ohioense auf

dem Besineu in Siebenbürgen

und in dér Tátra angibt, u.

vermut-et. dass es sich hierbei

um P. decipiens Limpr. handelt.

M. Péterfi: Daten zr Ana-
tomie von Oligotrichum in-

curvum. Ebenda p. 21.

Nack Untersuchungen des

Verf. besitzt die im Titel gén.

Art entgegen dér Angabe Lim-

pricht’s ein Leitbiindel, wel-

ches ein dér Wasserleitung

dienendes Hadrom und ein

plastisehe Stoffe fiihrendes Lep-

tom erkennen liisst.

Jul. Prodán: Volkstümliche
Pflanzennamen in dér Um-
gebung von Eger. Ebenda p.99.

Zoltán v. Szabó erklárt in

den Növt. Közi. V. (1906) p.
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gebbi felszólalásának téves köz-

lése miatt kijelenti, «hogy a

Knautián ivari különválásának

fölfedezését egy szóval sem
tulajdonította magának, csak a

tényt említette meg a tárgy-

hoz szólván ».

Szabó e nyilatkozata követ-

keztében azon megjegyzésünk,
mely a M. B. L. 1905. évf.

346. old. jelent meg s melyet

felszólalásának a Növt. Közi.

IV. 1905. 170. old. történt téves

közlése provokált, természete-

sen tárgytalanná vált. (Szerk.)

Bernátsky S. : A Polygona-
tum-félék rendszertani ana-
tómiája.

Növényt. Közi. V. (1906) 4.

füzet, 111— 124. old.

A Majanthemum bifolium
,

Smüacina stellata. Polyyona-

tum latifolium, officinale, multi-

fiorum, verticillatum és a Strep-

topus amplexifolius szárának,

gyökértörzsének, levelének és

gyökerének anatómiájára vo-

natkozó igen alapos dolgozat.

Azon következtetéseket, me-
lyekre a szerz jutott, azon álta-

lánosabb érdekességük miatt,

melyre bátran igényt emelhet-

nek, kivonatban e helyen kö-

zöljük :

1. A /’olygona tum-féléknek
minden rendszertanilag élesen

határolt faja, genusza vagy csa-

ládja, anatómiailag is meghatá-
rozható.

2. Anatómiai meghatározásra
egyetlen szerv (levél, szár, gyö-
kértörzs, gyökér) a legtöbb eset-

ben elegend.
3. Az anat. szerkezet a ter-

mészetes rendszertani helvze-

108 aus dem Anlasse einer

irrtümlichen Reproduction einer

von ihm gemaehten Bemerkung,
dass er die Entdeckung dér

Geschlechtsverteilung bei den
Knautien niemals sich vindi-

ciert, sondern gelegentlich einer

Discussion nur einfach die Tat-

sache erwáhnt habé.

Hierdurch wjrd auch unsere

eben durch die unrichtige Re-

production seiner Worte (Növt.

Közi. IV. 1905. p. 170 veran-

lasste Bemerkung in d. Ung.
bot. Bl. 1905. p. 345 hinfállig.

(Red).

A. Bernátsky : Systema-
tische Anatomie dér Polygo-
nateen.

Növt. Közi. V. (1906), Heft

4, p. 23—29.
Eine sehr gründliche Arbeit

iiber die Anatomie des Sten-

gels, Blattes. Rhizoms u. d. Wur-
zel von Majanthemum bifolium

,

Smilacina stellata, Polyyonatum
latifolium

, officináié
,

múlt ifio-

rum, verticillatum und Strep-

topus amplexifolius. Die vöm
Verf. gevonnenen Schlüsse

ntögen des allgemeineren In-

teresses wegen, welches sie

verdienen, im Auszuge auch
hier mitgeteilt werden.

1 . Jede systematisch scharf

begrenzte Art, Gattung oder

Familie (dér Polygonateen) lásst

sich auch anatomisch bestim-

men.
2. Zr anat. Bestimmung

geniigt in den meisten Fiillen

ein einziges Organ (Blatt, Sten-

gel, Rhizom oder Wurzel).

3. Dér anat. Bau lásst auch
auf die Stellung im natürhchen
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tét is visszatükrözi, úgy hogy
phylogenetikai következteté-
sekre alkalmas, erre vonatko-
zólag azonban ajánlatos a nö-

vény összes szerveit megvizs-
gálni.

4. Az anatómiai szerkezet a

rendszertani jellemvonások mel-
lett a növény és egyes szer-

veinek morphologiai mivoltát

és élettani sajátságait is visz-

szatükrözi, mivel azonban a

rendszertani, alaktani és élet-

tani jellemvonások nem min-
dig födik egymást, azért az

anat. jellemvonásokat minden
egyes szempontból külön-külön
kell mérlegelni.

5. Rendszertani következte-

tésekre egyetlen vagy csak
egy-két szövetrendszernek kri-

térium gyanánt való felállítása

elégtelen. Az összehasonlítás

körébe kell vonni az összes

szövetrendszereket és éppen
azért kívánatos, hogy egészsé-

ges és éj) anyagot használjunk.

Mind e tételek ellen annál
kevésbbé lehet kifogást emelni,

mert helyességük bizonyítékait

megtaláljuk a szerz munkájá-
ban. Oly irányban kidolgozott

monográfiái tanulmányok, mint
a milyent szerz nyújt az elt-
tünk fekvben, a rendszer ki-

építésénél igen nagy fontossá-

gúak. Az eredmények általáno-

sításában józanul megvont határ

pedig éppen az induktív követ-

keztetés követelménye.
Péterfi Márton : A tzeg-

mohák ökológiája.

U. o. 124—135. 9 eredeti

rajzzal.

System schliessen und ist des-

halb auch für phylogenetische

Schlussfolgerungen zu verwer-
ten, doch ist für diesen Zweek
die Berücksichtigung samtlicher

Organe des Pflanze zu em~
pfehlen.

4. lm anat. Bau kommt
ausser den svstem. Merkmalen
auch die morphol. Eigenart,

sowie die physiolog. Bedeutung
dér Pflanze u. ihrer Organe
zum Ausdrucke. Da sich aber

die systematischen, morpholo-
gischen und physiologischen

Merkmale nicht immer decken.

so ist es geboten, die anat.

Daten von jedem Standpunkte
aus je für sich zu beurteilen.

5. Um system. Schlussfol-

gerungen zu ziehen, geniigt es

durchaus nicht, sich auf ein

einziges oder auf ein-zwei Ge-
webssysteme als Kritérium zu

berufen. Es ist vielmehr not-

wendig, siimtliche Gewebsy-
steme zu berücksichtigen u.eben

deshalb ist es wünschenswert,
nur gesundes, durchaus unbe-

schadigtes Matériái bearbeiten.

Allé diese Siitze sind umso-
mehr einwandsfrei, als dér

Verf. in seiner Arbeit auch die

Beweise ihrer Richtigkeit er-

bringt. Monographische Arbei-

ten, wie sie dér Verf. in vor-

liegender bietet, sind für die

Systematik von grosser Wich-
tigkeit. Die Einschránkung dér

Verallgemeinerung dér gewon-
nenen Schlüsse ist aber ein

Gebot einer inductiven Schluss-

folgerung.

M. Péterfi : Oekologie dér
Torfmoose.
Ebenda p. 29—30. Mit 9

rig. Abbildungen.
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Szerz a hazai Sphagnum-
fajok alakjait ökológiai szem-
pontból három csoportba, u. m.

a hydrophil-, hygrophil- s xero-

phil-csoportba sorozza, az egyes

csoportok alaktani s anatómiai

különbségeit behatóan tárgyalja

s a szöveg közé nyomott áb-

rákkal magyarázza.

Gyrffy István : A Pterygo-
neurum caviíolium anat.

szerkezete, élettani viszo-

nyaira való tekintettel.

U. o. 135— 145. old. 10 ered.

rajzzal.

A czímben nevezett faj leve-

lének, toknyelének s tokjának

anat. viszonyainak részletes

leírása.

Simonkai Lajos : Éghajlati

növényváltozatok.
U. o. 146—148. old. 2 ere-

deti rajzzal.

E czikkben nehány a nö-

vénynek idjárás okozta alaki

elváltozását tárgyalja. A Tilia

cordatá-n a fagy, a T. morifolia

Simk. (49. rajz) elváltozást idézi

el. rezg nyárfán pedig fel-

tn nagylevelü hajtásokat ered-

ményez. A Rhamnus Fran-
gula L. var. undulata M. Dietz

exsicc. (1880.) alakot (50. rajz),

mely Selmeczbánya vidékérl
származik, s az odavaló érd.

akadémia kertjébl került más
(p. o. a wieni s a breslaui)

botan. kertekbe. Ezt az alakot

a szerz azonban nem idjárás
okozta elváltozásnak, hanem «a

fajok változékonysági ösztöne

által kialakult fajváltozatnak))

tartja. Végül felemlíti a Nuphar
sericeum var. erectum fajválto-

Yerf. gruppiert die in Ungarn
bisher aufgefundenen Formen
dér Sphagnum-Arten in oeko-

logischer Beziebung in hydro-
phile, hygrophile und xero-

phile
;
die morpholog. und ana-

tomischen Unterschiede dieser

drei Kategorieen werden ein

gehender besprochen und mit

den beigegebenen Textfiguren

erliiutert.

J. Gyrffy : Dér anato-
mische Bau von Pterygo-
neurum caviíolium, mit Be-
rücksichtigung dér physiol.

Vei’háltnisse.

Ebenda p. 31 -32. Mit 10

rig. Abbildungen.

Behandelt eingehend die

anat. Verh. des Blattes, Sten-

gels, dér Séta und dér Kapsel
dei- im Titel genannten Art.

L. Simonkai : Klimatische
Pflanzenvariationen.
Ebenda p. 33. Mit 2 rig.

Abbildungen.
Behandelt durch meteorolo-

gische Einflusse bei eiuigen

Pflanzen hervorgebrachte Form-
anderungen. Bei Tilia cordata

bringt Frosteinwirkung die

Form T. morifolia Simk. (Abbild.

49) hervor, bei dér Zitterpappe!

aber auffallend grossblattrige

Triebe. Rhamnus Frangula L.

var. undulata M. Dietz exsicc.

(1880) (Abbild. 50) stammt aus
dér Úmgebung von Selmecz-
bánya und dürfte aus dem
Garten dér dortigen Forstaka-

demie in andere (z. B. in den
Wiener u. Breslauer) bot. Giir-

ten gelangt sein. Verf. glauht,

dass diese Form nicht eine

durch meteorolog. Einfitisse,

sondern«in Folge Abiinderungs-

triebes dér Arten entstandene»
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zatát Szakál-ról (Biharmegye),
;

melyet apró, nem úszó, hanem
felálló levelei jellemeznek.

Tuzson János : A Poten-
tilla reptans L. forma auran-
tiaca Knaf elfordulása Ma-
gyarországon.

U. o. 149—150. old.

L. M. B. L. V. 394. old.

Mágocsy-Dietz Sándor : Se-
cala stachyrrhyzon Sándor.

U. o. 197—98. old.

A budapesti egyetemi botan.

kert herbáriumában e néven
szerepel a rozsnak egy a budai

Svábhegyen termett példája,

melynek kalásza a földet érte

s magjai ott kicsiráztak.

Varietát sei. Schliesslich vvird

eine Var. erectum von Nuphar
sericeum von Szakái (Com.
Bihar) erwáhnt, welche sich

durch kleinere, nicht schwim-
mende, sondern aufrecht ste-

hende Blátter unterscheidet.

Joh. Tuzson : Potentilla
reptans L. forma aurantiaea
Knaf in Ungarn.

Ebenda p. 33.

Vgl. Ung. Bot. Bl. V. p. 394.

A. Mágocsy-Dietz : Secale
stachyrrhyzon Sándor.

Növ. Közi. V. (1906) Heft 3,

p. 97-98.
Unter diesem Namen befindet

sich im Herbar des bot. Gartens
dér budapester Universitüt ein

Roggenexemplar vöm Schwa-
benberge bei Budapest, dessen
A ebre auf den Erdboden zu
Hegen kam und dessen Samen
gekeimt habén. D.

Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über auslándische botan. Arbeiten.

Pax F. Beitráge zr fossilen Flóra dér Karpathen Engler’s

Botan. Jahrb. 38. Bánd (1906) III. Helt p. 272 321. Mit 2 Tafeln.

Pax F.-nak a hazánk bota-

nikai kikutatása körül oly nagy
érdemeket szerzett breslaui ta-

nárnak fenti czím alatt ismét

megjelent egy hazánk flórájá-

nak történetére igen fontos köz-

leménye, melynek els fejezete

a feleki palásszénnek ásatag

flóráját, a második fejezete a

fels Vágvölgy tufalerakodá-

sainak növényi záradékait tár-

gyalja, a harmadik s negyedik

pedig egy új erdélyi ásatag

fenynek, a Pinus transsylva-

nica PAx-nak s a Palmoxylon

A. a. o. ist abermals ein wert-

voller Beitrag zr Geschichte

dér Flóra unseres Landes aus

dér Feder des um die Erfor-

schung dér ungarischen Flóra

so verdienten breslauer Profes-

sors F. Pax erschienen.

Dér erste Teil behandelt die

fossile Flóra dér Schieferkohle

von Felek, dér zweite jene dér

Tuffáblagerungen des oberen

Waagtales, dér dritte u. vierte

endlich enthált die Beschrei-

bung einer neuen fossilen Kie-

fer, Pinus transsylvaniea Pax
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