
fel senkisem. Ezek egyike a

Phalaris canariensis L., a me-
lyet a WEiN-féle gyár körül

ruderalis helyeken találtam

sok példányban.

A másik ennél sokkal érde-

kesebb adat a Hordeum juba-

tum L., a mely a város mel-

letti út mentén csak néhány
tben virított. Tudakolodásom
után azt hiszem városunkban
nem tenyésztik, tehát valószín-
leg a forgalom közvetítésével

hurczolták be eme az ó világ-

ban ritkán eljöv növényt.

Utóbbi növényem meghatáro-
zását Dr. „Degen úr szíves volt

megnézni. 0 figyelmeztetett arra,

hogy e növénynek hazánkban
való elfordulására enyém a

második adat. Elször Janka
Viktor találta a Máramaros-
ban, s közölte a M. N. L.

1887. évfolyamában.

beobachtet worden sind. Die
eine ist Phalaris canariensis

L., welehe ieh an Ruderalstel-

len bei dér WniN-schen Fabrik
in vielen Exemplaren gefunden
habé, die andere ist Hordeum
jubatum L. jedenfalls dér in-

teressantere Fund, welehe ich

an Wegrandern náchst dér

Stadt jedoch nur in wenigen
Kasén angetroffen habé. Nach-
fragen, ob diese Art in den
hiesigen Gárten cultiviert werde
fielen negatív aus. So muss ich

annehmen, dass sie durch Ver-
kehrsmittel eingeführt worden
ist. Herr Dr. v. Degen hatte

die Güte meine Bestimmung
zu prüfen, er machte mich zu-

gleich darauf aufmerksam, dass

dies die zweite Angabe über
das Yorkommen dieser Art in

unserem Lande sei . Zuerst wurde
sie von Y. v. Janka im Com.
Máramaros entdeckt und im
Jahrg. 1887. dér M. N. L. ver-

öffentlicht. Julius Nyárády.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése,

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Die Pflanzengeographischen Verháltnisse dér Balatonsee-
gegend. Von weil. Dr. Vincenz Borbás v. Dejtéb. Deutsche Bear-

beitung von Dr. J. Bernátsky Wien (E. Hölzel) 1907. 4° 154. p. p.

Mit 3 Tafeln u. 23 Textabbilduneen.

Dr. Bernátsky Jennek a

német kiadás elkészítjének

amúgy sem könny feladatát

minden esetre megnehezítette

az a körülmény, hogy a for-

dítást egy meglehetsen szkre
szabott kereten belül kellett

elvállalnia.

Ennek következtében kény-
telenvolt BöRBÁs-nakama szám-

Dem Bearbeiter dér deutschen

Uebersetzung, Herrn Dr. J. Ber-
nátsky waren zr Durchfüh-
rung seiner nicht ganz leichten

Aufgabe raumlich ziemlich enge

Grenzen gezogen. Er war in

Folge desseu gezwuugen aus

dér giossen Menge dér von

Borbás in seinem Origiualwerke

susammengeháuften, mit seiner
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tálán saját és idegen megfigye-

léseibl, melyeket a magyar
eredetibe felvett s a melyek a

Balaton Flórájával néha bizony

csak igen laza összefüggésben

állottak, kihámozni mindazt,

ami szorosan a Balaton tavá-

nak s partmellékének növény-

földrajzához tartozik. A német
átdolgozás áttekintése után

örömmel konstatálhatjuk, hogy
B. dr.-nak az adatok nagy töme-
gébl sikerült helyes érzékkel

kiemelnie mindazt, ami e vi-

dék növényföldrajzi ismertetése

szempontjából lényeges és fon-

tos. Hogy ez nem mehetett a

nélkül, hogy BoRBÁs-nak szá-

mos, országunk más vidékének
növényeire vonatkozó adata

továbbá sok rendszertani fej-

tegetése elmaradjon, az termé-

szetes. A német átdolgozás

tehát ebbl a szempontból nem
pótolhatja a magyar eredetit,

de tökéletesen megoldja a Bala-

ton Bizottság által kitzött fel-

adatot, hogy e vidék növény-
földrajzi viszonyainak adja meg
a leírását. Néhány fejezetet a

fordító saját tanulmányai alap-

ján egészített ki ügyesen, né-

hány a német kiadásba felvett

vegetáczió-kép, melyet Lóczy
L. tanár készített, díszére válik

e miinek. Sajnálattal nélkü-

lözzük azonban e m részletes

tárgymutatóját.

Minden esetre Borbás nak a

hazai flóra kikutatása körül

szerzett hervadhatatlan érde-

meinek tiszteli köszönettel tar-

toznak a Balaton-Bizottságnak

azon áldozatkészségéért, mely-
lyel e kiváló tudósunk egyik

fontos mvét egy nagyobb ol-

Aufgabe oft nur in losem Zu-

sammenhange stehenden, teils

eigenen teils aber fremden
Beobachtungen, eine Auswal
zu treffen.

Nach Durchsicht dér deut-

schen Ausgabe können wir mit
Befriedigung constatieren dass
es Herrn Dr. B. gelungen ist.

dureh Weglassung dér mit dér

Flóra dér Balatonseeumgebung
in keiner engeren Beziehung
stehenden Ausführungen das
Richtige zu treffen und in dér
verkürzten Zusammenfassung
so ziemlich alles Wichtige und
Wissenswerte, was sich auf
die Flóra dieses Gelándes be-

zieht, herauszugreifen. Dass
hierbei viele Einzelbeobachtun-

gen Borbás’s, welche sich auf
Pflanzen anderer Gegengen
Ungarn’s, ferner viele syste-

matische Erörterungen geopfert

werden mussten, hess sich

nicht umgehen
;

die deutsche
Bearbeituug kann alsó in die-

ser Beziehung das ungarische
Original nicht ersetzen, erfüllt

jedoch die von dér Balatonsee-

Commission gestellte Aufgabe,
eine Schilderung dér pflanzen-

geogr. Verhaltnisse zu gébén,

in vollkommener Weise.
Einige Absehnitte sind vöm

Verf. nach eigenen Beobachtun-
gen mit Geschik erganzt wur-
den. auch gereichen einige neu
eingeschaltete, von Prof. v.

Lóczy angefertigte photogr.

Yegetationsaufnahmen dem
Werke zum N'orteil. Zu be-

dauern ist, dass dem Werke
kein ausftihrlicher Index bei-

gegeben wurde.
Allé Yerehrer dér grossen

Yerdienste Dr. v. Borbás’s um
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vasó közönségnek tette hozzá-

férhetvé.

Richter Aladár : Jelentés
az erdélyi országos muzeum
növénytáráról az 1902. év-

ben némi vonatkozással a
(Botanikus Muzeum » meg-
alapítására Kolozsvárt.

die Erforschung unserer Landes-
flora werden dér Balatonsee-

Commission Dank wissen für

die Opfer, welche sie gebracht
liat.um dieses wiclitigeWerk des

verstorbenen Forschers einem
grösseren Lesepublicum zu-

gánglich zu machen.
Aladár Richter : Bericht

über den Stand dér bot. Ab-
teilung des siebenbürg. Lan
des-Museums i. J. 1902 nebst
Bemerkungen über die Grün-
dung eines «Botanischen Mu-
seums» in Kolozsvár.

Az Értesít tudományos közleményei XXV., I— II. füzet 1903.

Kolozsvár 1903.

Richter Aladár : Jelentés

az erdélyi országos muzeum
növénytáráról az 1903. év
ben, az eladdig egységes
vezetés megosztására való

vonatkozással.

Aladár Richter: Bericht
über den Stand dér bot. Ab-
teilung des siebenbürg. Lan
des-Museums i. J. 1903 nebst
Bemerkungen über die Zwei-
teilung dér bisher einheit-

lichen Leitung desselben

Az Értesít tudományos közleményei XXVI., I

Kolozsvár 1901.

II füzet 1904.

Richter Aladár: Jelentés
az erdélyi országos muzeum
növénytáráról az 1904 év-

ben, vonatkozással e mu-
zeum múltjára és jelenére.

Aladár Richter : Bericht
über den Stand dér botan
Abteilung des siebenb. Lan-
des-Museums i. J. 1904 nebst
Bemerkungen über die Ver-
gangenheit und die Zukunft
dieses Museums.

Az Értesít tudományos közleményei XXVII., III. füzet 1905.

Kolozsvár 1906.

Richter Aladár : Jelentés Aladár Richter : Bericht
a növénytárról. über die botan. Abteilung.

Az Erdélyi Muzeum Egyesület évkönyve az 1906. évre. II.

füzet. Kolozsvár 1907.

Szabó Zoltán dr. : Index criticus specierum atque syno-
nymorum generis Knautia (L.) Coult.

Engler’s Botan. Jahrb. Bd. 38. Beiblatt Xo. 89.

A Knautia nemzetség alnem- Die nunmehr in Form von
zetségeinek, fajainak s váltó- Schlüsseln gegebenen Diagno-
zatainak adja diagnózisait kul- sen dér Untergattungen, Arten
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csk alakjában, melyek örven-

detes módon egészítik ki szer-

znek a IvNAimÁ-król írt mo-
nographiáját (Lipcse 1905),

melynek jeles tulajdonságait

már lapunk IV. évf. 287—290.

oldalán hangsúlyoztuk s mely
a most megjelent részszel e

nemzetségnek határozottan leg-

jobb s legáttekinthetbb mono-
graphiája.

und Yariáteten ergiinzen in

erfreulicher Weise Szabó’s «Mo-
nographie dér GattungKNAUTiA»
(Leipzig 1905) dérén Vorzüge
wir schon im IV. Jahrgange
unserer Zeitschrift (p. 287—
290) hervorgehoben habén, und
welche zr Zeit entschieden

die beste und iibersichtlichste

Monographie dieser Gattung ist.

Szabó Zoltán dl*. : A Szudeták növényföldrajzának váz-

latos foglalata, különös tekintettel a Riesenhegység havasi
és alhavasi növényzetére (Pflanzengeographische Skizzen dér
Sudetenflora mit besonderer Berücksichtigung dér Alpen-
und Voralpen-Flora des Riesengebirges.)

Földr. Köziem. XXXV. (1907) Heft. II. Budapest 1907. Tér-

képpel és 2 táblával. — Mit Karte u. 2. Tatéin.

Szerz e czikkében érdeke-

sen vázolja a nevezett hegy-
ségek növényföld rajzi viszo-

nyait, melyeket a Pyreaneusok,
Alpesek, Kárpátok a Kauká-
suséival s a skandináviai fél-

szigetével hasonlítgat össze.

Némely faj elterjedési adata

nem vág egészen össze a mi
tapasztalatainkkal, mindazon-
által e m e hegységek Flóra-

összetételének jó áttekintését

adja.

A Kárpátok magyar részére

alighanem új a Cárex rigida

Good., melyet Thaisz Lajos
fedezett fel 19<>6-ban a Király-

hegyen.

Auregende Schilderiig dér

püanzengeogr. Yerh. dér gén.

Gebirge, welche mit jenen dér

Pyrenaeen, Alpen, Karpathen,
Kaukasus u. dér skandinavi-

schen Halbinsel verglichen wer-
den.Beziigl. Verbreitungsanga-

ben einzelner Arten kimen wir
dem Verf. nicht immer beistim-

men
;
immerhin bietet seine Ar-

beit eine gute Uebersicht dér

Zusammensetzungder hdora die-

ser Gebirge.

Für den ungar. Teil dér Kar-
pathen diirfte Carex rigida

Good. neu sein welche L. Thaisz

1906 auf dem Királyhegy (Kra-

lova Hola) entdeckt hat.

Tuzson János: A Kleistogamia új esete. (Ein neuer Fali
von Kleistogamie.)

10 ábrával. — Mit 10 Abbildungen. Math. térni. Értesít
XXIV. (1906) Heft 4. L. Magy. Bot. Lap. V. 396—397. old.

Vgl. Ung. Bot. Bl. V. p. 396—397.

Mágocsy-Dietz Sándor : A kenderrel végzett tenyésztési
kisérletek. (Culturversuche mit Hanf.)

Math. térni. Értés. XXIV. (1906) Heft. 1. L. Magy. Bot. Lap.
V. 398— 399. old. — Vergl. Ung. Bot. Bl. V. p. 398—399.
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Futó Mihály dr. : Az Aspidium lobatum Sw. Aspidium
angulare Kit és Aspidium Braunii egymáshoz való viszo-

nyáról (Ueber das verw. Verh. dér gén. Arten).

Kolozsvár 1906. 4 ábrával — mit 4 Abbildungen.

Cserey Adolf dr. : Növényhatározó (Bestimmungsbuch).
IV. kiadás (Auílage). Selmeczbánya 1907. Ára (Preis) 6 K 40 fül.

Szerznek, daczára annak,

hogy Jávorka Sándor mú-
zeumi segédr személyében je-

les szakembert hívott segítsé-

gül. nem sikerült növényhatá-

rozóját minden hibájától meg-
szabadítania. Mve «Kezdök
számára-) Íródott; ez felment

bennünket az alól, hogy szigo-

rúan megbíráljuk.

Hogy az elbbi kiadásokhoz

képest mégis lényegesen meg-
javult, tudóinkkal legnagyobb-

részt Jávorka Sándor érdeme.

Trotz Mitwirkung Alexander
Jávorka’s, Custosadjuncten am
Nat. Museum, ist es Verf. nicht

gelungen, sein Bestimmungs-
buch von allén Fehlern zu
saubern.

Da es «fiir Anfánger® ge-

schrieben ist, entzieht es sich

einer strengeren Kritik. Immer-
liin ist diese letzte Auflage

im Vergleiche zu den frühe-

ren doch bedeutend besser,

was z. grössten Teil wol dasVer-
dienst Jávorka’s sein dürfte.

Hollendonner Ferencz. Néhány Evonymus párájának
histologiai fejldése (Die Histologische Entwicklung des Kor-
kes einiger Evonymus-Arten).

Növ. Közi. VI. 1907. p. 1— 15. Beibl. (1)— (3). 7 ábrával

(mit 7 Abbildungen. L. M. B. L. V. 1906., 395— 396. old. Vergl.

Ung. Bot. Bl. V. 1906., p. 395—396.
Mágocsy-Dietz Sándor : A kender nemének változása

(Ueber die Veránderung des Geschlechtes beim Hanf).

Ugyanitt — Ebenda 16— 18. old. Beibl. (3) — (5). L. M. Bot.

Lap. V. (1906) p. 398—399. Vgl. Ung. Bot. Bl. V. p. 398—399.

Simonkai Lajos: Magyarország korongpár virágai (Bis-

cutellae Regni Hungarici).

Ugyanitt — Ebenda p. 19—21. Beibl. (5)— (6).

Szerz szerint országunkban l Nach dem Verf. kommen in

a következ fajok nnek va- Ungarn wildwachsend vor:

dón

:

1 a) Biscutella lucida DC. (B. didyma L. ex min. p.).

1 b) B. Bucsecsi Simk. «CauIe 1—2 dec. alto; fólia brevia, spa-

thulata glabra: caulis totaque stirps lucido-glabra. Stirps e grege

B. laevigatae L. Habitat in aridis calcareis montis Bucsecs juxta

oppidum Brassó» «Videtur stirps Biscutellae lucidae DC. orien-

talis».

1 e) B . longifolia Vill. im Komitate Vas gégén den Wechsel
(Piers).

1/d) B . saxatilis DC. (B. scabra Koch. Syn., B. laevig. v.

írachycarpa Borb., B. didyma L. p. parte ? B. laevigata et B.
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saxatihs auct. hungar. et transsilvanicorum). Mittelungarn bis zui

Tátra und bis zu Herkulesbad. Siebenbiirgen.

Ve) B. seticarpa Simk. A B. saxatüi DC. difiért fructibus

breviter setulosis. Hab. in apricis calcareis ad Budapest.

1 jfj B. alpestris W. K. Comitat Liptó (Baba hegy); Tátra;
Brassó; Herkulestiird

;
Veiebit.

5. Biscutéllci cichoriifolia Lois. (B. hispida DC.). Scoglio

Marco prope Portoré (2— 4 sunt species enltae).

Tuzson J. Növényi eredet ál-növénykövület (Ueber eine
Pseudoversteinerung pflanzlichen Ursprungs).

Ugyanitt — Ebenda p. 21— 23, Beibl. (6)— (8) két ábrával
- Mit 2 Abbiklungen. L. Magy. Bot. Lap. VI. 101— 102. — Vgl.

Ung. Bot. Bl. VI. p. 101— 102.

Hollós László : Két érdekes növénykárositó gomba Kecs-
kemétrl (Zwei interessante Schmarotzerpilze aus Kecskemét).

Ugyanitt — Ebenda p. í

Lap. VI. 103. old Vgl. Un
Prodán Gyula : «Három

kleistokarp moha hazai el-

terjedésérl ». Növénytani Köz-
lemények)) VI. (1907) évf. 25—
2(5. old., «Beiblatt» S. (9.).

Szerz a következ három
cleistocarpus mohának új term-
helyeit közli az ezekre vonat-

kozó irodalmi adatokkal kap-

csolatban: 1. Acaulon muticum
(Schreb.) C. Müll. [sz. szerint:

"A. muticum (Bryol. eur.)» !]-ot

gyjtött Eger m. Nagyeged
alatt Kocsvölgyében,vasút men-
tén

;
Felnémeten, B ii k k-

b e n a vöröski és löki völgy-

ben
; Monosbél, M i s k o 1 c z,

Kolozsvár és A p a h i d a

m.
,
látott : K i s t á 1 y a, M a k-

lár, Füzesabony és Balcta
határában. 2. Acaulon trique -

truní (Spruce) C. Müll -ot gyj-
tött: Eger m. Nagyeged és

Ostoros felé, M i s k o I e z m. és

A [> a h i d á n. 3. Phascum cus

-

pidatum Schreb.-oí mindenütt
megtalálta.

[Sz. bizonyára csak tévedés-

bl idézi Péterfi Acaulon mu-

14. Beibl. p. (8)— (9). L. Magy. Bot.

g. Bot. Bl. VI. p. 103. D.

Gy. Prodán : «Über die Ver-
breitung dreier cleistocarper
Moose in Ungarn», in «Nö-
vénytani Közlemények)) VI.

(1907) Jahrg. S. 25— 26, «Bei-

blatt » S. (9.).

Dér Verfasser teilt die Stand-

orte folgender drei cleisto-

carpen Moose, nebst einschla-

gigen literarischen Daten mit

:

1. Acaulon muticum (Schreb.)

C. Müll. [nach dem Verf. : «A.
muticum (Bryol. eur.)»] : Um-
gebnng von Eger bei Nag}7-

eged im Kocs-Tal, neben dér

Eisenbalm
;

bei Felnémet,
im Vörösker- und Lki-Tal
im Bük k-Gebirge ; bei M o-

n o s b é 1, M i s k o 1 c z, Ko-
lozsvár, A p a h i d a, er sah

es bei K i s t á 1 y a, M a k 1 á r,

Füzesabony und B a k t a.

2. Acaulon triquetrum (Spruce)

C. Müll. sammelte ez : neben
Eger bei Nagyeged und Os-

toros, M i s k o 1 c z und A p a-

h i d a. 3. Phascum cuspidatum
Sc.rreb. hat er überall gefunden.

[

Dér Verf. citiert wahrschein-

lich den Standort von Acaulon

14
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ticum-ot illet dévai adatát

Hazslinszky Magy. bírod, mohfl.-

jából (p. 80.); Déva melletti

Cseng-hegyen való elfordu-

lása a LXI. (1901) pótfüz.-ben

van közölve (p. 141.). *4. muti-

cum és *4. triquetrum -ra vonat-

kozó termhelyi adatok — me-
lyek a Gyrffy által (Növény-

tani Közlemények Y. (1906)

évf. pp. 22—27) elsorolt *4.

triquetrum lelhelyeit is egy-

úttal részben kiegészítik — ta-

lálhatók még a következ szer-

muticum bei Déva nur irr-

tümlicherweise aus dem Werke
Hazslinszky’s (Die Moosfl. v.

Ungarn) ;
dessen Yorkommen

auf dem «Cseng-hegy » hat

zuerst Péterfi itn LXI. Pótfz.

(1901) publiciert (p. 141.). Auf
die Standorte von *4. muticum
und A. triquetrum bezügliche,

vöm Yerf. nicht erwahnte
und auch die von Gyrffy in

Növ. Közi. V. (1906) Jalirg. pp.

32 — 27.) mitgeteilten auf A. tri-

quetrum bezüglichen Standorte

erganzende—Angaben enthal-

ten noch folgende Arbeiten

:

zknel, melyeket a sz. sem
említ meg:

Fuss in Archív d. Vereins für siebenblirgische Landeskunde,
Bánd XIV. dér neuen Folge, Heft II. p. 87. n. 1089; Báumler in

Oesterreich. Botan. Zeitschr. XXXIV, Jahrg. (1884) p. 47.; För-
ster in Verhandl. d. kais. königl. zool.-botan. Gesellsch. in Wien,
Jahrg. 1896, XLVI. Bánd p. 166.]. y

Bernátsky J. : Staub M. «A Balatonvidéki növényfeno-
logiai megfigyelések eredményei)) czím mvérl. — Ucber
das Werk M. Staub’s «Die Resultate dér pflanzenphaeno-
logischen Beobachtungen in dér Umgebung des Balaton See s».

Növt. Közi. VI. 1907. No.

Bernátsky ezen polemikus
czikkében a Magyar Botanikai

Lapok V. kötetének 312—313.

oldalán található kritika ellen

fordul.

Bizonyítékokat kíván azon
állításom megindokolására,hogy
czélszerübb lett volna, a nagyon
hézagos phaenologiai adatokat,

továbbá oly adatokat, melyek
kétségtelenül hibás meghatáro-
zásra vezethetk vissza, egy-
általában közzé sem tenni.

Ezen kívánalmát teljesíteni

kötelességemnek ismerem s áll-

jon itt néhány bizonyítók.

1. Nem járja, hogy más tudo-

mányszakok míveli a syste-

matikai, a növénygeographiai
s oly esetekben, amidn kultur-

1 p. 30 -33.

Yerf. vendet sich in diesem

polemischen Artikel gégén die in

den Ung. Bot. Bl. V. p. 31

2

—
313 erschienene Kritik.

Er fordert Beweise für merne
Behauptung, dass die sehr

lückenhaften Daten, ferner An-
gaben, welche zweifellos auf

irriger Determination beruhen,

besser unpubliciert geblieben

waren. Es mögen hier einige

Beweise geliefert werden.

1 . Geht es nicht an, dass sich

Jünger anderer Disziplinen über

den Fortschritt dér systemati-

schen, dér pflanzengeopraphi-
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növényekrl is esik szó, a nö-

vénytenyésztési szaktudomány
kutatásai ell egyszeren el-

zárkózzanak s Linné s Koch-Iioz

térjenek vissza.

2.

A szerz közölte régi, mai
napon elavult meghatározáso-

kon alapuló adatok, mint : az

Anemone Pulsatilla L., Poten-

tilla cinerea Chatx, Centaurea

Seabiosa L. (Budapest mellett !),

C. pánié utata L. Caltha palu-

strix L. biztosan más fajokra

vonatkoznak. Ezek között van
olyan, a melyet Magyarország-
ban eddig egyáltalában még
nem is találtak, meghatározásuk
tehát téves s phaenologiai össze-

hasonlítások czéljára közölni,

nem lett volna szabad.

Hogy a Chamaemelum mo-
dorúm Yis. és a Chrysanthe-

mum modorúm L. egy s ugyan-
azon növény, úgy látszik a

szerz nem tudta.

3.

A közölt megfigyelések

áttekintése meggyzhet bárkit

arról, hogy a közzétett adatok

korántsem elegendk arra, hogy
a czikkhez csatolt térképen igen

élesen megrajzolt phaenologiai

határvonalakat igazolják. így
állván a dolog, szerzjük adó-

sunk maradt annak a magya-
rázatával. hogy mi módon ké-

szült e térkép.

4.

A melegösszegek kiszámí-

tása, ahogyan azt néhány év-

tizeddel ezeltt bevezették s a

hogyan azt annak idején nálunk
is gyakorolták, egy téves fel-

189

seken Forsckung u. in Falién,

\vo es sich auck um Cultur-

pflanzen handelt, iiber die Fort-

schritte dér Zücktungslekre ein-

fach hinwegsetzen und auf

Linné und Ivoch zurückgreifen.

2. Die vöm Verf. angefükr-

ten resp. nach filteren, keute

lfingst überlebten Bestimmun-
gen übernommenen Angaben
von Anemone Pulsatilla L. Po-

tentilla cinerea Chain, Centaurea
Seabiosa L. (bei Budapest

!),
C.pa-

niculata L., Caltha palustris L.

beziehen sich gewiss auf an-

dere Arten: Einige von diesen

sind in Ungarn bisher überhaupt
noch gar nicht gefunden wor-
den. Diese Bestimmungen sind

alsó falsch u. durften zu phae-

nologischen Vergleichen kente

nicht mekr herangezogen wer-
den.

Dass Chamaemelum inodorum
Vis. u. Chrysanthemum inodo-

rum L. ein und dieselbe Pflanze

ist, sekeint dem Verf. nicht be-

kannt gewesen zu sein

3. Ein Blick auf die veröf-

fentlichten Beobachtungen ge-

niigt, um sich zu überzeugen,

dass die in dér Abkandlung
publicierten Daten bei weitem
nicht genügen, um die auf dér

beigegebenen Landkarte sekr

genau gezeichneten pkaenolo-

gischen Grenzen eines grossen

Teiles unseres Landes zu be-

gründen. Dér Verf. ist uns die

Erklfirung schuldig geblieben,

wie diese Karte zu Standé ge-

kommen ist.

4. Die Berecknung dér War-
memengen, wie sie vor einigen

Jahrzehnten eingeführt und s. Z.

auch bei uns getibt worden ist,

ist ein auf willkührlichen Yor-

li*
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tételeken alapuló eljárás, úgy
hogy csodálkoznunk kell, hogy
mi módon tudott az egyál-

talában elterjedni s néhány
helyesebben gondolkozó fej (p.

o. Sachs Gyula, Drude) ellen-

vetései daczára oly hosszú

idn át gyakoroltatni.

Úgy látszik, hogy Bernátsky
sem bízik benne, mert « kiváló

jelentséget nem tulajdonít))

neki. Akkor tehát minek alkal-

mazta? Bernátsky szerint azért,

mert «bizonyos tudományos ér-

téke talán mégis van, mert az

illet növény állandója-ként

szerepel*), melynek B. szerint

azonban mégis az a hibája,

hogy «ingadozik ». Tehát egy
« ingadozó állandó ».

Bernátsky a kritikustól vár

újat s jobbat. E helyen csak

Bs H.-nak azóta megjelent

tanulmányát «Zur Kritik dér

Lehre von den thermisehen

Yegetations - Konstanten auch
in Bezug auf Winterruhe und
Belaubungstrieb dér Pflanzen»

ajánlhatom figyelmébe, melybl
megtanulhatja azt, miért nem
valószín, hogy valaha sike-

rülni fog mathematikai formá-

ban kifejezni a meleg azon
befolyását, melyet a növényekre
gyakorol.

« Hézagosak)) -nak nevezni Ber-
nátsky phaeonologiai mvének
adatait tehát a legenyhébb ki-

fejezés volt. melyet alkalmaz-

hattam. Ha bid. Staub tanárt

a melegösszegek kiszámítása

aussetzungen gegründetes Ver-
fahren

;
mán muss nur staunen,

wie síeli ein solches über-

haupt verbreiten und trotz Ein-

würfen einiger weiter den-

kenden Köpfe (z. B. >Jul. Sachs,

Drude) so lángé Zeit hindurch
behaupten konnte.

Dr. Bern. scheint ihm auch
nicht zu trauen, da er ihm
«keine besondere Bedeutung
zumisst». Warum ist diese Be
rechnung dann durchgeführt
worden ? Nach Dr. B. des-

halb, weil sie «vielleicht» einen

«gewissen » wissenschaftlichen

Wert hat, da sie als «Constante»

dér betr. Pflanze figuriert, wel-

che nach Dr. B. allerdings den
Fehler hat «zu sch\vanken»..

Alsó eine aschwankende Con-
siante)).

Dr. B. verlangt vöm Kritiker

Neues und Besseres. Ich kann
ihm hier nur die aufmerksame
Lecture dér seither erschiene-

nen Abhandlungen Dr. H. Bos’s :

«Zur Kritik dér Lehre von den
thermisehen Yegetations-Kon-

stanten auch in Bezug auf

Winterruhe und Belaubungs-
trieb dér Pflanzen», welcher ich

midi vollinthaltlich anschliessen

muss, dringend empfehlen. Aus
dieser wird er die Gründe er-

fahren, warum es überhaupt
unwahrscheinlich ist, dass mán
den föi'dernden Wármezuíiuss,
dem die Pflanzen unterstehen,

in einer mathematischen Form
je wird ausdrücken können.

Die in dem phaenologischen

Werke Dr. Bernatsky’s entlial-

tenen Daten als «lückenhaft»

zu bezeichnen war alsó wol dér

gelindeste Ausdruck, den mán
anwenden konnte.
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Wenn wir alsó Prof. Staub
auf das Gebiet dér Wárme-
mengen — Beréchnungen aucli

nicht folgen können, so habén
wir ihn doch als ernsten, ge-

wissenhaften u. die Fortschritte

dér Wissensehaft stets berück-

sichügenden Forscher gekannt,

dér in allén seinen Werken sein

bestes Wissen u. Können nieder-

gelegt hat, müssen es alsó auch
jetzt noch bezweifeln, dass er

seinen Namen unter ein solches

Machwerk gesetzt habén würde;
und müssen an unserer a. a. 0.

veröffentlichten Meinung fest-

halten. dass dieses Werk bes-

ser unpubliciert geblieben ware.

Degen.

Simonkai Lajos : A magyar királyság shonos és kul-
tivált benge fajai. — Species Rhamnorum in Regno Hunga-
rico spontanearum cultarumque.

Növ. Köziem. VI. 1907. p. 39—58. Beiblatt p. (11)—(13).

11 ábrával. Mit 11 Abbildungen.

Szerz hazánkból a követ- Yerf. záhlt aus unseren
köz fajokat s faj változatokat Lande folgende Arten und
sorolja fel: Variationen auf:

I. Eurhamni.

Sect. 1. Alaternus. DC.
1. Rhamnus Alaternus L.

var. eulata Simk. (foliis laté ellipticis vix acute terminatis).

Fiume cult.

var. angustata Simk. (foliis lanceolato-oblongis subacuminatis).

Fiume cult. (Pyren. orient.).

var. foliis variegatis (foliis laté lanceolatis, pallide viridibus

maculis albis variegatis). Cseklész cult.

2. Rh. hybrida L’Her. Selmeczbánya cult.

Sect. 2. Espina C. Ivoch.

3. Rh. alnifolia L'Her. Budapest cult.

4. Rh. pumila L. (exclus. icon. apud Engler u. Pr. Xat. Pfl. III.

5. 441). Croatia.

5. Rh. colchica (Kusx.) Somm. Lev. Alcsuth cult.

6. Rh. fallax Boiss. (Rh. alpina Auct. Hung.) Croatia.

7. Rh. alpina L. In Hungária tantum culta adest.

8. Rh. Xicolae Simk. Insula S. Xicola prope Budua Dalmatiae

terére nem is követhetjük, t
mégis annyira komoly, lelki-

ismeretes S a tudomány hala-

dását mindig szemmel kísér
tudósnak ismertük, aki vala-

mennyi müvében mindig isme-

reteinek s tudásának javát adta,

úgy hogy most is kételkedünk

abban, hogy nevét egy ilyen

tákolmány alá írta volna. Fenn-
tartom tehát az i. heh’en nyil-

vánított véleményemet, hogy
czélszerbb lett volna ezt a

czikket egyáltalában ki se nyom-
tatni.
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