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Magyarországon 1877-ben jelent meg elsõ ízben növénytani folyóirat. A neves
kolozsvári botanikus (eleinte flórakutató, majd botanikatörténész), KANITZ ÁGOST szerkesztette és adta ki Kolozsvárott a „Magyar Növénytani Lapok” címû folyóiratot, melynek utolsó, 15. kötete 1892-ben jelent meg. Mindössze egyetlen évvel korábban, 1891ben alakult meg az akkor már félévszázada mûködõ Természettudományi Társulatnak a
Növénytani (késõbb Botanikai) Szakosztálya. A budapesti székházban 1891. december
9-e óta hangzottak el ilyen tárgyú elõadások. Ezeket napjainkig- folyamatosan tartják ma
is, mindössze az intézmény hivatalos neve változott: 1948 és 1950 között „Magyar
Növénytani Társaság”-nak hívták a vezetõ testületet. Ma a Magyar Biológiai Társaság
Botanikai Szakosztálya adja ki (az MTA támogatásával) ezt az immár száztizedik évfolyamú szaklapot.
A TIT „Növénytani Szakosztály”-a 1891 és 1948 között hatszáznál is több ülést tartott, a nyolcszázadikra 1965. május 11-én, az ezredik (ünnepi ) ülésre pedig 1974. november 19-én került sor (Bot. Közlem. 1975, 62. kötet p. 75–78.). Az ország botanikusainak e
szakmai összejöveteleit napjainkban is folyamatosan megtartják. Az ott elhangzó elõadások címeirõl (részben azok rövid tartalmáról is) a Botanikai Közleményeknek „Növénytani Szakülések” címû rovata kezdettõl fogva megjelenési lehetõséget biztosít. Jelenleg
(2001 márciusában) a kezdetektõl számított csaknem 1400 szakülés programja került a
folyóiratban közlésre. (Sajnálatos módon az 1979. február és 1980. decembere közötti,
1088–1125. sorszámú ülések elõadásainak címei a folyóiratból kimaradtak.)
A Botanikai Közlemények ötvenedik évfolyamának megjelenése során ünnepi ülést
rendeztek (1962) , ahol SOÓ REZSÕ akadémikus tartott részletes beszámolót (SOÓ 1963),
megemlítve azt is, hogy õ ebben a Növénytani Szakosztályban tartotta (18 évesen) elsõ
elõadását a fõvárosban, 1922-ben. Tanulmánya megjelent a Magyar Botanikai Lapok 19.
kötetében, és adatait 1923-ban a neves Ascherson-Gräbner flóramû is átvette.
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