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Sajó Károly : Sivár futóhomokra való díszfák és díszbokrok. — Gyümölcs-

kertész, 1902. évf. (XII. köt.), 67—68., 77—80., 91—93. old.

Saric, Iván : Fitogeografski odnosi zagrebacke okoline. (A zágrábi

növényzet geográfiai viszonyai.) — Glasnik horvatskoga naravoslovnoga drustra,

XIII. 4-6., p. 1-21.

Schilberszky Károly dr. : A Hedychium Gardnerianum Wall. virágá-

nak szerkezete és biológiája (5 ábrával). -- Mathematikai és Természettudo-

mányi Értesít, 1902. évf. (XX. köt.), 385-399. old.

— — A meggyfák Fusarium-betegsége. — Gyümölcskertész, 1902. évf.

(XII. köt), 112—113. old.

— — A csonthéjas termés fák levél-lyukadásáról. - Gyümölcskertész,

1902. évf. (XII. köt.), 169—170. old.

— — A világító gombákról. — Természettudományi Közlöny, 1902. évf.

(XXXIV. köt.), 757—759. old.

Schuchné Zán}M Janka : A virágképzdésre ható tényezk és a virág-

zás. — Természettudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.), 269—288. old.

Szigeti-Gyula Andor : A bábaszilva és az szibaraczkfa levélfodro-

sodása (24 ábrával). — Természettudományi Közlöny, 1902. évf. (XXXIV. köt.).

736—749. old.

Tuzson János dr. : Növénykórtani megfigyelések (6 ábrával). —
Természettudományi Közlöny. 1902. évf. (XXXIV. köt.), 142—151. old.

b) Külföldi irodalom:

Pantocsek, Dr. J. : Die Bacillarien dcs Klebschiefers von Kertsch. —
Verhandl. der kais. russ. mineralog. Gesellsch. St. Pétersburg, 1902.

Tompa, Arthur, Dr. von : Beitráge zur pflanzlichen Elektrizitát (mit

3 Abbildungen). — Beihefte zum Botanischen Centralblatt, 1902, Bánd XII,

Seite 99—136.

GYJTEMÉNYEK.
Thaisz Lajos : .4 leglényegesebb gazdasági gyommagvak gyjteménye*

T h a i s z bemutatja gazdasági gyommag-gyjteményét, melyet a föld-

mívelésügyi m. kir. minisztérium támogatásával a budapesti m. kir. állami

vetmagvizsgáló állomáson készít és kibocsát.

A magvak és termések S 1
/^ cm hosszú, 11 mm széles üvegecskékben

vannak elhelyezve, melyeken a mag tudományos és magyar neve olvasható.

Az egyes üvegecskék egyenl rekeszekre osztott kemény papirosdobozokba,

egyelre betrend szerint vannak elhelyezve. A maggyjtés olyan arányok-

ban folyik, hogy egy-egy fajbeli magból 7—800 cm2 anyag van meg-

gyjtve, tehát olyan bségesen, hogy e gyjtemények nemcsak a mag-

vizsgáló állomásoknak és egyéb szakintézeteknek, hanem a gazdáknak, keres-

kedknek, malomtulajdonosoknak és egyéb érdekelteknek is kiadhatók.

* Bemutatta a növénytani szakosztálynak 1902. évi deczember 10-iki ülésen.
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A kibocsátott els dobozban az alább elsorolandó 50-féle gyommag található :

Abutüon Aviceunae dirin
,

Adonis aestivalis L.,

Agrosfemma Githago L.,

Amarantus retroflexus,

Anagallis arvensis L.,

Anthemis Cotula L.,

Anidrum radians (M. B.),

Avena fatua L.,

Bromus arvensis Z..,

10. Canndbis saíiva L. (elvadult),

Caucalis daucoides L.,

Caiicdlis muricata Bisch.,

Ceníaurea solstitialis L.,

Ccnlaurea Cyanus L.,

Chenopodium album L.,

Conium maculatum L.,

Convolvuhis arvensis L.,

Convolvuhis sepium L.,

Crepis rhocadifólia M. />'..

20. Cuscuta lupuliformis Crock.,

Datura slranioniiiin L..

Daiicus Carota L„

Delphiniunt Consolida L.,

Erigcrou aere L.,

Galega officinalis L.,

Hibisciis ternatus Cav.,

Lathyrus Aphaca L.,

Lathyrus hirsittus L..

Linaria vulgáris Mill.,

30. Malva silvestris L.,

Malricaria inodora L.,

Mt'lampvrnm arvense L.,

Myagrum perföliattim L.,

Nigclla arvensis L.,

Ornithogalum brevislylum Wolfn.,

Panicum Crusgalli L.,

Papaver Rhoeas L.,

Picris hieracioides L.,

Polygouuni Convolvuhis L.,

40. Ranunculus arvensis L.,

Ranunculus tuberculatus Dl.,

Salsola Káli L.,

Setaria glanca (L.J,

Sinapis arvensis L.,

Souchus arvensis L.,

Sonckus lacvis (L.J,

Stachys annua L.,

Turgenia lati fólia (L.J,

Vicia hirsuta (L.J,

50. Vulpia Mynrus (L.J.

Ugyanez alkalommal a magtisztítás különböz módjairól is szólott és

bemutatta saját találmányú magtisztító gépét, melynek mködése bizonyos

magvak gurulékonyságán alapszik. Thaisz (Budapest).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
A növénytani szakosztálynak 1902.

november 12-iki ülése.

Elnök : Klein Gyula
;
jegyz

b c r s z k y Károly.

S c h i 1-

1

.

G a b n a y Ferencz »A gyalog-

fenyboróka életkora és törzsvastagsága

«

czímen tartott felolvasásában fotográfiai

képek bemutatása kíséretében egyes hazai

öreg gyalogfenyboróka -példányokat is-

mertet, melyeknek magassági és törzsvas-

tagsági méreteit közli. Érdekes egybeveté-

seiben a hazai és külföldi idevágó iroda-

lom jellemzbb adatait is fölemlíti.

2. H o 1 1 ó s Lászlónak ;>A Dis-

ciseda Czern. génusz fajai« czím dolgo-

zatát Mágócsy-Dietz Sándor ter-

jesztette el, melyben a következ fajokat

sorozza e génuszba : Disciseda circuin-

scissa (B. et C.J Hall., D. Debreceniensis

(Hazsl.) Holl., D. juglandiformis (Berk )

Növénytani Közlemények. 1
(.hi2. I. kötet, I. füzet

Holl, D. Zeyheri (Berk.) Holl., D. liya-

lothrix (Cke. el Maas.J Holl., D. vclulina

(B. et Br.J Holl, D. cervina (Berk.) Holl,

D. Uruguayensis (Speg) Holl, D. peJi-

cellata (Morg.J Holl, D. Hollósiana Henn.

3. Kümmerle Jen »A Dracoce-

phalum Ruyschianum L. hazánkban« czím
eladásában bemutatta és ismertette ezen

új növénypolgárt, melyet 1902. évi július

6-ikán Csík-vármegyében, Csík-Gyímesen

gyjtött. Egyúttal térképen ismertette a

Dracocepliahiin austriacum L. hazai term-
helycinek az eloszlását ; végül pedig a

Dracocephalum moldavicum L. faj ha-

zánkban való elfordulásának téves iro-

dalmi adatáról szólott.

4. 1' a a 1 (iyula » Marosvásárhelyi

és szomszédvidéki magyar növénynevek«

czím dolgozatát F i a 1 o \v s k i Lajos
terjesztette el. Fialowski növényneveknek

tavaly kérdezett jegyzékére újabban P a a 1

11


