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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
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Gyula, marosvásárhelyi nyg. fgimná-

ziumi tanár 27 növényfajnak szárított pél-

dájával támogatott vagy 40 növénynevet

küldött feleletképpen. F i a 1 o w s k i a be-

küldött növénypéldákból az illet név jelen-

tését meghatározta, melyekkel a januárius

8-ikán közölt megfejtéseket beleszámítva,

a jegyzék 100 nevébl már csak 30 marad

kérdéses. P a a 1 Gyula fáradozása annál

becsesebb, mert elször olyan vidékrl

szól, melyen a magyarság hegyek között

is lakik, tehát sok olyan növényt ismer-

het, melynek eddig csak faragott neve

van ;
— másodszor pedig, mert gyjtje

éppen úgy, mint az október 8-ikán bemu-

tatotténak összeszedje egészen hitelt ér-

deml, tsgyökeres magyar ember. P a a 1

Gyulának és az eddigi többi tudósítónak

növénynévjegyzéke a Természettudományi

Közlönyben is meg fog jelenni, mely a kér-

dezett nevek lajstromát közölte.

5. Páter Béla »Gazdasági Növény-

tan, I. rész« czím könyvét T h a i s z

Lajos mutatta be és ismertette, kiemel-

vén annak gyakorlati irányát.

6. PéterfiMárto n-nak » A magyar-

országi Weisia-fajokrók szóló dolgozatát

Schilberszky Károly terjesztette el.

7. Simonkai Lajos a) » A Nonnea

génusz fajai, fajváltozatai és fajtái hazánk-

ban « czím eladásában fleg azt fejte-

geti, hogy a Nonnea atra Grisb. fajt

Budapest vidékén megtalálta és hogy a

Nonnea pulla, meg a Ar
. aira között köze-

pes alakot is talált a Csíkihegyen, melyet

Nonnea atro-pulla Simli, névvel jelöl.

b) »Újabb adatok Budapest növényzeté-

nek ismeretéhez« czím elterjesztésében

a székes-fváros környékére vonatkozólag

9 új növényfajt említ.

8. Staub Móricz aj Új bizonyí-

ték a Nymphaea thermalis D. C. magyar

honosságához« czímen tartott eladásában

ismerteti a honosság mellett és ellene föl-

merült nézeteket és véleményeket, végül

hivatkozással Brusina újabb mvére, a

nagyváradi Püspökfürd vizében él Mela-

nopsis nev csigáról említi, hogy ahhoz,

hogy e csiga az alakoknak a megvizsgált

rendkívüli bségét létrehozhatta, olyan

hosszú idnek kellett eltelni, a mint csak

geológiai idszakok folyamán lehet kimu-

tatni b) »Megjegyzések a Magyar Bota-

nikai Lapok 9-ik számában foglalt bírá-

latra« czím válaszában Staub a Pax

mvének (Grundzüge der Pflanzenvcrbrci-

tung in den Karpathen) ismertetésére vo-

natkozó észrevételeket megezáfolja és

helyreigazítja.

A növénytani szakosztálynak 1902.

deczember 10-iki ülése.

Elnök: Klein Gyula; jegyz: Schil-
berszky Károly.

1. Kontúr Béla »A szentírás és

az almafa« czímen tartott felolvasásában

az almafának és gyümölcsének vallási

vonatkozásait ismerteti vallásirodalmi hivat-

kozások alapján.

2. Hollós Lászl ó-nak állomok-

pusztáink jellemz gombáiról« czím dol-

gozatát Mágócsy-Dietz Sándor
terjesztette el ; ismerteti azon gomba-

fajokat, melyek Hollós szerint hazánk

homokos vidékein jellemzk. E gombák

többnyire a Gasteromycetes-csoportba tar-

toznak, sajátságos szerkezetük mind arra

czéloz, hogy a spórák ne eg}'
,

szcrre, ha-

nem apránként és idközönként szóródja-

nak ki és így a fajfentartást inkább biz-

tosítsák. A homoki Gasteromycetes nemcsak

nálunk, hanem a Föld egyéb részeinek

homokpusztáin is tenyésznek, gyakran ubi-

kvista növények, mind az öt Földrészen

találhatok, a mi a mellett bizonyít, hogy

megélhetésüknek f feltétele a talaj, nem

pedig az éghajlat.

Fialó wski Lajos az elterjesz-

tésben hallott magyar népies gombanevek

kapcsán indítványozza, kéressék föl Hol-
lós László, hogy a tsgyökeres magyar

kecskeméti vidék gombáinak népies neveit

gyjtse össze rendszeresen.

A szakosztály az indítványhoz öröm-

mel és készséggel járul.

3. L e f f 1 e r András »Polygonum

arenarium W. Kit. vegetatív szerveinek

anatómiája (1 táblával)« czím doctori

dissertatio-ját Beluleszko Sándor
ismerteti.

4. »T h a i s z Lajos »A leglényege-

sebb gyommagvak gyjteménye« czím
vállalatot bemutalja és magyarázatokkal

kíséri.

Klein G y u 1 a elnök a tárgysorozat

befejeztével az ez évi utolsó szakosztályi

rendes ülés alkalmából köszöni a szak-

osztályi tagoknak ez évben kifejtett

buzgó közremködését, boldog ünnepeket

és újesztendt kívánván.


