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mány a tiulomány, míg fejldik. Aki a tudománytól mindjárt kezdetben a

végs határig men exakt pontosságot var, az sokat követel. Az eddigi ered-

ményeket lekicsinyelni csak annak van joga, aki újabbakat s jobbakat ért

el. Biráló azonban nem is bocsátkozik tudományos fejtegetésekbe, csak

ócsárol.

.A következ fejezetekben a II. fejezethez hasonlóan különböz növé-

nyekre vonatkozó fenologiai adatok vannak összeállítva, a melegösszegek fel-

tüntetésével. Már hangsúlyoztam, hogy a növények hibás határozásáról szó

sem lehet. Biráló azt hibáztatja, hogy némely faj, mint a Pinis coiitiniiins,

nincs elég pontosan meghatározva, az illet faj megnevezésén kívül a faj-

változat, forma vagy fajta megnevezését is kívánta volna. Egyelre mégis

meg kell elégednünk magának a fajnak fenologiai kutatásával ; ennél többet

nyújtani eddig senkinek sem sikerült.

Az elzket egybefoglalva, azt hiszem, hogy minden n'^jektiv olvasó

arra az eredményre fog jutni, hogy a m nemcsak hogy kiadásra nagyon is

érdemes volt, hanem érte Staub emlékének is igaz hálával tartozunk.

Bernátsky Jen.

Szabó Z. : InJcx cnticns spcciiitiiii afijiu' syuoiiyiiinnun líí-iu'iíí Kiiantia

(L.) CoULT. Beibl. zu den Botan. Jahrb. Nr. 88, 1907, pag. 1-31.

Szerz, e hasábokon" már ismertetett monográfiájának második

— tulajdonképeni systematikus — része. Munkájában csupán a fajok,

alfajok, változatok és alakoknak, továbbá az alnemek és felekezeteknek meg-

határozó táblákba való állításával és a társnevek felsorolásával foglalkozik.

Szükséges és soká késett kiegészítje els munkájának, melylyel egyetemben

áttekint képet nyújt errl a nehéz s oly változékony génuszról. \'ilágos

kulcsai segélyével most már könnyen eligazodhatunk a knautiák nagyszámú

alakjai között.

Ujak a következk : A', hyzantina Fritsch var. a Frilschiana. var. /?

hcternphylla, var. -/ heUcnica ; K. arvensis (L.) CoULT var. glandiilosa Froel.

/. nana: K. íüvalica DuBV var. pociitica : K. longifolia (VV. K.) KocH var.

u Kochii BkOggek /. gcunina, var. ji aurea : K. flaviflora Borr. var. a Ko-

chiana, var. d paphlagonica : K. albanica BfiiguET var. a Briqtuiiana.

Lengvei, Géza.

• Níivényt. Közi. 1905, p. 102.
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