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lommal állította össze Szon-

TAGH. Kevés flóravidék dicse-

kedetlietik annyi elmunkálat-

tal mint Sopron vármegye, s

méltán megérdemli, hogy ava-

tott kéz végre összeállítsa a

szerte szórt adatokat.

Flatt.

Tuzson János: A ketts
évgyr keletkezésének
egyik esetérl. (Növénytani

Közlemények. I. kötet. 1902.

1. füzet. 37.—38. oldal)

Szerz múlt évi május hó

12. é-s 13. án országszerte be-

következett kési fagy folytán

a bükk- és tölgyfáknál beállott

korai lombhullatás befolyását

tanulmányozta áz illet fák év-

gyrképzdésére vonatkozólag.

A bükkfáknál az évgyr
több esetben kétszeresen volt

kiképzdve, míg a tölgyfáknál

kétszeres évgyrképzdés nem
volt észlelhet.

A bükk- és tölgyfák évgy-
r képzdése közti ezen külömb-
séget szerz annak tulajdonítja,

hogy a fagy idejében a bükkfák
lombja már teljesen ki volt.

képzdve míg a tölgyfáknál a

lomb még nem volt teljesen ki-

fejldve. Varga.

proniensis zwischen den Jahren
1738—1740 gesckrieben wor-
den sein.

Die übrigen Quellén hat

bis zu seiner Zeit SzONTAGH
mit grossein Fleiss zusammen-
gestellt und wenig Gebiete
weisen so viel Vorarbeit auf,

wie das Oedenburger Comitat

;

es wáre an dér Zeit, dass eine

berufene Hand endlich die zer-

streuten Angaben zu einem
Ganzén vereinigen würde.

Flatt.

J. Tuzson : Über einen
Fali doppelter Jahresring-
bildung. (Növénytani Közle-

mények. I. Bánd. 1902. 1. Heft

pp. 37—38.)
Verfasser untersuckte den

Einfluss einer in folge des am
12. und 13 Mai v. J. in Ungarn
eingetretenen Spátfrostes ver-

ursachten vorzeitigen Entlau-

bung dér Buchen und Eichen
auf die Jakresringbildung.

Bei den Buchen war dér

Jahresring zum Theil doppelt

ausgebildet, wáhrend bei dem
Eichen keine doppelte Jahres-

ringbildung bemerkbar war.
Diesen Unterschied in dér

Jahresringbildung dér Buchen
und Eichen erklárt Verf. da-

durch, dass zr Zeit des Fros-
tes die Buchen bereits vollkom-
men belaubt waren, wáhrend
die Eichen eben auszutreiben

begonnen hatten. Varga.

Gyjtemények.
Sammlungen.

Flóra polonica exsiccata, centuria IX.

A WOLOSZCZAKE. lembergi Von dem dnrch Prof E.
tanár kiadásában megjelen, WOLOSZCZAK in Lemberg her-
Lengyelország Flóráját felölel ausgegebenen Exsiccatenwerk
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szárított növénygyjteménybl
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nemrég megjelent akilenczedik

száz. Érdekes, hogy e munkában
kilencz hölgy vesz tevékeny

részt (35 számot gyjtöttek).

Bennünket magyarokat any-

nyiban is érdekel e gyjtemény,
a mennyiben néhány az or-

szágunkból ered növényt is

tartalmaz. Az utolsó centuriában

meg éppenséggel (a 803 sz. a.)

egy új növényt is publikál az

északmagyarországi Dunajec
völgyébl, melynek közöljük a

leírását

:

ist unlángst die neunte Cen-

turie erschienen. Erwahnens-
werth ist die Teilnahme von

9 Danién, vvelche die letzte

Lieferung mit 35 Nummern be-

reichert habén-

Uns Ungarn interessirt die

Sammlung umsomehr, alsdarin

einzelne in Ungarn gesammelte
Arten ausgegeben werden, so ist

in dér letzten Centurie (No. 803)

auch eine neue Art aus dem
Dunajec Tliale publicirt worden
dérén Diagnose wir hicrj'repro-

duciren

:

r
Ara.bis pieninica Wol.

Planta robustior, canescens (indumento A. albidae StéV. si-

milis, nec subcanescens), A. alpinae proxima, at fólia surculorum

nondum florentium spathulata, apice rotundata, rarius obtusissima,

sinuato-dentata, dentibus brevibus obtusioribus, fólia superiora sur-

culorum florentium obtusa vei obtusiuscula nec unquam acuminata,

parce dentata vei subintegra; flores (in viv saepissiine cum iis

A. alpinae florentis coiuparatae) semper majores, lamina petalorum

abruptius quam in A. alpina in uuguem producta.“

Egyéb érdekes szám még

:

Andere interessante Nummern sind noch :

Viola dubia WlESB.
-
fcanina X Kivin ), Zygophyllum Fabago,

Trifoliiim Lujnnaster, Geum st/rictum (rectius : áleppicum) X urba-

num (G.=Teszlense SlMK.), Centaurea Marschalliana Spr., C. mol-

lis W. K., C. Biebersteinii D. C., Symphytum nodosum SCHUR,
S. foliosum Rehm., Carlina brevibracteata ÁNDRAE, etc.

Egyes példák czédulái kri- Einige Etiquetten tragen-

tikus megjegyzéseket tartalmaz- kritische Bemerkungen. das

nak
;
az egész gyjtemény kü- gauze Werk bezeugt von einer

lönben is rendkívüli gonddal van

összeállítva s szerkesztve. D.

grossen Sorgfalt in dér Redac-
tion u. Zusammenstellung. D

Póscli K., „Fungi parasitici exsiccati plantai'uni cul-

lai'iim Hungáriáé.^

A magyar gazdasági növé-

nyeken elforduló gombabeteg-
ségeknek természetes praepara-

tumokban való kiadására vál-

lalkozik PÓSCH Károly grinádi

(Pozsony m.) ág. liitv. ev. tanító.

A gyjtemény több sorozatban

Kari PÓSCH evang. Schul-

lehrer in Grünau (Presburger

Komitat) kündigt die Heraus-

gabe einer Sammlung natür-

liclier Praeparate dér auf den

ungarischen Kulturpflanzen vor-

kommenden Pilzkrankheiten an.
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