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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

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Tuzson Johann [János]

Artikel/Article: Über einen Fall doppelter Jahresringbildung. 125

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=47878
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=270941



