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vak, mocsarak, folyók, patakok,

partok, rétek, mezk, legelk,

kertek, gyümölcsösök, temetk,
vetések, mesgyék, útszélek,

romok, dombok, ligetek, erdk,
sziklás helyek, stb. Megjelent
vagy hatszor, önállóan s más
müvek kapcsán is, mint pl.

Pancovius «Herbarium oder
Krá liter- und Gewachsbuch»-

j áriak 1673-iki kiadásával.

Kentmann ezen praktikus ta-

buláinak megfelelen szerkesz-

tette Schmidlin Ede «Anleitung
zum Botanisiren» (1846, 1858.)

s "Populáre Botanik» (1866.)

czímü, kezdknek szánt mveit.

(Vége következik.)

Apró közlemények.

Capsella Bursa pastoris
Moench, var. veroniciformis,
mh. Szára alacsony, magános
vagy bokros, ágatlan

;
virág-

zata különösen a termés-érés-

kor majdnem a földig ér; a

kocsányok felfelé irányultak,

valamennyi virág- és termés-

focsány lándzsás vagy szálas
,

merevszörü s a kocsány kosz-

szávai körülbelül egyenl murva-
levelek támasztják, a tökelevelek

durván frészeltek. A legalsó

murvák frészesen fogazottak,

a felsk épszélek. Termete
élénken emlékeztet egy termé-

sét ér Veronica-rzi
(
arvensis-,

se rpyllifólia s hasonló fajokra).

N Trient-ben a kastély eltt
szálanként a C. Bursa, C. rubellá,

Reut. és C. gracilis G. G. külön-

böz alakjai között
;
ez év április

havában szedtem. Murr J.

brauckt er die einzelnen Stand-

orte als Untertitel, alswie : Ste-

hende Wasser, Teiche, Moraste,

FI üsse, Bácher, Ufer, Wiesen,
Felder, Weiden, Gárten, Obst-

garten, Friedhöfe, Saaten,Raine,

Wegrander, Ruinen, Hügeln,

Auen, Walder, Felsen etc. Er-

schienen circa sechsmal, selbst-

stiindig und mit anderen Wer-
ken verbunden, wie z. B. mit

dér 1673-er Ausgabe des « Her-
bárium oder Krauter- und Ge-
wachsbuch » Pancovius’s. Diesen

praktischen «Tafeln» Kent-
mann’s entsprechend hat auch
Ed. Schmidlin seine «Anleitung

zum Botanisiren» (1846, 1858)

und «Populare Botanik» (1866)

betitelten und den Anfángern

I

zugedachten Werke verfasst.

(Scliluss folgt.)

Kleine Mitteilungon.

Capsella Bursa pastoris

Moench. var. veroniciformis,

mh. Stengel niedrig, einzeln

oder rasig, unverástelt
;

Inflo-

rescenz resp. Fmchtstand bis

nahe zum Grunde reichend

;

Fruchtstiele aufgericJitet,sammt

Hehe Blüten und Früchte von

lanzetÜichen bis linealisehen

steifhaarigen Deckbláttern bei-

láufig von dér Lángé des Stie-

les gestüzt
;
Grmidblátter schrot-

ságig. Die untersten Deckblátter

gesagt-gezáhnt, die oberenganz-

randig
;
Habitus lebhaft an eine

fruchtende Veronica (arvensis,

serpyllifolia od. dgl.) errinnernd.

In Trient vor dem Castell,

vereinzelt unter verschiedenen

Formen dér C. Bursa sowie

neben C. rubellá Reut. und
C. gracilis G. G., in diesem April

von nür gefunden. J. Murr.
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Planktontelep Ó-Buda vi-

zeiben., 1902 máj. 5. kirándu-

láson Ó-Buda csermelyeit, ki-

vált a római fürd felé, a víz

színén szabadon úszó béka-

lencse raja borította el, melyet

algafonalak fogtak még jobban

össze, köztök a Riccia fluitans

L. nagy száma látszott. Örülnöm
kellett ennek a növénykének, me-
lyet a fváros körül csaknem 30
esztendeje nem láttam már. 1

)

Vésztn a Potamogeton fluitans

levelét lepte el. Újabb idben So-

roksárod a R. natans L. is ntt.

Ha a moszat-oknX ezentúl algák-

nak nevezzük, a használatlanul

maradt moszat szó célszeren a

víz szilién szabadon lebeg ilyen

plankton magyarítására foglal-

ható le, mert a moszat értelme

leginkább vizi piszok, a min
bizonyos tekintetben a plankton

is szokott lenni. Borbás.

Ein Plankton-Lager in den
Ó-Buda-er Gewássern. Ge-
legentlich einer am 5. Mai
1,902 zu den Wassern bei

Ó-Buda unternommenen Excur-
sion bemerkte ich besonders
bei dem rümischen Bade, dass

die íreisehwebenden Wasser-
linsen durch Algenfáden ver-

hette! waren, zwischen welchen
eine grosse Menge Riccia fiui-

tans L. siehtbar war. Ich er-

freute mich an dem Anblicke
dieses Pflánzchens, welches ich

in dér Umgebung dér Haupt-
stadt beinahe 30 Jahre nicht

mehr gesehen habé. 1
)
Um Vészt

bedeckte es die Blatter des

Potamogeton fluitans. In neuerer

Zeit kommt bei Soroksár auch
R. natans L. vor.

Borbás.

Hazai botanikai dolgozatokismertetése.* *)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Wagner János: « Magyar-
ország virágos növényeid a Hoff-

maim K. növény-atlaszának ké-

peivel. Budapest, 1903. Kiadja
a kir. magy. természettudomá-
nyi társulat. 4., 67 táblával, és

582 szöveg közti képpel. Ara
18 kor.

A kir. magj’. természettudo-

mányi társulat egy régen ér-

Wagner, Hans : «Die Blii-

tenpfianzen Ungarns» mit den
Abbildungen den K. Hoffmann’-
schen Pflanzenatlas’s. Budapest
1903. Herausgegeben von dér

Kön. ung. naturwiss. Gesell-

schaft. 4. Mit 67 Tafeln und
582 Abbildungen im Texte.

Preis 18 Kronen.

Die kön. ungar. natúrw. Ge-
sellschaft hat einem lángé ge-

0 A Csepelsziget partján bven ! (Dr. Degkn).

9 An den Dfern dér Insel Csepel reichlich ! (Dr. Degen).

*) Tisztelettel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat
ismertetés czéljából szerkesztségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b)

beküldeni szíveskedjenek.
**) Wir ersuchen unsere geehrten Herren Fachgenossen um Einsendung

Ihrer neu erschienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes

(Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).
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