
íem e növényt tavaly aug. hó
17-én, a hol elég ritka a gya-

koribb Carex dacicu
,
C. canes-

cens Pers. stb. sások társasá-

gában. Degen.

Lolium subulatum Vis. a
fiumei Flóra területén.

Tavaly junius havában a

martinséiéai öböl homokos part-

ján a «Lazaretto» mellett fe-

deztem fel ezen nemcsak a

fiumei Flórára, hanem egész

országunk területére nézve új

növényt a Fiume mellett szin-

tén még nem észlelt Aegüops
nova Winterl társaságában.

Ugyanott ezidén Smgqulna An-
tal úr újra megtalálta.

Degen

Pflanze am 17. Aug. v. J. an
derselben Stelle, námlich an den
Ufern des Lala-Sees unterhalb

d. Ineu-Gipfels in Gesellschaft

d. viel hüufigeren Carex daeica

Heuff., C. canesccns Pers. u. a.

,M. gesammelt. Degen.
Lolium subulatum Vis. bei

Fiume.
Gelegentlich einer v. J. im

Monate Juni in die Bucht von
Martinséica gemachten Excur-
sion entdeckte ich diese nieht

nur fúr die Flóra von Fiume,
sondern für ganz Ungarn neue
Art in Gesellschaft d. für die-

ses Gebiet ehenfalls neuen Aegi-
lops nova Winterl im Sande
des Strandes náchst dem Lá-
zárét an. Heuer wurde diese

seltene Pflanze von Herm Ant.

Smoquina an demselben Stand-

ort wieder in Menge angetrof-

fen. Degen.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Hollós László, «Geaster-

opsis nov. gen.» Növt. Közi.

II. 1903, 72—75. old. 3 eredeti

rajzzal.

Geasteropsis Conrathi Holl.-

nak egy új nem képviseljé-

nek a leírása, melyet Conkath
Pál úr Dél-Afrikában Modder-
fontein mellett fedezett fel. Az új

növény viselete némileg a Wel-

witscliia mirabilis (= Tuniboa

Bainesii Hook. f.)-éra emlékeztet.

Lad. Hollós, « Geasteropsis

nov. gen.o. Növt. Közi. II. 1903.

p. 72—75. Mit 3 rig. Abbil-

dungen.
Geasteropsis Conrathi Holl.

Vertreter einer neuen Gattung,

welche Herr P. Conrath in Siid-

afrika bei Modderfontein ent-

deckt hat. Dér Habitus dér

neuen Pflanze erinnert an je-

nem dér Wel/witsehia mirabilis

(— Tumboa Bainesii Hook. f.)

*) Tisztelettel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat

ismertetés czeljából szerkesztségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b)
beküldeni sziveskedjenek.

'*) Wir ersuehea unsere geebrten Herren Fachgenossen urn Binsendung
ihrer neu erscbienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes

(Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).
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Hollós László. «Két új L}r-

coperdon faj.» Növi. Közi. II.

1902, 75— 76. old. Egy eredeti

rajzzal.

Leírása a Lycoperdon pseudo-

pusillum Holi .-nak (Florida,

szedte Lloyd C. G., Magyar-
ország : Resica, Erdély: Brassó)

s a Lycoperdon pseudwmbrinum
HoLL.-nak (Dél - Carolinában

szedte Li.oyd C. G.).

Schilbersky Károly «Nö-
vényteratologiai közleméiyek.»
I. Növt. Közi. II. 1903, 76 89.

old.. 7 eredeti rajzzal.

1. Iker-vöröshagyma az Al-

lium Cepa-w, 2. lomblevelek a

szl kacsain, 3. kétágú fzéres
virágzat a Plmitago lanceolata

L. var. altissima-n.

Thaisz Lajos, «Adatok
Csongrádmegye növényzetének
ismeretéhez.)) I. h. 89- 91. old.

Felsorolása 145 fajnak, melyet
szerz 1900. év június havában
talált Szentes és Csongrád vi-

dékén.

Kiemelend Cuscuta suaveo-

lens Seb.Szentes mellett. Althaea

offcinális (90. old.) név alatt

valószínleg az elterjedtebb

Althaea micrantha Wiesb. rejlik.

Borbás Vince, «A Balaton-
mellék örökzöldjei)). Külön-
nyomás a Balatoni muzeum-
egylet I. évkönyvébl, 1903 8.,

34. old.

A megnevezett vidék örök-

zöld növényeinek érdekes ta-

núimány a.

Kiemelend a szöveg közé
sztt megjegyzés, mely szerint

a Daphne Laureola L. az új-

moldovai Milan-hegyen is el-
fordúl. (Szedte Wildt A.).

Lad. Hollós, «Zwei neue
Lycoperdon Arten». Növt. Közi.

II. 1903, p. 75—76. Mit einer

rig. Abbild.

Lycopei •dón pseudopusillum

Holl. nov. sp. Florida (lég. C.

G. Lloyd) Ungarn (Resica) und
Siebenbürgen (Brassó).

Lycoperdon pseudumbrinura
Holl. n. sp. Siid Carolina lég.

C. G. Lloyd.

] arl Schilberszky «Pfian-

zenteratologische Mitteilungen»

I. Növt. Közi. II. 1903, p. 76

—

89. Mit 7 rig. Abbildungen.
1. Zwillingszwiebel an Allium

Cepa
,

2. Laubblátter an den
Ranken dér Weinrebe, 3. Zwei-

gabelige aehrige Intlorescenz

bei Plantayo lanceolata L. var.

altissima.

Ludwig Thaisz, «Beitráge

zr Kenntniss dér Flóra des

Csongráder Comitates». A. a. 0.

p. 89—91. Aufzáhlung von 145

Arten, welche dér Verf. i. Juni

1900 bei Szentes u. Csongrád
beobachtet hat.

Hervorzuheben ist Cuscuta

suaveolens Ser. bei Szentes. Al-

thaea officinalis (p. 90) diirfte

wol eher die verbreitetere A.

micrantha Wiesb. sein.

Vincenz v. Borbás, «Die
Immergrünen dér Umgebung
des Balatonsees').

Sep. Abd. aus den Jahrb. des

«Balatoni Muzeum-Egylet» I.

1903 8., 34. p.

Studie iiber die immergrünen
Gewachse dér genannten Gé-
géiül. Interessant ist die in dem
Texte eingeschaltete Bemer-
kung üb. das Vorkommen von
Daphne Laureola L. auf dem
Milanberge bei Neu-Moldova in

Südungarn (lég. A. Wildt).
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Borbás Vince. «A Rariorum
aliquot stirpium per Pannoniam
etc. Appendixének kétféle ki-

adása. » Term. tud. Közi., 1901,

413. old.

Miután a szerz már egy
más alkalommal (Term. tud.

Közi. Pótfz. 1902; 191. old.),

közölte érdekes felfedezését,

hogy a ezímben megnevezett
CLüsius-féle m függelékének

kétféle kiadása létezik, ez al-

kalommal megemlíti, hogy a

kolozsvári syst. botan. intézet

példájához mind a kétféle füg-

gelék van hozzákötve.

Gyrffy István. «Népies

magyar növénynevek. » Orv.

term. értesít, XXI Y. 1902,

I— III.

Felsorolása azon népies nö-

vényneveknek, melyeket sz.

Arad-, Kolozs- és Csíkmegyé-
ben gyjtött. Egyik-másikát
már elébb (Nyelvr, 1898) kö-

zölte Wagner János a gyimesi
növénynevekrl írt czikkében.

D.

Vincenz v. Borbás, «Ueber
die zwei Ausgaben des Appen-
dix’s dér Rariorum aliquot stir-

pium per Pannoniam ete. ».Term.
tud. Közi. 1903, p. 413.

Nachdem Yerf. schon frülier

(Term. tud. Közi. Pótfz. 1902

p. 191) darauf aufmerksam ge-

macht hat, dass von dem Ap-
pendix des Clusius’s erw. Werke
zweierlei Ausgaben existieren,

berichtet er über ein Exemplar
des Kolozsváréi’ syst.-botan. In-

stitutes, welchem beide Ausga-
ben des Appendix beigebunden
sind.

Stefan Gyrffy. «Volkstüm-
liche ungarische Pílanzenna-

men». Orv. term. értesít XXIY.
1902, I— III.

Aufzáhlung dér vöm Yerf. im
Arader, Ivolozser u. Csíker Co-

mitate gesammelten ungarische

Ptlanzennamen. Einige dersel-

ben sind schon von J. Wagner
in einem Artikel über die gyi-

meser Pflanzennamen (Nyelvr.

1898) publiciert worden. D.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának

1903 junius hó 10-én tartott ülése.

Sitzung dér botanischen Section dér kön. ung. natur-

wissenschaftl. Gresellschaft am 10. Juni 1903.

Degen Árpád: 1. «Elöter-

jesztés a botanikai nomenkla-
túra ügyében®.

Röviden eladja a botaniku-

sok többségének elhatározásá-

ból kiinduló s a botanikai no-

menklatúra rendezését czélzó

nemzetközi mozgalom történe-

tét, megemlíti az 1900. évi

párisi nemzetközi botan. kon-

gresszus határozatát, mely
szerint a nomenklatúra rende-

Árpád v.Degen : «Vorschláge

in Angelegenheit dér botani-

schen Nomenclatur®.

Dér Vortr. schildert in gros-

sen Ziigen die Geschichte dér

die Regeimig dér botan. No-
menclatur bezweckenden inter-

nationalen Bewegung, erwahnt
den Beschluss des pariser in-

ternat. botan. Congresses v. J.

1900, naeh welchem wiihrend

dem im Monate Juni 1905 in
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