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tatna az isotherma-vonalakba es Castanea-

termhelycknek a viselkedése klimatlkai,

illetleg pontos meteorol'^giai adatok alap-

ján megállapítva.

3. Szabó Zoltán (Breslau) -dNc-

hány növény a Kaukázusból« czím dol-

gozatát T h a i s z Lajos terjeszti el.

Szerz az enumeráczióban közölt növé-

nyeket 1902. év nyarán gyjtötte, amikor

L ó c z j'^ Lajos egyetemi tanár tanár-

jelöltjeivel földrajzi kirándulást rende-

zett Romániába, Dél-Oroszországba és a

Kaukázusba. Ez a kirándulás nem lévén

növénytani, így a czélja sem növény-

gyjtés volt; de azért alkalmilag, a meny-
nyire az id rövidsége és a szállítás ne-

hézségei megengedték, arra is figyelem

fordíttatott. A gyjtés Noworossysk, Rion-

völgy. Karakon, Kobi, Kasbek stb. kör-

nyékén történt. Konzerválni sikerült a gyj-
tött anyagból negyven fajt, melyek közül

kiemelend : Astragalus Levieri Freyn,

Campanula divergens Willd. és tridentata

ScHREB,, Doronicuiii caticasicum Vis.,

Jurinea depressa Stev., Lloydia serotina

RcHB., Macrotomia echioides Boiss., Pa-

ronichia kurdica Boiss , Primula algida

Adam. var. siberica Pax form. colorata

Res., Primula amocna M. B. var. genuina

Pax, Pyrethrmn roscum W. B., Taraxa-

ctim iniegriflium C. Koch.

4. Wolcsánszky János (Budapest)

DÁdatoli Magyarország iitohflóráJához«

czim dolgozatát Schilberszky Ká-

roly terjeszti el. Wolcsánszky dol-

gozatát a Dr. Vángel Jen tanár veze-

tése alatt álló budai paedagogium biológiai

intézetében készítette, ahol az ország

különböz helyeirl érdekes mohanyag
állott rendelkezésre. A szerztl meghatá-

rozott mohoknak a revízióját P é t e r f i

Márton hryologusunk végezte.

5. Mágocsy-Dietz Sándor »A
Paliurus aculeatus Lam. tennésérölv. czí-

men tart eladást. Ez alkalommal ama
megfigyelésérl tesz emUtést, hogy az egye-

temi növénykerti herbáriumi példányok

alapján a Palitiriis-\QKm.GS szárnyának szé-

lessége változik, st Fiume környékérl

olyan szárított növényt is kapott — bár

fiatalon — melynek szárnya nincsen. Ezt

a körülményt a botanikusok figyelmébe

ajánlja, mert nem lehetetlen, hogy új faj-

változata forog szóban.

6. K ü m m e r 1 e J. Béla szakosztályi

jegyz az elnökség nevében jelenti, hogy

következetesség okáért a növénytani szak-

osztály meghívóin az eladók névsora

ezentúl is afec-sorrendben fog szerepelni.

Indokolt esetekben azonban az elnökség

esetrl-esetre kivételeket fog tenni a sor-

rend megváltoztatása tekintetében.
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