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NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM."
(Rovatvezet : Kümmkri-e J. Iíéi.a.)

ij í H a z a i irodalom:

Degen Árpád dr. : A magvizsgálóknak Hamburgban 190G. év szeptember

hó 9— 14 éig tartolt els nemzctkr>zi konferencziájánJl. — Magyar Botanikai Lapok.

VI. cvf. 1907., 51—85. old.

— — Az Euphorbia maculata L. (F,. thymifolia auct. europ. non Burm.)

hazánknak egy lij bevándorolt gyomja. — Magyar liotanikai Lapok. \'L évL 1907..

47-50. old.

— — Baranyanádasdi Dr. Feichtinger Sándor (1817—1907); (arczképpel). —
Magyar Botanikai Lapok. VI. cvf. 1907., 1—7. old.

Gyrffy István dr. : Bryologiai adatok a Magas Tátra Oórájához. V. közi.

(Ketts táblán 8 ábrával.) — Magyar Botanikai Lapok. VI. cvf. 1907., 17— 47. old.

Hegyi Dezs : Spárg.-i (.Asparagus officinalis L.) betegségeirl. — .\ Kert.

XIII. évf. 1907., 27G— 277. old.

— — Spenót (Spinacia oleracca Mill.) betegségeirl. — .\ Kert. Xlü. évi. 1907.,

270—277. old.

Hollós László dr. : Új gombák Kecskemét vidékérl (Fungi növi regi-inis

Kecskemétiensis). — Növénytani Közlemények. VI. kot. 1907., 59—67. old.

Hrahovszky Kelemen; Krdekes növés erdei fenyfa (1 képpel). — Erdészeti

Lapok. XLVI. évf. 1907., 231—233. old.

Kardos Árpád ; ,'\ Spiraeakrul (4 képpel). — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907.,

1.36—139. old.

Klein Gyula : .\ növények fényérzéke (20 rajzzal). — Természettudományi

Közlöny. XXXIX. köt. 1907., 289—316. old.

Magyar Gyula : Kertészeti útirajzok. 5. Génua. Az egyetemi füvészkert. —
Kertészeti Lapok. XXll. evL 1907., 132—134. ..Id.

Méhely Lajos : De Vries f.ijkeletkezési elmeletének kritikája — Pótfüzetek a

Természettudi)m:inyi Közlönyhöz. XXXIX. k(it. 1907.. 1— 28. old.

Prodán Gyula : .Adatok K'ománia llorájahoz. — Magyar liotanikai Lapok.

VI. cvf. 1907., 51. old.

Róna Zsigmond dr. : .\z éghajlat és a növényzet. — .\z Idjárás. XI. evL

1907., 60—65. old.

Sajó Károly : Burbank Luther és a nemesit U'ivénytenyésztés legújabb haladása

(10 képpel). — Uránia. VIII. évf. 1907., 49^,57. old.

— — Meleg fuldovi mivelt növények (3 képpel). — Uránia. VIII. évf. 1907.,

149-153. old.

Schilberszky Károly dr. : .\ hüvelyes növények gyökércsomóiról (1 rajzzal).

— Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhoz. X.XXI.X. köt. 1907., 60—63. old.

• E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni a nyomtatásban megjeleni hazai

eredet vagy hazai vonatkozású új szakirodalmat, kiterjeszkedvén a növénytannak

minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent közleményeiket a

szerkesztségnek beküldeni, va.gy pedig a megjelent közlemények forrásáról értesíteni

szíveskedjenek. (Szerk.)
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Simonkai Lajos dr. : A magyar kinilyság shonos cs kultivált beiigefajai.

[Species Rhamnorum in Rcgno Hungarico spontanearum cultaiumqe] (11 abrdvalj. —
Növénytani Közlemények. VI. köt. 1907., 39—58. old.

— — Fiume környékének néhány érdekes Euphorbia-faja. — Magyar Botanikai

Lapok. VI, évf. 1907., 85—86. old.

— — Jávorka Sándor dr. »Hazai Onosma-fajaink«. — Magyar Botanikai Lapok.

V. évf. 1900., 381—387. old.

Az ismertet fontos nomenklatúrái okok miatt az Onosma echioidcs L. pr. p.

m., auct. recent. plur. nevet Onosma Jávorkac Siiiik.-va változtatta.

— — Stirpes nonnullae novae Florae Regni Hungariei. (A magyar királyság

néhány új növényfaja.) — Magyar Botanikai Lapok. VI. évf. 1907., 17. old.

Temek János : Dísz-vadalmafák. — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907.,

1-19-150. old.

— — Egy ritka Polygonimiról (P. sericcum.). — Kertészeti Lapok. XXII. évf.

1907., 151. old.

Thunbcrgia alata. — Kertészeti Lapok. XXII. évf. 1907., 150—151. old.

Zahlbruckner Sándor dr. : Éine bemerkenswerthe Parmclia der ungarischen

Flechtenllora. .A magyar zuzmöflora egy nevezetes Parnieliájáról. — Magyar Botanikai

Lapok. VI. évf. 1907., 11— 13. old.

^ M\ ü 1 f ö 1 d i i r o d a 1 o m :

Hayek, Dr. August von : über die Vegetationsverháltnisse der ungarischen

Tiefebene. — Verhandlungeti der kaiserlich-königlichen Zoologisch-botanisehen Gesell-

schaft. Bánd LVI. I90G., Seite 364—307.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.
.legyzkönyv a növénytani szakosz-

tálynak 1ÍHI7. május S-án tartott CX.XX.

ülésérl.

Elnök : Klein (jyula. Jegyz : T u z s o n

János.

1

.

K ü m m e r I e J. Béla ; »Anglia egy új

harasztján, czimmel a Polyslichuiii fíninnii

(Spenn.) Feé Angliában való elfordu-

lásáról számul be.

2. T u z s o n János : a) DÁdaloh Magyar-
ország fosszilis /lúriijákoz« czimen ismer-

teti és bemutatja a Ruszkabánya melletti

fels krétakorú rétegekbl a Flahellaria

Inngirachis Ung. typusú pálmalevelet

;

továbbá a dobsinai jégbarlang melletti

apyagpalarétegekból a Crypiomeriics htin-

garica nov. typus leveles ágát és magját

;

végül pedig a Veszprém melletti triasz-

korú rétegekben talált Pagiopliyllitin leve-

les ágrészletét.

b) 7>A berlini új botanikai kert és inté.

zei« czimen tanulmányútja alapján ismer-

teti az intézet és múzeum berendezését,

eszközeit és szervezetét, valamint a kert

berendezését, részletesebben kiterjeszkedve

Észak-Amerika, továbbá az .Mpesek és

környezetük növény földrajzi csoportjaira.

Az utóbbi csoport keretében különösen-

kiemelte a bennünket közelebbrl érdekl

pontnsi és pannóniai llóraelemekct.

Az eladáshoz hozzászól K ü m m e r I e

J. Béla, a ki felhívja a szakosztály figyel-

mét a brémai botanikai kert gondosan

összeállított növényföldrajzi csoportjaira.

Az eladás kapcsán M á g o c s y-D i e t z

Sándor szóvá teszi azt a visszás állapotot,

hogy a míg Berlinben egységes botanikus

kert és múzeum van, addig ez a mi sok-

kal szerényebb viszonyaink mellett is két

intézmény alakjában van meg. Ha már az

egyesítés nem is volna lehetséges, szük-

ségesnek látja legalább azt, hogy a két in-

tézmény egymás közelében helyeztessék el.

3. T h a i s z Lajos : aj vAdatok Ma-
gyarország Jlórájának ismeretéheze. czimen

számos éven át folytatott gyjtéseinek fon-

tosabb eredményeit ismerteti.

h) »Uj szerke:etú nvvénygyiijí-táská«-t

mutat be.


