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Dr. A. Zahlbruckner : Schcdae ad »Kryptogamas exsiccatas^ cdiUie a

Miiseo Palatino Vindobonensi. — Centuria VIII.

A gyjteményben szerepl hazai termhelyekrl származó fajok a követ-

kezk : Phragniidiiim snbcorticinm Biib., Com. Gömör : Dobsina (leg. Filarszky)
;

Cercospora heticohi Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báumler)

;

Ccrcuspora dcpazeoides Sacc, Com. Posoniensis : prope Pozsony (leg. Báum-

ler) : Marsonia Jnglandis Sacc, Com. Posoniensis: Szent-György (leg. Zahl-

bruckner) ; Mclampsora treiiiitlae Tiil., Com. Ung : prope vSzerednye (leg.

Mágócsy-Dietz) ;
Pitccinia argentata (Schiiltz.) Winter, Com. Posoniensis:

prope Pozsony (leg. Baumler) ; Closterium didymotocum Ralfs, Magas Tátra

:

prope Rokutz (leg. Filarszky) ; Oscillatoria amphibia Ag. » Római fürd

«

prope j^udapest (leg. Filarszkj^) ; Cladonia fiircata var. pinnata Waiiiio,

Com. Posoniens : prope .Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner); Cladonia degenerans

SprgL, Com. Posoniensis : supra Szentgyörgy (leg. Zahlbruckner) ;
Riccia

fluitans L., » Római fürd « prope Budapest (leg. Filarszky) ;
Polytrichuni

cominmic L., Magas Tátra prope Késmárk (leg. Filarszky).

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

januárius 14-iki (XC.) ülése.

Elnük : Klein Gyula
;
jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Klein Gyula elnök üdvözli az

új esztend els ülésén egybegylt szak-

osztályi tagokat és visszapillantást nyújt

az elmúlt év eseményeire és botanikai m-
ködésére. Reményét fejezi ki, hogy a kezdet

nehézségeinek sikeres legyzése ytán a

szakosztály önzetlen törekvései tudomány-

szakunk érdekében ez évben is ered-

ményesek lesznek.

2. B c 1 u 1 e s z k o Sándor bemutatja

és ismerteti Róth Róbert ».^ magyar-

honi Erica-félék összehasonlító levélana-

tomiája« czím nyomtatott (Kolozsvár,

1902) doctori dissertatioját. Róth e 4ü

oldalra terjed és 19 rajzzal kisért érte-

kezésében a hazai Ericaceae családbeli

10 génusznak 19 faját ismerteti anatómiai

szerkezet tekintetébl a physiologiai rend-

szerek alapján. Legérdekesebb része a dol-

gozatnak, mely e növényeknek a környez

(oikologiai) viszonj'okhoz való alkalmaz-

kodásáról szól.

3. Hollós László következ két

mykologiai dolgozatát Mágócsy-Dietz
.Sándor terjesztette a szakosztály elé.

a) »Két új Lycoperdon-faj« czímen a

Lycopcrdoit psetidopusillinn nov. spec. és

a L. pscudoumhrimttn nov. spec. fajokat

Írja le. Elbbi faj külsleg a L. piisilUim

Pers. fajhoz hasonló, de varancsos spó-

ráival eltér tle ; ismeretes Florlda-ból,

Brassóból és Resiczáró). Utóbbi faja a

L. iiinhriiiiim Pers. fajhoz hasonlít, mely-

tl azonban állandóan nyeles spóráival

különbözik ; Dél-Carolina-ból való.

h) »Xógrád-megyc földalatti gombái«

czím dolgozatában megemlíti, hogy hazánk

ból ez id szerint mintegy 60 faj földalalti

gomba ismeretes és így Nógrád-megye ne-


