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5. Brachythecinm Mildeanum (SCHIMP.) Boszna-forras.

Ö. Rhyuchostegium rusciforinc (Nkck.) Boszna-forrás, Mostari-vízesés.

7. Amblystegiiim faUax (Brid.) Mostari-vízesés.

8. Hypmtm chrysophyllum Brid. Boszna-forrás.

9. » elodes Spruce Krka-vízesés,

10. » fliiitans (DiLL.) Boszna-forrás.

IRODALMI ISMERTET.
Dr. Borowszky Samu : >•> Magyarország vármegyéi és városain czím m

»Pozsony-vármegye « kötetének botanikai vonatkozású része.

A fönt jelzett m majdnem 11 oldalon tárgyalja Pozsony-vármegye

növényvilátíát ; nemcsak a vadon term növényekrl értekezik, de a termesz-

tett növényekrl is, kiterjeszkedvén — az els fejezetben — a termesztés

területének az ismertetésére is.

Majd ismerteti a növényzet jellegét, kiemelvén a sajátosabb növénye-

ket (Rííscus) és a növényzetre jellemzket, mindenütt hivatkozván az irodalmi

forrásokra, melyeket gondosan említ fel. Ismerteti a dévényi Nagytet (Smyr-

niitm perfolialum) és a Csallóköz (Typha uiinima) florisztikai sajátságait is.

Külön fejezetben tárgyalja a mérges meg a gyógyító növényeket, súlyt

helyezvén elfordulási körülményeikre is, úgy látszik gyakorlati czélzatból.

Majd a virágtalan növények tárgyalására is áttér, és ezeknél is igyek-

szik jó képet adni Pozsony-vármegye növényzetérl, elsorolván a nagyobb

tömegekben elforduló, illetve jellemzbb génuszokat Zahlbruckner becses

közleményei alapján, jól megjegyezvén az egyéb forrásokat is.

Külön fejezetben szól a gombákról, elsorolja a gyakrabban elforduló

ehet és mérges gombákat, továbbá a magasabb rangú növényzetre káros

hatású gombákat; külön elsorolja az egyes termesztett növények ellenségeit.

Ismerteti továbbá az erdségeket, azok területét, és az azokat alkotó fás

növényeket is ; újólag egy fejezetben a gyümölcsfákat meg a gyümölcs-

term növényeket ismerteti^ megemlítve a termelket és a termhelyeket.

Tudományos becsébl azonban sokat levon az, hogy az Urtica radicans

BOLLA növényt (helyesen Urtica kioviensis BoG.) a gombák között (14. old. 78. jegy-

zet) említi fel, és hogy a helyes nomenklatúrát sem követi mindig; továbbá

még azzal is hibázott, hogy a mohákat szaporodási mszereik tekintetébl a

Phanerogamae közé sorozta (13. old.).

Ez utóbbiaktól eltekintve, csinosan állította egybe a szerz Pozsony-

vármegye nórájának miniatr képét, st azzal, hogy — jegyzetben bár — a

reá vonatkozó irodalmat adja, a további kutatók munkáját is megkönnyítette.

Bezdek (P,-Szentg3'(")rgy).

Növénytani Közlemények. 1905. I\'. kötet, I. füzet.


