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3. Dr. Herbich Ferencz őrseged gyűjtésének eredménye: 400 drb. (80 faj) 
kövület a déli határliegység k .'étarétegeibol; 2000 drb. (k. b. 60 faj) kövület a 
déli határhegység jurarétegeiből; és negyedkori barnaszén növény- és rovar-lenyo
matokkal Felekről Fogaras megyében. 

4. Végre magam gyűjtése: 120 darab ásvány, kőzet és kövület Kolozsvár 
környékéről és az egyesűit Szamos vidékéről. 

Ide csatolva bátor vagyok az orsztály őrsegedének dr. Herbich Ferencz 
úrnak külön jelentését is felolvasni. 

Dr. Koch Antal, 
ny. r. tan., mint az ásvány- és földtani osztály ó'rfi. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
A budapesti országos kiállításra az erdélyi-romániai határhegységből egy 

298 számból álló átnézetes föld- és őslénytani gyüjteménjc állítottam volt össze. 
Az erdélyi szirtmészkő kövült faunáját 200 darabban és 80 fajban, beha

tóan áttanulmányozva, szépen kikészítve 2 szekrénybe kiállítám. A leirás 21 tábla 
rajzokkal a m. kir. földtani intézet évkönyvében tétetett közzé. 

A Zsily völgyének fossil flóráját*), 62 szám alatt, egy szekrényben kiállítám. 
A déli Kárpátok Krétarétegeiből gyűjtés által több mint 200 számban 80 

fajt sikerült behoznom; ezekről eroKtést tettem már az Orv. term. tud. Értesítő
ben is, de az egész anyagot most állítom össze egy ábrákkal ellátott értekezéssé. 

Azonkívül a déli határhegység.jurarétegeiben is gyűjtést eszközölvén, több 
mint 1000 darabban 60 kövület fajt sikerült szereznem. Ezeket is k'praeparál tam 
és meghatároztam már; leírásuk ez év folyamában kerül sajtó alá. 

Fogaras megyei Felek vidékén egy az interglaciál korból származó dilu-
vialis szénből, mely tele van növényi és állati maradványokkal, gyűjték az erdé
lyi múzeum számára. 

A múzeumnak szűk helyiségei — sajnos — nem engedik még a legtanulsá
gosabb tárgyaknak kiállítását sem; a miért is az összes újabb gyűjteményi anya
got fiókokban kell elhelyeznem. Ha ezen égető szükségen segítve nem lesz, akkor 
a múzeum minden további fejlődése meg van gátolva, mert a nagy fáradsággal, 
tudománnyal és költséggel összegyűjtött teimészettudományi tárgyak a fiókok hoz-
záférhetlen katakombáiban lesznek eltemetve. 

Dr. Herbich Ferencz, 
az ásv. földt. oszt. őrsegedé. 

Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakiilésekröl. 

c) 1886, ápril 9-én Dr. A b t A n t a l elnöklete alatt a tudomány-egyetem 
természettani intézetében megtartott természettudományi szakülésen 4 szerző ér
tekezett : 

1. Dr. H e r b i c h F e r e n c z a Terebratula globata Sow-t mutatja be a bu-
csecsi oxfordienból. Egy egész sorozatot állított össze a Terebratulákból, melyek 

*) Ezeknek pontos meghatározását Dr. Stauo Móricz tanár úrnak köszönhetjük, ki erre 
Yónatkoző tanulmányait közzé fogja tenni. Méltányosnak tartom ezt e helyen is kiemelni. 

Dr. Koch A. 
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egy folytonos átmenetet képeznek s csak két alak különböztethető meg, a Tere
li r a tu la gioba ta S o w és a T e r e b r a t u l a P h i l l i p s i Mor r i s . Bemutat 
továbbá egy szépen kipreparált Cosmoceras P a r k i n s o n i Sow-t a felső bar
najurából és P h o l a d o m i a M u r e h i s o n i Sow-t, .mely utóbbi épúgy, miut a 
íérebratula, roppant nagy mennyiségben fordul elő. 

2. Dr. E n t z Géza az erdélyi sóstavakban élő Artemiákról értekezik, be
mutatván az erd. muz. állattani gyűjteményében levő példányokat. (L. egész ter
jedelmében a jelen füzetben). 

3. Dr. Kocli A n t a l a Magyarország új átnézetes földtani térképéhez 
használandó szinkulesot mutatja be és ismerteti (L. Orv.-természettud. Ért. Terin, 
szak. 1886. XI. évf. I. füz. 96-98 I). 

4. Schwab F r i g y e s közli azon észlelet! adatait, melyeket Mira o Ceti 
csillag lényerejére és színére vonatkozólag 1885- és 1886-ban tett. (L. a jelen 
füzetben). 

d) 1886- május 14-én a tudomány-Egyetem természettani intézetében meg 
tartott természettudományi szakülésen 4 előadó értekezett: 

1. Iléthy Mór Fodor L á s z l ó „A körkonoid síkmetszetei" czimü dolgo
zatát mutatja be és ajánlja az Értesítőben való kinyomatására (L. jelen füzetet). 

2. Dr. Pa eh inger Ala jos tanár készítmények kíséretében és rajzokkal 
illustrálva bemutat egy sporozoont, melynek előfordulását a lövésében ez évi már-
czius hóban három egymásutáni esetben konstatálta. Ez azonban az értekező sze
rint nem azonos a Fleseh által Bernben a lónak bélepitheljében egyetlen egyszer 
talált és nagyon is határozatlan jellegű Olobidium Leuckartival, hanem az egér ós pat
kánynak bélepitheljében igen gyakori Eimeria falcifomiissal. Praktikus tekintetben 
tehát szintén figyelemre méltó adat. Az értekező azonban még egy sporozoont 
észlelt a macskának bélcsatornájában, melynek előfordulását nem sokára egy ku
tyának veséjében is megállapította. De a szóban lévő Sporozoon nem egyezik meg 
sem az isospor Coccidium Rivoltá-val, mely szintén a macskabélben észleltetett, 
sem az oligospor Coccidium perforans-sal, mely Leuckart szerint a kutya és macs
ka beléből az emberi májba vándorolna,. A kérdéses élősdi a inonospor Coccidm-
mokhoz tartozik ugyan, négy sarlóalaku csira lé]) föl benne, de a tritonok béle
pitheljében előforduló Orthosporáfó! is eltér, mind a teljesen kifejlett Coccidiumok, 
mind a négy sarlós csira alakja és nagysága által. Ezen tények tehát arra mu
tatnak, hogy itt egy új monospor sporozoonnal van dolgunk, melynek elnevezését 
az értekező mindazonáltal a macska- és kutyában többször észlelt és állítólagos 
Coccidium perforansra vonatkozó elégtelen adatok miatt függőben hagyja. Dr. 
Pachinger Alajos végre áttér a Gaul-féle cytozoáknak vagy a Laukester-féle Dre-
panidium ranarum érdekes történetére, melynek tömeges föllépését az értekező a 
kolozsvári bókák vórsejtjeiben is, de főképen a szemben, tapasztalta. Ennek előre 
bocsátása után bemutatja ama dudorodásokat, melyeket a Eana esc.-nál többször 
de mindig csak a vékony bél kezdetén, közvetlenül a gyomor mögött, észlelt és 
melyek nem egyebek, mint coccidiumcsomók. Primaer előfordulású és végleges fej-
lődésü coccidiumok a békából eddig nem ismeretesek és ilyenek előfordulásának 
megállapítása a szaktudósok desideriumai közé tartozik, Lieberkühn 1854-ben a 
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béka veséjében csak pseudonavicellákat s ilyenekkel 'telt cystákat talált, melye
ket BütscMi után semnr'képen nem tarthatni coccidiumoknak; 0-67 mm. nagy át
mérővel birnak, tehát egész óriások; ilyen cystákat az értekező is talált a coc-
cidiumcsomók szövetében. Eimer a békának bélepitheljében észlelt szintén egy 
Sporozoont, melyet ő azonban a monospor coccidiumokhoz számit s az említett 
Eimeria falciformissal azonosít. Dr. Pachinger Alajos tanár rajzokban bemutatja 
s ismerteti az említett csomókban millió számra előforduló sporozoon alakját, 
nagyságát, ezeknek változását, a tartalom alakulását stb. és ezen adatok alapján 
azt a polyspor coccidiumok közé sorolja, mint új genust s új speciest és pedig 
minden kétértelműség kizárása okáért „Alolybdis Entzii" név alatt. 

8. Dr. P f e i f f e r ' P é t e r bemutat és leir egy általa szerkesztett új higa
nyos voltamétert, melyben a villamáram által fejlesztett durranó gáz térfogata az 
általa kiszorított higany mennyiség súlyából határoztatik meg. (L. a jelen füzetben.) 

4. Schwab F r i g y e s közli megfigyeléseit, melyeket a x' Orionis mellett 
lévő új csillag fényerejére és színére vonatkozólag deczember közepétől május ele
jéig tett. (L. a jelen füzetben). 

Az idei országos földtani fölvételek. 
Az ország részletes földtani fölvétele az idén két osztályban történik. Az 

első osztály, mely Szolnok-Doboka, Bihar, Arad, Kolos, Torda-Aranyos és Toaies 
megyék területén dolgozik, Dr. Hoimann Károly fó'geolog vezetése alatt áll, kihez 
Dr. Pethő Gyula osztály-geolog, továbbá Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi ta
nár és Lóczy Lajos műegyetemi tanár csatlakoznak. A második osztályt az idén 
csupán T. Róth Lajos fó'geolog képviseli, minthogy az idetartozó dr. Sehafarzik 
Ferencz a f. évi fölvételek helyett a Ministerium engedélyével Déchy Mórral a 
Kaukasusba teendő tudományos expeditióban vesz részt. Róth fó'geolog Krassó-
Szörény megye területén folytatja uralt évi fölvételeit. Boeckh János, az intézet 
igazgatója folytatíja Krassó-Szörénymegyében megkezdett régibb fölvételeit. Gezell 
Sándor bánya-fó'geolog Körmöczbánya vidékén folytatja mu.lt évben megkezdett 
tanulmányait. Végre Semsey Andor, a földtani intézet áldozatkész pártfogója és 
önkénytes geologja, az idén is, miként már több éven keresztül, szintén részt fog 
venni az országos fölvételekben. 
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