
Apró közlemények. — Kleiue Mitteiluugeu.

Splachnum ampullaceum L.

Ezt a jellemz és érdekes

saprophyticus mohát Lányi

Béla tanár gyjtötte s kül-

dötte el meghatározásra egy
pár más ubiquistaval együtt.

A növény termhelye

:

A « Síp

»

-hegy alatti lápon

Kralován mellett. Liptó megye.
K. 400 m. 1908. VI. 11-én.

Hazánkban az irodalom alap-

ján eddigele ismert term-
helyei a következk

:

Dieses interessante sapro-

phytisclie VIoos sammelte Prof.

B. Lányi und sandte es mir
mit mehreren Ubiquisten beliufs

Bestimmung.
Die Scheda lautet

:

lm Moore unter dem Berge
«Síp» náchst Kralován. Kom.
Liptó. Cca 400 m. 11 VI. 1908.

In Ungarn sind bisher die

folgenden Standorte bekannt

:

Hohe-Tátra. zwiscken Podspady und Javorina iLlmpricht im
52. J a h r e s b e r. d. S c h 1 e s. G e s e 1 1 s c h. f. vat. Kultur Bres-

lau. 1 875 : 93) : bei Lcse auf dem Gehohl (Szurák in Xöv. Közi.
1908. MI. : 107. n. 36); im Áloore bei Pozsony-Szt.-György lég.

Bolla (in Verh. Presb. V. 1860 61 : 35 n. 6: Kornhüber ibidem
IX. 1866 : 108). Siebenbürgen : Szent-Anna-See (Bal* garten E n u m.
IV. : 62. n. 2334): Büdöshegy (Schur Emim.: 865. n. 4515); bei

Nagy-Baár im Yalea-Corbului-Tal (Pi-.terfi in Huny a dm. tört.

rég. társ. XIV. : 97. n. 171). Gyrffy.

A Sausssurea pygmaea Spr. egy újabb termhelye a Magas
Tátrában. — Ein neuer Standort dér Saussurea pygmaea

Spreng. in dér Hohen Tátra.

A Bélái Mészhavasok gerin-

czen a «Yd. Fleischbánke» és

az «Apostel» közt egy szikla-

fal tetején leltem e szép nö-

vényt virágozva, bryologiai

gyjtésem közben 2006 m. t.

sz. f. m.-ban 1911. VIII. 14-én.

Wabrend meiner bryologi-

schen Forschungen in dér

H.-Tátra, sammelte ich diese

Pflanze auf dem Kamin zwi-

schen den «Yorderen Fleisch-

banken» und dem «Apostel»

2006 m. ü. d. M. l i ATH. 1911.

Gyrffy.

Scolopendrium vulgare L. in dér Hohen Tátra

a Magas-Tátra magyar olda-

láról csak a Drechslerháuschen-
bl és a Stierberg-röl ismeretes
(ef. Sagorski & Schneider : FI.

d. Central ka rp. : 577).

ist an dér ungarischen Seite

nur aus dem Drechslerháuschen
und auf dem Stierberg macii

Sagorski & Schneider: FI. d.

Zentralkarp. : 577), bekannt.
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Bryologiai kutatásaim köz-

ben e páfrányt nagy tömegben
találtam a «L ii m m ergr u n d

»

nev szakadékos völgyben, a

Stierberg (‘szaki oldalán, mész-
sziklafalak alatti árnyas lejtn

1180 m. t. sz. f. m.-ban 19 i 1.

VII. 24-én.

A «L ámmer gr u n d» be-

jártam részében, különösen

annak felsbb részében, igen

sok pompásan fejlett Pinus
Cembra L. vegetál.

Wahrend meiner bryolo-

gischen Forschungen habé ieh

diesen Farn in grosser Menge
int «L a m m ergr u n d » ge-

funden, u. zw. an dér nörd-

lichen Seite des Stierberges

unter Felsen auf einer sehat-

tigen grasigen Lehne 1180 m.

íi. d. M. 24 VII. 1911.

lm «Lammergrund»,haupt-
siichlicdi im oberen Teil sind

sehr vielt* miichtige Zirbelkiefer

(Pinus Cembra L.) vorhanden.

Gyó'rffy.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése

Referate über ungarische botan. Arbeiten.

Dr. Hollós László : Magyarország földalatti gombái,
szarvasgombaféléi. Fungi hypogaei Hungáriáé. A M. T. Aka-
démia mathematikai és természettudományi bizottságának meg-
fázásából írta: — — 5 tábla eredeti rajzzal és fényképpel, egy
térképpel. Budapest. Kiadja a K. M. Természettudományi Társulat.

1911. XII. + 248 old. 4°.'

Csinos, ízléses kiállításban

jelent meg szerz nagyértékü,

igen nagy szorgalommal és

tudással megírott munkája,
ameh umnographia tudományos
becsén kívül a gyakorlati élet-

ben is szerepet játszhatik, mi-

vel e mn alapján kereseti for-

rásra is tehet szert minden
érdekld. A szerz elszavát

(]). VI. X.), a Tartalom (p.

XI. XII.),- Általános íész (p.

1 —4) s a Phylogenesis (p. 5)

követi, majd behatóan ismer-

teti a földalatti gombák term-
helyeit, keresési és gyjte-
ményekben való eltartási mód-
jukat (p. 6—10). A gyjt-
helyek felsorolását (p. 1 1.) a

hazánkban elforduló földalatti

In hübscher, geschmack-
voller Ausstattung ist dieses

wertvolle, mit grossem Fleiss

und auf (Írund gediegener

Kenntnisse geschriebene Werk
erschienen, welehes abge-
sehen von seinem wissenschaft-

liehen Interessé aueli auf dem
Gebiete dér angewandten Bo-
tanik eine Rolle zu spielen

bernien ist. da sich an dér Hand
dieser Monographie für Interes-

senten die Aussicht auf bisker

nieht gehörig ausgebeutete F.r-

werbswege eröffnet. Das Werk
besteht aus einer Yorrede (p.

VI— X.), Inhaltsübersichr (p. XI
—XII.), einem allgemeinen Teil

(p. 1—4), Phylogenese (p. 5);

naeh dieser werden die Stand-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Györffy Stephan [István]

Artikel/Article: Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 345-346

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54200
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=357934



