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idézett

amennyiben

ál litását.

Pestmegyébl 14

fajt

sorol

el

1

)

megjegyzi, hogy eddig az
földalatti
egyetlen
Alföldrl
gomba sem volt ismeretes, st
az egész országból is összesen
csak lOfajt említett Schultzer,
s

Hazslinszky

és

Kalchbren-

wissenschaftl.

seiner

sultaten

Forschungen, indem er aus dem
Komitate Pest 14 Arten aufzáhlt. 1 Verfasser bemerkt noch,
dass mán aus dem Tieflande
)

einen einzigen
bisher
nicht
unterirdischen Pilz kannte, ja
selbst aus dem ganzen Lande

Schultzer, Hazslinszky und

NER.

KALCHBRENNER nur 10 Arten
Thaisz.

V. Salviáink b(„Növ
ismeretéhez

Borbás
vebb

közl.“) 1902. p. 24-29. ábrával).

Szerz

SiMONKAl „Ada-

válaszol

tok a zsálya-hibridek ismeretéhez" czímü czikkére, mely a
Term. Tud. Közi. 1900. Pótf. 259
268. oldalán jelent meg Azon
álláspontra helyezkedik, hogy,
ha szabad volt a Salvia villi-

caulisy(nemorosa
BoRB- hybridet

S

=

S.

digenea

újból

elne-

szörényensis SiMK.)
azon czímen, hogy az még
leírva nincsen akkor szintúgy
föl van jogosítva arra, hogy a
leirás nélkül közzétett Salvia
polonica
nutansY^pratensis
Blocki korcsot Salvia SimanTcaiana BORB.-nak nevezhesse.
vezni

(

.

:

=

Ezen felfogáshoz szó
csak Wichura
(Pílanzeumischlinge

itt

old.)

teljesen

és
4.

is tér,

Focke
és 465.

ellenkez néze-

tére utalok.

Szerz a 25. oldalon az
ábráját is közli.
Szedte Kolozsvár szénamezin.

aufzáhlten.

Borbás
Kenntniss

Thaisz.

Zr

weiteren
unserer Salbei-

V. v.

Arteii

(„Növ. közi. 1902 g.
Verf.
mit Abbihl.)
Aufsatz
den
reflektirt
auf
zr
(Beitráge
SlMONKAl’s
Kenntniss dér iSWZici-Hybriden,
Term. tud. Közi. 1900 Pótf.

24

—29

—

259 268) und stellt sich
auf den Standpunkt, dass, wenn
es erlaubtwar, die Combination
nemorom
Salvia villicaulis
S. digenea BORB. unterdem
Vonvande, dass sie nicht beschrieben sei, neu zu benennen
iibriszörényensis SlMK.)
(S
gens ein Standpunkt, gégén
welchen mán Einwand erheben
könnte, Ref. venveist hier nur
kurz anfWiCHURA's u FüCKE’s
(Pílanzenmischlinge
p. 4 und
Anp. 465) entgegengesetzte
Verf. berechtigt sei.
sicht
die ohne Diagnose veröffentlichte Combination Salvia nupolonica
pratensis
tans
Blocki als Salvia Simonkaiana
Borb zu veröffentlichen und auf
p.

X

=

—

.

—

—

X

p.

25 abzubilden.

In

.

Ungarn

den Heuwiesen bei Klausenburg.
faud

sie

Verf.

auf

’)
Melanogaster variegatus (Vitt.) Túl.
Hgmenogaster vulgáris Túl
Uysterangium stoloniferum TuL Tuber aestivum Viti Tuber rufum Fico TbeBorchn Vitt Tuber dryophilum Túl Tuber rapaeodorum TuL Tuber argentinum Speg. Pachyphloeus ligericus TuL- Génén liispidula Berk. Elaphomyces
pyriformis TuL. Elaphomyces rübescens Hesse. Elaphomyces muricatus Cda-

.
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Szót emel még a 8. dumetorum ANDRZ. fajjogosultsága
majd ellentmond
érdekében,
SlMONKAI más helyen közzé

gégén

nézetének, melylyel a S.
Borb. (timplexicau
lis,
az
AüCT. HüNG.) fajt
amplexicaulis LAM.-kal egyesíti.

0. begriindete Identiíicirung dér
S. villicaulis BORB- (S. amplexicaulis AüCT. HUNG.) mit S.
amplexicaulis Lám. aus.

tett

villicaulis

Verf.

tritt

Artenrecht

Andrz.

dér

noch

déken. („Növénytani közlemények"

évf. (1902.)

I.

29-33.

1-s

füzet,

11.)

Csoportosítása némely, ha-

zánk délkeleti részébl régen
ismert növénynek három „formáczió" - u m. a bükkerdök-,
tölgyesek-, s az újonnan megkülönböztetett „ Cephalaria laevigata formácziójá“-nak keretében. Ez utóbbinak felállítása
csak azt tanúsítja, hogy szer-

z

a
formáczió forgalmával
nincsen tisztában.
Egy általában véve ritka faj-

nak

körén belül
egyes helyeken való gyakoribb
fellépése, úgy mint a C. laevifjcifa-nak Baziás, mellett régen
ismert tömegesebb elfordulása
úgy, hogy majdnem „állományiról (Bestánde) beszélhetnénk
„formáczió"
és a
két egészen különböz dolog.
elterjedési

—

-

Érdekes volna a Hiemcium
sessiliflorum Friv. és Centcmrea

ScHUR a Lokhegységben való elfordulása, ref. azonban kételkedik
ezen adatok helyességében.
A Dianthus Armeriastrum
szerzjeként
tévesen
van

reichenbachioides

va

„WuLF.

“

idézve.

tések. mint Se."

Rövidí-

ScOP. helyett,

das

und spricht sich
von SlMONKAI a. a.

ein

die

Degen.

Bernátsky Jen: A lokvai
hegység növényformácziói
Baziás és Fel) él* templom vi-

für

dumetorum

S.

Degen.

E Bernátsky Die
:

Pflan-

zenformationen des LokvaGebirges in dér Gegend von
Baziás und Weisskirchen.
(„Növény-taui közlemények" I.
Jakrg (1902.)l.Heft,pp. 29—33.)
Gruppirung einiger aus dem
südöstlichen

Ungarn lángst be-

kannter Pflanzen in drei „Formationen", námlich in Formádon des Buchenwaldes, Eichenwaldes und dér neu aufgestellten „ Cephalaria laevigata- Formádon". Die Aufstellung letzteer beweist dass dér Yerf. mit

dem

Begriff einer

nickt im Reinen

„Formádon"

ist.

Das háufigere Vorkommen
einer im Allgemeinen seltenen
Art an einzelnen Stellen ihres

Verbreitungsbezirkes, so auch
das lángst bekannte stellenweise massenhafte Vorkommen
dér C. laevigata bei Baziás, so
dass mán von Bestánden spre„Forchen könnte, und eine
mádon" ist etwas gáuzlich Verschiedenes.
Interessant wáre Hieracium
sessiliflorum Friv. und Centaurea reichenbachioides Schür im
Lokva Gebirge, doch hegt Ref.
Zweifel an dér Richtigkeit dicsér Angaben.

Als Autor von Dianthus
Armeriastrum wird irrtiimlich
„WüLF. “ citirt; Abktirzuugen

