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Stagonospora equiseticola Holl. =  Stagonospora equiseti F au- 
trey. Siehe die Beschreibung D iedicke’s in Kryptfl. d. Mark 
Brandbg, Pilze.

Stagonospora Ju n c i Holl. — Ist möglicherweise mit Stago
nospora juncicola R ostr. identisch.

Bemerken muss ich noch bloss, dass auf Seite 21 der ange
führter Arbeit die Zeilen 17—22 von oben gerechnet auf die 
Seite 20, neben Diplodina broussonetiae gehören.

Adatok a Bükk-hegység és kôrnyéke îlôrâjâhoz. *
Beiträge zur Flora des Bükk-gebirges und seiner Umgebung.

Yon' } Zölyomi Bâlint (Budapest).

A következökben néhâny, a Bükk-hegység és kôrnyéke üj 
yagy mâr közölt, de ritkâbb nôvényének elterjedéséhez kivânok 
adattal szolgâlni. Az anyag âtnézéséért, illetöleg részben deter- 
minâlâsâért J àvorkA S ândor dr. és P olgâr S àndor dr. uraknak 
ezüton is hâlâs köszönetemet fejezem ki.

, Grimaldia fragrans (Balbis) Corda (det. S zepesfalvy). ABükk- 
tôl E-ra, az „Upponyi sziklaszoros“ D-re nézô oldalânak tetejében, 
ait. ca 390 m. Napos mészkôsziklân, hümuszon.

P u lsatilla  australis (Heuff.) S imk. Grômôr m. Putnok : ,.He- 
gyestetö“, ait. 384 m. Napos, szâraz, füves hegytetön, legelön.

Arabis alp ina  L. B udai a Bélkôrôl, Huljàk az Ablakoskô 
mellöl közölte. Harmadik lelöhelye a „Leanyvölgy“, ahoi a 
Grerennavâr oldalâban (alt. ca 600 m) nyirkos mészkôtôrmeléken 
nagy tömegekben fordul elô.

Sax ifraga Aizoon J acou. var. recta (Lap.) S er. A z „Upponyi 
sziklaszoros“ É-ra nézô oldalân. A  Bükkben elég gyakori, de innen 
mégis érclemes emliteni. A  hatalmas mészkôsziklafalat tetejétôl 
aljâig méteres âtmérôjü pârnâkban lepi be; tavasszal a cserjék lomb- 
fakadâsa elött csak ügy szürkéllik tôle az egész oldal. Itt egészen 
225 (!) m t. f. magassâgig huzödik le. Annak oka — hogy ily csekély 
magassâgban is elérte életfeltételeinek optimumât (amit a nagymér- 
tékü vegetativ szaporodâs is mutât) — az, hogy E-ra nézô mohâs 
sziklafal, smelybôl sok helyen âllandôan szivârog a viz, all rendel- 
kezésére. Külônben az upponyi mészkôsziget geologiailag a Bükk- 
nek legészakibb, de lényegesen alacsonyabbra emelkedô darabja. 
A  Bükk heg}7!  ilôrâjânak is itt van egy északra szakadt darabja az

* Bericht über die Entdeckung von N e p h re d iu m  c r is t a tu m , S a l i x  
a u r i t a ,  B e t u la  p s e u d o - c a r p a t ic a  S imk. (B .  p u b e sc e n s  X  p e n d u la )  etz. auf dem 
Moore „Möhos“, nächst Ivelemer (Komitat G-ömör) und von V io la  b i f lo r a , 
etz. im Bükkgebirge („Leanyvölgy“ unter „Gerennavär“).
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upponyi sziklaszorosban, m ert az itt  n ö v ö : Phegopteris Rober- 
tiana, Sesleria Heufleriana, Aconitum Anthora, Sax ifraga , Helian- 
themum canum. P rim u la canescens stb. a környeken sebol sem 
es legközelebb a B ükkben talälhatö.

Viola biflora L. A  Bükk-hegyseg E-i reszen a „Leanyvölgy"- 
ben a (a Grerennavar alatt). Ismet egy adat, amely a Bükk-hegy- 
segnek karpati alhavasi flöraelemekbeii valö gazdagsägat a Magyar- 
Közephegyseg többi tagjaival szemben kiemeli. A  Leanyvölgy 
E-nak nyilö meredek; vedett bükkerdövel boritott szikläs völgy. 
Itt ca 550 m t . f .  magassagban, vizmosäs menten, meszkötörmelek 
nyirkos, humnszos hezagaiban eleg böven tenyeszik ez az alhavasi 
ibolya. Tarsasagaban: Cystopteris fragilis, Chrysosplenium alterni- 
folium, Oxalis Acetosella nönek.

Epilobium palustre L. f. angustifolium  Haussen. A  Biikk karszt- 
platöjan, „Csipkesknt“ (alt. 792 m). Neclves, forrasos hegyi reten.

Epilobium subparviflorum  X palustre =  rivu lare  W hlbg. U. 
ott, mint az elözö, Epilobium parviflorum  tarsasagäban.

Asperula Aparine M. B. A  Bükk fennsikjan, a „Kerek-hegy" 
Ny-i töveben, alt. ca 750 m. Lapos, S a lix  cinerea- s bozötos reten, 
Mnium Seligeri, Eriophorum polystachyon tarsasagaban.

Senecio Fuchsii G-mel. Leanyvölgy; a felsöhämori völgy kez- 
deten; Javorkut. Arnyas, erdös helyeken szörvanyosan.

C arlina acaulis L. Gömör m., Pntnok, „Hegyestetö“ alt. ca 
380 m. Napos, szaraz-füves hegytetön, cserjes szelen.

Alkalm am  n y ilo tt a Bonos ÄDÄMtöl k ik u ta to tt kelem eri 
„Mohos“ tavakat (MBL 1924 : 64) többizben meglatogatni. S ikerü lt 
keletkezesüket is tisztazni, amennyiben egy suvacläs hupai között 
keletkezö, ugynevezett „hepe-tavak“ (Cholnoky Morfologia p. 252), 
am elyek mohalapokka alakultak ät. Hasonlö növenyszövetkezetek  
keletkeztek a kolozsvarvideki suvadäsok hnpai között is (S o ö : 
Földrajzi K özl. 1927:15). K elem er közseg közeleben meg több  
suvadas is van, azonban kis lefolyastalan medencei csak tavasszal 
telnek meg vizzel, nyaron szarazak es igy sphagnetumok kepzö- 
desere nem alkalmasak. A  BoROstöl közölt flöralistat nehany ercle- 
kes adatta l egeszithetem k i :

Nephrodium cristatum  (L.) M ichx. A „Kismohos" Sphagnum- 
szönyegenek szegelyen ott, ahoi meg nem olyan vastag a moha- 
tenyeszet, eleg nagy mennyisegben, szinte zsombekokat alkotva, 
de csak szük helyre korlätozva, Nephrodium thelypteris tärsasägä- 
ban. 1928 tavaszan talaltam elöször, kitelelt sterilis levelei voltak. 
1928. VIEL 5-en fertilis levelekkel begyüjtöttem a „Flora Hun- 
garica Exsiccata“ szamara.

Carex lasiocarpa E hrh. A  „Nagymohos“ban is böven terem.
S a lix  au rita  L. A  „Kism ohos“ Sphagnum-läpjän , de csak 

nehany bokor, Sa lix  cinerea tarsasagaban.
Betula pubescensXpendula =  pseudo-carpatica S imk. A  Nagy- 

mohos“ Sphagnum-lhpjan, Betula pubescens tarsasagaban.
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