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C. Sadleriana Heuff. Különösen sok a Podolszky-út környé-

kén. Sz. Szsz.

C. Tauscheri Kern. Homokos füves helyeken. Szsz.

Scorzonera tenuissima (Borb.) Rapcs. Sziken. Sz.

Eme növények a K. M. Tud. Egyetem növénytani intézetének

herbáriumában vannak nagyobbrészt. Szives segítségükért a meg-
határozásban Simonkai prof. és Lengyel Géza uraknak ez úton

is a legnagyobb készséggel köszönetét mondok.

A.pró közlemények. — Kleíne Mitteilungen.

Scirpus setaceus L. Vas-
vármegyében. Dr. Borbás Vin-

cze Vasmegye növényföldrajza

és Flórájának 167. lapján már
említi ezen apró sásfélét Freh
Herbáriumából és termhelyéül
Hámor melletti hegyi rétek vi-

zenys helyeit írja, de eme he-

lyeken maga sem szedte és ott

én sem találtam, mások is hiába

keresték: késbb Piers rnagy
úr a Gyöngyös patak medré-
ben talált két apró példányt. —
Dr. Simonkai Lajos tanár úr

tudakozódott utóbbi idben ezen

növény elfordulásáról, st an-

nak felkeresésére ki is rándult

Vasmegyébe, de nem akadt
reája. Erre magam is utána
jártam és sikerült is múlt 1905
augusztus és szeptember havá-

ban Kszegen a Gyöngyös
medrének szélén, nedves, ho-

mokos helyeken távol egymás-
tól Juncus bufonius L. és

Cyperus fuscus L. var. virescens

Hoffm. társaságában ntt, jól

fejldött, 4 ers példányt szedni.

Ezek szerint Scirpus seta-

ceus-1 megyénkben honosnak
vagy legalább meghonosodott
nak tartom. Lehetséges ugyanis,

hogy a Gyöngyöspatak medrébe
árvíz hozta azt a szomszédos
Alsó-Ausztriából ered Zöbarn

Scirpus setaceus L. im Co-

mitat Vas. Diese kleine Binse

wurde bisher meines Wis-

sens nur selten in einzelnen

klemen Exemplaren im Fluss-

bette des Günsbaches (Gyön-

gyös) gefunden. Im August

und September des verflosse-

nen Jahres habé ich am feuch-

ten, schlammigen Rande des

Flussbettes des Günsbaches an

verschiedenen Stellen in Kszeg

4 gut entwiekelte, kráftige

Exemplare diesel - kleinen Bili-

sen-Art gesammelt. — Mögli-

cherweise ist diese Pflanze aus

dem nahen Unter-Österreich

durch den Zöbarn Bach, weleher

das Hauptwasser des Güns-Ba-

ches liefert herabgeschwemmt

wordenbei Hochwasser, hat sich

aber hier vermehrt und ein-

gebürgert.

Dr. Anton Waisbecker.
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patak vizével, mely a Gyön-
gyös pataknak fvizét adja;

de ezen esetben is, itten jól

tenyészik és megszaporodott.
|

Polytrichum piliferum Schreb.

var. (3. Hoppéi (Hornsch)

1

)
Rabh.-)

Epszelü levelébl kilép
hosszú, fogazott szre hyali-

nus; levelei nemcsak száraz,

hanem nedves állapotban is

egymásra illeszkednek. 1 — 2

cm. magas, vastag sétáján,

négyél, felfelé álló sporogo-

niumot látunk, melyet a collu-

mon alul befed a síma, világos-

agyagbarn a-szín calyptra. 3
)

Gyjtöttem a Retyezát hegy-

ségben, a « Paposai tó» partjá-

ról (cca 1800 m.) 1901. jun.

25-én.

Das geziihnte Endtrichom
dieser Varietat, welches aus

den ganzrandigen Bláttern weit

hervortritt, ist hyalin
;
die Blátter

sind nicht nur im trockenen,

sondern auch im feuchten Zu-

stande libereinander liegend-.Auf

dér l— 2 Cm hohen, dicken

Séta sehen wir ein vierkantiges,

aufrechtstehendes Sporogon,

welches bis unter den Hals

mit dér glatten licht-lehmbrau-

nen Calyptra 3
)
bedeckt ist.

Ich sammelte es am Retyezát
am Ufer des «Papusa» Sees

(cca 1800 M.), den 25 Juni 1901.

Gyrffy.

Catharinaea Hausknechtii (Jur. & Milde) Broth. cfrct.

Eme jellemz tulajdonságai-

nál fogva könnyen felismerhet,

moha hazánknak nemrégiben
még csak alig pár helyérl volt

ismeretes; újabban már meg-
lehetsen felgyarapodott ha-

zánkban való termhelyeinek
ismerete, amennyiben ismerjük

a következ helyekrl

:

Eperjes (Limpricht II. Bnd
596. old.)

;
Déva, Nagyág, Nagy-

Baár, M.-Illye (Magyar botani-

kai Lapok I. (1902.) évf. 54.

old., A hunyadmegyei tört. és

rég. társ. XIV. évk. 108. old);

Dieses wegen seiner cha-

rakteristisehen Eigenschaften

leicht kenntliche Moos war bis

vor kurzem aus Ungarn nur

von wenigen Stellen bekannt;

neuestens hat sich aber die

Kenntnis seiner ungarischen

Standorte so ziemlich erweitert,

und zwar wurde es an fol-

genden Orten gesammelt:
Eperjes (Limpricht 11. Bnd.

p. 596) ;
Déva, Nagyág, Nagy-

Baár, M.-lllye (Ungarische Bo-

tanische Blátter I. (1902.) Jahrg.

p. 54); Scrind-Retyiczel (Ung
Botan. Blátter II. (1903.) Jahrg

9 syn. Polytrichum Hoppéi in Hornsch. Flóra 1819. P. I. p. 106.
2
)
Rabenhorst L: Ueutsohlands Kryptogamenflora, oder Handbucli zr

Bestimmung dér crypt. Gew, Deutschlands, d. Sehweiz, d. Lomhard. — Vettet.

Königr. u. lstriens II. 3. 1848. p. 238.
3
)

Cfr. Limpricht Lauhmoose II. Bnd. p. 626.
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Scrind-Retyiczel (Magy. botan.

Lapok 11.(1903.) évf. 97. old.);

Topánfalva (Magy. botan. Lapok
II. (1903.) évf. 147. old.); Retyi-

czeli vizesés (Magyar botanikai

Lapok (1904.) évf. 123. old.);

Hargita (Magy. botan. Lapok
IV. (1905.) évf. 15. old.)

;
Kolozs-

vár (Magy. botan. Lapok III.

(1904.) évf. 123. old.); Debre-

czen (Magy. botan. Lapok V.

)1906.) évf. 36. old.).

Újabbi elfordulása követ-

kez :

a gyalui havasok «Hideg-

Szamos völgyiében gyjtöttem
az Olasztelep környékén, ár-

nyékos talajon, bikk-fa erdben,
1902. VI/9-én.

A gyjtött példák között

több f. simplex Péterfi (in

Magyar botan. Lapok I. (1902.)

évf. 54. old.), van.

p. 97) ;
Topánfalva (Ung. Botan.

Blátter II. (1903.) Jahrg. p.

149); Retyiczeler Wasserfall

(Ung. Botan. Blátter III. ( 1904)

Jahrg. pp. 130—1); Hargita

(Ung. Botan. Blátter IV. (1905.)

Jahrg. p. 15.); Kolozsvár Ung.
Botan. Blátter III. (1904.) Jahrg..

p. 130); Debreczen (Ung. Bo-

tan. Blátter V. (1906.) Jahrg.

p. 36).

Ein neuerer Standort ist

:

das Tál dér «Hideg Szamosa
in den Gyaluer Gebirge. wo ieh

es in dér Umgebung von Olasz-

telep, im seliattigen Buchen-
wald, den 9/VI. 1902 gesam-
melt liabe.

Unter den gesammelten
Exemplaren befinden sich meh-
rere dér f. simplex Péterfi (in

Ung. Botan. Blátter I. (1902.)

Jahrg. p. 54). Gyrffy.

Neckera Besseri (Lob.) Jur.

var. fa rotundifolia (Hartm.) Molendo. st.

A Neckera Besseri (Lob. 1
)

Jim. 2)-nek külföldön is pár hely-

rl 3
),

hazánkból pedig eddigelé

még nem ismeretes varietása

a [í. rotundifolia (Hartm. 4
)

Molendo.
Jellemzi síma (keresztben

nem hullámos), végén lekerekí-

tett levele, melynek hegyben
végzd csúcsa nincs — mi-

ként a vele legközelebbrl ro-

kon Neckera complanata-nál—

;

Die auch im Auslande nai-

von wenigen Orten 3
)
bekannte

Varietát von Xecktra Besseri

(Lob. 1

)
Jur. 2

) (3. rotundifolia

(Hartm.) 4
)
Molendo ist aus Un-

garn bisher nicht bekannt.

Charakteristiseh sind ihre

glatten (nicht quergewellten),

am Ende abgerundeten Blátter,

welche nicht in eine' Spitze

endigen — wie bei Neckera
complanata —

;
den grössten

0 syn. Omalia Besseri Lobarzewski : Muscorum frondosorum species

novas halicienses profért (V. Haidinger’s : Naturwissenschaftliche Abhandlungen.
1. Bnd. Wien 184-7) pp. 48—51.

2
)
Zr Moosflora Oestorreichs. — Verhandl. dér k. k. zool.-botan. Gesellsch.

in Wien. Jahrg. 1860. X. Bnd p. 368.
3
) Limpricht Laubmoose II. Bnd p. 713.

4
)
syn. Neckera rotundifolia Hartmann, C. J. Handbok i Skandinaviens

Flóra ote. Ed. V. 1849. p. 338.
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rendkívül sok finom, fonál-

szer hajtás alkotja a gyep
legnagyobb részét; a hajtáso-

kon lev levelek hosszúkásak.

Gyjtöttem a G3
Talui hava-

sok Hideg Szamos völgyében,

sziklafalon 1902. VII,/ 1 1-én.

Teil des Rasens bilden die

zahlreichen feinen, fadenför-

migen Triebe, dérén Bliitter

lánglich sind.

Ich sammelte sie in den
Gyaluer Alpen im Tale dér

Hideg Szamos auf einer Felsen-

wand, dér 11/VII. 1902.

Gyó'rffy.

Anomodon attenuatus (Schreb.) Hben,
forma: integer mihi. — cfrct.

A csúcsán cdanzettliclizun-

genförmig», ép és egyenesen
szétterül margóval ellátott le-

velérl, melynek csakis a hegye
pár fogtól frészes 1

)
— könnyen

felismerhet az Anomodon atte-

nuatus 2
),
mely sporogoniummal

ritkán gyjthet. 3
)

Kolozsvár környékén a

PLECSKA-vöLGY-ben a «Gorbó
patak» balpartján, a «Szent

János kút»-hoz közel lev sza-

kadékos helyen ids bikk-fa

derekáról cfrct gyjtött példáim-

nak levele csúcsrésze ép foga-

kat nem látunk rajta = f.

integer mihi. Egyebekben a t-
alakkal megegyezik.

Ugyanitt a ster. állapotban

igen közönséges, de terméssel

csak ritkán 4
) gyjthet: Thui-

dium tamariscinum (Hedw.) 5
)

Bryol. eur. ot szedtem cfrct

(1901, IX/ 18). Gyó'rffy.

Das an seinen «lanzettlich-

zungenförmigen», ganzrandigen,

nur am Ende geziihnten 1
)
und

mit einem flach ausgebreiteten

Rande versehenen Bláttern

leicht kenntliche Moos Anomo-
don attenuatus 2

)
kommt mit

Sporogon 3
)
selten vor.

Ich sammelte es cfrct. in dér

Umgebung von Kolozsvár, im
«Plecska-Tal» am Ufer des

Baches «Gorbo» an einer ge-

rölligen Stelle in dér Náhe
dér «Sct. Johannes Quelle» auf

einem altén Buchenstamm ; bei

diesen Exemplaren ist die Spitze

dér Bliitter ganzrandig
,
unge-

ziihnt : f. integer mihi. ImÜbri-
gen stimmt es mit dem Typus
überein.

Ebendort sammelte ich das

mit Früchten nur selten 4
)
vor-

kommente Ihuidium tamarisci-

num 6 cfrct. (18/ IX, 1901).

Át nem látszó, szélén meg-
vastagodott levéllemezérl fel-

ismerhet eme moha erdélyi

termhelyeinek — a honnan

Ich bin in dér Lage, die Zal

dér Standorte dieses durch

seine undurchsichtigen, am
Rande verdiekten Bliitter er-

Fissidens decipiens De Not.-st.

9 Limpricht Laulmioose II Bnd pp. 774 - 5.

-) syn. Hypnurn attenuatwm Schreb.

9 Lbiprichl- 1. c. II. Bnd p. 775.
4
) Limpricht 1. v. II. Bnd p. 830.

6
) Hypnurn tamariscinum, Hedw.. II. tamariscifolimn Neck.
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nem is régóta ismerjük (Nö-

vénytani Közi. I. [1902.] évf.

p. 67) — bvítésére szolgáljon

a következ adat:

A Gyalui havasok « Hideg
Szamos völgye* árnyékos

sziklafalain gyjtöttem 1902

VII, 11-én sterilis állapotban.

Rozsnyó vidékén a «Szili-

czei fensík»-on st. példákat

gyjtött 1902 VI/30-n : Varga
Sándor. Gyó'rffy.

Hylojomium splendens (Di

A st. állapotban legközönsé-

gesebben elterjedt eme mohát
cfrct általában, így

T a Magas
Tátrából sem sok helyrl is-

merjük (Chalubinski : Enume-
ratio p. 165).

Cfrct gyjtöttem a M. Tátra

következ helyein

:

Sarpanyecz (Sárberek), a Már-
kus-patak partján (1905 VII/ 10);

Barlangliget felett a «Kobili

Vrch» fenyves erdejében (1905
VII/14); Matlárháza felett a

Kpatak partján (1905 VII/15).

Ledum

A Magas Tátra területén,

brnem, behajlott szél, foná-

kon az ér mentén rozsdabarna
szrrel fedett, s a többi felü-

letén az apró mirigyszröktl
csillogó levelérl felismerhet

:

Ledum palustre L. a ritka nö-

vények közé tartozik. Kevés
termhel3’ét ismerjük s a közölt

adatok között is több kétes van.

A Magas Tátra területérl

közölték a következ helyekrl

:

Mauksch T. állítólag gyj-
tötte 1

)
a Koppapass (= Sattel)-

kennbaren Mooses in Sieben-

biirgen — von wo wir es erst

seit kurzer Zeit kennen — um
einen zu vermeimen:

Ich sammelte es auf schat-

tigen Felsen im Tál dér ((Hi-

deg Szamos* in den G\raluer

Alpen, den 1 1 /VII 1902, steril.

In dér Gegend von Rozsnyó
(= Rosenau) [Comit. Gömör]
auf dér Sziliezer Hochebene
sammelte es S. Varga 39/VI
1902 in sterilen Exemplaren.

Hedw.) Bryol. eur. cfrct.

Dieses steril allgemein ver-

breitete Moos kennen wir cfrct

aus dér Hben Tátra, aber aus
hier nur von wenigen Stellen

(Chabinski Enumeratio p. 165).

Ich sammelte es cfrct an fol-

genden Orten

:

Sarpanyecz, am Ufer des

Markseifenbades (10/VII. 1905);

ober Barlangliget im Fichten-

wald des Kobili Vrch (14/VII.

1905); ober Matlárháza am
Ufer des Steinbaches (15/VII.

1905). Gyó'rffy.

lustre L.

Im Gebiete dér Hohen Tátra

ist das Ledum palustre L. eine

dér seltensten Pflanzen. Wir
kennen es von wenig Stand-

orten und auch unter den mit-

geteilten Daten sind mehrere
zweifelhaft.

Aus dér Hohen Tátra wurde
es*von folgenden Stellen mit-

geteilt

:

Th. Mauksch sammelte 1
)
es an-

geblich beim Koppapass auf dér

>) G. Wahlenbf.rg : Flóra carpatorum principalium. Göttingae. 1814. p. 114 .

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



232

nál a Javorina felé es részen;

Krzisch J. Fr. szerint Rokusz
(= Rox, Tátrarákos) mellett 2

)

is vegetál
;

Hazslinszky egyik
mvében 8

)
azt mondja, hogy a

«Szepességen kiveszett)), másik
müve szerint pedig « nehány
bokor teng ]). Javorina m. a

kis kolbachi völgyben ».
4
)
Scher-

fel A. a Nagy Tarpataki völgy-

ben gyjtött Ledum-ot, Enume-
ratiojában fel is veszi.

5

)

Ez adatok közül a Koppapass-
nál való elfordulása, mivel az

az e növény életkörülményei-

nek megfelel hely nincs,

Rokusz mellett, mivel mások
meg nem találták, s Javorina
mellett mivel kis kolbachi völgy

nincs, — ha nem is mindnyája
téves, de kétes adat.

A gyjteményemben lev,

Podspady és Jávorivá között

elterül «Do-Boru» nev hatal-

mas sphagnetumból származó
ersen fejlett példák ottani el-
fordulását bizonyítják. GyóTffy.

gégén Javorina gelegenen Seite

;

nach Krzisch vegetirt es auch
bei Rox 2

)
(— Rokusz)

;
Hazs

linszky sagt in einem seiner

Werke, dass es «in dér Zips

ausgestorben sei», 3
)
im anderen,

dass t-einige Exemplare vor-

k<mimen, z. B. bei Javorina

im Klein-Kolbacher Tal». 4
)

A.

Scherfel sammelte es im Gross-

Kohlbacher Tál, er erwahnt es

auch in seiner Enumeration. 5
)

Von diesen ist das Vorkom-
men beim Koppapass, weil dórt

kein geeigneter Standort ist, -

bei Rox, weil es kiér andere

nickt fanden, und bei Javorina,

weil dórt kein « Ivlein-Kolba-

cher Tal» ist, zweifelkaft.

Die in meiner Sammlung be-

findlichen, von dem zwischen
Javorina und Podspady gele-

genen ausgebreiteten Spkagne-
tum stammenden, stark ent-

wickelten Exemplare beweisen
sein dortiges Vorkommen.

Notitiae praeliminares de Aconitis Lycoctonoideis novis in

opere quodam ulteriori amplius tractandis.

Aconitum croaticum. In fagetis regionis superioris inque alpi-

nis catenae Velebit Croatiae meridionalis (Sveto Brdo, Badany,
Crnopac lég. Degen) A. Vulpariae Reichb. species vicaria, a quo
floribus albescentibus statura minre, foliorum serraturis angustis,

floribus fructibusque minoribus difiért.

Proximum accedit A. Phthoram Rb. 111. tab. LM. a quo
petiolis glaberrimis, carpellis abbreviatis ovatis, stylo dimidium
earpelli superante (nec dimidio breviore) floribus albidis, cassidis

rostro magis evi utó, producto, deorsimque curvato, apice acutis-

simo, cassidis pafcissime et adpresse hirtae margine inferiore fere

semicirculari nec recto, foliorum lobis profundius fissis, lamina

2
)
Sagorski-Schneider : Flóra dér Centralkarpathen. Leipzig. 1891. II. Bnd

p. 377.
:i

)
Éjszaki Magyarhon viránya. Kassa. 1864. p. 163.

4
)
Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyvé. Pest. 1872. p. 196.

q Scherfel V. Aurél : Szepes vármegyében eddig észlelt vadon term
vagy nagyban mívelt edényes növények rendszeres jegyzéke. Felka. 1888. p. 20.
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subtus etiam ad nervos glaberrima et margine tantum multo bre-

vius ac in A. Phthora puberula.

Aconitum velebiticum Decem herb. florum colore cum A. cro-

atico conveniens foliorum forma ab omnibus Hungáriáé speciebus

Lycoctonoideis discrepat : fólia enim anguste partifa, laciniis

lineari-lanceolatis elongatis, acutis, consistentia dnra, nervis omni-

bus valde prominentibus.

Hoc charactere (et etiam foliorum laciniis tenuissimis !) habitum
A. neapolitani Ten. revocat foliis pedatisectis (nec palmatisectis),

inflorescentia, cassidis fructuumque forma, indumento etc. alieni,

neque propius affinis.

Ab A. croatico
,
cujus sec. auctorem potius formám sistit, foliis

multo profundius ac tenuius sectis, laciniis angustissimis acutissi-

misque, subtus ad nervos hinc-inde pilis sparsis obsitis casside

angustiore apice clavata difiért. Hab. inter rupes ad cacumen
montis Crnopac supra Graac Croatiae meridionalis.

A. Ricliteri ab A. Vulparia casside macrorhyncbo : cassidis

rostro magnó porrecto altitndini cassidis pariim cedente, infiores-

centia simplici vei parce et breviter ramosa, pedunculis brevibus,

racemo inde angusto difiért. Hab. ad Magyar-Temes Hung. Orient.

A. patentipüum habitu A. Hosteanum Schur referens inflo-

rescentia dense et patenter pilosa cassideque pilis patentibus

hirsuta dignoscitur. Hab. in alpibus Hungáriáé Orient alt. ca.

1600—2000 m. Gáyer.

A Kir. Magy. Természettud. Társ. növénytani szakosz-

tályának 1906 május hó 9-én tartott ülése.

Sitzung dér botan. Section dér k. ung. naturwiss.

Gesellschaft am 9-ten Mai 1906.

1. Tuzson János: A «Nym-
plxaeák összehasonlító anató-

miájáról tartott eladást.
2. Gyrffy István-nak : «A

Pteryyoneurum cavifolium ana-

tómiai szerkezeti és élettani

viszonyai czím dolgozatát

Schilberszky Károly terjesz-

tette el.

Annak idején mindkét el-
adást bvebben fogjuk ismer-

tetni.

Végül Lóczy Lajos egyetemi
tanár azon indítványát tárgyal-

ták, melyet annak idején a

Term. Tud. Társulat választ-

1. Joh. Tuzson spricht

«Ueber die vergleichende Ana-
tomie dér Nymphaeen ».

2. K. Schilberszky legt eine

Arbeit S. Gyrffy's «Ueber die

anatom. Structur u. biologischen

Verhiiltnisse von « Pteryyoneu-
rum cavifoliumy> vor.

Ueber beide Vortráge wird
s. Z. ausführlich berichtet

werden.
Zum Schlusse wurde über

einen Antrag Prof. L. Lóczy’s

bezüglich naturwissenschaftl.

Durchforschung unseres Lan-
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