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Néhány Cyperacea Késmárk környékérl.

Einige Cyperaceen aus dér Umgebung von Késmárk.

Von (

V̂iU î .v Gyula (Késmárk).

A «Flora Carpatorum Centralium», eme a Magas-Tátra
növényzetét eléggé behatóan tárgyaló floristikus munka Késmárk
környékét is beleilleszti tárgyalási keretébe. Utóbbi terület növény-
leplét azonban korlátolt részletességgel taglalja s egész seregé-

vel tenyésznek itt olyan növények, a melyeket szerzk innen nem
emlitenek.

Az alábbiakban a sásokból említek fel olyanokat, melyek
Késmárk környékén gyakoriak, de a melyek innen eddig nem, vagy
csak a szomszédos területekrl ismeretesek.

1. Carex Davalliana Sm. Megfelel termhelyen mindenüt.

közönséges. így bven a Rókusz — Sz.-Béla közötti tzeglápon
Tiefergrundban (Késmárk mell.), Forbergi patak és a Weisswasser
mentén, Miihlgr. (Rókusz).

'2. Carex vulpina L. Késmárk—Hunfalu közötti réteken.

3. Carex muricata L. Dürrerberg, Barlangliget felett a

Kobili vrch tetején (Hohe Ebene), Koronahegy (Pieninek).

4. Carex diandra Schrank (syn.

:

C. teretiuscula Good.).

Rókusz—Szepes-Béla közötti tzegláp. Sublechnicnél a Duuajecz
jobb partján (Saure W'iese).

5. Carex stellulata Good. Hosszúerd (Késni.!). Tátraháza.

6. Carex canescens L. E növényt Ság. et Schn. nem említik

a Poprád síkjáról, pedig adataik lettek volna, mert feljegyzi azt

Scherfel is, meg Simoxkai is (Emlékkönyv). Található: Hunfalu
mell., a késmárki Hosszúerdben, sarpaneci erdszéleken, Schwarz-
bach mentén a Rókusz—Sz.-Béla-i tzeglápon, Rókuszi fellápos

területen.

7. Carex caespitosa L. Nagy mennyiségben Késmárk—Hun-
falu közötti réteken, Tiefergrund (Ivésm. mell.). Található a kés-

márki Hosszúerdben is, hol méternyi magas szárakat növel.

8. Carex montana L. Tiefergrund (Késni, mell.) szárazabb
martjai. Goldsberg. Jeruzsálemhegy. (E helyet, hol található, Galgen-
bergnek is nevezik). Utóbbi lelhelyen a var. flavida Waisb. alak-

ban n. Bizonyára még több helyütt is n, noha Ság. et Schn.

Scherfel egyetlen adatán kívül a többit, így Wahlenberg feljegy-

zését határozottan kétségbevonja.

9. Carex caryophyllea Latourette (syn.: C. verna Vill.).

Ság. et Schx. szerint ezen faj itt kevéssé elterjedt. Módomban
van Whlbr. közlését megersíteni, mert e növény csakugyan min-
denütt közönséges. Poprádi Schlösschen, Kobili vrch (Hohe-Ebene),

Goldsberg. Forbergi patak völgye. Késmárk —Hunfalu közötti rétek,
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Tiefergrund (Késm.), Jeruzsálemhegy, Weisswasser, Nagybaba
(Sz.-Tepl.—Lucsivna között).

10. Carex longifolia Hst. (syn. : C. polyrrhiza Wallr.,
C. umbrosa auct. plur. non Hst.). Hosszúerd, Goldsberg.

11. Carex caryophyllea X longifolia (umbrosa). A. u. G.

Syn. II. p. 128. A Poprád jobbpartján Goldsberg alatt és a Hosszú-

erdben gyjtött alakok ersen érdes levelükkel és a régibb levelek

elpusztulásából ered dús rosttistökükkel tövükön, az umbrosához
ütnek. Füzérkéjük alakulása a caryophylleaéval egyezik. A Schwarz-
bacb mentén a Sz -Béla ^Rókusz közötti tzeglápon gyjtöttek
pedig, minden bélyegükben inkább az umbrosához hasonlítanak.

12. Carex ornithopoda Willp. A Weisswasser völgyében

gyakori. A hozzá hasonló C. digítata L.-t itt nem láttam, de
egyebütt közönséges, p. o. a rókuszi fellápos területen.

13. Carex glauca Murr. Landok mellett a Palenica lábá-

nál bven.
14. Carex flava L. Nagylomnicznál a Tarpatak mentén, Tiefer-

grund (Késni.), Mühlgr. (Rókusz), Landok a C. glauea-val. Sz.-Béla—
Rókusz közötti tzegláp.

15. Carex silvatica Huds. Késmárki Hosszúerd.
16. Carex acutiformis Ehrh. Hunfalú — Késmárk között a

vasútvonal mentén. Fehérvíz völgyében Késmárk és Tátraháza

között.

17. Eriophorum latifolium Hoppé. Landok, Schwarzbach,
Sz.-Béla—Rókusz között, Rókuszi fellápos terület.

18. Blysmus compressus (L.) Panz. Sublechnicnél a Duna-
jecz jobbpartján (Saure Wiese), Rókuszi fellápos terület.

19. Heleocharis pauciflora (Lightf.) Lk. Schwarzbach a
Rókusz— Sz.-Béla-i tzeglápon bven. Rókuszi fellápos terület.

Zwei mutmassliche Hybriden aus Tirol.

Von: I)r. J. Murr (Feldkirch.)

1. Cerastium pseudalpinum Mh. In dér Deutschen bot.

Monatssehrift 1899 S. 21 gab ich vöm Platzerberg bei Gossensass
am Brenner (bei ea. 17 -1800 m.) als von mir gefunden das Ce-

rastium alpinum L. var. glabratum Hartm. an, korrigierte aber

diese Angabe bereits S. 132 desselben Jahrganges auf eine in-

zwischen erfolgte Revision durch Prof. Dr. Correns hin in Cera-

stium fontánum Baumg. var. glabrescens
,
indem ich bemerkte, dass

meine Exemplare ganz gleich seien mit solehen, die Dr. Correns
auf dér Petzen im Unterkarnten gesammelt und mir freundlichst

iiberlassen hatte. In den vegetatíven Teilen sicht nun meine Pflanze

tatsachlich einem kaidén C. fontanum Baumg. táuschend ahnlich

;

trotzdem war mein Urteil bezüglich ihrer völligen Gleichheit un-

berechtigt; denn das Exemplar von Correns besteht durchwegs
aus bereits fruchtreífen Individuen, wakrend meine Stiicke erst am
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