
Chrysanthemum atrotum Jacq. A «Roszudecz» hegy körül

Trencsénben.
Artemisia Baumgartenii Bess. A «Greiner» mészszikláin a

Bélái havasokon.
Senecio subalpinus Koch. A «Roszudecz» hegy körül Tyerhova

mellett, Trencsénben.
Senecio crispatus D. C. var. rivularis (W. et K.) Simk. A

« Királykút» völgyben Diósgyr mellett, Borsodban.
Cirsium Dollineri Schultz Bip. A «Szent-Lélek» hegyen

0 -Mássá körül. Borsodban.
Cirsium tataricum All. A « Királykát)) völgyben Diósgyr

mellett, Borsodmegyében.
Leontodon medius (Hst.) Simk. (clavatus Ság. et Schn.) A

«Roszudecz» hegyen. Trencsénben.
Centaurea coriacea W. et

Podhrágy körül, Trencsénben.
Scorzonera hispanica L. A

körül, Trencsénmegyében.

Apró közlemények. —
A Daphne Cneorum L. két

újabb lelhelye Budapest
környékén.

Budapest flórájának e szép

növémT

ét ez évi május hó 1-én

Szombathy Kálmán barátommal
a Törökbálinttal szemben lev
«Csiki-hegy» északi, Budakeszi
felé néz lejtjén találtuk nagy
számban. Különösen egy cseijés

szélén igen gyakori. Május
10-én legszebb virágpompában
találtuk, s ugyanakkor a hegy-
tetn is rábukkantunk nehány
példányra.

Ezideig a Daphne Cneorum~ot
csak a Kamaraerdbl, a« Szép
juhászné)) melll és a Nagy-
kovácsi melletti Kopaszhegy-
rl közölték. Az áj lel-

hely ép a Kamaraerd és a j

K. A «Rokos» hegyen Zay-

Rokos» hegyen Zay-Podhrágy

Kleine Mitteiluugen.

Zwei neuere Standorte von
Daphne Cneorum L. in dér
Umgebung von Budapest.

Diese schöne Pflauze dér

Flóra von Budapest habé ich

mit meinem Freunde Kálmán
Szombathy am 1. Mai d. Jahres

auf dér nördlichen, gégén Buda-
keszi abfallenden Lehne des

vis-á-vis dem Dorfe Török-

bálint liegenden «Csiker Berge»
in grosser Anzahl angetroffen.

Besonders am Saume eines

Gebíisches ist sie dórt sehr

hantig. Am 10. Mai fanden wir

sie in schönster Blütenpracht

und am selben Tagé stiessen

wir dann auch am Gipfel auf

einige Exemplare.
Bisher war Daphne Cneorum

nur aus dem Kammerwalde,
dér Umgebung dér «Schönen
Schaferin» und vöm Kopaszberg
bei Nagykovácsi publiziert. Dér
neue Standort liegt gerade zwi-
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schen dem Kammerwald und
Ivopaszberg. resp. dér «Schönen
Schaferin».

Nach Mitteilung des Herrn
Dr. Árpád v. Degen wurde
diese Pflanze im Jahre 1905
von Herrn Gustav v. Emich jun.

in dem an den Páty-er Ge-
meinde-Wald angrenzenden
Teil des Budakesz-er árarischen

Waldes, auf Schotter-Hiigeln

gefunden.

Einst war diese Pflanze auf

dér Ofner Seite dér Umgebung
dér Hauptstadt gewiss sehr

verbreitet. Heute ist sie jedoeh
schon aus dér Umgebung dér

«Schönen Schaferin» wahr-
scheinlichendgültig verseliwun-
den und auch im Kammer-
wald ist sie sehr selten ge-

worden, da mán in neuester

Zeit an jener Stelle, wo sie am
háufigsten war, einen neuen
Weg angelegt hat.

W. Seymann.

Adatok a Magas-Tatra növényeinek ismeretéhez.

Floristische Beitrage zr Kenntnis dér Flóra dér Hohen
Tátra.

Y<m
|

Györffy István (Makó).

A Magas-Tatra területén bryologiai gyjtéseim közben több
érdekes virágos növényt szedtem, amelyek vagy spontaneus fel-

lépésüknél vagyr pedig más tulajdonságaiknál fogva különösebb
figyelmet érdemelnek, s amelyeknek — sajnos — tisztán-pusztán

csak termhelyei felsorolására szorítkozhatom
;

a virágos növé-
nyekkel való s más irányú foglalkozásomat az irodalom és össze-

hasonlító herbariumi anyag hiánya merben lehetetlenné teszik.

Meg kell elégednem a nevek felsorolásával. Adataim a következk
Wahrend meiner bryologischen Ausflüge in dér Hohen-Tátra

sammelte ich auch mehrere interessante phanerogame Pflanzen,

welche entweder wegen ihres selteneren Vorkommens, oder an-
dere Eigenschaften beachtungswert und mitteilungswert sind. Ich
muss mich hier bloss auf die Mitteilung dér Standorte be-

schranken
;
denn auf das Stúdium dér phanerogamen Pflanzen

Kopaszhegy, illetleg «Szép
juhásznál közé esik.

Dr. Degen Árpád úr szóbeli

közlése nyomán 1905-ben ifj.

Emich Gusztáv úr a budakeszi

kincstári erdnek a pátyi köz-

alapítványi erdvel határos ré-

szén is schotteres dombokon
szedte a Daphne Cneorum-ot.

Valamikor a fváros kör-

nyékének budai részén bizo-

nyára elterjedtebb volt e nö-

vény. Ma azonban már a «Szép
juhászné» melll végleg kive-

szett s a Kamaraerdben is

nagyon megritkult, mert a leg-

újabb idben utat vezettek át

azon a helyen, ahol legsrbben
ntt. Seymann V.
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