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Függelék gyanánt még néhány Mátrára vonatkozó adatot közlök. Külön

teszem azért, hogy könnyebben áttekinthetk legyenek, mivel a Mátra az

illet munkákban jól van ismertetve, és mivel csekély számuknál fogva a

többiek között fel nem tnnének.

1. Pliegopteris Dryopteris (L.)FÉE. AKékes Párád felé siet patakjai mentén.

2. Athyriiim ftlix femina (L.) RoTH. A Kékes csúcsa felé.

3. CaJamagroslis anmdinacea (L.) RoTll. A Kékes Gyöngyös felé néz
füves helyein ; a Sask sziklái között.

4. Deschampsiü caespilosa (L.)Beauv. A Kékes Gyöngyös felé néz oldalán.

5. Festuca rubra L. Sask.

6. Carex remota L. A Kékesen Párád felé.

7. C. penditla HuDS. A Kékes forrásos helyein, a parádi oldalon.

8. C. silvatica HuDS. A kékes parádi oldalán.

0. Astrantia major L. A Kékes gyöngyösi oldalán, a »Szt.-László-

források

«

körül.

10. Seliniun carvifolia L. Az elbbivel.

11. Pimpiiidla magna L. Az elbbivel.

12. Pirola niiuor L. A Kékes tetején.

13. Salvia ghitinosa L. A Kékes tetején.

14. VibiiriiHin Opulus L. A vSzt.-László-források körül.

*

Végül kedves kötelességem, hogy köszönetet mondjak Mágocsy-
D i e t z Sándor egyetemi ny. r., S i m o n k a i Lajos, F i 1 a r s z k y Nándor és

Dégen Árpád egyetemi magántanár uraknak, akik részint irodalommal, részint

kétes esetekben szíves útbaigazítással támogatlak.

G y r f fy István: A Magas -Tátrán gyjtött néhány

virágos növénynek új termhelyi adata,*

(2 eredeti rajzzal.)

A Magas-Tátra hazánknak egyik legjobban ismert tlóra-területéhez tar-

tozik, ami azonban korántsem jelenti azt, hogy e vidék növényzeti viszonyairól,

kellképpen tájékozva vagyunk.

Az alábbiakban néhány virágos növénynek újabb lelhelyi adatát

közlöm, melyeket az 1904, és 1905. évek nyarán gyjtöttem és amelyeket

Borbás Vincze nézett át.**

Ezek az adatok a következk :

Delphinium elattim L. fenyves erd tisztásán a Barlangligct-Matlár-

háza közötti turista-út alatt lev »Lange Sumpf« nev részen, 790 m tsz.-f.

magasságban (190.5. VU. 12.)

* Elterjesztette Thaisz Lajos a növénytani szakosztálynak 1906- ik évi

januárius 10-ikén tartott ülésén.

** Az 1904. évben gyjtötteket vizsgálta át.
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Circaea alpina L. Zsdjár határán a »Prizlop«-hegy fenyves erdeiben

(1905. VII. 21.).

A »Durlsberg« keleti oldalán egyik hómez közelében java virágában

gyjtöttem a következket : Cortusa Matthioli var. sibrica Andrz. (syn. C.

piibeus Schott), Viola biflora L., SiJene acaulis L. , szép ellentétet alkotva

a Gentiana verna L. töménykék virágával és az elszórtan elforduló Ranim-

ciiliis alpestris L.-vel. Rhodiola rosea L. rügyezik, kissé távolabb a Salix

reticitlata L. barkázik. A sziklák mellett, hóvíztl átitatott televényen a Pin-

guiciila alpina L. emeli föl szép fehér virágát. Caltha alpina ScHOTT, Pri-

mula elatior var, carpatica Griseb., Pediciilaris verlicillata L,, a szép sárga

virágú P. versicolor Whlbg., Sedum alpesire Vill., Androsace Chamaejasnie

HoST., Veronica alpina L., Tofteldia calyciilata Whlbg., Dryas octopetala L.,

Polygoniim viviparum L,, árnyékosabb sziklaoldalán pedig az Aspidiiim Lon-

chitis SWARTZ, Asplenum viride HuDS., Saxifraga bryoídes L., Selaginella

spiniilosa A. Braun, füves, nedves helyen pedig egy-két szál Coeloglossum

viride Hartm. tarkítják e hegy oldalát (1905. VII. 16.). Ugyanitt megtaláltam

a tátrai különösséget a : Leontodon clavatiis Sag. et SCHNElD-t.

Sweertia perennis var. alpestris BaUMG. Vaskapu-nál (a Stirnberg-en),

Gentiana tenella társaságában (1904. VIII. 12.) ; Kistarpataki-Völgy, az

Öttó-nál (1905, VIII. 10.); Felkai-Völgyben a » Gránáténwand« nedves szikla-

repedéseiben (1904, VIII. 18.) és végül a Drechslerháuschen-ben. (1904. VIII. 13.)

Drosera rotundifolia L, Barlangliget környéke, a Lersch villa közelében

a Tátraházára viv út mellett.

Gentiana nivalis L. Vaskapu-nál G. tenella RoTH.-tal együtt.

Gentiana ciliata L. elterjedésének határa még följebb van mint Sag.-

SCHNEID. mve (p. 402) mondja, amennyiben én még a »Vordere Kupfer-

scháchtental«-ban is gyjtöttem. (1904. VIII. 22.)

Saxifraga bryo'ides L. Wahlenberg gyjté a Zöldtónál ; újabb

gyjtésem — t. i. a Lomniczi-Csúcs alatt lev »Kupferbank« gránittörmelékén

— megersíti adatát ; találtam a következk társaságában : Veronica alpina

L. Cerastium latifolitmi L., Saxifraga carpatica Reichb., Juncus trifidus L,

Geitm reptans L., Rannnculiis riUaefolius L. (!), Oxyria digyna L. és Arabis

neglecta Schult., melyet a Felkai-Völgyben a »Hosszútó«-nál is szedtem.

Euphrasia Rostkoviana Hayne Szepesbéla »Kráhwinkel« vagy »am >See«.

Ugyanitt java virágában állott (1904. VIII. 20.) a Primula farinosa L., Par-

nassia paliistris L., Alectorolophiis riphaeus, Polygonum Bistorta L., Gentiana

verna L. var. carpatica Kit. non Wettst. (G. acstiva R. Schult) ; továbbá

Euphrasia Rostkoviana Hayne.

Euphrasia Tatrae BoRB. in Wettst. Monogr, 96. inter squ.

Gyjtöttem a »Vordere Kupferscháchtental«-ban Euphrasia salisbur-

gensis FuNK-kal ; és a »Drechslerháuschen«-ben E. picta WiMM.-rel együtt.

(1904. jul.)

Campamtla pusilla Haenke, Stirnberg »Rother Lehm«, (1904, VIII. 22.)

A »Vordere KupferscháchtentaU ban gyjtöttem Leontodon autumnalis

L.-okat, melyek esetleg új alak gyanánt foghatók fel.
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Pediculatis siimana Sprengel a Fehérvíz (Weissewasser) partján szá-

lanként Delph. elaiitm L.-vel. (1005. VII. 17.)

Linaria intermedia ScHUR. — A L. vulgáris MiLL.-nek egyik jellegzetes

vonása a mirigyes virágkocsány és virágzati tengely, de maga a szár kopasz.

Sagorski-Schneidcr müve (p. 410) a leirásban mindössze csak a

kopasz szárat említi föl.

Az erdélyi részekben a L. ?'»/^aWs MiLL. mellett a hozzá nagyon hasonló

L. intermedia ScHUR is megvan, amelyet els tekintetre meg tudunk külön-

böztetni ama tulajdonságánál fogva, hogy minden része egészen kopasz,

mirigyeket rajta látni egyáltalában nem lehet.

A L. viilgaris-on lev mirigyek mikroszkópi képét a 13. rajz mutatjn . A virág-

kocsány tengelyével párvonalosan kissé megnyúlt, meglehetsen egyenl

felbrsejtjeit — felületi metszetben — egyes köralakú (a) parenchyma-sejtek

13. rajz. Linaria vulgáris virágkocsányán lev
mirigyszrök. a mirígyszr »talp-scjtje«.

14. rajz. Linaria iiiinnr mirigy-

szre.

szakítják meg, amely a mirigynek talpi sejtje ; ebbl emelkedik fel a mirígy-

szr nyélrésze és tetrészén van a kiválasztó sejtek által alkotta mirígyfej.

A nyélrészt 7—9 koczkaszer, egymás fölé helyezett sejt alkotja, sejtoszlopot

képezve. A plazmadús sejtek fala nagyon vékony, s e miatt a sejtek könnyen

összeesnek. A feji részt illetleg különbözalakokat láthatunk ; legegyszerbb

esetben a kiválasztó feji részt csak két egyszer sejt alkotja (1). A végs
sejt hosszanti fallal két f2), majd harántfallal történ oszlás útján többsejtvé

válik (3). Sokszor csak hosszant oszlik, így egy gerezdes buzogány-fejhez válik

hasonlóvá (4).

A L. intermedia felbrsejtjeit ilyen kerekded, a szr talpát alkotó

sejtek nem szakítják meg ; ilyeneket ott kifejldve nem látunk.
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így tisztán csak a helyi viszonyok befolyásolta fajként nem fogható

fel a L. intennedia Schuk.*

Linaria intennedia ScHUR-t, szálanként bár elszórva, de széles elter-

jedési körbl gyjtöttem; így Szepesbéla környékén a »Rohrwiesen«ek felé

szántóföidön ; Nagy-Eör felé a »Lange Fuhr« részen a L. vulgáris is tenyé-

szik ; Barlangliget környékén az »Am Flecken« melletti »Lailand« nev
fenyves tisztásán Trifolium spadiceiiin L. Thymits és Origanum vnlgare tár-

saságában ; a Rókusz (Rákosfalva, Rox) feletti »Auf der Höh'« vagy »Vieh-

trieb« dombon szálanként; Matlárháza közelében a Kpatak (Steinbach)

mentén elvétve ; Matheócz közelében a vasúti töltés mentén ; Podolin kör-

nyékén Toporcsik falu határán a vasúti töltés mentén ; végül a gánóczi

»Hradek«-en a következvel együtt.

Linaria minor Desf. Sagorski-Schneider (p. 409.) szerint meglehetsen

ritka. Eme szép kis Linaria nagyon szép számban tenyészik Szepesbéla kör-

nyékén, N. Kör mellett avasúti töltés mentén. Ugyancsak sok van Gánócz mellett

a »Hradek«-en vagy »Kesselberg«-en, a honnan S cherfel A. \V. nem

közölte volt.**

Az egész növényt mirigyek srn borítják. Ezeknek mikroszkópi képét

látni a 14. rajzon ; a hullámosan ide-oda görbül felbrsejtek között sok légz-

nyílás és kerekded, a min'gyszr talpát alkotó sejt van. Ebbl emelkedik a

mirigy, melynek nyele 2—3 hosszú sejtbl áll ; a kiválasztó fejrész gömb-

alakú, két nagy sejtbl áll, melynek mindegyikében 1— 1 nagy sejtmag van.

A kiválasztó sejtekben foglalt illanó olaj a sejteken kívül a kutikula alatt

gylik össze és azt hólyagosan felduzzasztja.

Bár szerkezet tekintetében nincsen nagy különbség a L. vulgáris és L. minor

mirigyei között, mégis a mirigyek alakja rendszertani érték, és bármilyen csekély

darab is álljon rendelkezésünkre, föltétlenül el tudjuk dönteni minemségét.

Glechoma hirsuta W. et K.-S a g.-S c h n e i d. (p. 432.) csak az ubiquista

Gl. hederaceai említi a M.-Tátrából. Nagyon szép példányokat gyjtöltem Kés-

márkról Szepesbélára menet a »Hell« részen, továbbá Szepesbélától északra

a »Weibsch« mellett lev »am Berg« részen. (1905. jun.)

Salix repens L. var. rosmarinifolia KoCH. Az Incuhaceae sectio-ba

tartozó emez apró, keskenylevel fz, nagyon tömegesen tenyészik Szepesbéla

mellett a »Rohrwiesen«-en. Sagorski-Schneider (p. 461) említette egyetlen-

egy hely : Poprád. E helyen sok más szép növény is virított, igy nagyon

sok Prinuda farinosa L. és Pinguiciúa vulgáris L.

Salix hastata L. var. nova subcarpatica BoRB. A 5. hastata L. a

M.-Tátrában nem nagyon gyakori (Sag.-Schneid. p. 460) ;
ennek egyik általam

több helyen gyjtött új változatát közlöm az alábbiakban, melyet még B o r b á s

Vincze írt volt le. Hozzám intézett (1904. XII. 14.) levelébl idézem a

következket

:

* Magyar Botanikai Lapok. IV. évf. 1903. 1—3. szám, 36. old.

** Magyarorsz. Kárpátegylet Évkönyve. VIII. évf. 1881. 218—222. old.
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»A typus eredetileg (S. hastata L.) Linné szavai szerint a 5. mali-

folia Sm. ; ennek a Linné idézte rajzán látható a pálháról, mért nevezte

5. hastata-na.k ; a mi növényünkön semmi sincs amért hastaía-nak nevez-

hetnk, vagyis a változatnak gondolt S. nialifoUa lévén a lipus, a miénk

az eltérés.

Salix hastala L. var. sithcarpatica Borb. (S. hastata Wahlenb., Sag.

et Schneid. non L., S. bicoíor Pax^J Foliis ellipticis serratis breviter acumi-

natis, subtus glaucis glabris ; stipulae parvae, serratae, amentorum axe vil-

losLilo, ovariis glabris brevius quam in S. silesiaca pedicellatis.«

Gyjtöttem több helyen, így : a Vaskapu- (= Eisernes Thor, Skalne

Wrata) nál a »Loch« környékén Empetriiui nigrttm, Rhodiola rosea, Vacciniutn

myrtitlits és V. iiliginosum, Satissiirea és Salix Jacquiniana társaságában

Piniis Pumilio alkotta cserjésben (1904. VIIL 12., 1905. VIL 24.) ; továbbá a

Kistarpataki-Völgyben az »Apáczak« (Nonnenstein)-nél (1905. VIIL 10.) és

végi a Kpataki-Tó-nál (1905. VII. 15.) és a Zöldtó-nál a »Kupferbank« alatt.

öaiisstirea macrophylla Saut. Tavaly nyáron (1904. VIIL 12.) a Vas-

kapu-nál több Saussurea-t gyjtöttem, melyeket B o r b á s, mint a birtokomban

lev példányok bizonyítják : S. discolor Dc.-nak határozott meg.«

A S. macrophylla Saut, a M.-Tátrának mindössze csak 1—2 helyérl

ismeretes, így adatunk annál értékesebb.

Gymnadenia albida KicH. a Kpataki-Tóból ered Kpatak partján elég

bven, közel a tóhoz Anemone alpina, Campanitla alpiita, Jiinciis trifidus

közelében. 1700 m. t.-sz. f. m. (1905. VII. 15.).

Corallorrhiza innata R. Br. a Kpatak mentén fenyves erdben, nem

messze tle egy vadvizes helyen nagyon sok Pinguicida vulgáris L. díszlett.

Cypripediiim Calceolus L. A M.-Tátra vidékén eme ritka növény Landok

környékén (740 m. t-sz. í. m.) elég bven tenyészik. Az ottaniak gyöngy-

virág-bokréta közepébe tesznek belle 1—2 szálat.

Emez utolsó adat voltaképpen már nem is a M.-Tátrára vonatkozik,

hanem a Magura növényzetére.

* Éjszaki Magvarhon viránya. Kassa ISoL 232— 3. old.

Növénytani Közlemények. 1906. V. kötet, 2. füzet.


