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51. Fragilaria capucina — Qu. 58. Rh. ventricosa — Qu. Ist.

52. Fr. construens — Qu. 59. Eunotia arcus — Qu.

53. Epithemia turgida — Qu. 60. Eu. pectinalis — Qu. Borb.

54. E. sorex — Qu. 61. Melosira variáns — Qu.

55. E. árgus — Qu. 62. M. crenulata — Qu.

56. E. zebra — Qu. Ist. 63. Cyclotella Meneghiniana — Qu.

57. Rhopalodia gibba — Qu. Ist. Ist.

Jelmagyarázat : Qu. = Quint, Ist. = Istvánffi, Sch. = Schaarsclimidt,

Borb. = Borbás, Rab. = Rabenhorst említi.

A 63 közös faj közül tehát 46 fordul el két helyen, 12

faj három helyen es öt fordul el négy helyen. Ezek között 58
olyan faj van, melyeket Quint említ a Római-fürdbl, 14
olyan, melyeket Istvánffy a Margitszigetrl, hét olyan, melyeket

Schaarschmidt a Herkulesfürdbl, négy fajt Borbás a

budai fürdkbl és végül három fajt említ Rabenhorst Budáról.

Ezek alapján tehát a Nagy-Várad melletti hévvizek Bacil-

laria-flórája legközelebb áll a budai Római-fürd flórájához.

De különbség is van a kett között, mert sok olyan gyakori,

st tömegesen fellép faja van, melyek a Római-fürdbl hiányoz-

nak. Ilyenek : a Navicula rhynchocephala var. rostellata, N. capi-

tata, N. cuspidata, Pleurosigma scalprum, Amphora ovális var.

gracilis, Tryblionella debilis, Nitzschia sigma, Suriraya lineáris

var. elliptica, S. saxonica, S. tenera v. splendidula, S. ovális

var, ovata, var. apiculata, Synedra ulna var. danica és var.

oxyrhynchus.

Hálás köszönetemet fejezem ki e helyen is dr. Mágocsy-
Dietz Sándor egyetemi tanár úrnak, ki nemcsak készségesen

rendelkezésemre bocsátotta a budapesti tud. egyetemi növény-

tani intézet könyvtárának gazdag algologiai irodalmát, hanem
nagybecs útmutatásaival is támogatott dolgozatom elkészítésé-

ben. Köszönettel tartozom dr. Augusztin Béla egyetemi tanár-

segéd úrnak is, ki figyelmemet e kérdésre felhívta s egyébként

tanácsaival szintén hathatóan segített czélom elérésében.

Blattny Tibor: Megjegyzések Pax ,,Grund2üge

der Pflanzenverbreítung ín den Karpathen*' (I. és IL

kötet) czímü munkájához*

Az erdészeti növényföldrajzi megfigyelések munkálatai és

eredményei közel két év múlva a nyilvánosság elé kerülnek.

Az erdészeti szempontból els sorban fontos fák és cserjék

vízszintes, fkép pedig magassági elterjedési határának meg-
állapítása a munka fczélja. Az adatgyíijtés tehát oly téren

mozgott, melyre eddig az egyes kutató — a költséges és sok

idt kívánó kutatások miatt, egy egész ország területére kiter-

jeszkedve — alig léphetett.

17*
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A Kárpátok növényföldrajzi viszonyainak összefoglaló képét

Pax adta elöl emiitett munkájának két kötetében. Az L kötetet

Staub, a II. kötet tartalmát T u z s o n méltatta. Természetes,

hogy aligha van ily irányú munka, melyben tévedések el ne

fordulnának. Ezek egyikére- másikára többen rámutattak. Csakis

ideális szándék vezet, a mikor Pax értékes müvének oly részeit,

melyek a valóságot nem teljesen födik, avagy, ha a szerz véle-

ményét egy figyelmen kívül ha'íyott vagy nem ismert körülmény,

forrásmunkák valótlannak bizonyult adata alapján alkotta meg,
oly tények felsorolásával egészítsem ki, vagy igazítsam helyre,

a melyeket erdészeti növényföldrajzi kutatásaink és saját vizs-

gálataim alapján helyeseknek vagy valószínüeknek tartok.

I. k. 104. 1. — „Weit wichtiger aber ist die Tatsache, dass

das Niveau von 6—700 m im Westen und die ihm entsprechende

Höhe von durchschnittlich 850 m im siebenbürgischen Hochland
auch die vertikale Begrenzuug für eine Anzahl Holzgewáchse
bedeutet: in erster Linie der Eiche, mit welcher die Linde, Esche
und der Spitzahorn sich verbinden, in zweiter Linie auch der

Kiefer und der Hainbnche."
Igaz ugyan, hogy a tölgy {Quercus sessiliflora Salisb.) a

Kárpátok nyugati részeiben jóval alacsonyabb szintekben él,

mint a keleti és déli területeken, ez a különbség azonban nem
tesz ki 150—250 métert, hanem mintegy 120-2A. Ezt az ered-

ményt a következ adatokkal igazolom:

A Quercus sessiliflora átlagos fels határa (faaiak):

a) nyugati j az Északnyugati Kárpátokban 680 m ) ^.^
rész ) a Közép-Kárpátokban 800 m

)

***

,' az Északkeleti Kárpátokban 760 m \

ys 7..;.^- \ a Keleti Kárpátokban 940 m
/

rész \
^ ^^^ Kárpátokban 990 m

J
S60 w

) a Délmagyarországi Hegyvidéken .... 730 m \

\ a Bihar Hegységben 860 m )

Ezek a határértékek nem azonosíthatók sem a hárs (Tilia

ulmifolia), sem a kris és korai juhar fels tenyészeti határával,

legkevésbbé pedig az erdei fenyö-éxel. A közönséges gyertyán
magassági elterjedése eléggé simul a tölgyéhez. Lássuk a szám-
eredményeket, de hegyvidékek szerinti részletezés nélkül:

a Tilia ulmifolia átlagos fels határa

a) a nyugati részben 815 m
h) a keleti részben 880 m;

a Fraxinus excelsior L. átlagos fels határa

a) a nyugati részben 900 m
h) a keleti részben 1050 m;

az Acer platanoides L. átlagos fels határa (faaiak)

a) a nyugati részben .950 m
l) a keleti részben 1070 m;
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a Pinus silvestris L. szórványos elfordulásának (faalak) átlagos

fels határa

a) a nyugati részben 1050 m
i) a keleti részben 1270 m;

a Carpinus betulus L, átlagos fels határa {faalak)

a) a nyugati részben 680 m
h) a keleti részben 820 m.

A nyugati és keleti rész határértéke közti különbség e

hat fafajnál átlag 140 m s nagy általánosságban kb. 150 m-re

tehet. A Picea excelsa fels erdhatáránál például ez az érték

160 m, a blikknél 130 m stb.

I. k. lOÍ 1. — Talmacsel (Kistalmács) mellett bokros

növés fekete fenyt Pax nem láthatott, mert itt csak a Pinus
silvestris fordul el s köztudomású, hogy a fekete feny Magyar-

ország területén csak Krassószörény vm -ben (a Domugleden és

Szinice [= Szvinica] környékén) shonos.
I. k. 104. 1. — Hogy a tölgyek közül a hegységben leg-

magasabbra emelkedik a Quercus sessiliilora, ez helyes, de nem
áll, hogy a Qu. rohur marad vissza legjobban, mert a tölgyek

átlagos fels tenyészeti határa (faalak) a Kárpátok hegyrend-

szerének magyarországi részein:

Quercus sessiliflora S a 1 i s b 820 m
Quercus cerris L 650 m
Quercus robur L 640 m
Quercus lanuginosa L a m 560 m
Quercus conferta Kit 470 m.

I. k. 114—115. 1. — Téves az az állítás, mintha a Kár-

pátokban az erdei feny az alacsony dombvidék jellegzetes fája

volna, hiszen ily alacsony termhelyeken csupán telepítve látjuk.

A Kárpátok nyugati részének az Alföld felé es kiágazásait koránt-

sem szegélyezi s hogy a hegység belsejébe a mély völgyek

mentén elvétve hatol fel, tarthatatlan állítás. Nálunk az erdei

feny az elöhegységben ritkán van eredeti termhelyén, azonban

a Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátra északi és keleti területén

s az ezzel érintkez Gömör-Szepesi Érczhegységben és a Nagy-
Fátra északi részén (valamennyi magashegység) — éppen a magas
termhelyekeyi — kétségen felül eredeti megtelepedés; a Magas-
Fátra törpefenyrégiójában pedig nem erdtelepítésbl kifolyólag

hatolt fel, mint Pax hinni szeretné.

I. k. 116. 1. — A tölgyek magassági határára nézve lásd

a 104. lapra vonatkozó helyreigazítást.

I. k. 117. !. — A Syringa Josikaea elfordulására nézve a

következ pótlás válik szükségessé: a felsorolt máramarosi és

ungmegyei termhelyeket a beregi (vicsavölgyi és latorczavölgyi)

lelhelyek kapcsolják egymással össze s ekként ezek kevéssé

elszigeteltek. Bihar-hegységi elfordulása Bihar, Kolozs és Torda-
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aranyos vm.-én kívül Hunyad vm.-re (Obersia-völgy a Oaina
alatt) is kiterjeszkedik,^ a páradús, beárnyalt völgyfenéket messze
nem hagyja el s többnyire a bükkös-, de a Bihar-hegységben
a fenyves övében is látjuk.

A Syringa vulgáris irodalmi adatai Medgyesrl és Nagy-
hagymásról, mint helytelenek, végre teljesen törlendk volnának.

I. k. 124. 1. — A hol a bükk a Közép-Kárpátokban fels
erdöliatár, az átlag 30 m-rel magasabb, mint az Északkeleti

Kárpátok bükkerdöhatára. Az erdhatár a Stojon csak kivéte-

lesen közelíti meg az 1300 m-t. Az átlagos erdhatár itt 73 adat

alapján csak 1200 m, 1293 m-es maximummal; az erd fölé

illeszked bükkcserjés ve pedig átlag 60 m-rel magasabb, tehát

fels széle 1260 m átlagos magasságban van.

A Nagy-Fátra bükk erdhatára tényleg 1300 m.

I. k. 125. 1. — „Wáhrend aber die obere Grenze des

Fichtenwaldes im Norden Siebenbürgens (Rareu Kelemen-Hoverla)

bei etwa 1600—1700 m liegt, steigt sie am Nagy-Hagymás
entschieden über diese Höhe empor; in den Transsylvanischen

Alpen liegt sie bereits um und über 1800 m und erreicht in

der Biharia und im Mühlbachgebirge die Elevation von 1850 m."

Lúczerdhatárok

:

átlag maxim, adatszám

1. a Máramarosi havasok keleti részén . 1500 (1644) 214
2. a Radnai havasokon 1560 (1672) 58
3. a Borgüi havasokon 1540 (1612) 16

4. a Kelemen havasokon 1660 (1771) 25
5. a Gyergyói hegycsoportban .... 1650 (1734) 13
6. a Csíki hegycsoportban 1660 (1717j 3

7. a Görgényi havasokon 1650 (1716) 8

8. a Hargitta hegységben 1680 (1724) 17

9. a Déli Kárpátokban 1750 (1880) 195
a) a Bucsecs-csoportban .... 1770
h) a Fogarasi Havasokon .... 1680
c) a Szebeni Havasokon .... 1790
d) a Hunyadi Havasokon .... 1760
é\ a Retyezáton 1730

10. a Bihar hegységben 1580 (1754) 68

E számadatok szerint legmagasabb lúczerdöhatárt a Szebeni

Havasokon találunk, de 1850 m-re csak itt-ott, kivételesen szökik

fel. (Magyarországi maximum 1880 m.)

I. k. 125. 1. — Itt az áll, liogy az Abies álba Mi 11. fels

tenyészet! határa a Kárpátok nyugati részén 1100, a keletin

1400 m-re tehet átlag.

Számításaink szerint ez értékek, faalakú elfordulásra vonat-

koztatva, a következk:

A Kárpátok nyugati részén . . . 1220 m (280 adat alapján)

A Kárpátok keleti részén . . . 1310 m (585 adat alapján)

^ Ujabb lelhelyeirl a szakosztály következ ülésén fogok beszámolni.
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I. k. 126, 1. ^ A Pinus cemhra tenyészeti öve nem
1300—1600 m, hanem 1420—1700 m között (faalak), illetve —
az eltörpülés pasztájával együtt számítva — 1420—1750 m
között fekszik. Nem áll, hogy az erdélyi részeken tenyészete

csak a Szászsebesi Havasokra és a Retyezátra szorítkozik. Föl-

tétlenül biztos, hogy a Bucsecs-csoportban, st a Fogarasi Hava-
sokon is (Bráza-Havas) elfordul, a Páreng-en is van néhány
példány. A Kelemen Havasok termhelyét szintén meg kell

említeni a Radnai Havasoké mellett.

I. k. 130. 1. — A Pinus uncinatáról azt mondja, hogy:

„ob der Bestand dieses niedrigen Baumes auf dem Hochmoor
im Dornatale oberhalb Dorna Kandreni nicht auf Aufforstuiig

beruht, möchte ich dahingestellt sein lassen".

Ez a kijelentés nem állhat meg, mert a szóban forgó faj

a Dorna völgyén (legalább a magyarországi Kosnán) nem P.

uncinata, hanem Pinus silvestris, ezenkívül pedig ez ott eredeti-

leg vadon terem.

I. k. 144. 1. — A Junijierus nana a Magas-Tátrában átlag

40 m-rel hatol magasabbra, mint a Pinus piimilio; az els 2000,

a másik 1960 m-ig s így határuk nem egyforma. A Babia-Górán

nincs fels tenyészeti határa, mert minthogy magán a csúcson

(1725 m) is elfordul, nem lehet azt állítani, hogy itt 30 m-rel

magasabbra hatol a tör'peboróka, mint a törpefenyö.

I. k. 145. 1. — Az alhavasi tájat a törpefeny és a lúcz-

állományok elfoglalta tenyészeti övek alapján Pax adataival

szemben a következ magasságra helyezem:

a Babia-Górán .... 1420—1660 m (1330—1660 m)
a Magas-Tátrában . . . 1450—1780 m (1500—1800 m)

a Radnai Havasokon . . 1600—1900 m (1600—1900 m)
a Déli Kárpátokban . . . 1750—2000 m (1850 -2200 m)

I. k. ISO. 1. — Az a kitétel, hogy a Fraxinus ornus jelen-

léte a Kárpátok legdélibb részén az Olt, Cserna és Temes mel-

lékén és a vele szomszédos dombvidéken a mediterrán flórával

való kapcsolatot jelenti, némileg hibás, a mennyiben, ha már
mediterrán fajnak tekintjük a virágos krist (1. még I. k. 182. 1.),

e mediterrán elemnek a Kárpátok északi részével szomszédos
Bükk-hegységig való elnyomulása mellett csernavölgyi stb. el-
fordulásának jelentsége éppenséggel nincs, sokkal jellemzbb
azonban a Kazán-szorosban tenyész ^ácer monspessulanum mellett a

Celtis australis jelenléte, melyet azonban e helyen Pax nem említ.

I. k. 190 1. — Az ^,f" jel tenyészeti határ a Fraxinus
ornusra nézve nem teljesen északkeleti határ. Simon kai is

említi az alsórákosi Törpehegyrl, mely az Oltnak a Persányi
Hegységet megkerül könyökénél fekszik; ez a pont pedig jóval

kívül esik a térkép ,,f'' vonalán. E vonal északi része már
helyes, de csak azért, mert könnyebb oly vonalat húzni, melyrl
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azt mondjuk, hogy ez vagy az a faj nem lépi át, mint azt mon-
dani, liogy addig terjed és nem tovább.

I. k. 193. 1. — Térképének „/"/^ vonala „északkeleti hatá-

rát jelenti többek között a Pinus austriacának és a Tilia tomen-

íosa^'-nak. Minthogy a feketefeny kistalmácsi adata helytelen,

e vonal is jó távol esik legközelebbi (domugledi) termhelyétl.
A Tilia tomentosa-YSL nézve e vonal annyiban helyes, hogy

Nagyváradon halad át s a Vöröstoronyi szoroson fut ki, egyebek-

ben azonban nem. Az ezüsthársnak több termhelyét ismerjük a

Mezségrl, a szilágymegyei Bükk Hegységbl, az Avas domb-
vidékérl, Ugocsa vm.-böl, Beregszász és Munkács környékérl.

Eszerint a P a x 11. kötetnek térképén feltüntetett vonal helyesen

Nagyváradtól keletnek halad kb. Szatm ár-Németiig, majd Avas-

újvároson, Nagyszllsön, Beregszászon át éri el Munkács vidé-

két: Nagybányától délre kanyarodik s Marosvásárhelyen át fut

a Vöröstoronyi szorosba.

I. k. 194. 1. A térkép ,,f.2" vonalát Pax szerint kelet felé

nem lépi át többek között a Juniperus sahina és a Castanea sativa.

A mi az elst illeti, a vonal Petrozsény közelében áthalad-

ván, a Zsilen fut) ki. Kiigazításra éppen Petrozsénynél lenne

szükség, mert a /. sahina legkeletibb termhelye Petrozsény

mellett van ugyan (Piatra Rosi), de innen északra és északkeletre,

Pax határvonala ellenben ettl kissé délnyugatra esik.

A szelíd gesztenyére vonatkoztatva e vonalnak jelentsége
nincs, mert hazánk délkeleti területén vadon sehol sem fordul

el s így legfeljebb tenyésztési határról eshetnék szó, azonban ez

is sokkal keletebbre fekszik.

I. k. 194. 1. — Újra kételkedik a Syringa Josikaea-nak

ung-beregi elfordulásában, pedig teljesen alap nélkül.

I. k. 196. 1. — Hogy a „Kolozsvár-Szászrégen- Székely-

udvarhely-Brassó vonalat keletnek nem lépi át az Amygdalus
na7ia, Prunus mahaleb és Acer tataricum", ennek a magashegy-
ség az oka, itt tehát abszolút határról nem lehet szó, mert a

Keleti Kárpátok romániai kiágazásain újra feltaláljuk e fajokat.

A hol a magas hegység nem állja útját pl. az Acer tataricum

elterjedésének (tehát Kolozsvár-Szászrégentl észak és észak-

kelet felé) Teke, Füze, Apanagyfalú, Coptelke stb., majd Dés,

Bethlen, Nagybánya, Szatmár, Huszt stb. környékén is mindenütt

elfordul.

II. k. 39. l. — Tölgyeseknek fels Szepes megyében jelen-

leg alig van jelentségük, holott — a mint a gánóczi fossiiis

maradványok igazolják — valaha számottev volt a Magas-Tátra
lábánál. Ezzel kapcsolatosan nem érdektelen figyelmünket Szepes

vármegyének a Magas-Tátrához legközelebb es tölgy-termhelyére

irányítani; ez a gánóczi leleteknél még kézzelfoghatóbban bizo-

nyítja a tölgyesek letnt korszakának létezését. Ha Poprádról

Vernár felé kocsizunk s elérjük a Virágvölgyet, innen alig V3 órai

járásra a Hernádba hajló déli oldalra jutva, a fenyvesbl hirtelen
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tölgyesbe kerülünk („Dubina" 37° 56—59', 49° 01'). Ámulva jár

az ember ebben a jórészt elegyetlen, kivénhedt sarjakból álló lucz-

feny övezte, mintegy 190 ha kiterjedés tölgyállományban, mely
880 m magasságig ér, a legfels példány pedig 917 m magasan
van Csupán három expozicziónál fordul itt el: délen, délkeleten

és délnyugaton, egyebütt eltérbe jut a lúcz s a tölgy teljesen

eltnik. A talaj sekély, köves, homokk. Említésre méltó, hogy
a fajfenntartás itt jórészt csak sarjadzás útján történik, ennek
megállapítása után méltán hihetjük, hogy az éghajlat a tölgy-

vegetáczióra egyre alkalmatlanabbá vált s ezzel kapcsolatban
mindegyre kisebb térre szorulván, ez a termhely a néhai tölgy-

uralom emléke lett. A reá nézve már kedveztlenné lett klímával

és a lúcz térfoglalásával csak kitn sarjadzóképessége tud

megküzdeni. Magot jelenleg minden 4—8. évben érlel ugyan,
de ez apró (borsó- és mogyorónagyságú) és nagy százaléka léha,

II. k. H^. 1. — Hogy az els kötet térképén „f'-íel jelölt,

kék szín vonalat Erdélyben észak felé a Quercus lanuginosa
kevéssé lépi át, ez nem felel meg a tényeknek, mert ez a tölgy

az Erdélyi Medencze legnagyobb részén el van terjedve. Még
kevésbé lehet itt északi elterjedési határát megvonni azért,

mert Magyarországon az Északkeleti Kárpátokban Homonna mellett

s a tokaji hegyen és az Északnyugati Felföld több pontján
(Privígye környéke, pelsczí Nagyhegy stb.) is elfordul.^

II. k. ?8. 1. — A Quercus cerris elterjedési területével

szintén nincs vonatkozásban a fenti vonal; észak felé megszakí-
tás nélkül Szatmárnémeti környékéig terjed s Máramarossziget
közelében, Karácsonyfalván van elterjedésének északkeleti határ-

állomása.

II. k. 78. 1. — A magyar tölgy (Quercus conferta) északi

határa nem a hátszegi völgy, Déva és Vajdhunyad, hanem a
szilágyvármegyei Csán község (40° 11', 47° 27'), mely a maros-
völgyi termhelyektl még mintegy 1° 30'-czel északabbra fekszik.

II. k. 157. 1. — Megfigyeléseink szerint a" Babia-Góra
erdhatára nem 1330, hanem 1430 m magasságban van; 1330
m-nek találtuk a zárt állományok átlagos fels határát.

II. k. 157. !. — A bükk és jegenyefeny legfels el-
fordulásai Pax szerint 1300 m körüliek a Babia-Górán. Ponto-
sabban a bükk 1265 m, a jegenyefeny 1281 m max. magasságig
hatol fel. Már szó volt arról az L kötet 145. lapjához fzött
megjegyzésben, hogy a törpefenyrégió alsó szélét 1420 m
magasra vettük, nem pedig 1330 m-re.

II. k. 162. 1. — Azt állítja, hogy a bélai mészhegyeken és

a „liptói havasokon" hiányzik a czirholyafeny. Ezzel szemben
a tények azt igazolták, hogy a liptói havasokon nyugat felé a

„Velki Vrh" — „Rohács" gerinczéig el van terjedve s a bélai

' V. ö. Botanikai Közlemények 1909. évfolyam 46. és ugyanott 1910.
évfolyam 240. lap.
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mészhegyek területén sem hiányzik. Elég ha hivatkozom Györffy-

nek a Magyar Botanikai Lapokban^ megjelent részletes felsoro-

lására, melyben 22 termhelyét közli a bélai és javorinai mész-

hegységbl.
II. k. 179. 1. — A Selmeczbánya melletti Szitnya környé-

kén eredetileg erdei-fenyöállományok nincsenek, (erre különben

már T u z s n J. is rámutatott) az ültetett erdei-fenyvesek is

még aránylag fiatalok.

II. k. 211. 1. — A Syringa Josikaea már többször említett

elfordulásában az Erds Kárpátokban újólag kételkedik.

II. k. 221. 1. — Az I. kötet 130. lapján lev tévedése

a dornavölgyi Pinus uncinata-vó\ újra helyreigazítandó.

II. k. 223. 1. — Nem valószín, hogy ezek után a Valea

Nyágrában a Pinus uncinata elfordulna.

II. k. 241. 1. — „Die Zirbelkiefer aber fehlt im Fogarascher

Hochgebirge. Ich sah sie hier nirgends." A Fogarasi Havasok

területérl egyetlen czirholyafenyö lelhelyet ismerünk: a Bráza-

Havas (Valea Bráza) Mosulyácza nyugati részén fordul el nagy

mennyiségben; a szomszéd Pozsorta-völ^y végén is áll néhány

darab, innen azonban néhány évyel ezeltt sok 100 példányt

elvitt a favállalkozó.

II. k. 242. 1. — A talmácseli (kistalmácsi) feketefenyö

eredetiségében kételkedik. Már az I. kötetben is feketefenynek

tartja az itteni erdei fenyt. Az shonosság eldöntése sokszor

nehéz és reám az erdélyi részek erdei feny termhelyei közül

ez az egy szintén azt a benyomást tette, hogy talán nem eredeti.

De ha tudjuk, hogy még napjainkban is éppen hazánk e területén

mily népszertlen az erd mesterséges felújítása, nehezen kép-

zelhet el, hogy e területeken, a hol minduntalan csak irtották

és pusztították az erdket, éppen itt nagyobb kiterjedés erdei

fenyállományt telepítettek volna.

II. k. 254 1. — Az ezüsthársnak a II. térképen megjelölt

északkeleti határvonalát — melyrl már megjegyeztem, hogy

csak két végpontjának a helyzete fogadható el — úgy a Quercus

conferta, mint a Syringa vulgáris túllépi. A Qu. conferta leg-

északibb lelhelye Szilágy vármegyében van, a Syringa vulgáris

elterjedési határát pedig, miután Alsó- és Fels-Grohot-on kívül

(Körösbánya vidékén), innen keletre Bucsesd és Abrudfalva

határában, a Vulkán-hegy környékén is elfordul, szintén kele-

tebbre kell tenni. A Csáklyai-kn — a honnan az irodalom

említi — nem találtuk, ez megersíti Pax észlelését, a nagy-

hagymási és medgyesi termhely eredetiségében Pax méltán

kételkedik, errl az I. kötethez fzött megjegyzéseknél említettem,

hogy végleg törlendk lennének.

II. k. 254. 1. — A Juglans regia-t a Bihar Hegységben

az elfordulás körülményeibl következtetve (kaszálókon, tanyák,

1 1912. évfolyam i
,. 40—48. lap.
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elszórt házak, pajták, fközlekedési utak közelében, szántókon,

itt-ott ezek szomszédságában el is vadulva), nem tartom shonos-

nak, st Hunyad- és Krassó- Szörény vm.-nek is csak egyes

helyein (pl. Domugled, Alduna környéke, Riu maré alsó folyása

a Retyezátban).

II. k. 254. 1. — A Bihar Hegység bükkhatárát 1410 m-re

teszi; az érték megfigyelésünk szerint (átlag):

bükkös f. h., mint erdöhatár . 1370 (max. 1499) [28 adat]

bükkös f. h., felette lúczfenyves 1270 (max. 1484) [73 adat]

bükkcserjés f. h.-a 1500 (max. 1581) [ 4 adat]

II. k. 255. 1. — A lúczfenyves f. h.-át Kerner után

1650 m-nek tartja. Adataink szerint azonban ez (erdhatár)

1580 m (max. 1754 m).

(A szakosztály 1912 okt. 9-én tartott ülésébl.)

Moesz G.: Az orgona másodszori virágzása bogár
rácás Wövctícc^tébcn.rágás következtében*

Aranyosmaróton, dr. Benk Lajos forvos kertjében

két orgonahokor folyó évi augusztus hó els felében másodszor

virágzott. Különösen az egyik bokrot lepték el a virágzó fürtök

igen gazdagon. Levélzete is egészen friss volt, mert a tavaszszal

fejldött leveleket mind egy szálig a krisbogarak pusztították

el, azoknak csak ferét hagyták meg.
Dr. Benk Lajos, ki figyelmemet erre a másodszor

virágzó orgonára felhívta, elmondta, hogy ez a bokor tavaszszal,

a rendes idben virágzott és levélzetét is rendesen fejlesztette.

Június vége felé a krisbogarak teljesen lekopasztották annyira,

hogy egyetlen levele sem maradt. Csupaszon állott a bokor

július hó harmadik hetéig, a mikor fiatal levelek és virágfürtök

jelentkeztek. A kertész, látva a friss hajtásokat, tehéntrágyát

helyezett a bokor tövéhez. Augusztus hó elején a virágfürtök

teljes pompában bontakoztak ki és augusztus hó 7-én, a mikor

a helyszínén megjelentem, még mindig a legszebb virágzásban

voltak.

A krisbogarak a szomszédos kis orgonabokor lombját is

elpusztították. Ennek a bokornak a második virágzása már
szegényesebb volt. Talán mert árnyékban állott.

Távolabb is volt egy Syringa vulgáris bokor, ezt a kris-

bogarak megkímélték, nem is virágzott másodszor.

Másodszor virágzó növényekrl bven van tudomásunk.

Másodszor virágzó orgonáról azonban csak egyetlen feljegyzést

találunk az irodalomban s ez Mágocsy-Dietz S. közlése

(Természettudományi Közlöny, 1885. évfolyam, 518. oldal), mely-


