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Scorzonera hispanica L. A Chlapova és Prácsova nev
magaslatokon, 45—60 cm magas példányokban.

Taraxacum palustre DC. A határ meg nem szántott,

jiedves síkságán mindenütt bven. A Dolinában is megvan.
Lactuca scariola L. Erdvágásokban nagy mennyiségben.
Crepis alpestris T s c h. Fleg a Dolina alhavasi tájától

lefelé ereszkedve, a közeli erdvágásokban is ; itt rendkívül

buján tenyészik.

Crepis tectorum L. Suttói vasúti állomás.

A Picris Tatrae B o r b. tán sehol sem terem nagyobb
mennyiségben, mint a Felsgagyerben. Augusztusban messzirl
sárgállik. Fészkei valamivel kisebbek a tátrai példányokénál.

A Bupleurum rotundifolium L. Blatnicza környékén gyakori.

A Sorbus chmnaemespilus (L.) Cr. is szorosan a miénk.

1888-ban hozták le nekem egy gyönyör vadvirág-csokorban a

Dolina Priepaszna nev kaszálójáról. Egy évvel késbb magam
is szedtem ott három példányt. Igaz, hogy egyszer azután hiába

kerestem, de azért hiszem, hogy meg lehetne találni arrafelé.

A Fátrából B o r b á s is közli.

Meg vagyok arról gyzdve, hogy további kutatások újabb

érdekes eredményekre vezetnének.

(A növénytani szakosztály 1912. évi december 11-én tartott ülésébl.)

B 1 a 1 1 n y T. : Ujabb adatok a Syrínga Josíkaea Jacq» fíl»

elterjedéséhez.

Thaisz Lajosa Syringa Josikaea-nak a Magy. Bot. Lapok
1909- évf. 217. lapján ^ 21 lelhelyét közli, tizenkettt az északi

területrl, kilenczet a délirl. — Az Ung vízkörnyékérl öt term-
helyet említ, de — miután a bejelentk ugyanazon termhelyet
különböz névvel jelöltek meg — a valóság az, hogy eddig innen

csak négyet ismerünk, még pedig

:

1. A Lyutta folyó mente a Sztanicka-patak és a Lyutta

összefolyásánál, innen fel és le egy-egy kilométeres szakaszon.

[Sóhát (= Csornoholova) és a sztanickai híd közt, utóbbitól 1^/j

km. -re, a Holodniszti-réten lev csemetekert kerítése mellé az

erdészet ültette át a sztanickai termhelyrl]
2. A Lyutta folyó baloldali mellékvölgyét képez Bisztricska-

patak mente, beömlésétl {429 m.) felfelé 562 m. t. f. magasságig

bven.
3. Kispásztély és Nagypásztély között, a Veliki-patak mind-

két oldalán.

4. A Veliki-^mtak mellékvölgyén Oroszmocsár község területén.

A Thaisz által felsorolt lelhelyek száma ll-f9=20.

1 A Syringa Josikaea J a c q. fii. mint növénygeografiai útmutató.
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Máramarosi termhelyérl Janka nyomán annyit tudtunk,

hogy Kelecsény község határában fordul el. Kérésemre Pokorny
István erdmérnök, ökörmezi erdgondnok vállalkozott arra,

hogy itteni elfordulásának közelebbi megjelölése végett term-
helyei után kutatni fog. Hogy fáradozása sikerrel járt, annak
bizonyítékául ez év októberében sárgult leveleit és néhány gallyát

küldte be hozzám. Kelecsény környékén eddig (1912.) két lel-

helyét találta meg.

1, A Ricska-patak jobbpartján, ennek a Répinka-patakba
való beömlésétöl {496 m.) délkeletre fekv vizenys réteken.

2. A Répinka-patak jobbpartján és az út közötti réteken —
a Oyilok dl alján.

Valószín, hogy Kelecsény község felett : Repenye és Iszka

környékén is megtaláljuk. Ez irányban a jöv év folyamán fog

Pokorny kutatni.

A Biharhegységi eddig ismert elfordulások száma, amint

az elrelátható volt, — a legutóbbi évek növényföldrajzi kuta-

tásai folyamán tetemesen gyarapodott. Thaisz kilenczet sorol

fel (1909), de két biharmegyei lelhelyét — melyeket Mi eh alus
fedezett fel és ismertetett 1887-ben ^ — elnézte, ezekkel tehát

11-re tehet a szám. Mi eh alus Sándornak e két. — iro-

dalmilag már ismert — adata a következ :

Feketekrös vízgyjtje {Bihar vm.) :

1. Valealucale völgynek (620 m. 40° 17' k. h.

Ferro, 46° 38' é-i szél.), a katonai térkép 609 magass. pontjánál

betorkoló mellékvölgye., a jobbparton.

2. Vasaskfalva (^- Petrósz) határában a Galbina-

völgy balpartján (440 m.), a kat. térkép 435-ös pontja közelében.

Katona László, m. kir. erdmérnök 1901 -ben a követ-

kez lelhelyét fedezte fel:

3. Pojána határa, az Izvoru Biharulujnak ,,Valea

Csiresid^^ n. mellékvölgyében, a községtl /V2 órányira {658 m. t. /".).

Mi eh alus Sándor brádi ferdmérnöknek eddig nem
publikált adata a Sebeskörös vízgyjtjérl

:

1

.

A J á d-V ölgy fels szakaszán 3 km hosszban,

a kat. térkép 660 és 780 magassági pontjai közt.
^

2. A Nagyaranyos mentén (Tordaaranyos vm.-ben)

nemcsak Albáktól Szkerisóráig, de a kat. térképen Lepus-nak

jelölt házcsop)ort, (templomponí 859 m) alatt a völgy 849 m magas
pontján is, csillámpalaliordaMkon [Katona László).

3. A Nagy arany OS mellékvölgyét képez — Lepus felett

1 Erdészeti Lapok 18ö7. évf. 982. 1.

-Thaisz L. — Flatt nyomán — a Feketekörös mellékének egyetlen

helyérl : Belényesröl említi. — Flatt belényesi erdk alatt nem a Belényes

környékieket értette, de a belényesi g. kath. püsp. urad. jádvölgyi erdeit.

A Jád-völgy éppen ezen — Biharfüred alatti — szakaszából említi Mi eh alus is.
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2 km.-re ezzel egyesül — Biu-alhu patak mentén 926 m magas-
ságig szórványosan^ {Katona László).

Szamos melléki termhelyét az irodalom röviden Meleg-
szamos -iiak jelöli. — Állítólag Melegszamos község alatt és

környékén nem fordul el; Katona László megjelölése szerint:

1. Melegszamos községtl fölfelé haladva a folyó johholdali
—

- Pareu Izvoruluj n. — mellékpatakának torkolatától {470 m)
egész Jósikafalváig (= Béles) 934 m.

2. A Béles völgyén Jósikafalvától a Pareu Móri torkolatáig

{felshatár 955 m).

Michalus Sándoré az érdem, hogy oly vármegyében
és oly folyó vízgyjtjén fedezte fel ezt a növényt, melynek terü-

letérl eddig teljesen ismeretlen volt, A Fehérkörös mellékén,

Hunyadvármegyében magam is láttam és szedtem virágzó ágát

:

a Gajna déli lejtin ered Ohersia-völgy jobbpartján, közvetlenül

a patakparton (520 m. 40° 21' k. h. Ferro, 46° 18' é. sz.). Igen kevés
példánya n itt és fél, hogy a bükkösök folyamatban lev letá-

rolásakor végleg kipusztul.

Az itt felsorolt lelhelyekkel az Északkeleti Kárpátok terü-

letének S. Josikaea termhelyei tizenkettre, a biharhegységiek
tízenhatra emelkednek s így eddig összesen 28 lelhelyét ismerjük ;

—
folyómellékek szerint : a) Ung vízgyjtje 4, b) Latorca vízgyj-
tje 6, c) Nagyág vízgyjtje 2, összesen 12 ; d) Sebeskrös
vízgyjtje 7, e) Feketekrös vízgyjtje 3, f) Fehérkrös víz-

gyjtje 1, g) Aranyos vízgyjtje 3, h) Szamos vízgyjtje 2,

összesen 16.

(A növ. szakosztály 1912. évi dec. hó 11-én tartott ülésébl).

IRODALMI ISMERTET.
Pantocsek József: A Fert tó kovamoszat viránya. {Ba-

cillar/ae lacus Peiso7iis). 4 táblán, 200 rajzzal. Pozsony, 1912.

Ez a vékony füzet a Fert tó kovamoszatainak felsorolását

tartalmazza, a szerznek 16 éves megfigyelései alapján. A szerznek
világszerte ismeretes szakavatottsága, lelkiismeretes munkája, pontos

megfigyelései, kitn rajzai ezt a kis mtivecskét botanikai irodalmunk

legjobb müvei közé emelik.

A munka leíró részében 138 fajt, 38 varietast és formát sorol

fel, melyek 29 génuszba tartoznak. Ezek között van egy új génasz,

(a Carnegia Pánt.,) 26 új faj és 16 új varietas. Ezeknek rövid dia-

gnosisát latinul közli. Közli továbbá valamennyi felsorolt kovamoszatnak
agyságát, bordáinak és vonalainak számát 10 //-ben, valamint majd-

Hem mindenikének rajzát is.

A Bevezetésbl megtudjuk, hogy a Fert kovamoszataival leg-

» V. ö. Botan. Közlem. 1910. évf. 163. 1.


