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VI. közlemény.

39. Festuca sulcata X yagínata a delibláti homokon.
Wagner János szakfelügyel, a temesmegyei delibláti kincstári

homokpuszta flórájának legalaposabb ismerje, már 1906-ban
figyelte, hogy a Festuca vaginata és a F. sulcata, mind a kett
a homokpuszta egyik uralkodó pázsitfüve, hibridizálódik-e ott

egymással. Több olyan példányt is gyjtött, amely ennek a

kombinációnak meglehetsen megfelelt. Az 1917. év tavaszán
pedig magam is megfigyeltem ott a két szülfajt és szintén talál-

tam kettejük között a homokpuszta fehértelepi szélén egy két-

ségtelenül hibridnek vehet tövet. Ezt a példányt egybevetve a
Degen Árpád herbáriumában lev, Wagner János által gyjtött
példányokkal, ezeket meglehetsen azonosoknak találtuk. Az
eddig még le nem írt F. sulcata X vaginata hibridnek publiká-

lását azonban, mely már a nyomdában volt, visszavontuk, mivel
idközben J. Vette r-tl a Verh. zool. bot. Gres. Wien LXVII.
(1917) évf. 172 —176. lapján napvilágot látott ennek a hibridnek
a tüzetes leírása. Festuca firma, diluta és interjecta V e 1 1 e r

néven. V e 1 1 e r ezt a hibridet a bécsi medencében, Alsó-Ausz-
triában találta Wolkersdorf mellett. A mi delibláti példányaink
leginkább a F. interjecta leírásának felelnek meg s a Festuca
vaginatá-tól 1—2 mm hosszú szálkával bíró tokiászukkal és

zöldebb leveleikben különböznek, a medd, innovációs hajtáso-

kon oly levelek is vannak, melyeken az epidermis alatti scle-

renchima réteg nem folytonos, hanem a F. sulcatához hasonlóan
5—7 kötegre különül szét. Bár a F. sulcata a delibláti homokon
mindenütt, a talált hibrid termhelyén is a F. Wagneri-xel
vegyest terem, a talált hibridtöveken semmi sem mutat arra.

hogy esetleg Wagneri X vaginatá-\nl lenne dolgunk.

40. A Quercus adriatica Simk.-t (in Magy. Bot. Lapok
[1909] p. 38) minden szemlél, aki nagyobb idevonatkozó her-

báriumi anyagot vizsgál át és azt a Simonkai eredeti példányai-

val összehasonlítja, kell hogy máskép fogja fel, mint ahogy azt

szerzje felfogta. Simonkai eredeti példánya, melyre az új

elnevezést elssorban alapítja, a fiumei Zakaljról való, ahol

azonban már régebben K a r k o v á n y Ákos is szedte. Simonkai
azonfelül a Magyar Xemzeti Múzeum herbáriumában lev. Sadler-

tl való fiumei példányra, azután Schottnak egy olaszországi

példányára hivatkozik, továbbá Ginzberger isztriai példá-
nyaira, ez utóbbiakat azonban nem láttam.

A Zakaljröl ered számos példány bizonyára egy vagy
kevés trl, amint Simonkai is megjegyzi, kisebb cserjérl
való és nem más, mint a rendkívül sokalakú Quercus ilex L.

c. glahrata G u s s. Syn. FI. Sic. II. 1843 p. 603 (= Qu. ilex
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|5. agrifolia De, non Qu. agrifolia Nees). Ez a glabrata = agrifolia-

alak pedig rendesen nem egyéb, mint a Qu. ilex-nek nagyobb,

szélesebb, alul is zöld, csak gyéren molyhosodó, részben öblösen

szálkásan fogas level, gyakran árnyékban fejd thajtása,

amint pl. Dalmáciában Arbe szigetén a Qu. ilex-íácskák alján

a tengerparton magam is szedtem. A zakalji példányokon nin-

csen termés, de anélkül is határozottan fel lehet ismerni rajtok

a Qu. ilex-hez való tartozást, aminek legjobb bizonyítéka, hogy

a hajtások csúcsán álló levelek már épszélüek, kisebbek és kes-

kenyebbek, fonákukon szürkén molyhosak, tehát Qu. ilex jelle-

gek, holott a többi itt számbajöhet faj levele mindig kanyar-

gósán szálkás-fogas. Ami a Simonkai által említett. Sadlertl

származó fiumei példányt illeti, melyet Simonkai eleinte Qu.

suber-nek határozott, ez a példány Qu. -pseudosuber Santi, ^

ahová Ascherson és Graebner Synopsisa is helyezi a Qu. adria

ticát egyszer synouymonnak, de Sadler példánya aligha Fiume
közvetlen környékérl, hanem vagy Isztriából, vagy valamelpk
quarnerói szigetrl való, mert a puszta „Fiume" termhely úgy
Sadler, mint Noé növényeinél igen gyakran a legtágabb érte-

lemben vett termhelyet jelenti. S i m o u k a i hivatkozása Kotschy

lielynélkül közölt olaszorszásci példányára szintén nem helyes,

mert Kotschy említett példánya részben tiszta Qu. ilex, részben,

úgy látszik, különböz helyekrl származó, részben a Qu. cocci-

/era-hoz tartozó medd leveles ágak.

Látnivaló tehát, hogy Simonkai Quercus adriatieája három
különböz, régóta ismert névvel bíró fajhoz tartozik s így egy-

szeren törlend a hazai flórából. Bár a Qu. 2)seudosuber Abbá-
zia mellett már megterem és bár Sadler példánya nem teszi

teljesen kizárttá annak magyar-horvát területen való elfordulá-

sát, mégsem hiszem, hogy a Quarnero északkeleti hvös zugá-

ban, ahol annyi mediterrán elem tnik el, ez a tölgyfaj meg-
teremne.

41. A Celtis aiistralis L.-t Ajtay Jen erdöfmérnök, aki

a delibláti kincstári homokpuszta minden zeg- zugát és összes

növényérdekességeit ismeri, az Erdészeti Lapok 1912. évfolya-

mának 38. lapján a delibláti homokpusztáról említi. Ugyanerrl
az elég öreg, egyetlen Celtis-fáról, mely a nemrég létesített

fels „természeti emlék" egyik homokbuckájának erds tetején

1 Borbás az Erd. Lapok (188G) 536. és (1887) 939. lapján azt az

isztriai és dalmát partvidéken term Quercust, melyet újabban általánosan

Qii. pseiidosuber-nek tartanak, Qii. senii^empervirens Borb.-nak nevezi
(Simonkai ezt a tölgymonograíiájában egészen hibásan a Qit. occidentalis

G a y-hoz vonja). Ez a Qu. scmisempervirens pedig azonos a Rouy: Flore
de Francé XII. (1910) 319. lapján leirt Qu. j^seudocerris Rouy (non
B i s s.) ^= cerris X ilex-el. Mivel Borbás a pseudosnber és a semisemper-
virens közti különbséget fleg a lombhullás idpontjára alapítja, idevonat-
kozó vizsgálatok hiányában nem tudom eldönten', hogy a semisempervirens
névnek mennyiben van jogosultsága.
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található, Tuzson János is értekezik a Bot. Közlemények (1912)
95— 6. lapján. Ez a fa azonban, amelyhez Ajtay Jen a múlt

év folyamán az közismert szívességével engem is elkalauzolt,

nem bizonyult Celtis australis nak, hanem az Észak-Amerikában
honos Celtis occidentalis L.-nek. Ez a fa itt tehát nyilvánvalóan

régi, talán még Bachofen idejébl származó kultúra, vagy vélet-

len magelszóródás maradványa. Wagner János Dunadombó
(Dubovac) mellett, a hnmokpuszta déli szélén is talált sok bokrot

belle. A Celtis australis-na.k egyedüli ismert vadon elfordulása

az országban ilyenformán, a tengermelléken kívül, az aldunai ver-
fényes cserjéserds Dunapart lejtje marad Báziástól a Kazán-
szorosig. A Bot. Közlemények föntidézett helyén közölt amaz
adatom, mintha a Celtis australist Herkulesfnrd környékén is

szedtem volna, tévesen került a jegyzkönyvbe.

42. A Minuarlia (Alsine) laricifolia (L.) Scliinz et Thell. t

Erdélybl Arenaria striata néxen csupán Baumgarten közli

egyes erdélyi havasokról, utána ott senki sem szedte s így
erdélyi elfordulása jóformán kétes maradt. Legújabban azonban

Gombocz Endre tanár a csíkmegyei Békás-szorosban újra meg-
találta s így elfordulása Erdélyre nézve is biztos megállapítást

nyert. Itt megemlíthetem, hogy Kitaibel herbáriumában a Baum-
gartentl származó növények közt megvan a Minuartia larici-

folia, bár termhelyi adat nélkül, de ez a példány is bizonyára

Erdélybl, a Baumgartentl idézett rodnai havasokról ered, amint

azt Simonkai is gyanítja az Erdély edényes flórájában.

43. A Braba Simonkaiana Jáv. in Bot. Közlem. IX.

(1910) p. 281, melyet eddig mint a hunyadmegyei Párehg-hava-

sok endemikus növényét ismertünk és simely fölfedezése óta

már a kolozsvári egyetemi növénykert alpinetumában is díszlik,

elkerült a Retyezát-havasokról is. Még 1880-ban, július 26-án

gyjtötte ott Lojka Hugó felejthetetlen lichenologusunk, gyjtött

példánya Draba carinthiaca néven Csató János herbáriuma révén a

M. Nemzeti Múzeum herbáriumába került. Vignettáján ez áll: In

fissurjs rupium umbrosarum vallis Kolcváriensis infra alpem

Retyezát com. Hunyad Transsylv. Lojka a növényét tehát vala-

hol a kolcvári (riusóri) völgy fels végén, a Retyezát kúpja alatt

szedhette, közel a Retvezát másik endemikus fajának, a D.
stylosa (G r i s e b.) = Dorneri H e u f f.-nek egyetlen termhelyé-

hez. A gyjtött példányok terméses állapotban vannak, itt-ott

egy-egy elszáradt szirom vagy porzó maradványával. A retyezáti

példányok azonban nem egyeznek meg teljesen a párengi

növénnyel. Levelein gyakran egy-egy levélfog is látható (a

párengi növényen csak épszél levelet láttam), a szár srbben
csillagszrös, a beckék nagyobb része keskeny, hosszúkás és

csak egyes beckék elliptikus hosszúkásak vagy elliptikusak, a

bibeszál pedig ép, míg a párengi növény bibeszála legtöbb eset-

ben mélyen karélyos. Eme többrendbeli sajátsága révén, mint

forma retyezátensis-t különböztetem meg a párengi növénytl.
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(Draba Sivwnkaiana J á v. f. ret.yezátensis Jáv. diííert a plánta

in loco classico nata foliis saepe unidentatis, scapo densius

stelluto-piloso, siliculis plerunique anguste oblongis, rarius tantiim

elliptico-oblongis vei ellipticis. stigmate plus miniis integro, nec

bilobo. Habitat in fissiiris riipiiim umbrosarum vallis Koicvárensis

infra alpem Retyezát in comit. Hunyad, légit die 26 Julii anni

1880 beatus H/Lojka.)
44. A Sediini asperifolium Borb. in Temes megye vege-

tációja (1884) p. 84, A magyar homokpuszták növényvilága p. 90,

nem más, mint a Sedum acre 3. villosum Wierzb. fin Flóra

[1842] I. p. 279- non Sedum villosum auct.) átkeresztelése,

anélkül, hogy Borbás Wierzbicki növényét látta, vagy maga
gyjtötte volna, ilyenformán természetesen Borbás herbáriumá-

ban is hiányzik. Ha Wierzbicki leírását (a S. acre-tl kisebb

termetével, szürlíe színével, kisebb és szrös leveleivel tér el)

egybevetjük azzal a körülménnyel, hogy a delibláti homokpuszta
gajtasoli szélén, ahol Wierzbicki növényét szedte, a Sedum acre-n

kí\ü\ még a Sedum Sartorianum Boiss. {= Hillebrandii Fenzl)

is terem, melyet Wierzbicki még nem ismert, közelfekvö lesz a

föltevés, hogy a Sedum asperifolium, Borb. nem más, mint

Sedum Sartorianum, amint azt Wagner János is gyanítja. Wierz-

bicki leírásából a szürke szín teljesen ráillik, illetleg útba is

igazít e tekintetben, mivel pedig a S. Sartorianum levelének

felszíne papillosus, hamvas szín, Wierzbicki könnyen finom

szrösségnek nézhette a levelek ezen sajátságát.

45. A Calaraintha exigua (Sibth. et Sin.) Hal. (= C cana
S t e V. = Thymus graveolens M. B.), melyet S i m o n k a i a Math.

Term. Közlemények XXIV. 10. (1891) 608—9. lapján, a „Növény-
földrajzi vonások hazánk flórájának jellemzéséhez" cím dolgo-

zatában az Aldunáról. a szinicei Trikule melll közöl, a herbá-

riumában lev eredeti példány szerint nem egyéb, mint az ö

Calamintha hungarica C. víllicardis S i m k.-ja (u. o. 612. lap).

S i m n k a i tehát, bár dolgozatában jól irja le a C. exiguá-t,

teljesen félreismerte és így a C. exigua hazai elfordulására
vonatkozó egyetlen adat is törlend.

46. A Verbascum Hínkei Friv.. melynek biztos term-
helyei Erdély nyugati széleire (a kolozsmegyei Csúcsától lefelé)

szorítkoznak, bár a borszéki Bükkhavasról (Walz) és Beszterce

melll (Herzog) is van adat, a szatmármegyei Nagybánya mögötti

alhavason, a Rozsályon is terem, ahol félig elvirítva erds helyen

1913 június 21-én gyjtöttem. A rozsályi példányon esetleg

V. nigrum némi hatása is mutatkozik, mivel alsó virágkocsánkái
nem kopaszak, hanem gyengén molyhosodók.

47. A Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch-et Simonkai
a Magy. Bot. Lap. III. (1904) 84. lapján egészen tévesen közli

Budapest környékérl. Simonkai herbáriumi vignettáin a

Kickxia commutata- 1 a K. lasiopoda Freyn és a. K. elatine

var. hanatica (Heuff.) régebbi nevéül állítja oda, azonban
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ebben siucs igaza. A A', rommutaia mediterrán növény, amely-

nek még a magyar tengermelléken való elfordulása is kétséges

és amely kicsiny, igen vastagfalú tokjáról könnyen felismerhet.

Az igazi K. lasiopoda = Sieberi (R c h h.) is csak a tengermel-

léken terem, míg az ország belsejében csak a K. elatíne és

ennek a lasiopoda felé közeled alakja, a banatica honos.

48. A Yeronica alpina var. Musalae Vel.-nek (in Suppl.

FI. Bulg. [1898] p. 215). melyet Pax a Jahrb. Schles. Ges.

1911/12. 26—27. lapján a fogarasi Negoj- havas Yurf Serbota-

csúcsáról közöl, régebbi neve a V. alpina h. serratifólia Roch.
in Pl. Banatus (1828) p. 59. tab. XXI. fig. 46. A Rochel-tl
citált Szarkó- havason kívül ez a növény megvan még a M. N.

Múzeum herbáriumában : az Árpás-havasról (Csató János gyj-
tése), a Páreng-havasokról (Barth), a Retyezát-havasok Zenoga-

csúcsáról (Hazslinszky) Ez az érdekes alak a nagyobb, hegyes

fürészesfogas levelével különbözik a Y. alpi}2á-töl, amellyel, úgy
látszik, vegyesen fordul el. Ez az alak is tehát újabb kapocs

a déli Kárpátok és a moesiai fióraterület között.

49. A Yeronica Dillenii Cr.-t eddig csupán Borbás (Term.

Füz. [1893] 51. old.) és BornmüUer közli a Mitteil. Thür.

Vérein (1913) 58. lapján az országból. Ez a faj azonban elég

gyakori az országban, de a T'. rerna L.-vel való hasonlósága

miatt kikerülte a botanikusok figyelmét. A M. N. Múzeum her-

báriumában például megvan a borsodi Bükk-hegységbl (Budai

József gyjtése), a beregmegyei Kapi melll (Hazslinszky), Kö-

vágószölls, Dézua. Déva. Versec, Szinice melll (Simonkai).

Hátszeg, Hosszuaszó (Barth), Rétyi nyir, Brassó (Moesz). Oláh-

Boros, fiocsárd (Csató) melll. A V. verná-tl könnyen meg-

különböztethet nagyobb (4—5 mm széles) pártájával és bibe-

szálával, amely jóval hosszabb a tok kicsípésénél, míg a Y. verna

bibeszála nem hosszabb vagy rövidebb a tok kicsípésénél. Külön-

ben a kett gyakran együtt n, anélkül hogy átmeneteket lehetne

találni köztük.

50. Botanizálás Stájerlak környékén. Akinek alkalma

nyílik megbámulni az Alduna pazar vegetációját, az eltt önkén-

telenül is felvetdik az a kérdés, hogy a Duna medrét, meg
környez dombjait és szikláit kísér növényzet, amely a Kelet-

Balkán jórészét felölel moesiai flórával oly szoros kapcsolatban

van, vájjon hol és mily mértékben tünedezik el nyugat és észak

felé. Tudjuk, hogy az Alduna flórájának számos eleme eljut a

Szerem ségbe, benépesíti Temes megyének délibb részét, külö-

nösen a delibláti homokpusztát. s amint Kitaibel, Wierzbicki.

Simonkai, legutóbb pedig Wildt nyomán tudjuk, jórészt feltalál-

ható a Krassó-Szörény megye nyugati felében, Krassova—Ora-

vica—Stájerlak— Szászbánya táján észak-délnek elhúzódó mészk-
vonulaton, valamint, bár kisebb mértékben, a Yersectl keletre

húzódó hegyekben is. Tovább keletre pedig a Cserna-folyómenti

pazar vegetáció, amelyet Herkulesfürd és Csernahévíz környé-
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kérl ismerünk, a cseriiamenti niészvoiiulatot messze észak felé

kíséri. A Plugova község határában elterül Arzsána alhavas

vegetációja (melyen a csupán innen ismeretes Minuartia hunqa-

rica és a nálunk még csak a Velebiten növ Scutellaria alpina

terem); még szintén szorosan kapcsolódik az Alduna vegetáció-

jához és igen érdekes volna tudni, hogy a Cserna két oldalán

húzódó, impozáns falként mered mészkvonulatot végigkiséri-e

a Herkulesfürdnél term jellemz vegetáció ? A Cserna mentén

a Jelenica maré nev alhavason túl, onnan kezdve, ahol az

eddigi magyar-román határ a Cserna-patak medrébe száll, észak

felé botanikus még nem igen járt, ennek a nehezen hozzáfér-

het területnek a felkutatása tehát hálás feladat lenne. Bizo-

nyára a Cserna medrét követve jutott el a Retyezát-havasok
mészkzónájába az a néhány aldunai növény, amely a Paltina,

íáztenuletye, Jorgován köve és a Plesia mészkcsúcsok havasi

vegetációjába elegyedik. A Liniim uninervé-nek itt term sötét-

sárga virágú, hegyesszirmú alakja, az Athamanta /tungarica, az

Erysimum comatum (melyet a Botanikai Közlemények [1911]

28. lapján tévesen E. silvestre néven közöltem), egy Diantlius,

mely a 'petraeus hoz legalább is igen közel áll. az Edrajantlius

Kitaibelii, Saxifraga Roclieltana (utóbbiak a Biharhegységben is

teremnek) bizonyára az említett utat követve jutottak el idáig.

A Petrozsény környékén a Syrhiga vulgaris-SRl és a Peltaria

alliacea-YSLl együtt term Lamium bithynicum, Satureja Pulegiwn
már bizonyára a Zsil-folyó mentén juthattak fel Románia felöl

Mivel még Déva környékéig is eljutott egy-két aldunai növény,

nyilvánvaló, hogy az aldunai flóra határvonalát észak felé meg-
vonni igen nehéz, mindenesetre a Dunától jóval északabbra kell

annak végigvonulnia.

Krassó-Szörény megyében íi Temes- és Cserna-folyók víz-

választóját képez hegyvonulattól északra, tehát Karánsebes,

Lúgos környékére c^^ak igen kevés aldunai növény jutott el.

Annál érdekesebb feladat, amint emiitettem, a Temes-, Karas - és

Néra-folyók forrásvidékét alkotó és a Dunáig nyúló, komplikált

geológiai felépítés hegyvidék flórájának tüzetes összeállítása,

helyesebben szólva, az aldunai flóraelemek eltünedezésének meg-
állapítása észak felé. Ennek a hegyvidéknek a közepén végig-

húzódó kristályos skzetnek, sokhelyütt alhavasi jelleg növény-
zete és a Néra-folyó medencéjének, az ú. n. Almásmeznek
növényzete a déli Kárpátok flórájával meglehetsen azonos. Az
aldunai flórát legjobban csak az e hegység nyugati szélét alkotó,

mí\r endített Krassova—Szászkabánya közti mészkvonulat növény-
zete képviseli. Alkalmat vettem magamnak ennek a mészkvonu-
latnak néhány pontját bejárni és jelen soraimnak célja a bejárt

pontok közül különösen a Stájerlak alatti Ménes-(Minis-)völgyrl
röviden megemlékezni.

Bevezetül megemlíthetem, hogy a Wierzbickitl gyakran
említett. Stájerlak és Oravicabánya— Csiklova közé es „Alté
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Roll"-hegynek sziklás nyugati lejtin, a Kalugyer kolostor felett

júniusban most is ott díszlik a sziklahasadékokban a Hieraciiim

Heuffelii Janka (=-^ H. Herculis B o r b.), a sziklafokokon pedig
a Thymus Jankae kúszik vastagra fásodott ágaival, mellette a

halvány rózsásszirmú Polygala comosa ssp. oxysepala Borb.
sr bokrai terpeszkednek. A pázsitfüvek között ott találjuk a

Herkulesfürd szikUirol ismert Festuca Panciciana Hack.-t.
Az Alduna sok jellemz növénye, min a Sesleria filifolia, Cepha-

laria levigata, Campanida divergens. Centaurea atropurpurea,

Dianthus banaticus. petraeus. Silene depauperata (Roch.), a

Seseli rigidum tlevelei, az Erysimum comatuni (pumilum
Wierzb., non auct.) itt mind gyakoriak ; a sziklák árnyékos
oldalában meghúzódó tiszafabokrok is igen gyakoriak. A hegy-

tet szélén az Aspertda taurina terem, míg mögötte a bükkös
erd alja teljesen zöld a rengeteg Allium ursinum-KA. A Csik-

lova község fels szélén lev kouglomerátos omladékon a Ruta
graveolens nagymennyiségben elvadulva terem. Az Alté Roll

oldalában. Marilla felé találjuk a Cerinthe alpina Kit.-t is. Az
Alduna vidékén ezt a ritka kárpáti növényt még nem találták.

Én a Herkulesfürd feletti Arzsána alhavas sziklás helyein is

szedtem. Legközelebbi ismert termhelye Schur szerint az

árpási havasok és a Királyk. Hogy a Cerinthe alpina valóban

azonos-e a Cerinthe glabra Mi TI. -el, azt nem tartom még telje-

sen eldöntöttnek.

Az Alté Roll és a fenyveserdbe elbujt Marillafürdtl

Stájerlak-Anináig húzódó, 800—900 m magas, dolinás erds
mészkplató jellegzetes dísze az itt nyáron bven term hatal-

mas Laserpitium archangelica Wulf., meg a Verbascum vernale

Wierzb. (^ abietinum Borb.) A réteken („Predetter Wiese"^

nyár végén term Gentiana carpatica Wettst. is figyelmet

érdemel szélesebb és lefutó él csészecimpái miait. Él állapot-

ban még nem volt alkalmam megfigyelni. A Stájerlak felé lejt

oldal erdejében, különösen a nyaralótelep felett igen gyakori a

Pulmonaria rubra. Feltn azonban, hogy itt mindig és kizáró-

lag fehér virágokkal jelentkezik, ahogyan már Wierzbicki is szedte.

Stájerlaktól kezdve egészen a Néra lapályon lev Bozovics

községig, délkeleti irányban húzódik végig a Ménes-(Minis-)völgy,

melyet természeti szépségei miatt az aldunai Kazán- szorosban

való tartózkodásom alatt mint „Kis Kazánt" ismételten figyel-

membe ajánlottak. Az 1916. év júniusában végre, sajnos, az

akkor már érezhet nehéz közlekedési viszonyok miatt csak

futólag kereshettem fel Stájerlak fell ezt a valóban gyönyör
völgyet, amelynek pompás országútjának dacára, csak azért nincs

meg távolabbi méltó híre, mert a vasúttól és forgalomtól távol-

esik. A völgynek fels szakaszán, mindjárt Stájerlak körül még
teljesen montán erdei flóra borítja az igen jókarban tartott,

jórészt luc- és jegenyefenyerdbl álló vidéket, melynek nyári

díszei itt is a Laserpitium archangelica és a Verbascum vernale.
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De már az els erdöri ház alatt, ott, ahol a stájerlaki országút

a Ménes-patükhoz ér, mintegy 480 m magasságtól lefelé, az út-

menti sziklákon diszleni kezd a Dianthus petraeus^ Campanula
divergens, Knautia drymeia, vegyesen a Lychnis coronariá-YStí,

az erdben a Lathyrus venetus, még lejjebb a Draha elongata

Hst., a Syringa vulgáris. Tovább lefelé, a patak balpartján

lev „Roter Felsen" alatt, közvetlen a víz felett a Pulmonaria
rubra csillogóször tlevelei társaságában terem az Arabis cdpina

ssp. erispata Stev., mintegy 450 m tengerszínfeletti magasság-

ban. Utóbbi növény itt igen elszigetelt elfordulást mutat. Az
erd szélén már jelentkezik a Cytisus Heuffelii Wierzb., majd
a Cytisus elongatus W. et K. is. Tovább lejebb szembetnik a

völgynek forgalmat adó dinamitgyár. Ezt mintegy kilométernyire

elhagyva következik a Ménes-völgy legszebb szakasza, a „Kis

Kazán"'. Mintegy két kilométeres hosszúságban igen szk és

mély medret vájt itt magának a szikla fenekén tovazúgó Ménes-
patak, annyira, hogy az országntat itt a mészsziklák oldalába,

helyenkint a dunai Kazán-szorjos Széchenyi-útjának mintájára

boltozatosán kellett vájni. Az árnyékos, nyirkos völgy északi

oldalát lOO—200 m relatív magasságban a kopár, ersen
lelegelt Zebel nev hegyhát alkotja, déli partja felett ellenben

srn erds plató emelkedik, melynek északi, a Ménes-patakba
lejt meredek hvös oldalán a lucfeny is srn jelentkezik,

egy helyen egészen a patak medréig is leszáll, mintegy 380 m
magasságban. Magának a vadregényes völgynek a flórája külön-

ben elég szegényes. Annál meglepbb ellentét mutatkozik e

tekintetben a völgy kiszélesedett részén túl tovább keletre újabb

egy kilométernyire, a Ponyászka-völgy betorkolása mögött kez-

dd rövid szakasznál, ahol a patak már nyíltabb, meredek
füves sziklás lejtj mészkkúpok közt tört magának utat s

ahol már a növényzet sokkal kedvezbb életfeltételek között

fejldhetik. Ezt a helyet egy, a Ménes-patak felett mintegy
20—30 méternyire a sziklából kibukkanó és a patakba vízesés-

sel beöml bviz forrásról Coronini-forrásnak nevezik. A sziklás

lejtk a patak mindkét partján, akár csak a Herkulesíürdö mel-

letti Proláz-liasadékban, tele vannak a Cerastium hanaticum
virágzáskor gyönyör fehér színben pompázó gyepjeivel. A DiaJi-

thus petraeus. Primula Columbiáé, ('alamintha hungarica. Achillea

eritJimifolia, árnyasabb helyeken a Senecio Fiissii közé a Coro-

nini-forrás kibukkanása felett a kgörgetegben a Silene depau-
perata, a Thalictrum aquilegifolium sötét lila szín bokrétái és a

Doronicum Columnae sárga fejecskéi elegyednek. A cserjék

közül kiemelhetem a pelyhes levélfonákú Cotinus coggygria var.

arenaria Wierzb.-t Ez az érdekes (talán sibb ?) alak eszerint

nemcsak a delibláti homok sajátja marad, hanem bizonyára az

Alduna más pontjain, verfényes oldalain is elfordul. Vele
együtt, szintén a forrás felett, terem a Spiraea oblorigifolia

W. et K. is. A Coronini-forrás barlangja feletti függélyes szikla-
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fal árnyas hajlásaiban, hasadékaiban pedig az Athamanta hun-
garica. a Scrophularia lasiocaulis, meg az Asplenium lepidum
díszlik.

Az itt felsorolt néhány növény, mint egy futólagos kirán-

dulás eredménye mutatja, hogy ennek a szép vidéknek tüzete-

sebb átkutatása még igen sok érdekes adattal egészítené ki az

Alduna flórájáról szóló eddigi ismereteinket.

(A növ. szakosztály 1918 május 8-án tartott ülésébl.)

M o e s 2 G. : Mykologíaí közlemények.

III. közleménJ^^

20. Neopeckia Coulteri (Peck) Sacc. a Magas-Tátrában.

.,Magasabb hegyvidékeken járva, elég gyakran kerül sze-

münk elé a Herpotrichia nigra. melynek fekete fonalakból álló

myceliuma a lucfeny, a törpe feny és a törpeboróka leveleit

olyan srn lepi el. hogy olykor ezek a fenyk fekete színben

mutatkoznak. A mycelium sr szövevénye a leveleket egymás-
hoz tapasztja." Ezzel a néhány sorral kezdtem meg 1913-ban
irt cikkemet a Bot. Közi. XII. köt. 233. oldalán, mely a Her-
potrichia mgrának és K a 1 c h b r e n n e r Ozonium pJícájá-nak

együvé való tartozásáról szól. Egyben felsoroltam a Magy. Nemz.
Múzeum gyjteményében lev példányok alapján a hazai el-
fordulásokat.

A múlt esztendben olyan meglep eredményre jutottam,

mely arra késztet, hogy fentemlített cikkem némely adatát

helyreigazítsam. Az újabb vizsgálatok megejtésére Báumler A.,

a kiváló pozsonyi mykologus egyik észlelése indított. Egyik hoz-

zám intézett levelében arról értesített, hogy a Magas-Tátrában,

a Csorba-tó feletti Mlinica-völgy törpefenyjén olyan gombát
talált, amely küls megjelenésében teljesen hasonlít a Herpo-

trichia nigrához. spórái azonban sötétbarnák és kétsejtek.

A küldött anyag megvizsgálása után arról gyzdtem meg, hogy
a mlinicavölgyi törpefenyn a Herpotrichia nigra külsejét pon-

tosan utánozva egy másik Pyrenomyceta él. amelyet Neopeckia

Coulteri (Peck) Sacc.-nak határoztam meg. Ez az eredmény
feltn, mert ezt a gombát eddig tudtommal csakis Eszakameri-

kában találták fenyfák levelén.

Miután a Herpotrichia nigra spórái kétsorosak, színtelenek,

négysejtek és inkább orsóalakúak, a Neopeckia Coulteri spórái

pedig egysorosak, sötétbarnák, kétsejtek és elliptikusak, azért

e két gomba közt olyan éles különbség van, mely lehetetlenné

1 I. közlemény a Bot. Közi. (1913) XII. 231., a II. közlemény u. ott

(1915) XIV. 145. oldalán.


