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cser és kocsánytalan tölgy társaságában. [36''47' hossz (Ferro) —
48n4' földr. szélesség: t. f. m. = 380 m., exp. : DK.] ^

A magassági elterjedést tekintve a Magyar középhegt/ség-hen,

fleg a Bükk-hen, a börzsönyi- és jt)i7i.<fí-hegyekben észleltük legmaga-

sabb tenyészet! határait. így a Bükk-hen (alapközet mész) a ^Nagy-
bácsó" tetn 650 ra.-ig szórványosan fordul el, a „Bélk" sziklás"

talaján 700 m.-ig a Qu. sessiliflorá-val alkot rossz növekvésü állományt

s 784 m. magasságban van az utolsó eltörpült példány [38''4' hossz —
48''3' szélesség]. A börzsönyi hegi/ekben 638 ra.-ig hatol fel tenyé-

szete Vácz határában a „Naszály" -on [36°49' hossz — 47*'50'

széless.]. A pilisi hegyekben 756 m.-ig állományképzö. [Pilisszántó

határa „Pilishegy", (36"32' hossz. — 47*^41' szél.) mésztalaj, exp.

:

D.-Dny. DK.

A Mecsekben 573 m. a szórványos elöjöveteleknek átlagos

fels határa.

Nem lesz érdektelen, ha összehasonlítás végett ideiktatom még
a Horvát Alpokban végzett megfigyeléseink eredményeit is :

a) nagyobb mennyiségben :

felshatár: 676 m. (18 adat alapján); max.: 903 m.

b) szórványos elöjöcetel

:

faalakban
felshatár: 695 w. (40 adat alapján); max. : 1084 m.

c) cltörpülce

;

max. : 1 1 30 m.

(A szakosztálynak 1910 februárius 9-én tartott ülésébl.)

Kerékgyártó Árpád: Az Eranthís hyemalís Salísb,

a Jánoshegyen (Budapest).

Midn az Eranthis 1908 tavaszán a Hármaskúthegyen feltnt,

az Új Idk-ben Ly ka „Számadó juhász'" álnév alatt tárczát írt, mely-

ben felemlíti, hogy a Jánoshegy csúcsa alatt, közel a messzelátóhoz

virít a budai hegység ez új növénye. Lyka említette lelhelyet min-

denki egynek vette a hármaskúthegyivel, jóllehet annak helyrajza nem
tökéletesen vágott az utóbbi viszonyaival. Az idén, április 17-én növény-

gyjtés közben Madarász Ottó gimnáziumi tanuló találta a Jánoshegy

Budakeszire néz lejtjén. Véletlenül vettem észre a gyjteményébl
jelentéktelen voltok miatt kiselejtezett virágok között. A lelhelyre olyan

pontosan emlékezett, hogy a legközelebbi kirándulásom alkalmával

' A hazai földrajzi elterjedésre nézve 1. Simonkai L. Erd. Lapok,
1887 ; valamint Fekete L ésMágócsy-Dietz S. Erd. Növénytan
490. old., továbbá T u z s o n J. czikkét, Botanikai Közlemények, 1909, 262.

s old. ugyané Közlemények 1910. évi 1. füz. 65. old. lev jegyzökönyvet
és e czikkek idézeteit. {Szerk.)
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rövid keresés után reá akadtam. A jánoshegyi vendégltl a Szép

jubásznéhoz a Budakeszi felé es lejtön lekanyargó turistaút balolda-

lán virít 50— 60 példány az út és a batárárok között. Az egyes

példányok kicsinyek, alig néhány közöttük jelentékenyebb. Valószinü-

leg ez utóbbi lelhely lesz az, melyrl L y k a tárczájában meg-

emlékezett.

Az Eranthis 1908-ban felfedezett lelhelyén terjedést mutat.

1909-ben átterjedt a turistaút másik oldalán fekv határdombra, az idén

az Erzsébet-emlék felé növekedett területe. Példányai évrl-évre er-
teljesebbek. Feltn, hogy kevés példány virágzik. Magvát egyetlen

virág sem érlelheti meg, mert az útról feltn volta miatt még elbb
leszakitják. 1909-ben áprilisban virágzott, az idén február 27-én

nyitotta els virágját a korai langyos idjárás miatt.

Mindkét lelhelyén fák árnyékában, az elbbi a gerinczen, az

utóbbi a hegy északnyugati lejtjén ütött tanyát.

(A szakosztálynak 1910 április 13-án tartott ülésébl.)

SZEMÉLYI HÍREK.

(Rovatvezet : Szabó Zoltán.)

Belföld.

Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Thaisz Lajost,

a kassai vetmagvizsgáló állomás vezetjét, szolgálattételre a föld-

mivelésügyi minisztériumba rendelte be; dr. Sántha László egye-

temi gyakornok a budapesti szlészeti kísérleti állomáshoz gyakornokul

alkalmaztatott.

Meghalt. Fájdalommal értesülünk, hogy dr. PiUitz Ben,
Veszprém vármegye volt forvosa, f. évi május hó 31-én 85 éves korá-

ban elhunyt.

PiUitz Ben 1825 június hó 25-én született Veszprémben.

Eleintén a theológiai pályára készült, de magánszorgalomból letette a

gimnáziumi vizsgákat és 1847-ben Kecskeméten érettségit tett. Az

1849— 1856. években Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott és

orvostudor lett, önmaga keresményébl tartván fenn magát. Háromévi

bécsi kórházi másodorvosi mködés után 1859-ben Veszprémben tele-

pedett meg, hol 1 7 éven át volt kórházi, majd három czikluson keresztül

megyei tiszti forvos. Nagy tekintélyt és általános elismerést nyert

orvosi mködése által, a melyet botanikai szakavatott munkálkodása

csak fokozott.^

^ Az életrajzi adatokat részben Pillitz Ármin veszprémi jár. m.

kir. állatorvos, az elhunyt öcscse, részben Laczkó Dezs tanár úrtól

tudom.


