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n. Boreális-mikrotlierm flórabirodalom. 3. Karszt flóra-

vidék. 4. Sdavon flóravidék. 5. Déldunai flóravidék. 6. Keletkárpáti

flóravidék. 7. Nagyalföldi fióravidrk. 8. Pannóniai flóravidék. 9. Nori

flóravidék. 10. Quád flóravidék. 11. Tátra-fátrai flóravidék.

E flóravidékek elhatárolásának részletesebb indokolását Simonkai
sehol sem foglalta egybe. Annak megvilágítására, hogy mily eszmék
vezérelték növényföldrajzi beosztásának raegállapitásában, említett két

dolgozatában felhozza ugyan részletesen néhány növényfaj alaksoro-

zatát {Thymus.^ Centaurea, Silene, Delphinium). azonban csak példa-

képen ; és nem annyira az egyes határvonalak concret megállapítása

s indokolása czéljából említi, mint inkább azért, hogy irányelveit

példájukon kifejthesse. Kétségtelennek vehetjük azonban azt, hogy a

térképen meghúzott növényföldrajzi határvonalakat kiterjedt megfigye

lései alapján, számos növényfaj elterjedésének figyelembevételével

állapította meg. Tuzson János.

(A szakosztálynak 1910 november 23-án tartott ülésébl.)

R ö m e r Gy. : A Primula farínosa elfordulása az

erdélyi fenföldön.

A míg a Primula longiflora "hazánk hegységeiben sehol

•sem száll 1000 m t. f. magasság alá, addig a Primula farinosa

termhelyei 1000 méteren alul vannak. A szuruli elfordulás

(2288 m, Fogaras vármegyében), melyet Baumgarten közöl,

bátran törölhet. A késbbi botanikusok e helyen nem találták,

még Fuss és Bartli som, pedig Fuss a Szurul-hegyen több-

ször is megfordult. A Primula farinosa a Bucsecsen sem j el,
bár Baumgarten herbáriumának egyik etiketté jén az olvas-

hatatlanul írt termhely, a mint azt dr. M o e s z G. jól sejti,

csakis a „Butschetsch''-et jelentheti. Mivel úgy a Szurulon, mint
a Bucsecsen is a Pr. longiflora megvan, nyilván vele cserélték

össze a Pr. farinosát. Hasonló tévedés volt, mikor a Daphne
Blagayana Frey-t Daphne alpina L-nek tartották.

A Pr. farinosa Magyarország északi és nyugoti részeinek

nedves, tzeges rétjein és fellápjain nem ritka. Legjelentéke-
nyebb termhelye az árvavármegyei Bory- mocsár. A M. N. Múzeum
herbáriumában a Pr. farinosa hazánk északi részébl, 17 term-
helyrl és nyugati részébl 4 helyrl van meg. (Ezek felsorolása

a német szöveg (63.) oldalán.) Az északi és a nyugati elfordu-
lások három csoportba oszthatók. Az egyik csoportba tartoznak

a Magas-Tátra környékén lev termhelyek. Itt a Pr. farinosa.,

különösen a Vág völgyében nagyon elterjedt, úgy hogy Pax
a lápok legjellemzbb növényének tekinti.

A második csoportba tartoznak a Sopron, Vas és Zala
vármegyékben lev termhelyek, melyek bizonyára a stájeri el-
fordulásokkal állanak összefüggésben. Elszigetelt csoportot alkot
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a harmadik, mely a máramarosvármegyei Pietrosz alján lev
termhelyeket foglalja magában. Ezek, úgy látszik, nincsenek

összeköttetésben a keleti termhelyekkel.

A Pr. farinosa erdélyi elfordulásáról Baumgarten
emlékezik meg legelször. Szerinte megvan Resinárnál (Nagy-

szeben mellett) és a Szurul-hegységben. Fuss, a ki Resinár

vidékét jól ismerte és tudta, hogy itt a Pr. farinosa nem fordul

el, , Flóra excursoria" ez. müvében csak a Szurul-hegységet

említi, de hozzáteszi: „e patria non vidi". Schur ellenben, aki
a fogarasi hegységben sohasem akadt reá a Pr. farinosára, az

„Enumeratio"-jában mint egyedüli elfordulást, a resinári

tzeges réteket említi. Simonkai „Erdély edényes flórája" ez.

munkájában e két kétes elforduláson kívül még a szászhermányi

lápot is felsorolja ama példányok alapján, melyeket neki meg-
küldöttem. Fuss úgy vélekedett, liogy a Pr. /armosa az erdélyi

fenföldön sehol sem terem. Mikor megírtam neki, hogy a szász-

hermányi lápon is él e növény, csak akkor hitte el, a mikor

szárított példányt küldtem neki belle. Megtaláltam e növényt a

múlt század 70-es éveinek közepe táján. S a felfedezést úgy
Fuss, mint Simonkai is nagy örömmel fogadták.

A Pr. farinosa Szászhermány mellett két szomszédos terü-

leten j el, mintegy 500 m abszolút magasságban.

Az egyik terület a községtl délnyugatra, a szentpéteri

hegy és a Botfalura vezet út között fekszik. Terjedelmes tze-
ges rét ez, melyet „Aue"-nek neveznek. Itt igen nagy mennyi-

ségben terem. A másik terület a községtl északra van. A tze-

ges rétnek ezt a részét „MühlbachwinkeP-nek nevezik. Majd
ráakadtam a „Kai te Brunnen'' mellett is, mocsaras réten Ligu-

laria sibirica Cass. és az erdélyi megyékben ritkaságszámba

men Swertia perennis L. társaságában.

Késbb megtaláltam közelebb Brassóhoz is, még pedig a

Vidombák községtl északra es „méhes kertek" mellett kanyargó

„Lauterbach" patakocska mentén két helyen, úgymint Lassel
méhes kertjének egy mélyedésében és a Rogoase tzeges legel-

jén. A talaj mindkét helyen fekete, tzeges, televényes.

A Pr. farinosának hatodik termhelye a Barczaságon Prázs-

már mellett van, a melynek mocsaras rétjén egy kultúrmérnök

találta és több példányát M o e s z G.-nak adta.

Mivel a resinári és a szuruli elfordulások törlendk, jelen-

leg a Primula farinosát az erdélyi fenföldrl csakis Brassó

megyébl ismerjük. A Pr. fariiiosa-nak a Barczaságon való elszige-

telt elfordulásának növénygeografiai jelentsége van, melyet még
az a körülmény is emel, hogy Grecesku („Conspectul florei

romaniei" 1898) szerint e növény a szomszéd államban hiányzik.

Hiányzik a Romániával határos orosz területen : Bessarábiában

is, továbbá Podoliában és Ukrainában. (Ledebour: Fiora rossica

III. 13.) Csak a Kaukázusban és Asztrachan mellett jelenik

meg ismét.
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A barczasánji lápokon term Pr. farinosa erteljesen n.
Tkocsánya gyakran eléri a 32 cm-t is. 5 cm magas törpe

példányokat, mint a milyeneket Willkomm említ, soha sem
láttam. Ez erteljesebb növekedést kétségtelenül az alacsonyabb

síkvidéki elfordulással magyarázhatjuk.

A denudata Koch varietást mindezideig nem találtam.

Fehérvirágú Pr. farinosát azonban igen. Megfigyeltem a phyllo-

dia azt az esetét is, melyrl S c h i 1 b e r s z k y K. szól (Term. Közi.

Pótfüzetben 1908. p. 9.), valamint elég gyakran prolificatiót is.

A barczasági Pr. farinosa erteljes növekedését bizonyítja

az is, hogy ugyanazon egyénnek sokszor egynél több tkocsánya
is van. Az egyik példánynak 5 tkocsánya volt és ernyjében
25 virágot viselt.

Sajnos, tartanunk kell attól, hogy e szép Primula jövje
veszélyben forog. Brassó vármegye ersen kifejldött mezgazda-
sága a botanikus kedvéért nem fog megkegyelmezni a lápok

növényzetének. A rigolozás és a csatornázás következtében a

Pr. farinosa szászhermányi termhelye is szárazabb lett. Be fog

teljesedni Warming jóslata, melyet a Pr. farinosa jövjérl
mondott : „mindig ritkább és ritkább lesz, vagy egészen el is

tnik a flórábór.

Végül megersíthetem Boltfi D. megfigyelését, melyet a

Pr. farinosa gyökerének szagára vonatkozólag tett. A júniusban

frissen gyjtött és a rátapadó földtl megmosott gyökérnek fszer-

illata van, mely még leginkább az ánis szagára emlékeztet.

(A növénytani szakosztálynak 1910 október 12-ón tartott ülésébl.)

(Moesz.)

IRODALMI ISMERTET.
Zahn, Kari Hermann: Die ungarischen Hieracien des

Ungarischen National-Museunis zu Budapest, zugleich V. Beitrag zur

Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkaniander. Annales Musei

Nationalis Hungarici. VIII. 1910, p. 34— 106.) [A budapesti Magyar

Nemzeti Múzeum magyar Hieraciumai, egyúttal V-ik közlemény Magyar-

ország és a Balkánállamok Hieraciumainak ismeretéhez (A Magyar

Nemzeti Múzeum VIII. évkönyve 1910, 34— 106. oldal)].

Szerz a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályáuak magyar-

országi Hieraciumait s fiiggelékképeu a múzeum herbáriumának néhány,

fkép Frivaldszky Imre és Janka Viktor gyjtésébl ered
haÁkáni Hieraciumát tárgyalja és sorolja el összes lelhelyeikkel együtt;

czikke egyúttal a Magyar Botanikai Lapok több évfolyamában közölt

s a Dr. D e g e n Á. herbáriumának magyarországi és balkáni Hiera-

ciumait tárgyaló czikkeinek folytatását is képezi.

Bizonyára örömmel kell üdvözölnünk a magyar flóra Hieraciumai-

nak revízióját egy oly — e téren most már talán egyedül álló —

-


