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tagú örvös volt, jobbra és balra fedés körülbelül egyenl mér-
tékben jelentkezett rajtuk. A ssárbahajtás csak az 1920. év-
ben következett be, amikor a csúcshajtások normális fejldé-
sek voltak és a rosularis hajtások is igen hatalmas, a csúcs-

hajtás magasságát megközelit mértékben fejldtek ki rajtuk.

E példányok a levélállások, elágazásmódok, apróbb rendelle-

nességek tanulmányozására igen gazdag anyagot szolgáltat-

tak, de a ftengely torsiója nem jelentkezett rajtok. Ugyan-
csak az 1920. évben a kert több helyén elszaporodó Dipsacés
silvestris példányok közül több hármas örv volt ós egyik
példány, amelynek eredetét nem ismerem, a melegágyak trá-
gyaszegélyén kelt ki, teljes egészében kényszer-tersiós lett.

A többi Dipsacaeae fajok közül az 1915. évben Mont-
pellierbl származó Cephalaria alpiiia termésbl keletkez
ötéves példány 1920. évi hajtásai felsbb részükön valameny-
nyien kényszer-torsiósak voltak.

Mindezek a körülmények arra mutatnak, hogy a kény-
szer-torsió hajlamosság a Dipsacaceákban általában megvan.
A De Vries által kitenyésztett Dipsacus silvestris torsus haj-

lamossága több normális generáción keresztül is megmarad.
E normális példányok terméseibl b tápláléknyújtással és

konyhakerti gondozással, mveléssel a torsiós példányok
nagy mennyiségben kitenyésztlietk.

Eszerint a Dipsacus silvestris torsus nem halt ki, bsé-
ges anyag szolgál még a további kisórleti-alaktani és örök-
léstani tanulmányokhoz, ezek terméseit a budapesti egyetemi
növénykert készséggel bocsátja az érdekld szakkertek ren-
delkezésére.

(A növénytani szakosztály 1921. június 11-én tartott ülésébl.)

Husz Béla: Adatok a Magas-Tátra és a Szepesség

mikroszkopikus gombaflórájának ismeretéhez*

A Magas-Tátrában, fleg a hegység alján, számos
mykologus járt. A helyszke miatt nem foglalkozhatom kuta-
tásaik történetével és eredményeivel. A Szepesség gomba-
flórájának felkutatása és ismertetése körül különösen K a 1 c h-

brenner, Hazslinszky, (xreschik V., Bresadola,
Krup a I., Raciborski M., Rouppert K. ós Hollós L.

fejtettek ki nagyobb tevékenységet. És bár a Szepesség
gombászati szempontból Magyarország ismertebb vidékei közé
tartozik, a magasabb régiók gombaflóráját még alig ismerjük.

A Szepességre és a Magas-Tátra déli oldalára vonatkozó
irodalom alapján a következkben állitottam össze az eddig
közölt mikroszkopikus gombafajok áttekintését, megjegyezvén,
hogy a Basidiomycetes közül csak az Uredineae és Ustila-
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gineae-re voltam tekintettel : Myxomycetes 53, Phycomycetes
19, Pyrenomycetes 327, Discomycetes 203, Ustilagineae 18,

Uredinineae 167, Fungi imperfecti 323, Mycelia sterilia 29;

vagyis összesen mintegy 1139 faj. Kétségtelen, hogy ezek a

számok kritikai revizió folytán meg fognak változni.

Dolgozatom fleg az 1917. és 1918. év nyarán tett

kirándulásaim anyagát öleli fel. Gyjtésem helyei : Poprád
város környéke, Virágvölgy ; Batizfalu vasúti állomás mellett

a Baba-hegycsoport ; a Magas-Tátra lábán a Walddorfer-Bach,
Rotbach és Alsótátrafüred ; a Tátrában : Kriván (Háromforrás,

Grrunik, Nizna, Koprova-völgy), Csorba vasúti állomástól a

Csorba- és Poprád-tóig vezet út ; Madárháza, a késmárki

Zöld-tó, Kopa-hegy, a Kistarpataki-völgy és az Öt-tó.

A legmagasabb pont, ahol gombát gyjtöttem, a tar-

pataki Öt-tó (2000 m. a t. f.), itt találtam a Puccinia arnicae

scorpioidis (DC.) Magnus teleutospórás alakját.

Az eddig meghatározott fajok száma 180. Ezek közül

80 sem a Magas-Tátrából, sem a Szepességbl eddig nem volt

ismeretes, ezek közül 36 fajt eddig hazánk területérl nem
közöltek.

A következkben helyszke miatt csupán az érdekesebb

fajokat sorolom fel. Azokat, melyek a Magas-Tátra vidékérl
eddig ismeretlenek voltak * jellel ; mig azokat, melyek egyúttal

Magyarországra nézve új fajok, f jellel jelöltem meg.

Phycomycetes.

* Peronospora linariae Fuck. Digitális ambigua él
levelén. Babahegy.

* Plasmopara nivea (Ung.) S c h r t e r Laserpitiiim

latifolium él levelén. Babahegy.

Ascomycetes.

Exoascineae.

Taphrina pr.uni Tul. Prunus spiíiosa termésén.

Virágvölgy.
Pyrenomycetes.

* Acrospermum cotnpressum Tode Urtica dioica elhalt

szárán. Kriván (Grunik dny. lejt).

Bertia moriformis (Tode) De N o t. földönfekv
Sorbus (?) ágon. Kriván (Grunik dny. lejt). Ascus

:

125—135X15—19 fi\ spóra 40—53><5—8 /x.

f Botriosphaeria abietina (Prill. et Delacr.) Mau-
b 1 a n c Abies álba tinek fels lapján. Virágvölgy. Eddig a

Vogézekbl Abies excelsa-ról volt ismeretes.

f Didymella subalpina R e h m. Poa nemoralis száraz

szárán. Virágvölgy.

Herpotrichia nigra Hart. Juniperus communis tin.

Menguszfalvi-völgy.

Botanikai Közlemények. 1— 6. füzet. '
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* Lasiobotrys loniccrae Kunze Lonicera xylosteum

él levelén. Babahegy.
Leptosphaeria acuta (M oug. e t N e s 1 1.) K a r s t.

Urtica áioica szárán. Kriván (Grunik dny. lejt).

Leptosphaeria Crepini ("Westd.) de Not. Lycopodium
annotinum száraz füzérpikkelyein. Kriván (Grunik dny. lejt).

* Leptosphaeria derasa (B erk. e t B r.) Auers w.

Doronicum austriacum száraz szárán. Kriván (Grunik

dny. lejt).

t Leptosphaeria menthae Faut. et La rab. Mentha
longifolia szárán. A Babahegy alatt.

f Leptosphaeria mirabilis Niessl. Seseli Beckii

Seefried száraz köróján. Virágvölgy. Leptosphaeria mo-
desta-val együtt lépett fel. A gazdanövény új.

Leptospliaeria modesta (De sin.) Auersw. a) Seseli

Beckii száraz kóróján. Virágvölgy, b) Bupleurum falcatum

kóróján. Babahegy.
* Leptospliaeria nardi (Fries) Ges. et de Not.

Nárdus stricta szárán. Ut a késmárki Zöld-tóhoz.

f Leptosphaeria Nitschkei Re hm. Adenostyles sp.

szárán. Kriván (Hármasforrás).
* Leptospliaeria silenes acaulis de Not. Kopahegy.

Silene acaulis száraz gyepem a hegységben közönséges.
* Lophiostoma crenaturn (Pers.) Fuck. földönfekvó

Sorbas (?) ágon. Kriván (Grunik dny. lejt).

* Lophiostoma se in ilibéram (D e s m.) C e s. et de Not.
Luzula spadicea szárán. Zöld-tó.

* Lophodermellina tumida (Fr.) v. H. Sorbus aucuparia

földönfekv levelein és levélnyelén. Kriván (Grunik dny. lejt).

Magyarországon Heufler gyjtötte az Arpási-völgyben.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) C h e v. Fes-

tvCta picta Kit. száraz levelén. Késmárki Zöld-tó.

Lophodermium pinastri (Schrad.) C h e v. Pinus
pumilio tin. Késmárki Zöld-tó.

f Metasphaeria affinis (Karst.) Sacc. Alectorolophus

(? alpinus) száraz kólóján. Kriván (Nizna t. f. m. 1700 ni.).

A gomba eddigi lelhelyei : Finnország, Ösel-sziget, Tirol.

A peritheciumok átmérje: 338—400^; asous: 84—88X12-5//;
spóra : 37—58X^—6 p.

Mycosphaerella brachythcca (C o o k e) Moesz in litt.

Vaccinium vitis idaea él levelén. Csorba-tó.

t Mycosphaerella gentianae (Niessl.) m i h i (==. Sphae-
rella gentianae Niessl.) Gentiana asclepiadea száraz kóró-

ján. Kriván.
Neopeckia Coidteri (Peck) Sacc. Pinus pumilio

levelein. Késmárki Zöld-tó.
* Pyrenophora brachyspora (Niessl.) Berl. Alsine

laricifolia száraz levelén. Babahegy.
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* Pyrenophora trichostonia Fuck. Luzula pilosa
elhalt levelén. Késmárki Zöld-tó.

Sphaerotheca niors uvae (Schwein.) Berk. et Curt.
Ribes grossularia bogyóin Babahegy.

Valsa sorbi (A 1 b. e t S c hw.) F r i e s. Sorbus aucupária
törzsén. Kriván (Grunik dny. lejt).

f Venturia atriseda (Fries) Ces. et de Not. Gen-
tiana punctata elhalt levelén. Késmárki Zöld-tó. A gomba
nem a száron, de a levélen lépett fel.

* Venturia clüorospora (C e s a t i) K a r s t. a) Salix
caprea száraz levelén. Kriván (Grunik dny. lejt), b) Salix
reticulata földönfekv levelén. Késmárki Zöld-tó.

f Venturia elegantula Re hm. Vaccinium myrtillus
korhadó levelein. Késmárki Zöld-tó.

Discomycetes.

f Apostemidium Guernisaci (Cr.) Boud. vizben hever
Alnus (?) ágacskán. Alsótátrafüred.

Dasyscypha calyciformis (Wild.) Rehm. Pinus
pumilio ágán. Késmárki Zöld -tó.

f Dasyscypha elegantula (K ars t.) R e h m Aconitum
najjellus korhadó szárán. Késmárki Zöld-tó.

Dasyscypha leucostoma Re hm a) Adenostyles korhadó
szárán. A Fehérviz mellett, b) Aconitum napellus szárán.

Kopahegy. c) Urtica dioica szárán. Kriván (dny. lejt).

f Ephelina rhinanthi (Phill.) Sacc. Alectorolophus
(alpinus ?) áttelelt kórójának tövén Phoma complanata (Tode)
Desm. és Metasphaeria affinis (Karst.) Sacc. társaságá-
ban Kriván (Nizna. 1700 m. t. f.) — Az apotheciumok a

szár alján fekete stromatikus kérgen srn állnak egymás
mellett, külsleg feketék, 470— 640 p átmérjek. Az ascusok
61—6-±X5'5— 6'5 p nagyok

; a spórák hosszúkásuk, alsó végü-
kön hegyesedek, egyenltlenül kétsejtek, 8—lO^X^'ö—3 p
nagyok. Jód a pórust kékre festi. A parafizisek fonalasak (1 p),
végükön kiszélesedk (4 p). Phillips szerint a spóraméret
ÍOX^ p ; ehhez képest a tátrai példány spórái keskenyebbek
kétsejtek, de minthogy ezeket a gombákat (Scleroderris)
kifejldve csak áttelelt gazdanövényen találhatni, legtöbbször
fóligérett állapotban kerülnek elénk. Talán nem tévedek, ha
azt vélem, hogy Phillips leirása nem teljesen érett példány
alapján készült — erre mutat a spóraméret hiányos volta

:

10X5 P — úgyhogy példányomat Ph i 1 1 i p s-óvel azonos-
nak tartom.

Ephelina rhinanthi (Phill.) Sacc. Euphrasia núnima
tavalyi kólóján Phoma complanata (Tode) Desm. társasá-

gában. Kriván (Nizna 1700 m. a t. f.), nem messze az
Alectorolophus -on talált példánytól. Ascus : 55—61X?—8 p;
spóra 10—13"5X3—3*5 p. A termréteg fels vége barnás.

7*



100 HÚSZ B.

* Heterosphaeria patella var. Lojkae Eehm. a) Chae-
ropliyllum cicutarium kóróján. Késmárki Zöld-tó völgye.

b) Adenostyles-en. Kriván (Háromforrás).
* Lachnea hirta (Schu m.) G i 1 1. földönfekv feny-

kóregcserepen. Alsótátrafüred.

Lachnea scutellata (L.) Grill. Sorbas aucuparia ágán,

nedves helyen. Kriván (Grunik dny. lejt).

f Lachnea stercorea (Pers.) G i 1 1. var. gemella Karst.
Kriván (Háromforrás). Ezt a csillagszrök által jellemzett

varietast eddig Magyarországról nem közölték.

Lachnum atropae (Pers.) Re hm. a) Adenosty les kor-

hadó szárán. Kistarpataki völgy, b) Urtica dioica korhadó
szárán. Kriván (Grunik dny. lejt).

* Lachnum, calycioides Re hm. Juncus trifidus száraz

szárán. Késmárki Zöld-tó. Ascus : 56—64X5—5*5 p; spóra:

10—13-5X2 fi nagy.

Lachnum clandestinum (Bull.) Karst. Rubus idaeus

száraz szárán. Virágvölgy.

Lachnum leucophaeum (P.) Karst. Ghaerophyllum
cicutarium kóróján. Ut a késmárki Zöld-tóhoz.

* Lachnum mollissimum (Lasch.) Karst. a) Actaea (?)

elhalt szárán. Babahegy. b) Chaerophyllum cicutarium elhalt

szárán. Kriván (Velká Pálenica).

Lachnum niveuni (Hedw. fii.) Karst. Rubus idaeus

szárán. Kriván (Grunik dny. lejt).

* Lachnum virgineum (Bátsch.) Karst. nedves fán.

Alsótátrafüred.

Lcbchnella barbata (Kunze) F r. Lonicera él ágán.

Koprovavölgy.
Lasiobolus equinus (Mull.) K a r s t. zergetrágyán.

Koprovavölgy.
Mollisia atrata (P e r s.) Karst. Doronicum austriacum

száraz kóróján. Kriván (Grunik).

Phialea cyathoidea (Bull.) G i 1 1. a) Adenostyles kor-

hadó szárán. Fehérviz. b) Aconituni napellus szárán. Kopahegy.
Phialea dolosella (Karst.) S a c c. Anemone álba szá-

rán. Késmárki Zöld-tó.
* Phialea ylanduliformis (R e h m.) S a c c. Bartschia

alpina száraz szárán. Késmárki Zöld-tó és Kistarpataki-völgy.

t Phragmonaevia glaciális R e h m. Juncus effusus

szárán. Az út mellett Csorba-állomás és a Csorba-tó közt

(1000 m.). Jód kékit és igy nem lehet Ph. emergens.

f Pirottaea veneta Sacc. e t S p e g. Adenostyles kor-

hadó szárán. Poprádi-tó (1530 m. a t. f.).

* Plicaria fimeti (Fuck.) Re hm. Kriván (Háromforrás).

Propolis faginea (Schrad.) Karst. Sorbus aucuparia
fáján. Koprovavölgy. A spórák nagyobbak a normálisnál

:

30—44X7— 10 /* nagyok.
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* Pseudopeziza trifolii (Bernli.) Fuck. Trifolium

pratense él levelén. Walddorfer Bach.

Pyrenopeziza rubi (Fries.) Re hm. Bubus idaeus

száraz szárán, a) Menguszfalvi-völgy, b) Kriván (Grunik).

f Stegia subvelata Re hm. Carex ati-ata száraz levelein.

Késmárki Zöld-tó.

Tapesia fusca (Pers.) Fuck. Sorbus aucuparia fáján.

Kriván (Grrunik dny. lejt).

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

f Urocystis sorosporioides Köm. Pulsatilla styriaca

(= P. slavica Reuss) levelein és levélnyelén. Babahegy. —
Morfológiailag példányom közelebb állna az U. carcinodes

(Berk. et-Curt.) Fischer v. Waldh. fajhoz, de kórdós,

hogy ez a faj, mely Actaea-íéléken él, inficiálná-e a Pulsatilla-

féleket. A gazdanövóny új.

Uredineae.

Coleosporium cacaliae Otth. Adenostyles alliariae él
levelén. Kistarpataki-völgy.

f Coleosporium doronici Namyslowski III. 1 Doro-

nicum austriacum levelén. Kistarpataki-völgy (1500 m. a t. f.).

Eddig csak a, Czernahoráról (Gralicia) ismeretes.

Coleosporium melampyri (R e b e n t.) K 1 e b. Melam-
pyrum silvaticum levelein. Csorba-tó.

Coleosporium senecionis (Pers.) Fr. a) Senecio sub-

alpinus levelén. Zerge- szálló (Nagytarpataki-völgy), b) S.

nemorensis. Poprádi-tó.

Coleosporium tussilaginis (P.) ;Kleb. Tussilago farfara

levelén. Virágvölgy.

Melampsora lini (E h r b g.) Ló v. II. Linum catharti-

cum-on. Batizfalva-állomás.

Puccinia aegopodii (Schum.) Martins III. Aegopo-

dium podagraria levelén. Babahegy.
Puccinia arenariae (Schum. Wint.) Stellaria nemorum

levelein és levélnyelén. Ut a Zöld-tóhoz.

f Puccinia arnicae scorpioidis (DC) Magnus ..III.

Aronicum Clusii levelein és levélnyelén. Kistarpataki Öt-tó

(2000 m. a t. f.). Havasi faj, mely az Alpokból és Pireneusok-

ból ismeretes.

Puccinia bistortae (Str.) T>p III. Polygonum viviparum

él levelén. Babahegy és Rotbach.
* Puccinia carduorum Jacky II. Carduus candicans

"W. et K. él levelén. Virágvölgy.

Puccinia clwndrillae Corda (Klebahn: Krypt. fl. Bdbg.

1 I. = aecidium, II. = uredo, III. = teleuto.
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Bd. V. a. pag. 391) II. ós III. Lactuca muralis levelén.

Babaliegy.
* Pucdnia chrysosplenii Grev. III. Chrysaspleniurrí

altemifolium él levelein a Zöld-tóhoz vezet úton.

Pucdnia conglomerata (Strauss) Kze. et Sch. III.

Homogyne alpina él l'-velén. Poprádi-tó.

Puccinid hieracii (S c h u m.) Mart. II. et III. Hiera-
cium silvaticum él levelén. Virágvölgy.

Puccinin hypochoeridis Oud. II. Hypochoeris uniflora
él levelén. Kistarpataki völgy.

f Puccinid niaior Dietel, I. Crepis grandiflora él
levelein. A Poprádi-tóhoz vezet úton.

f Puccinin mulgedii Sydow. I., II. és III. Muhjedium
alpinutn él levelén. Kistarpataki völgy.

Puccinid obionguta (L k.) AV i n t. II. Luzula j)ilosa

levelén. Virágvölgy.

Puccinin punctata Link. II. és III. Gulium SchuUesii
él levelén. Babaliegy.

* Puccinid soldanellae (DC) Fuckel L, II. és III.

Soldaneild levelén. Kriván, késmárki Zöld-tó. Nem ritka.

Puccinid válantiáe Peri, III. Gulium uerum él leve-

lén. Virágvölgy.

Pucciu iastrum pirolae (K a r s t.) S c h r o e t. Pirola

uniflora él levelén, d) Barlangliget, b) Késmárki Zöld -tó.

Thscopsora vacciniorum Karst, II. Vaccinium vitis

idueci él levelén. Menguszfalvi völgy.
* Uromycés minor Schroet. III. Trifolium nwntununi

él levelén. Alsóerdfalva (,,Sandiger AVeg").

Uromycés alchimillae (P.) Wint. Alchemilla vulgáris

levelén. Kopabegy, Poprádi-tó.

Uromycés anthyllidis (Grrev.) Sch rt. II. Anthyllis

vulnerdrici él levelén. Batizfalva.

Uromycés fcihcie (Pers.) De B y. Orobus vernus él
levelén. Virágvölgy.

Uromycés veratri (DC) Schroet. I. Adenostyles él
levelén. Kistarpataki-völgy.

Exobdsididcede.

Exobdsidium vaccinii Woron. Vaccinium vitis idcieci

levelein. Babahegy.

Fungi imperfecti.

Sph ueropsidecie.

f Hendersonid drundinis (Lib.) Sacc. 1 Poprád (teplici

rétek). Phragmites communis elhalt szárán. A példány nem

1 Lásd Fr. Bubák : Einige neue Pilze aus Russland. Hedwigia
LII. köt. 268. old.
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lehet H. vagináé (R h b.) Kalchbr. — a konidiumok ugyanis

hosszúkásak, két végükön tompa hegybe keskenyedek, olaj-

füst színek, végükön hyalinosak — de megfelel a H. arun-
dinis (Lib.) Sacc. Bubák-tói kibvített diagnózisnak.

f Myxofusicoccum aucupariae D i e d i c k e Sorbus
aucuparia thajtásain. Kriván (Három forrás).

Phoma complanata (Tode) Desm. a) Alectorolophus

(alpinus ?) szárán és terméstokjain, b) Euphrasia miniina
szárán. Kriván (Nizna).

f Phoma sceptri K a r s t. a) Pedicularis sceptrum Caro-

linum száraz kóróján. Alsóerdfalva (Rotbach). A gomba a

Lappföldrl volt ismeretes, b) Pedicularis uersicolor száraz

szárán és termésfalán a késmárki Zöld-tó völgye.

f Phyllosticta áegopodii fCurr.) Ali. Aegopodium po-

dagraria él levelein. Babahegy.

f Phyllosticta alismatis Sacc. et S p e g. Alisma plan-

tago levelén. Alsóerdfalva (Rotbach).

f Phyllosticta aronici Sacc. Fusicladium aronici tár-

saságában Aronicum Clusii él levelén. Kistarpataki-völgy.

A két gomba a gazdanövény levelein szürkésfekete foltokat

okoz. A szóbanforgó Phyllosticta piknidiumai srn állnak

egymás mellett, átlag 85 p átmérjek. A konidiumok
3 -5—5Xl A* nagyok. Saccardo Sylloge III. köt. 45 old. szerint

a konidiumok mérete 8X2 ^, mégis nem kétlem, hogy pél-

dányom fenti fajnak felel meg, amit már a Fusicladium-
mal való együttes elfordulás is támogat. A levélfoltok nagyok,

majd a levél szélét foglalják el hosszúkás alakban (olykor a

lemez felét), majd kerekdedek.
* Phyllosticta doronicigena Bubák Doronicum aus-

triacum levelén Fusicladium aronici társaságában. Kistarpa-

taki völgy. A gazdanövóny új. Ez a Phyllosticta faj is Fusi-
cladium-ixisi] együtt lépett fel. A Phyllosticta doronicigena

Bubák a Phyllosticta aronici S a c c.-tól csak a küls meg-
jelenésben mutat eltérést, mikroszkópi szerkezetük azonban
egyez.

* Rhabdospora coriacea Rub. Centaurea scabiosa

száraz levélnyelén. Babahegy.

t Rhabdospora pulsatillae S y d. Anemone álba száraz

szárán. Kriván (1600 m. a t. f.). Uj gazdanövény.

f Rhabdospora inaequalis Sacc. et Roum. Sorbus
aucuparia fhajtásain. Kriván (Háromforrás).

Rhizosphaera pini (Corel a) Maubl. Abies álba ti-

nek alsó lapján. Virágvölgy.

f Septoria chrysanthemi rotundifolii Namyslowski
Chrysanthemum rotundifolium legalsó levelein. A Kriván alatt.

f Septoria gladioli P a s s e r. Gladiolus imbricatus él
levelén. Közel Alsóerdfalvához. A piknidinmok barnán szegé-

lyezett sárga folton lépnek fel ; a konidiumok 24—50X2— 3 p.
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nagyok, egy-két-három válaszfallal, nem pedig „egysejtek",

mint Allescher in Rabhst. II. Bd. VI. Abt. 789 S. mondja.
* Septoria humuli Westend. Humulus lupulus él

levelén. Poprád (Filic mellett).

* Septoria senecionis Westend. Senecio nemorensis
él levelén. Alsótátrafüred.

f Septoria soldanellae S p e g. Soldanella sp. levelén.

Virágvölgy, Kriván. Nem ritka faj. Magyarországról tudtom-
mal nem közölték.

* Septoria virgaureae D e s m. Solidago virgaurea él
levelén. Babahegy.

f Sphaeronema veratrinum Sacc. Veratrum lobelianum
száraz szárán. Kistarpataki-völgy. Uj gazdanövény.

Excipulaceae.

* Dinem aspór iu ni graminum Lév. Juncus effusus

szárán. Madárháza.
* Dinemasporium graminum var. strigosulum Karst.

Luzula pilosa száraz levelén. Madárháza.

Melanconieae.

Cryptomela, Allescheri S c h n a b 1. Pitius pumilio száraz

tin. Koprovavölgy.
* Marssonia violae (P a s s.) Sacc. Viola biflora él

levelén. Madárháza és a Zöld-tó között.

f Bostrychonema alpesire Cesati Políjgonium vivipa-

rnni levelének fonákán apró fehér gyepecskéket alkot. Kés-

márki Zöld-tó, Kopahegy.
* Cercosporella. primuláé Allescher a) a Kriván alatt,

b) Alsóerdfalva. (Walddorfer-Bach) Primula elatior levelein.

* Epicoccum neglectum Desm. Luzula pilosa száraz

levelein. Madárháza.
* Fusicladium aronici (F u c k.) Sacc. a) Aronicum

Clusii él leveleinek fonákán. Kistarpataki-völgy. b) Doroni-
cuni austriacurn levélfonákán. Ugyanott.

* Fusoma veratri Allesch. Vératrum lobelianum él
levelén. Kistarpataki-völgy, Kriván (Grrunik dny. lejt).

* Grapliium pallescens (Fuck.) Magnus (syn. Ovu-
laria stellariae Rhb.) Stellaria nemorum levelén. Tátra-

lomnic ós a Zöld-tó között.

f Ovularia bistortae (Fuck.) Sacc. Polygonum bistorta

él levelén, a) Kistarpataki-völgy, b) Menguszfalvi-völgy.

Ovularia Schroeteri (Khn.) Sacc. Alchimilla vulgáris

él levelén. Poprádi-tó (1500 m. a t. f.).

f Ramularia archangelicae L i n d r o t h Angelica arch-

angelica él levelén. Késmárki Zöld-tó.
* Ramularia biflorae Magnus Viola biflora él leve-

lén. Madárháza és Zöld-tó között.
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* Ramularia liieracii (Báumler) Iaap. Hieracium
silvaticum él levelén. Kriván alatt.

Ramularia oreophila S a c c. Astrantia maior él leve-

lén. Babahegy.
* Ramularia macrospora Fres. Campanula trachelii

él levelén. Virágvölgy.
* Ramularia phytewmatis Sacc. et Wint. Phyteuma

spicatum él levelén. Kriván alatt.

f Ramularia rubicunda B r e s a d. Maianthemum bifo-

lium él levelén. Alsótátrafüred.
* Ramularia rumicis scutati A 1 1 e s c h. Rum.es scutatus

levelén. Koprovavölgy.
* Ramidaria urticae Cesati Urtica dioica él levelén.

Virágvölgy.

Dolgozatomat a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani
Osztályában készitettem. Hálás köszönetet mondok D r.

Filarszky Nándor osztályigazgató úrnak, valamint az

egész Növénytani Osztálynak, de különös hálával tartozom

Dr. Moesz G-usztáv igazgató úrnak sokoldalú útbaigazí-

tásaiért és támogatásáért.

(A Növénytani Szakosztály 1920. november 10-én tartott ülésébl.)

Degen Árpád: A Notholaena Marantae (L.) R. Br,

felfedezése a Balaton mellékén.

Egy nevezetes felfedezésrl kell beszámolnom, mely
meglepetésszerségót talán kissé elveszitette már azáltal, hogy
közel 20 óv eltt történvén, szóbeli közléseim útján botani-

kusainknak már tudomására jutott, úgyhogy többeknek volt

már alkalmuk is ezt a növényt újonan felfedezett term-
helyén látni.

Elérkezett azonban az ideje annak, hogy e leletet flóránk

leltárába beiktassuk s evvel az irodalomban is megörökítsük.
A felfedezés érdeme Baumgartner Gry u 1 a bécsi bry-

ologusé, aki 1901. március hó 24-én és 25-én járt a tapolcavidéki
bazaltkúpokon s a Szentgyörgy-hegyen mohokat gyjtvén,
akadt reá e délvidéki csinos harasztra a Szentgyörgy-kápolna
felett a hegy csúcsa felé húzódó sziklák repedéseiben és tör-

melékes helyein. Nem sok ügyet vetett e növényre, azt hívén,

hogy a magyar botanikusok bizonyára már ismerik innen s

így példányt sem hozott belle.
1912-ben azután egy közös kiránduláson kérdezte, vájjon

ismerjük-e a Notholaenát a Szentgyörgy-hegyrl ? így tere-

ldött azután figyelmünk ez új termhelyére, melyet még


