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síttetvén, ezeknek eredje volna a „csavarvonal" mentében való

növésmód (Páter B.), azt Í2:y értelmezni nem tudnám ; mert

egy függleges és egy vízszintes irányban ható ernek az ere-

dje csak egyenes (ez esetben az elbbi kétféle irányhoz képest

ferde) vonal lehet.

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

Blattny Tibor: Adatok a molyhos-tölgy (Quercus

lanugínosa Lam,) elterjedéséhez.

A Quercus lanuginosa legészakabbra fekv termhelyeit Nyitra

vármegyében, a „Mala Magura" -nak Privigyétl északnyugatra elterül.

a Nyitra-folyó és a Bellanka-patak között lefutó déli és délnyugati

lejtin találtam meg 1 909-ben.

^

Bajmóczon, a fürd feletti domboldalakon, a „Nastrazi"-i Szent-

Vendel kápolnáig (504 m. -ó-) igen sok a molyhos-tölgy, többnyire

sarjak. A Bajmóczról Alsó- és Fdsö-Sutóczon át Nyitrarudnóra vezet

út felett több helyen elegyetlen állományt is képez, pl. Bajmócz és

Fels-Sutócz között az „Osicina Vrch" déldélnyugati oldalán. E term-
helyen az úttól fölfelé 580 m. t. f. magasságig uralkodó erdei faj,

felette gyertyános terül el ; — elvétve látható a gerincz 609 m. magas

pontjáig. [Földr. helyzet: 36n3'30" hossz Ferro szerint — 48047'30"

szélesség; községhatár: Bajmócz.]

36012' földr. hossz (Ferro) — 48H8'20" földr. szélesség alatt

az alsó-sutóczi ,,Zachrady Vrch" köves, meredek legeljén 515 m.-ig

néhány igen vén. vastagtörzsü, de tönkresilányitott, alacsony példányt

találtam. Ennél északabbra a molyhos tölgyet nem észleltem. Bejártam

Dubnicza, Poruba és Kanyánka községek határaiba es erdket, mind-

össze egy két éves csemetét találtam Dubniczán, de ez természetesen

tekintetbe nem jöhet. A Bellanka-patak jobbparti vízkörnyékén 36"7'

fr. hossz (Ferro) és a sutóczi adattal azono.s földi szélesség alatt

Nyitrarudnó határában is találtam egy példányt a ^Prosztredna" bük-

kösében [t. f. m. 491 m. exp. : Dny. 25".] (A Bellanka völgyön fölfelé

talán még lehetne molyhos-tölgyre akadni; nem volt alkalmam, hogy

ebben az irányban tovább kutassak. Felkértem erre a privigyei jár.

erdgondnokságot ; beküldött adata szerint, északabbra fekv területeken

a molyhos tölgy nem fordul el).

A ii< rizontális elterjedésre vonatkozólag, megemlítem még a

molyhos-tölgynek hontmegyei lelhelyét, mely talán még nem ismeretes

Coburg herczeg csábrági uradalmában [községhatár : Csábrágvarbók] a

„Kovacsoua" n. erdrész meszes trachittuffjaiu igen sokat találtam

' A helységek és dlök elnevezései : az l:75,000-es mérték katonai-

térkép után.
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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.)


