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III. közlemény.!

[Eredeti német szöveg a (39.) oldalon.]

1904-ben tettem meg harmadik mykológiai tanulmányutamat
Montenegróban. Jiílius végén indultam el Táborból és Bécsen,

Budapesten, Fiúmén és Cattarón át augusztus 3-án már Monte-

negróban, Njegusi-ban voltam.

Mivel az alantabb fekv helyeken a növényzet jobbára

már kiaszott, C e t i n j e, R i j e k a és P o d g o r i c á n át N i k-

áicbe siettem, melynek vidékén augusztus 7-én és 8-án, Sav-
niki tájékán pedig 9én és 10-én gyjtöttem. Majd Buko-
vicát érintve Zabljak-ra érkeztem, ahol elzetes megbeszélé-

sünk értelmében augusztus 13-án Rohlena J. botanikus lírral

találkoztam. Ezen a dél-északi irányban megtett gyors utamon
is állandóan gyjtöttem és több érdekes gombára akadtam.
Harmadik utamnak fcélja azonban a hatalmas Durmitor
hegység volt, valamint a nyugaton hozzácsatlakozó hegyhát a

P iva folyó felé.

Augusztus hó 13-án felkerestük a nagyon szép C r n o

J e z e r tavat és 14-én a Barno Jezero tavat. 15—17-én

emelkedtünk a Durmitor fgerincére, L o k v i c ere és a M e d-

j e d lábához. 18-án a Zabljaktól délnyugatra es Savin kuk
hegyet másztuk meg. 19-én újból az elbb említett két tónál

voltunk. 20-án északi irányban a Tara mentén a Mali Stu-
lac-ra, majd a Velki Stulac hegyre (2100 m) jutottunk fel.

Ezen utunkon a következ tavak mellett haladtunk el: Zmi-
jino Jezero, Skrcko Jezero, Srablje Jezero.

Augusztus 22—24-én bejártuk a Durmitor és a Piva folyó

közötti hegyhátakat és különösen a következ helyeket kutattuk

át: Dobri do (1650 m), Lo janik (kb. 1900 m), Studena,
Boban mellett (kb. 1700 m), Nikolin do (1500 m) és Bor-
kovici (1400 m), ahonnan a Piva folyóhoz (kb. 600 m.) eresz-

kedtünk le. Tanyánkat a Piva- klastromban ütöttük fel, melynek
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környékén azouban csak két napig- idzhettünk, mert ellátásunk

a kolostorban nagyon rossz és barátságtalan volt. 26-án Go-
ra n s k ó n át a hercegovinai Aftovacra és Gack o-ra jutot-

tunk. Innen Mosta r-ba mentünk, majd néhány nap múlva
Sarajevo, Budapest és Bécs érintésével otthonunkba
érkeztünk.

Utamon gazdag mykológiai anyagot gyjtöttem, úgy, hogy
sok fajt ki is adhattam különböz exsiccata vállalatban. Több
gombát Rohlena J. úr gyjtött számomra és néhány fajt

azokon az elhalt tölgyleveleken találtam, amelyeket Vlach L
montenegrói kir erdfelügyeltol kaptam Nevezett urak fogad-

ják ezért hálás köszönetemet I Dolgozatomba felvettem néhány
gombát Dalmáciából és Bosznia-Hercegovinából is.

Ezúttal 414 fajt sorolok fel, amelyek közül 270 fajt elbbi
két utamon nem gyjtöttem. Mind a három közleményem összesen

702 fajt tartalmaz. Tekintettel arra, hogy Montenegró erdben
és vízben szegény, ezt a számot meglehetsen nagynak kell

mondanunk. Különösen kevés a Hymenomycetes-gomba.
Ezen, harmadik közleményben van két új génusz (Dendro-

domiis és PJiaeomarssonia)^ 45 új faj, két új varietás. Hat fajt

más géuuszba kellett áttenni. Az új gazdanövények száma
igen nagy.

A *-gal jelzett gombák Montenegróra nézve újak.

Néhány Hymenomycetes meghatározását Bresadola apát

úr volt szíves elvállalni.

Mély köszönetemet fejezem ki Csehország tartoniánygylési

választmányának, amiért ezen utam költségeinek fedezéséhez

nagyobb összeggel hozzájárult.

Ugyancsak köszönet illeti a montenegrói kir. külügy-

minisztériumot, amely a legnagyobb készséggel nyilt ajánló írást

állított ki részemre.

Végül köszönetet mondok M o e s z G. dr. kollega úrnak,

amiért ezt a dolgozatomat felvette a „Botanikai Közlemények"-be.

(A növ. szakosztály 1915 május hó 12-én tartott ülésébl.)

Jávorka S. : Kisebb megjegyzések és újabb adatok*

III. közlemény.^

16. A Sorbus dacica Borb-ról, egyúttal néhány észre-

vétel a hazai Sorbus-okról. Midn Borbás a Sorbus dacicá-t

(Österr. Bot. Zeitschr. [1887] p. 404) elször S. semiinnnata

néven {S. semipinnata Borb. Math. Term. Értesít I. [1883]

p. 85, Fritsch, Österr. Bot. Zeitschr. [1899] p. 427, non Hedl.

1 Az els közleménvt 1. XIII. (1914) évf. 24. oldalán, a másodikat a

XIV. (1915) évf. 62. oldalán.


