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Az Allium strictum Schrad. hazánk flórájában.

Die Entdeckung dér Allium strictum Schrad. in Ungarn.

Von- (

Hyárády E. Gyula (Maros-Vásárhely).

Egygyei megszaporítom hazánk flórájában ismert növények faj-

számát, amikor jelentem, hogy ezt a szép hagymát felfedeztem

Szepes vármegyében. Ahol a Ganovszky-patak, valamint a kassa-

oderbergi vasút is átszelik a werfeni palából épült Schlösschen

hegyet, tehát a tulajdonképeni Schlösschen végével szemközt fekv
s a patak balján elterül Spanihaj nev (693 m. magas) hegy
sziklái rejtegetik maguk között a ritkaságot. A hegytett borító

füves gyepet kora tavasztól kopaszra legeltetik; ezt még évek
eltt látva, sohase tartottam érdemesnek az átkutatását.

A Carex hordeistichos itteni meglelése azonban felköltötte

érdekldésemet és a kopár, itt-ott kiálló meredek s vörösbarna
sziklafalakat átvizsgálván, nem várt érdekességek is okoztak
örömet. A sziklás lejtn közönséges a Sempervivum soboliferum

SiMs., Saxifraga Aizoon <Jacq., van itt Stachys recta L., valamint
Scleranthus perenni

s

L. Primócz község mellett azonban a Horka
község fell jöv patakocska felett, meredek sziklák között meg-
lep a tömérdek Poa seabra Kit. és ennek társaságában a szép
Allium strictum Schrad.

A Scleranthus és Poa tudtommal újdonságok Szepes vár-

megyére is, bár az elbbit Genersich említi (FI. Scep. Elench.

pag 31, Xr. 377), de azóta nem találták.

A. és G. Syn.-ban (III. pag. 117—118) az Allium strictum-

nak két alakját találjuk megkülönböztetve, ameh'ek közül a ma-
gyar növény a typusos alaknak felel meg. Fel kell még emlí-

tenem, hogy e hagymát 1911 junius 24-én találtam és épen ekkor
kezdtek virításhoz, miért is én csak néhányat gyüjthettem és

bimbóban több maradt még ott. Példányaimból mintaképen úgy
a Magy. Nemz. Mz. herbáriumának, mint Dn. Degen úr herbáriuma
számára is küldöttem.

Verf. berichtet über die Entdeckung des für Ungarn neuen
Allium strictum Schrad. auf dem Berg «Spanihaj» (693 M.) im
Comitate Szepes. In dér Nahe wachst aucli Carex hordeistichos

Vill. Poa seabra Kit. und Scleranthus perennis L., erstere für

das Comitat neu, letzterer seit Genersich’s Zeiten nicht gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Nyarady E.Gyula

Artikel/Article: Az Allium strictum Schrad. hazánk flórájában. Die
Entdeckung der Allium strictum Schrad. in Ungarn. 67

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20870
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=54233
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=358549



