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Apró közlemények. — Kleine Mitteiluugen.

A Ruscus aculeatus L-rl (Ueber Ruscus aculeatus L.)

A vad puszpángot a szekszárdi hegyi erdkbl ismerem ugyan
gyermekkorom óta, de hogy azt rendszeresen szedik és Buda-
pestre szállítják, csak 1912-ben egy kirándulásom alkalmából a

helyszínén egy vadrtl hallottam. 0 azt mondta : a ruszkuszt

festéknek gyjtik.

Kiváncsi lettem és utána kérdezsködtem A közalapítványi

magyar királyi erdgondnokságnál Szekszárdon, Hofemann Sándor
kir. erdtanácsostól a következ adatokat tudtam meg : A Ruscus
aculeatus L-nek Szekszárd vidékén ismert nevei : ruszkusz, szú-

rós ruszkusz, vad puszpáng, Mausdorn, Weberzelle, Stechmirte.

Koszorúknak szedik és fleg Budapestre szállítják. Szedése mint-

egy nyolcz év óta van bérbeadva. Azeltt nem is gondoltak a

Ruscus gyjtésére, míg nem jelentkezett egy asszony, ki 50 koro-

nát ajánlott a szedés jogáért. A következ két évben 80 korona,

aztán 100 korona volt a haszonbér. Amíg 1910-ben 100 koronát,

addig 1911-ben 440 koronát fizettek a szedés jogáért.

A szekszárdi m. kir. közalapítványi uradalomhoz tartozó

szekszárdi, grábóczi és csényi hegyi erdkben az 1912-ik év
folyamán, december 31-ig terjed idben gyakorolható vad pusz-

páng, télizöld és borostyán szedetési jogát 250 korona bérösszeg-

ért a Montenuovo hercegi uradalom szálkai birtoka vette ki.

A hercegi uradalom a vadászati jogot is bérbe bírja és tisztán

csak az a körülmény indította arra, hogy a Ruscus szedetési

jogát is kivegye, nehogy az idegen szedk a vadat zavarják.

Hat éven keresztül, egészen 1912-ig Gyimothy Márton szek-

szárdi nyugalmazott rendrbiztos szedette és szállíttatta a Ruscus- 1.

Tle hallottam a következket : A vad puszpáng Tolna vármegyé-
ben még Lengyelen is elfordul, de kevés

;
Baranya vármegyében

Nagy-Hajmáson is terem, kisebb mennyiségben mint Szekszárd
vidékén. Kaposvár városi erdejében is n. Újvidékrl hajóval
sokat szállítanak Budapestre. Bven terem Görz vidékén. Onnan
küldték azeltt Budapestre.

Az csak mese, hogy a ruszkuszt festéknek használják.

Koszorút kötnek belle s ezért Mindszentek táján a legkereset-

tebb. A Ruscus nehezen n. Bogyót csak a harmadik évben hoz.

3— 4 év alatt lesz akkora, hogy koszorúnak lehet használni.

Ezért egy helyen csak egyszer szedhet három év alatt. Sarlóval

vágják és zsákokba rakva szállítják Budapestre. Szekszárd vidé-

kén évente 10— 12 métermázsát gyjtenek. Száraz esztendben
kevesebb terem. A szedk 10— 11 "fillér munkabért kapnak kilo-

grammonként, a bérl 48—58 koronáért adja el métermázsáját
Budapesten.

19*
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Verf. teilt mit, dass in dér Umgebung von Szekszárd sí it

8 Jahren die Zweige von Ruscus aculeatus von Jahr zu Jahr in

grösserer Menge gesammelt und nach Budapest gesendet werden,
wo sie zum Kránzebinden verwendet werden. Zugleich werden
mehrere Standorte dieser Pflanze bei Szekszárd, Lengyel (Kom.
Tolna), Nagy-Hajmás, (Kom. Baranya und Kaposvár) erwáhnt.

Deschampsia (Aira) média
(Gouan) R. S. Horvátország-
ban.

Ez a növény monarchiánk-
ból mostanáig csak Dalmáeziá-
ból (Petrovo-Poljérl Dernis

mellett, továbbá a Promina és

Svilaja alól: Vis. FI. Ualm.
I. 67.), valamint Boszniából és

Herczegovinából volt ismeretes.

Dr. Lengyel Géza és Smo-
quina Antal társaságában tett

velebiti excursióinkon egy al-

kalommal sikerült azonban meg-
találnunk Ostarije vidékén és

pedig az u. n. Ostarjsko-Poljén

a nevezett helytl északnjui-

gatra (Stupaine felé) egy kis

forrástól áztatott köves, agya-
gos helyen. Errl a helyrl ki

is adtuk a «Gramina Hunga-
rica» ez. exsiccata-vállalatunk

VII. kötetében (1911) a 308.

szám alatt.

A Deschampsia média új a

horvát Flórára, mert aScuLossER
és Vukotinovic Flóra croatiaca-

jában közölt termhelyek vala-

mennyien Dalmácziában fek-

szenek s egyszeren a Visiani

Flóra Dalmatica-jából vétet-

tek át.

Trisetum macrotrichum
Hackel a Csiki Havasokban.

Ezt a ritka ffajunkat mos-
tanáig csupán a Bihar-hegység-
bl s a Bárczasági Havasok
sziklahasadékaiból ismertük.

Újabban azonban úgy látszik,

hogy Bukovinában is megta-

Dr. Hollós László.

Deschampsia (Aira) média
(Gouan) R. S. in Kroatien.
Wir entdeckten dieses in

unserer Monarchie bisher nur
aus Dalmatien (Petrovo-Polje

bei Derni§ und am Fusse dér

Promina und Svilaja: Vis. FI.

Dalm. í. 67), Bosnien und dér

Herzegowina bekannte Gras
gelegentlich einer gemeinschaft-

lich mit Dr. G. Lengyel und
Antonio S.moquina in dér Ge-
gend von Ostarije am Velebit

gemachten Excursion und zwar
im Ostarjsko-Polje, etwas nord-

westlich vöm genannten Orte
(gégén Stupacine) an offenen,

steinigen, lehmigen. von einer

kleinen Quelle überrieselten

Stelle. Diese Pflanze wurde
dann in unserem Exsiccaten-

werk «Gramina Hungarica»
vol. VII 1911, sub Nr. 308
ausgegeben. Sie ist für die

kroatische Flóra neu ; denn die

von Schlosser und Vukotinovic

in ihrer Flóra croatica (1869

p. 1270) angegebenen Stand-

orte hegen in Dalmatien und
sind aus Visiani’s Flóra Dal-

matica abgesehrieben.

Degen.
Trisetum macrotrichum Ha-
ckel in den Csiker Karpathen.

Dieses seltene Gras wurde
bisher bekanntlich nur im Bihar-

Gebirge und in den Burzen-

lánder Karpathen, resp. ihren

Felsschluchten gefunden.Neuer-

dings scheint es auch für die
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lálták, mert nagyon valószín,

hogy a Zapalowicz (Consp. FI.

Galic. crit. I. 1906: 35. és III.

1911: 223—226.) által leírt I.

Tarnowshii ezzel a fajjal azo-

nos lesz, vagy legalább rend-

kívül közel áll hozzá. Ugyanis
állítólag csupán a hosszabb

ligulákban és a valamivel he-

gyesebb fels virágpelyvákban

különbözne a 7. macrotrichum-

tól, hogy azonban ezek a

bélyegek tényleg megállják-e

helyüket, azt csak az eredeti

példányok összehasonlításával

lehetne eldönteni
;

kúszó rhi-

zomája ugyanis mindakettö-

nek van. A T. Tarnowskii-X a

«Dadul» hegyen Kirlibaba mel-

lett (Herbich in Herb. Rehm.)

és a Petrile Domnei-n (Reh-

mann, mindkett teste Zapalo-

wicz) gyjtötték s valószínnek
látszott, hogy növényünk a bu-

kovinai s a messzefekv bár-

czasági termhelyek között al-

kalmas helyen másutt is el-
fordul.

Tényleg sikerült is a múlt
év julius havában Zsák Zoltán
szaktársammal a Csíki Hava-
sokra tett kirándulásomon a

Xagyhagymás nyugati oldalá-

nak sziklahasadékaiban Balán-
bánya felett megtalálnom kö-

rülbelül 1600 m. magasságban,
valamint ennél feljebb — Fes-

tuca x>seudolaxa Schur. társa-

ságában — szálanként törme-

lékmezkön is.

Bukowina nachgewiesen wor-
den zu sein

;
es ist namlich

sehr wahrscheinlich, dass das

von Zapalowicz (Consp. Flóráé

Galic. crit. I. 1906 : 35 und
III. 1911: 223— 226) aufge-

stellte 7. Tarnowskii mit diesel*

Art zusammenfállt, oder ihr

doch ausserordentlich nahe
steht. Es soll sicli namlich nur
durch lángere Blattháutchen

und etwas spitzigere obere

Hiillspelzen von T.macrotrichuw

unterscheiden
;
ob diese Merk-

male auch stichháltig sind,

könnte nur durch einen Ver-
gleich dér Exemplare festge-

stellt werden. Ivriechende Rhi-

zome habén sie namlich beide.

T. Tarnowskii wurde auf dem
Berg «Dadul» bei Kirlibaba

(Herbich in Herb. Rehm.) und
auf dér Petrile Domnei (Reh-

mann, beide teste Zapalowicz)

gesammelt; es erschien wahr-
scheinlich, dass diese Pfianze

auch an geeigneten Stellen,

welche zwischen diesen und
den ziemlich entfernten Bur-
zenláuder Standorten liegen,

vorkomme.
In dér Tat gelang es mir,

sie gelegentlich eines im Juli

v. J. mit Collégén Zoltán Zsák
in den Csiker Karpathen durch-
gefíihrten Ausfluges in den
Felsritzen am Westabhange
des Berges Nagyhagymás ober

Balánbánya in einer Höhe von
ca. 1600 M., weiter oben aber

einzeln auch auf Gerölliialden
- hier mit Festuca pseudolaxa

Schur. — aufzufinden.

Degen.
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Campanula macrostachya.*

W. K. ap. Willd. En. Bérl. I. 1809: 213. Syn. C. malti-

flora W. K. Pl. Rar. III. 1812. t. 263.

Évek óta készültem kirándulni Hontmegye Bát kisközségé-

nek határában az országúitól egy negyed órára fekv köves
harasztba, mely a «Feldzamke» nevezet szlkertek szomszéd-
ságában neveletlenül elterül. Reméltem ugyanis, hogy a meg
nem munkált helyeken valami ritkább növény található; számí-
tottam új rózsákra is és valóban a szlk alatti él kerítésekben

találtam gyönyör keveréket R. dumetorum Thuill. f. cbscura

Pug. X R gallica L.-bl, valamint R. coriifolia Fr. f. incana Kit.

X R- gallica L. szintén érdekes alakot. Legjobban azonban lekö-

tötte figyelmemet egy magas Campanula
,
amilyennel eddigi gyüj

téseimen még sehol sem találkoztam. Herbáriumom Campanula -

ival összehasonlítván, meggyzdtem arról, hogy a kérdéses nö-

vény nem egyéb, mint Camp. macrostachya W. K., mert a Prodán
Gy. által Ostoroson (Hevesmegye) g}mjtött példánnyal tökéletesen

megegyezik.
Xeilreich : Aufzahlung dér in Ungarn und Slavonien bis-

her beobachteten Gefasspflanzen etc. czím mvében, mely 1866.

évben lett nyomatva, C. multiflóra W. K.-t említi Szt. Endre,

Budapest melll (Sadl. 109), Bánátból, legbvebben Allionról

Ó-Orsova mellett (Heuff. 119); Krzisch szerint (1. Neilr. Nachtr.

45) a Zobor hegyen biztosan elfordul
;

itt már Uec.htritz

fedezte fel.

Hazánkból ismeretes még a következ helyekr l : Eszter-

gom, Szentgyörgymez, (Feicht.), Terentás (Simk.), Zimony (Pan<5).

Aradmegye : Paulis, Gyorok, Kovasincz, Világos, Mokra (Simk.),

Versecz (Simk.). Erdélyi elfordulása (Kolos, Boós, Virágosvölgy

:

Freyn és Vöröstorony: Schur) bizonytalan. Még nem közölt ada-

tok ezek : a Khegyen Pomáz mellett Pestmegyében (Degen)
;
a

Mala völgy bejáratánál Jeselnica falú mellett Krassó-Szörény
megyében (itt legelször Thaisz L., utóbb Degen dr. is találta).

Degen dr. úr állítása szerint C. macrostachya Kit. nem varietása

a C. cerricariának, hanem önálló keleti faj.

Kupcsok Samu.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.

Referate über ungar. botan. Arbeiten.

Dr. Bernátsky Jen : A magyar Alföld pusztai és erdei

növényzetérl. ( Ueber die Steppen- und Waldvegetation des ungar.

Tieflandes). Földr. Közi. XXXIX. 1911 (Heft) 6 füzet.

*) Verfasser berichtet tiber die Entdeckung dér Campanula macrostachya
W. K. bei dem Dorfe Bót im Komitate Hont.
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