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A Pulsatilla piatensis var. Zichyi Schur új lelhelye

hazánkban.

Über einen neuen Standort dér Puls. prat. var. Zichyi Schur
in Ungarn. 1

)

Von -
\
^ ai'?*ttai inl al (Stubnyafürdö).

Hazánkban ennek a kökörcsinnek három helye biztos : Szny
(loc. eláss.), Debreczen (Nagyerd) és Nyíregyháza környéke. Isaszeg

és Hegyalja környékén gyjtött példányok Pulsatilla nigricans-ok-

nak bizonyultak (Papp Lénárd: A Pulsatilla pratensis v. Zichyi

ScHUR-ról, pag. 28). 1912-ben Zemplén megyében, Cséke község

közvetlen közelében, egy homokbuczkán gyjtöttem a P. Zichyi-t,

ahol augusztus hó elején, st a hónap végén is másodszori virág-

zásában szedtem. Perbenyik község határán már homokbuczkákkal
találkozunk; ezek elhúzódnak délre egészen a Tiszáig. A nép
szorgalmas keze úgyszólván teljesen mvelés alá vette a homokot
s ma már ritkaságszámba megy eg}T-egy érintetlenül hagyott

homokos terület s így e vidék régi szép homoki flórája úgyszól-

ván teljesen elpusztult. A homoki flóra helyén ma már szép akáczos
ligetek, szlk és búzát term földek vannak. Cséke és Laiza

községek között terül el Cséke község temetje egy homokbuczka
délnek néz oldalán. A kegyeletes nép minden halottja sirjára

egy-egy akáczfát ültet úgy, hogy a halottak egy sr akáczos liget

alatt aiusszák örök álmukat. A temet keleti oldalán van a kántor-

nak a rétje egynéhány négyzetöl területen. Ezt is csak azért

nem szántották fel, mert a dombnak ezen oldala igen meredek. A
temet akáczosa ezt a kis területet az ers nyugati szelektl meg-
óvta s így eme futóhomokon is gyönyör füves rét fejldhetett ki.

Ezen a kis réten terem a Pulsatilla Zichyi Schur és ugyancsak itt

húzódott meg a környék homoki flórája is. A P. Zichyi-n kívül

még a következ fajokat gyjtöttem : Andropogon Ischaemum L.,

Eragrostis minor Hst, Panicum oryzoides Hst, Agropyrum glaucum
(Hst), Aristolochia Clematitis L., Pumex Acetosella L. ssp. multifidus

(L.) De., Polygonum arenarium W. et K., Polycnemum Heuffelii

Láng (Cséke környékének egyik igen jellemz növénye s a vetések

közt igen tömegesen terem), Kochia arenaria (Roth), Salsola Káli L.,

S. Káli (3. tenuifolia Mocg., Portulaca oleracea L., Silene Otites L.

(3. wolgensis Otth., Gypsophila muralis L., G. paniculata L., Dianthus
Pontederae A. Kern., D. Armeria L., Nigella arvensis L., Erysi-

mum cheiranthoides L., Syrenia cana Pill. et Mitterp., Berteroa

incana (L.) De., Potentilla argentea L. (3. decumbens Jord., Aledi-

cago falcata L., Erodium cicutarium (L.) L’Hérit, Euphorbia platy-

*) Berichtet über die Entdeckung dieser Varietat auf Sandhügeln bei Cséke
im Komitat Zemplén ; bei dieser Gelegenheit werden einige interessantere, dort-

selbst beobachtete Pflanzen aufgezahlt.
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phylla L., Lavatera thuringiaca L., Epilobium adnatum Griseb,
Eryngium planum L., Falcaria Rivini Hst, Seseli annuum L..

Onosma arenarium \V. et K. pr. tuberculatum Kit., Thymus collinus

M. B.. Th. Marschállianus Willd., Satureja Acinos (L.) Scheele,
Yerbascum ])hlomoides L. ,3. australe Schrad., Asperula cynanchica
L. {3. tenella Heuff., Galium elatum Thuill., Achillea pannonica
Scheele, Artemisia vulgáris L., A. Absinthium L., A. campestris L.

fi.
lednicensis Roch., Gentaurea Scabiosa L., C. rhenana Bor.,

ChondriUa juncea L. és Hieracium umbeUatum L. f. angustifolium

N. P. A vidék környékén a homokbuczkák közt elterül mélyebb
helyeket mocsarak és állandó tavak fedik. Ezeknek flóráját pontosan
-nem bírtam átkutatni, mert ezek az ez évi országos eszések miatt

teljesen víz alatt álltak. E mocsarak és tavak flórájából egyelre
csak két, hazánkban ritkábban elforduló fajt sorolok fel, melyek a
Cskétl északnyugatra es tavaknak tagjai; ezek a Typha
Shuttleworthii Koch et Sonder és az Elatine Álsinastrum L.

Apró közlemények. — Kleine Mitteiluugen.
Hyoscyamus albus L. Magyarországon (in Ungarn).

Aradon 1 9 1 Cbben 3 új vas-

úid épült. Az Újaradra vezet
és gróf Károlyiról nevezett híd

elkészültével a hídftl az Alsó-

in arospartsor elejéig új töltést

emeltek. E töltésen 1910-ben,

de kiváltképpen 1911-ben te-

mérdek gaz bukkant fel. mety
között szálanként Hyoscyamus
albus L is akadt. Hogyan ke-

rült oda ez a déli növény, biz-

tosan meg nem állapítható

;

tény azonban, hogy hazánkban
eddig senki sem szedte és ha
azóta az aradi töltésrl el is

tnt volna, hazánkban való els
megjelenése mégis említésre

méltó.

Bei Arad wurden im Jahre

1910 3 eiserne Brücken iiber

den Marosfluss gebaut. Bei die-

sel* Gelegenheit musste von
dér Alsómarospartzeile bis zu

dér nach Neu-Arad führenden
Brücke ein neuer Damm an-

gelegt werden. Auf diesem er-

schienen schon im Spatherbste

1910, besonders aber i. J. 19 1 1 in

enormer Menge Unkrauter, un-

ter welchen sicli auch mehrere

Exemplare von Hyoscyamus al-

bus L. vorfanden. Auf welche
Weise diese siidliche Pflanze

hierher kam, wáre schwer fest-

zustellen, wahrscheinlich ist

es auch, dass sie vöm neuen
Maros - Damm seither ver-

schwunden ist; da sie aber in

Ungarn bisher noch nicht ge-

funden wurde, ist ihr erstes Auf-

treten bei Arad erwahnenswert.
J Wagner
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