
84

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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