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pedig kisebb röghantokon, melyeket mohák vontak be. Mindig
együtt láttam a Sayina procumbes-szel. 1

*

Centunculus minimus L. wurde von mir Ende September
1916 in dér Xáhe von Debrecen in einigen Dünentálern dér hiesi-

gen Sandgegend aufgefunden. Xeu für das Grosse-Ungarische-
Tiefland

;
in dér Kleinen-Ungarischen-Tiefebene seit lánger bekannt,

auch im Bereiche des die Tiefebene umsáumenden Berglandes.

Néhány adat a hazai flórához.

Einige Angaben zr Flóra von Ungarn.

Von -
(

BHdai ddzse ^ (Miskolcz).

Azzal kezdem ennek a rövidke czikknek közzétételét, hogy
mint afféle borsodi tormába esett féreg, e megye keretén túl-

terjed flórával ez ideig nem szívesen foglalkoztam. Mert: ars

longa, vita brevis est, éppen elég dolgot adott nekem ennek a

megyének a területe. Régebben megtettem azt, hogy a Magas-
Tátrán (két ízben) napokig végigsétáltam, gyönyörködve a havas

páratlan pompás virágsznyegében, anélkül, hogy egyetlen növénytl
a sznyeget megraboltam volna.

Azóta változott a felfogásom, s megváltozott nézetemnek íme

azzal adok kifejezést, hogy közzéteszek néhány a honi flórára vonat-

kozó adatot. Ezek az adatok részben az Alföldre : Mezó-Tur és

Orosháza vidékére, részben Erdélyre vonatkoznak. Az erdélyi flóra

adatai nagyrészt arra a szk határra szorítkoznak, mely Csik-,

Háromszék- és Udvarhely megyék összeszögellésénél, a Hargita,

Tekse és Persány hegységek közt fekszik, s melynek neve: Erd-
vidék. A felsorolt községek közül Bibarczfalva és Kis-Baczon Udvar-

hely megyében; Bodos, Xagv-Baczon, Baróth, Száraz-Ajta. Köpecz,

Közép-Ajta és Nagy-Ajta községek Háromszék megyében fek-

szenek.

1 Cikkemben felsorolt növények köztil Debrecen flórájára (1. Erdészeti

Kísérletek 1916. évf., 28—80. és 163—165. old.) nézve a Centuncnlus-on kívül

még újak

:

Chenopodium rubrurn L., fenékben Pallagon

;

Juncus effusus L. és f. compactus Lej. et Court., u. o..

Pycreus flavescens (L.), u. o.

Új adat továbbá :

TJlmus scabra Mill., a homokterület erdeiben, így például a Nagyerdben
;

Ajaga chamaepitys i.L.), tarlóban Pallagon.
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1. M ez-Tur—orosh ázi adatok.

Beckmannia erucaeformis (L.) Hst. Mez-Tur. Bségesen mindenfelé

a sekélyviz szikes mocsarakban.
Potamogeton pectinatus L. Orosháza. A város között fekv egyik

tóban tömegesen.
Agropyron criatatum (L.) R. et Sch. Mez-Tur. A régi temetben

és a város körül. Egerben is láttam a várfal mellett.

Oagea pussilla (Schm.) R. et Sch. Mez-Tur, legelkön, szántókon

s szlkben közönséges.

Allium atropurpureum W. et K. Mez-Tur, a régi temetben és

a Körös felé es búzaföldeken. Utóbbi helyeken ökölnagy-

ságú virágzataitól helyenkint piroslik a búzavetés és tömeges
fellépésével nehéz dudva számba megy.

Kochia prostrata (L.) Schrad. Mez-Tur. A Berettyó gátján.

Ceratophyllum submersum L. Orosháza, a Gyopáros-fürd tavaiban

tömegesen.
Ceratocephalus orthoceras DC. Mez-Tur. A Berettyó gátján és laza

homokos talajon kora tavasszal mindenfelé közönséges.
Myosurus minimus L. Mez-Tur. Kiszáradt tócsák fenekén szikes

helyeken.

Delphinium orientale Gay. Mez-Tur. Az szi vetésekben tömeges
megjelenés nehéz dudva.

Ranunculus pedatus W. K. Mez-Tur. Száraz legelkön s kaszáló-

kon közönséges.
Glaucium corniculatum (L.) Curt. Mez-Tur. A város körül é3

szántók mesgyéjén, néhol tömegesen.
Thlaspi perfoliatum L. Mez-Tur. Szikes helyeken.
Rapistrum perenne (L.) Bergeret. Orosháza, Mez-Tur; utak

mellett.

Euclidium syriacum (L.) R. Br. Mez-Tur, dülöutak mellett.

Sedum maximum (L.) Hoffm. Mez-Tur. Utak szélén, akáczosokban.
Lathyrus Nissolia L. Mez-Tur. Szántók mesgyéjén. kaszálókon.
Agrimonia Eupatoria L. Mez-Tur. A régi temetben. Mez-Túron

ritkaság.

Astragalus contortuplicatus L. Mez-Tur. A Berettyó töltés mo-
csaras partjain bven.

Abutilon Avicennae Adans. Mez-Tur. a város körül és a Berettyó
töltésén mint ruderális növény.

Bupleurum rotundifolium L. Mez-Tur. a kunhalmokon
;

ritka.

Bupleurum affine Sadl. Mez-Tur, Legelkön s kaszálókon.
Peucedanum alsaticum L. Mez-Tur. A város körül, utak mellett.

Caucalis latifolia L. A Caucalis daucoides - szel és a Lepidium
Drabá-\&\ a legnehezebb dudváját képezi a meztúri szi
vetéseknek.

Androsace elongata L. A meztúri régi temetben és akáczsorok-

ban. Ritka.
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Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. Mez-Tur, régi folyómedrek
állandó nedves helyein.

Heliotropium europaeum L. Mez-Tur, búzatarlókban bven.
Xonnea pidla <L.) DC. Mez-Tur, szántókon s kaszálókon közönséges.

Pulmonaria mollissima Kern. Mez-Tur. Egyetlen fehérvirágú

példányt láttam belle egy kaszálón.

Ajuga Chamaepityj (L.| Schreb. Mez-Tur, tarlókban közönséges.

Marrubium peregrinum L. Mez-Tur, a város körül, belyenkint

tömegesen.
Yeronica triphylla L. Mez-Tur, szántókon, felhagyott kapált föl-

deken s szlkben.
Teucrium Scordium L. Mez-Tur, régi folyómedrekben, melyek a

vizt megváltozása folytán kiszáradtak és elmocsarasodtak,

belyenkint tömegesen.

Sideritis montana L. Mint tarlónövény Mez-Túron és Orosházán
mindenfelé közönséges.

Linaria italica Trev. Orosháza, szántókon s vasúti töltéseken.

Aster pannonicus Jacq. Orosháza, Gyopáros nev fürd körül, a

nádasok szélén, tömegesen.

Centaurea solstitialis L. Orosháza, Mez-Tur, utak mellett, vasúti

töltéseken tömegesen.

Carthamus lanatus L. Mez-Tur, mezei utak mellett.

2. Erdélyi adatok.

Trigtochin maritimum L. Bibarczfalva. savanyú vizekkel átitatott

réteken, a falu körül.

Xardus stricta L. Bodos, Bérczoldal és Sárospatak nev legelkön.

Xagy-Baczon, erdei kaszálókon, belyenkint hatalmas zárt

formáczióban
;
Kis-Baczon hegyi legelkön. A nép ezt a füvet

itt Borsodban disznófnek, Erdvidéken czápszakállnak

(czápnak mondják ott a kecskebakkokat) nevezi,

Sieglingia decumbens (L.) Bernh. Köpecz, Ivözép-Ajta és Bodos

között, a Közér nev erdei legeln, helyenkint.

Juncus Rochelianas R. S. Ivözép-Ajta. nedves erdei réteken, a

Közér erd felé.

HeleocharP ovata (Roth) R. Br. Ivözép-Ajta és Köpecz. A Közér
erd útjai mentén, az út kátyus részein, bven.

Heleocharis carniolica Ivoch. Hasonló heh'eken az elbbivel.

Erythronium dens canis L. Baroth. Bodos. Száraz-Ajta, Ivözép-

Ajta, Nagy- és Kis-Baczon öreg tölgyeseiben bven. Igen

gyakori Magyar-Láposon is Szolnok- Doboka megyében. Erd-
vidéken csákóvirág a népies neve.

Corallorrhiza trifida Chatelain. Bibarczfalva, a Báróbükke nev
erdben.

Cypripedium Calceolus L. Bodos, Szénamez nev kaszálón, elég

bven.
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Dianthus superbus L. Bodos (Erspatak). Közép-Ajta, erdei tisz-

tásokon, öreg. gyér tölgyeseken.
Trollius europaeus L. Bodos, Szénamez nedves kaszálóin, helyen-

kint tömegesen. A nép pünkösdi rózsának nevezi.
Hepatica transsilvanica Fuss. Bibarczfalva, a Báróbükke erd tetején,

a régi vársáncz körül tömegesen.
Bunias orientalish. Közép- *ijta határában, a falu körül tömegesen.
Aruncus silvester Kostel. Bibarczfalva, a Báróerdeje északi felén,

szálankint.

Kosa pendulina L. Bodos és Baróth között tölgyerdben.
Mentha*) longifolia Hst var. ensidens Bq. f. trachyprioncmta

Top., var. Huguenini (D. D.) Bq., var. hapalophylla Bq.. var.
phaecoma Bq. f. acutidenti proxima et var. feriulensis Top.
Közép-Ajta.

Mentha arvensis L. var. cnneifolia (L. C.) Top. Közép-Ajta.
Mentha verticillata L. var. dérotina (Hst) H. Br. f. siatenicensis

(Op.). Közép-Ajta.
Mentha Kerneri Top. var. cinerascens (H. Br.) Top. Xagy-Ajta.
(lenista sagittalis L. Vízakna, a fürd fölött, dombokon : helyen-

kint bven.
Dorycnium herbaceam Vill. Közép-Ajta, délnek fekv, meredek

hegN'lejtkön a falu felett.

Linum flavum L. Közép-Ajta, ugyanott.
Peplis Portula L. Közép-Ajta és Köpecz, Közér nev erdben,

az utak kátyus helyein.

Chamaenerion palustre (L.) Scop. Közép-Ajta, a falu körül, az
Ajta patak árterében.

Pimpinella major (L. ; Huns. Közép-Ajta, árnyas, északos erdkben.
Ferulago silvatica (Bess.) Bibarczfalva, a Bárobiikke erd déli

lejtjén elég bven.
Symphytum cordatum W. K. Bodos, Erspatak nev kaszálón, a

S. tuberosum-ma\ vegyesen.
LimoseUa aquatica L. Közép-Ajta és Köpecz, a Közér nev erd

kátyus útján.

Succisa pratensis Mnch. Nagy- és Kis-Baczon erdeiben, különösen
a Nagy-Morgó hegy északi lejtjén, tömegesen.

Telekia speciosa Baumg. Közép-Ajta, az Ajta patak mellett. Nagy-
Baczon az Uzonka patak mentén.

Achillea Ptarmica L. Bodos, Erspatak kaszálóin az Egyed erd-
ben. Közép-Ajta, a Közér erdben.

Cirsium friem Griseb. Száraz-Ajta és Közép-Ajta közt, hegy-
oldalakon, az Ajtapatak mellett.

Megjegyzem, hogy úgy Mez-Túrról, mind Erdvidékrl jóval
több növényt közölhettem volna, de a közfajokat nag}Trószt mellz-

*) A felsorolt Menthd-kat Anton Topitz (St.-Nikola) határozta meg

:

fogadja érte e helyen is hálás köszönetemet.
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tem, bár ezeknek teljes felsorolása is sok tekintetben indokolt. Van-
nak ugyanis esetek, mikor közfajok egyes vidékeken megritkulnak,

vagy teljesen kimaradnak. Igen ritka pl. Mez-Túron a máshol
közfaj számba men Agrimonia Eupatoria s ugyanez mondható
ugyanitt a fel nem sorolt Scutellaria hastifóliá-ról s a Steno-

phragma Thalianum-ról, melyek legtöbb helyen közfaj számba
mennek. Érdekes, hogy Mezö-Turon nyoma sincs a közfajok közt

az Anthriscus svestris-nek, holott ez a növény az Alföld más
vidékén pl. Mez-Csáthon tömegesen található. A Menthák Oros-

háza és Mezö-Berény vidékén — a Mentha Pulegium kivételével —
teljesen hiányzanak. Az ilyen, helyenkint az Alföldön teljesen

kimaradó közfajok elterjedésének végpontját szintén érdemes
lenne megállapítani, a hegyek lábától az Alföld központja felé.

Máskülönben szándékom Mez-Túrnak és Erdvidéknek flórá-

jával részletesen foglalkozni, mikor majd mindkét vidék növény-
világáról lehetleg teljes képet nyújtok e folyóirat olvasóinak.

*
* *

Dér Yerfasser zahlt im Obigen einige seltenere Pflanzen

1. aus dem ungarischen Tieflande (Umgebung von Mezö-Tur und
Orosháza), 2. aus Siebenbürgen auf.

A Jasminum fruticans L. nem tnt el Budapest flórájából.

Jasminum fruticans L. ist aus dér Budapester Flóra nicht

verschwunden.

Von !

^ Sil^ Zoltán (Budapest).

Ez a szép sötétzöld cserje 1850-ben vált ismeretessé Buda-

pest flórájából Gerendát József gymjtése alapján a Jul. v. Kovács

Exsiccata-ban : «Buda in Hungária. Ad sepes vinearum.» Az iro-

dalomban azonban csak 1855-ben találjuk ennek nyomát a Rei-

CHENBACH-féle Icones XVII. kötetében: «Crescit in collibus aridis.

Budáé: Gerendát Josef!» Tovább kutatva az irodalmi adatok

után, arra a meggyzdésre jutunk, hogy Gerendát óta más nem
gyjtötte növényünket, mert valamennyi adat egyenesen a Ge-

RENDAT-félére vonatkozik. így Gönczt Pál az határozó könyvé-

ben — Pest megye és tájéka viránya (1864. pag. 134.) — egyszeren
átveszi a Gerendát adatát (bár a forrás megnevezése nélkül)

magyarra fordítva: « Budán a szlk gyepüiben.» Neilreich az

1870-ben megjelent Nachtráge und Verbesserungen (ad Aufzáhlung

dér in Ungarn etc.) 47. oldalán ugyancsak Gerendát alapján

illeszti be a Jasminum fruticans-1 hazánk flórájába \
h
«Verwildert

an Weingartenrándern bei Ofen (Gerendát Exsicc.).» 0 volt egyéb-

ként az, aki els sorban mutatott rá arra a körülményre, hogy
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