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nöszirmot, bokrétába szedik, azért magamnak is sikerült bö anya- 
got begyüjteni beiöle. A  második termöhelye Munkács mellett van 
a Paphegyen. A  Papbegy tetején kelet—nyugat irányban huzódik 
végig körülbelül egy katasztrális lioldnyi területen egy füves térség. 
A nyngati része valamikor szölövel volt benépesítve, de a filok- 
széra annak idején tönkre tette s gazdája nem tartotta érdemes- 
nek ujból betelepíteni. A  keleti részén a füves térség eredeti. 
Ezen terem az Ir is  hung arica. Yirágzó példányokat neliezen talál- 
hat itt az ember, mert virágzás elött, május kozepén mar leka- 
szálják a rétet. Magam is csak egy-két virágzó példányt szedtem 
olyan helyen, ahová a kasza nem juthatott. Május elején azonban 
számos tövet figyeltem meg.

A harmadik termökely Nagyszöllös mellett, a Feketebegyen 
van. Ennek alja szintén szölö. Közvetlenül a Tisza hidjánál van 
egy köbanya. E mellett a Feketehegy oldala a legmeredekebb és 
tele van korcs tölgybokrokkal, ezek között pedig kis füves tisz- 
tásokkal. Az utolsó szölö felett, nem messze a szölö tetejétol, egy 
ilyen tisztáson szedtem az Ir is  hungaricat. Bar az Alfölddel érint- 
kezö dombok rétjeit több helyen figyeltem meg, de az Ir is  
hungaricat nem sikerült megtalálnom. Ugy látszik, hogy legszive- 
sebben a szölök felett levö füves térségeken telepedik meg. Az 
Ir is  hung arica  után elsösorban tehát ezeken a lielyeken keil 
kutatni.

Ujabb vándornovények Munkácson.
Neuere Adventivflanzen in der Flora von Munkács.

Von ■ } Margittai Antal (Munkács).

Eveken keresztül figyelem azokat a novényeket, melyek hoz- 
zánk a kereskedelem és a vasút révén jutnak és gazdagítják 
flóránkat. Különbözö oikkeimben már több ityen bevándorolt 
novényt (Am arantus albus, Juncus tenuis, Centaurea diffusa, 
Erechthites, stb.) publikáltam. A  mult évben ujabb fajok jelentek 
meg nálunk. Eme fajok vagy a Nagy-Alföldröl jöttek, vagy a 
külföldröl honosodtak meg nálunk. Iíj^en adventiv novények a 
következök:

Cerastium anomalum W  et K. Ezt a novényt 1926-ban szed
tem legelöször a beregszászi és bátyui állomásokon. Munkácson 
1927-ben figyeltem meg. Elöször a város utcáin, majd 1928-ban 
a szölohegyek árkai mellett levo gyepeken.

Carex stenophylla W ahlbg. 1927-ben szedtem elöször a m un- 
kácsi állomáson. Itt elég jól érzi magát s már nagyobb területet 
takar be.
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Scleranthus perennis L. Ez a nyugat felöl hozzänk behurcolt 
növeny szinten az ällomäson terem. Vajon fog-e itt elszaporodni, 
azt meg meg keil figyelni. Legelöször 1927-ben figyeltem meg.

Oxalis corniculata L. Legelöször 1926-ban lep fei Munkäcs 
ntcäin. 1927-ben mar az egesz värosban; keritesek aljän, falak 
töveben, seregesen terem. Yalöszinüleg virägmagvakkal került 
hozzänk.

Amarantus crispus (Lesp. et T heven.) N. T erraciano. 1927-ben 
jelenik meg a mnnkäcsi ällomason, közvetlenül a berakodö ällo- 
mäs bejäratänäl. Terem meg Csapon is; szinten az ällomason es 
az ällomäshoz közeli ntcäkon.

Dianthus campestris M. B. Szälankint mär nehäny even 
keresztül talälom a mnnkäcsi ällomäson. A  häborü alatt Delorosz- 
orszägböl került hozzänk.

Egy üj hazäi Ornithogalum-iaj.
Eine neue Ornithogalum-Art aus Ungarn.

(1 szövegközti täblaval. — Mit 1 Tafel im Text.)

Von: } Dr* S' Pol^är (Györ)-

1927 mäjns 1-en D r. B oros A däm, K älovics R ezsö es P enzes 
A ntal nrak tärsasägäban a veszpremmegyei Päpakoväcsi videkere 
rändultam ki. Päpakoväcsi közeleben a Tapolcaföröl vezetö üt 
menten, különösen a fahl vegsö häzai mellett elterülö egyik lucerna- 
föld szelen feltünt egy Ornithogalum-faj, mely az ütközben szä- 
mos helyen talält Ornithogalum Gussoneitöl (0 .  tenuifolium  Guss.) 
mär külsö megjeleneseben is feltünöen különbözött, mint azt velem 
együtt Dr. B oros es K älovics tärsaim is konstatältäk. Ugyanott 
oly OrnithogaTwm-peldänyokat is talältnnk, melyek belyegei lenye- 
gileg az Ornithogalum umbellatum szokäsos belyegeivel megegyez- 
tek. Egy het mnlva K älovics R ezsö es S zoläs H onor urak tär
sasägäban felkerestem a kerdeses Ornithogalum-faj termöhelyet. 
Ennek virägzäsa ekkor mär jöl elörehaladt, az also virägok mär 
elvirägzottak, mig az Ornithogalum umbellatumxi&k tartott peldä- 
nyok jöreszt csak akkor kezdtek virägozni

1928 mäjns 6-än K älovics R ezsö szaktärsammal njböl kirän- 
dultam az ismeretlen Ornithogalum-faj termöhelj^ere a növeny 
gyüjtese vegett. Idöközben mäjns elejen D r. B oros A däm barätom- 
töl is kaptam peldänyokat, melyeket ö F ritsch A ntal päpakoväcsii 
erdeszmernök nrtöl küldött hagymäböl kertjeben kultivält. *)

*) Dr. B oros barätomnak szivessegeert e belyen is köszönetemet feje- 
zem ki.
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