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Város-Szalonakig, a Bakonyban is, mondhatnám talán, hogy egész
Dunántúl megvan a maga külön neve: csattogató. Ered pedig ez
a neve attól a hangtól, mit leszakításkor a kelyhébl kicsattanó
gyümölcse ád. És nem marad el a Fragaria viridis. Bagóivepernek
mondják a Bakonyban (pl. Almádiban is).

Az Oxalis stricta
,
gyerekek kedvence, magyarul madársóska.

Németül Hasenbrod. A vasmegyei németségben hallani : nyúlkenyér.
Szombathelyen hallani az átmeneti alakot: nyúlsóska. — Polygonum
íagopyrum

:

hajdina, lisztje hajdinaliszt, németül HeidenmeLÍl.
Még egy kis német kóstoló:

Merjem-e? Hamar heresis hírébe juthatok általa. De mégis:
Pozsonyban Himmelschlüssel a Muscari racemosum

,
Sopronban

Krötenblume a Caltha, Moson vidékének (pl. Köpcsénynek is) spe-

cialitása a Tag- und Xacht-Yeilchen, Viola tricolor. És ezzel még
nincs vége:

A nemzetiségek növényneveit érdemes kutatni. Az a hénc,
aki sidktl itt lakott és német nyelvét megtartotta mind máig,
az idk haladtával bevett magyar szokásokat — ahány hénc. mind
magyarul káromkodik — nyelvébe vett magyar szavakat. Tanult
sokat a magyartól. De tanul tle a magyar is. Ott a példa : nyúl-

kenyér. Itt egy másik: Mária könnye, szép neve a remeg fnek
(Briza). Németül úgy mondják: Frauenthranen, Muttergottesthranen.

Egyik nép Hat a másikra. Ezt a hatást kimutatni a nyelvészet
feladata. De kis részben a mienk is.

Kleme Mitteilímgen.Apró közlemények.

A Sinapis dissecta Lag.-
nak egy negyedik termhelye
Magyarországban
A Lolium remotum Selmánk-

nak a hatvani cukorgyár puszta-

varsányi (Hevesmegye) lenföld-

jein észlelt tömeges fellépése

arra indított, hogy az igazgatók

egyikének, Koppélv Géza úrnak
szives meghívását elfogadjam s

a lenföldek gyomjait a hely-

színén tanulmányozzam.

A nevezett pusztán termelt

lent egy tavaly hozatott eredeti

rigai lenmagból utántermelték,

a vetésben számtalan Lolium re-

Ein vierter Standort von
Sinapis dissecta Lag. in Uo-
garn.

Ein massenhaftes Auftreten

des Lolium remotum Schrank
auf den Leinfeldern dér hatva-

néi- Zuckerfabrik (Puszta-Yar-

sány, Hevesei' Comitat) bewog
mich einer liebenswürdigen Ein-

ladung eines dér Directoren.

Herrn Géza Koppély Folge zu

leisten und die Unkrauter dér

Leinfelder an rt u. Stelle zu

besichtigen.

Dér Lein wurde auf dér

genannten Puszta aus einem
v. Jahre bezogenen Original

riga-er Samen nachgebaut, die
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maliim -on kívül még néhány len-

arankával (Cuscuia Epilinum)
ellepett növényt, azonkívül pe-

dig számos Camelina dentatá-1

(Wit.ld.) s néhány t Sinapis
díssecta-1 (Lag.) találtam.

A varsányi pusztán e nö-

vénynek három alakja fordul

el, u. m.

:

a) a typikus kopaszszárú s

kopaszbeczj alak

;

b) a setdsa alak, melynek szá-

rán kevés serteszr van, s mely-
nek beczin gyér, bibircsen iil

serték láthatók,

(=p Var. fi. Lagasca. Gén. et

spec. (1816), 20. old. és DC.
Syst. II. (1821), 621 o. s

végül a

c) diplotricha alak, melynek
szárán kevés serteszr van, be-

czin pedig egészen rövid, sr
sertécskés mezen kívül még
hosszú, bibircseken ül serték

is láthatók.

A Lolium remotum-ot hazánk-
ból tudvalevleg csakis az Al-

földet körülövez vidékekrl le

egészen Horvátországig s a volt

Bánságig ismertük, az Alföldre

a lentermelés elhaladásával ke-

rült s itt úgy látszik, igen jól

érzi magát, mert az eredeti ve-

tésben csak igen kis mennyi-
ségben tnt fel, míg ez idén "tö-

megesen volt. Sauler kissé ké-

tes budapesti adata óta Kö-
zép-Magyarországon tudtommal
senki sem találta.

A mesgyéken volt még a

Budapest körül (Thaísz) is el-
forduló Lolium speciosum Stev.

Saat enthielt nebst zallosem

Lolium einige von Cuscuta

Epilinum befallene Pflanzen,

ferner eine Menge Camelina
dentata (W.) und wenig Sina-

pis dissecta Lag.

Diese Pflanze kommt auf dér

Puszta-Varsány in drei Kör-

mén vor. u. zw. in dér

a) lypischen Fönn, Stengel

und Schoten kaid,

b) forma setosa

:

Stengel spár-

lich mit Borstenhaaren beset.zt,

Schoten mit spárlichen auf

Warzen sitzenden lángén Bor-

sién versehen
(— Var. [í. Lagasca. Gén. et

spec. (1816) p. 20 und
DC. Syst. II. (1821) p. 621.;

c) forma diplotricha; Stengel

sparlich mit Borstenhaaren be-

setzt, Schoten mit ganz kurzen,

didit stehenden Börstchen und
ausserdem mit lángén, auf War-
zen sitzenden Borsten versehen.

Bekanntlich wurde Lolium
remotum bisher in unserem
Lande nur in den das Tiefland

umgürtenden Gegenden bis

nach dem ehem. Bánáté und
Croatien beobachtet, es stellte

sicli in dér Tiefebene erst

mit dem Vordringen dér Lein-

cultur ein und scheint sicli liier

recht wol zu fühlen, indem die-

sesUnkraut in demBestand nach
dér Originalaussaat in viel ge-

ringerer Menge vorhanden war,
als im Nachbau. Seit Sadler’s

etvvas zweifelhaften Angabe bei

Budapest dürfte es in Mittel-

ungarn noeh nicht beobachtet

worden sein.

An den Rainen traf ich das
übrigens aucli um Budapest
(lég. Thaísz) vorkommende Lo-
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s a lenvetések egyik jellemz
gyomja, a Spergula maxima
Whe.
Ezen adatok ismét néhány-

nyal megszaporítják a némely
ritkább gyomjáról (Lycopsis ar-

vensis L., Bromus racemosus L.,

Anidrum radians [M. B.]. Ero-
dium tmoleum Reut., Trifolium

diffusum Ehr.) nevezetes hat-

vani gyomflórát. Degen.

Vulpia ciliata (Danth.) az

Alduna mellett.

Május hó végén Svinicára

(Krassó-Szörény megye) utaz-

tam, kog\’ hazánk legdélibb

csúcsán a «Magyar füvek gyj-
teményes számára néhány rit-

kább fajt (Psilurus hirtellus

Simk.. Avenastrum compressum
[Heuff.J stb.) gyjtsék.

A Psilurus termhelyén a

három rtorony («Trikule»)

romja felett emelked kopár
lejtkön, melyeken a Gerastium
bulgaricum Uechtr. bven te-

rem a C. glomeratum Th. tár-

saságában, meglepett a Vulpia

ciliata
,
mely ott a sokkal gya-

koribb T ulpia Myurus társa-

ságában ntt.

A Poa sylvicola (fuss. a lej-

tk alján, bokros helyeken

gyakori, sokkal ritkább a Poa
pu.mila Hst var. Szörényensis

Borb.

A Symphytum ottomanum
Friv., mely ugyanazon hegy
keleti, csalitos lejtin nem ritka,

Svinica alatt leszáll egészen a

Ham specio$um\ Stev. und das

typische Leinunkraut Spergula
maxima Whe. an.

Dureh diese Angaben erkalt

die Unkrautflora dér Umgebung
Hatvans, welche dureh das Yor-
kommen einiger bei uns selte-

nen Unkráutern (Lycopsis ar-

vensis L„ Bromus racemosus L..

Anidrum radians [M. B.], Ero-

dium tmoleum Reut., Trifolium

diffusum Ehr.) seit lángerer

Zeit unser Interessé erregt,

abermals eine kleine Bereiche-

rung. Degen.
Vulpia ciliata (Danth.) an

dér unteren Donau.
Ende Mai begab ich mich

nach Svinitza an dér unteren

Donau (Krassó-Szörényer Co-

mitat), um an dér sücllicksten

Spitze unseres Landes einige

seltenere Gráser (Psilurus hir-

iellt is S

i

m k .,Avenastrum compres-
sum [Heuff.] etc.) für unser

Gramineen Exsiccatenwerk zu

sammeln.
Auf dem Standorte des Psi-

lurus
,

den kahlen Abhángen
oberhalb dér Ruinen dér drei

Trnie («Trikule»), welche Ce-

rastium bulgaricum Uechtr.

nebst C. glomeratum Th. in

Menge beherbergen, überraschte

mich Vulpia ciliata. welche
allerdings unter dér dórt bedeu-
tend háufigeren V. Myurus (L.)

herausgelesen werden musste.

Poa sylvicola Guss. ist in den

Gebüschen am Fusse des Ber-

ges sehr lüiufig, bedeutend sel-

tener ist Poa pumila Hst var.

Szörényensis Borbás.
Symphytum ottomanum Friv.,

welches auf dem buscliigen

Ostabhange desselben Berges
nicht seltenist.steigt bis zr Szé-
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Széchenyi-útig, a hol egy pa-

takocskán átvezet híd alatt

találtam. Degen.
Terem-e Carex lagopina

Wahlenbg. Erdélyben?
Simonkai Érd. ed. Flór. 547.

oldalán tudvalevleg a Carex
echinata Murr-Iioz vonja Baum-
GARTEN (Mailt. 80) S PoRCIUS

(Enum. 56.)-nak a Carex lagopi-

narra vonatkozó adatait.

Simonkai ezen állítását átvette

újabban Ascherson és Grábner
(Syn. II. 59) s azt hiszem erre

alapította Pax is (Grundz. d.

Pflanzenverbr.i.d.Karp.l87.old.)

azon megjegyzését, hogy ((min-

denesetre érdekes dolog, hogy
a Carex lagopina .... a cen-

trális Kárpátok területét át nem
lépi s hogy itt egyedül vannak
csak csekély számú kárpáti

termhelyei*.

A BAUMGARTEN-féle adat he-

lyességérl példáinak megte-
kintése nélkül nem nyilatkoz-

hatom az «in .... nemoribus
arenoso - humidis scilicet ad
Aquam mineralem Lövéte» ter-

mhely Simk. állítását látszik

megersíteni, lévén a Carex
lagopina magasan fekv havasi

lápok, tengerszempartok növé-

nye. Másképen áll azonban a

dolog Porcius adatával. Az
Enumer. plánt, phaner. Distr.

qu. Naszód. 59. oldalán talál-

ható adat, mely szerint a « Ca
rex lagopina Wahlenbg. Ad
lacum Lala a. Ineu certc eres-

eit* nemcsak Porcius autoritása,

hanem a birtokomban lev példa

szerint is kétségtelenül a valódi

Carex lagopina WHLBG.-re vo-

natkozik.

A rodnai Ünk alatt lev
Lala tó partján magam is szed-

chenyi-Strasse herab, ein Stock

stand amBachesrand untér einer

Strassenbrücke. Degen.
Wáchst Carex lagopina

Wahlenbg. in Siebenbürgen ?

In Simonkai s Enumer. Flór.

Transilv. p. 547 werden be-

kanntlich die BAUMGARTEN’sche
(Mant. p. 80) und PoRcius’sche

(Enum. p. 56) Angabe iiber

das Vorkommen dér Carex la-

gopina, zu Carex echinata Murr.
gestellt. Neuerdings habén
Ascherson und Grábner (Syn.

II. 59) diese SnviONKAi’sche Be-
hauptung übernommen, auch
dürfte sicli die Áusserung Pax’s

(Grundzüge dér Pflanzenverbr.

i. d. Karpathen p. 187) «Innner-

hin ist es beachtenswert, dass
Carex lagopina .... das Ge-
biet dér Centralkarpathen nicht

überschreitend hier ihre ein-

zigen Standorte innerhalb dér

Karpathen besitzt* auf dieselbe

gestiitzt habén. Ueber die Rieh-

tigkeit dér BAUMGARTEN’schen
Angabe kann ich mich ohne
Prüfung seiner Exemplare nicht

áussern, dér Standort «in ....

nemoribus arenoso-humidis sci-

licet ad Aquam mineralem Lö-
véte» scheint Simonkai’s Be-
hauptung zu bekráftigen. An-
ders steht aber die Saclie mit

dér PoKCius'schen Angabe. Die
in seiner Enumer. plánt. phan.

Distr. qu. Naszód, p. 59. pub
licierte Angabe, dass Carex
lagopina Whlbg. bei dem Lala-

See des Berges Ineu sieher

vorkommt, ist nicht nur durch
die Autoritiit des Verfassers,

sondern nacli den von ihm dórt

gesammelten u. in meinem Be-

sitze betindlichen Exemplaren
richtig; ich selbst habé diese
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íem e növényt tavaly aug. hó
17-én, a hol elég ritka a gya-

koribb Carex dacicu
,
C. canes-

cens Pers. stb. sások társasá-

gában. Degen.

Lolium subulatum Vis. a
fiumei Flóra területén.

Tavaly junius havában a

martinséiéai öböl homokos part-

ján a «Lazaretto» mellett fe-

deztem fel ezen nemcsak a

fiumei Flórára, hanem egész

országunk területére nézve új

növényt a Fiume mellett szin-

tén még nem észlelt Aegüops
nova Winterl társaságában.

Ugyanott ezidén Smgqulna An-
tal úr újra megtalálta.

Degen

Pflanze am 17. Aug. v. J. an
derselben Stelle, námlich an den
Ufern des Lala-Sees unterhalb

d. Ineu-Gipfels in Gesellschaft

d. viel hüufigeren Carex daeica

Heuff., C. canesccns Pers. u. a.

,M. gesammelt. Degen.
Lolium subulatum Vis. bei

Fiume.
Gelegentlich einer v. J. im

Monate Juni in die Bucht von
Martinséica gemachten Excur-
sion entdeckte ich diese nieht

nur fúr die Flóra von Fiume,
sondern für ganz Ungarn neue
Art in Gesellschaft d. für die-

ses Gebiet ehenfalls neuen Aegi-
lops nova Winterl im Sande
des Strandes náchst dem Lá-
zárét an. Heuer wurde diese

seltene Pflanze von Herm Ant.

Smoquina an demselben Stand-

ort wieder in Menge angetrof-

fen. Degen.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Hollós László, «Geaster-

opsis nov. gen.» Növt. Közi.

II. 1903, 72—75. old. 3 eredeti

rajzzal.

Geasteropsis Conrathi Holl.-

nak egy új nem képviseljé-

nek a leírása, melyet Conkath
Pál úr Dél-Afrikában Modder-
fontein mellett fedezett fel. Az új

növény viselete némileg a Wel-

witscliia mirabilis (= Tuniboa

Bainesii Hook. f.)-éra emlékeztet.

Lad. Hollós, « Geasteropsis

nov. gen.o. Növt. Közi. II. 1903.

p. 72—75. Mit 3 rig. Abbil-

dungen.
Geasteropsis Conrathi Holl.

Vertreter einer neuen Gattung,

welche Herr P. Conrath in Siid-

afrika bei Modderfontein ent-

deckt hat. Dér Habitus dér

neuen Pflanze erinnert an je-

nem dér Wel/witsehia mirabilis

(— Tumboa Bainesii Hook. f.)

*) Tisztelettel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat

ismertetés czeljából szerkesztségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b)
beküldeni sziveskedjenek.

'*) Wir ersuehea unsere geebrten Herren Fachgenossen urn Binsendung
ihrer neu erscbienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes

(Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).
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