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montana L. F. Glechoma hcderacca L. F. lt. Brunella vulgáris L. F. B. Leonurus

Cardiaca L. F. B. Leonurus Marrubiastrum L. lí. Ballota nigra L. F. B. Stachys Ger-

manica L. F. lí. Stachys palustris L. F. Stachys annua L. F. lt. Salvia verticillata L.

F. II. Salvia nemorosa L. F. It. Lycopus exaltatus L. F. Lycopus Europaeus L. F. B.

Mentha Pulegium L. F. B. Calamintha clinopodium (L.) F. Calamintha Acinos (L.) F.

Lycium vulgare Dun. F. B. Hyoscyamus niger L. F. B. Solanum nigrum L. F. B.

Solanum alatum Moench B. Datura Stramonium L. F. B. Verhascum Blattaria L. F.

Vcrbascum phlomoidcs L. F. Linaria spuria (L.) F. B. Linaria Elatine (L.) F. Linaria

vulgáris Mill. F. B. Gratiola officinalis L. F. Plantago major L. F. B. Plantago media

L. F. Plantago lanceolata L. F. B. Asperula cynanchica L. F. B. Galium verum Scop.

B. Galium tricorne With. F. Galium Aparine L. F. Sambucus Ebulus L. B. Knautia

arvensis L. F. B. Scabiosa ochroleuca L. F. Bryonia álba L. F. B. Erigeron Cana-

densis L. F. B. Pulicaria vulgáris Gártn. B. Xanthium spinosum L. F. B. Xanthium

strumarium L. F. B. Bidens tripartita L. F. B. Anthemis Cotula L. F. Achillea Mille-

folium L. F. B. Matricaria inodora L. F. Arthemisia vulgáris L. B. Tussilago Farfara

L. F. Senecio vulgáris L. B. Arctium Lappá L. F. B. Arctium minus Bernh. F. B.

Carduus acanthoides L. F. B. Cirsium arvense Scop. F. B. Cirsium lanccolatum (L.)

F. B. Onopordon Acanthium 1.. F. B. Centaurea solstitialis L. F. B. Cichorium Intybus

L. F. B. Lapsana communis L. B. Picris hieracioides L. F. B. Inula Britannica L.

F. B. Taraxacum oflicinale VVigg. F. B. Taraxacum serotinum (W. K.) F. Lactuca

saligna L. F. B. Lactuca sagittata W. K. F. B. Lactuca Scariola L. F. B. Sonchus

laevis (L.) F. B. Sonchus asper (L.) F. B. Sonchus arvensis L. F. B. Sonchus uligi-

nosus MB. F. Carthamus lanatus L. F. Crepis puklira L. F. Crepis rhoeudifolia MB.

F. Crepis setosa Hall. f. F. B.

Wagner János. A Crocus reticulatus Stev. új

termhelye.*

Az elmúlt iskolai év végén megtaláltam Búzás József és Rózsa
Géza tanítványaim növénygyjteményeiben ezt a szép tavaszi sáfránt, még

pedig Kiskún-Félegyházáról.

Bernátsky Jen is gyjtötte ezt a növényt két évvel ezeltt a síkság

homokján és a növénytani szakosztálynak 1899. április 12-diki lcsén ilyen

czímmel tartott róla eladást: »Crocus reticulatus az Alföldön «. Ezen eladás

tudtommal nem jelent meg nyomtatásban nem tudom, hogy a szerz

hol is szedte tulajdonképen ezt a növényt ; de gyjtötte legyen bárhol a mi

Nagy Alföldünkön, a félegyházai termhely mindenképen nevezetes és meglep

jelenség.

Örömmel vártam az idei tavaszt ; nemcsak azért, hogy e növény ide való

elfordulásáról személyesen gyzdhessem meg, hanem azért is, hogy ezt a

szép tavaszi híradót, melyet eddig csak termésben szedtem, virágban, a tövén is

szemlélhessem.

A múlt évben márczius 18-án kimentem a tanítványaimtól megjelölt helyre és

meg is találtam a növényt. A termhely tulajdonképen egy terjedelmes homok-

buezka, melyet a Félegyházáról Szeged felé men vasúti vonal a pályaudvartól

A növénytani szakosztálynak 1901. évi május 8-diki ülésen elterjesztette

Thaisz Lajos.
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számított 6 l/2 km. távolságban szel át. E helyen, még pedig a számozatlan 278.

és 279. rház között körülbelül 1 km. hosszú vonalon többnyire szálanként

terem a szóban forgó sátrán, helyenként azonban olyan srn n, hogy

asztallap nagyságú kékes-fehér foltokban mutatkozik ; Szeged felé menet a jobb

oldalon alig akad pár szál, a két rház távolságának a közepe táján azonban

éppen a jobb oldalon egy dln és az a mellett ültetett ákáczsor mentén, arány-

lag kis területen terem a legtöbb.

A homokbuezka sr gyeppel bentt és Crocus-i esakis gyep között talál-

tam, a mi különben természetes is, a laza homokból kifújná a széles elpusztítaná.

A megfigyelt összes példányok kevéssé eltérnek a jól fejldött hegyvidéki

példányoktól. Az eltérések nagyjában megegyeznek azokkal, a miket B c r-

n á t s k y a verseczi gyepbl kivándorolt, kikopott egyedekrl ír (Termtud. Közi.

Pótf. 1898. évf. 165. lap). A homoki példányokról tartott eladását nem isme-

rem, azért nem tudok olyan esetleges különbségre rámutatni, a mely az

termhelyének növényei és az itteni példányok között valóban fennállhat.

Az itteni példányok általában igen halaványak, csaknem fehérek, a sötét

csíkok (rendszerint 5) pedig éppen ezért nagyon rikítók.

A lepelsallangok néha nagyon rövidek, számuk a rendesnél yyakran

több, de a rendes szám mellett is feltn sok virág sallangjainak a rendkívüli

keskenysége. Sok virágon nem üti meg a küls sallang szélessége középen

mérve a négy millimétert ; a virágok tehát feltnen karcsúak. A hagymagumó

rendszerint mélyen fekv, sokszor összetett; egy szárból pedig 11 észlelt

esetben három virág ntt ki.

Népies nevét is kérdeztem, bár tudom, hogy az így egy-két embertl

hallott nevek alig érnek valamit; annyival is inkább, mivel a magyar paraszt-

nak megvan a kutatás szempontjából az a rósz szokása — a mit Borbás
már régen megfigyelt, — hogy akkor is mond valami nevet, mikor tulajdon-

képen semmit sem tud, mert restellj, hogy a kérdezt útba ne igazíthassa,

kitalál hát hamarjában valami nevet. Egyik azt mondta, hogy a neve : pacsirtafü;

meg is indokolta, azért, mert akkor virít, mikor a pacsirta megszólal. A másik

szarkalábat mondott, de nem tudta okát adni, hogy miért ?

A Crocus reticulatus Stev. legközelebbi termhelye Kbánya volt.

Innen említi S a d 1 e r Flóra comit. Pesthinensis II. kiadásában (in pascuis

arenosis vor dem Steinbruch prope ad Pesthinum). Kerner és Borbás
szerint nagyon ritka e helyen.

D c g e n Árpád gyjteményében van egy példány, melynek név-

jegyén Frivaldszky saját kezeírása olvasható; csak az a kár, hogy köze-

lebbi termhely mellzésével csupán »cottus Pesth« van megjelölve.

E szép csíkos sáfrányunk tehát kétségtelenül termett valamikor Pest

közelében, hogy ott ma nem fordul el és Budapest flórájából törülnünk kell

:

kitnik Nendtyich Káról y-nak Janka V i c t o r-hoz intézett levelé-

bl, melynek németül írott eredetije D e g e n Árpád birtokában van. A levél-

nek a Crocus íriiculaiiis-ra. vonatkozó része a következ :

»E.n magam nem találtam a Crocus reliculatus-t, daczára annak, hogy

a vidéket Kbánya és a Ludoviceum közölt nagyon gondosan átkutattam.
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Kirándulásomról haza menve, betértem Gerendayhoz, ki akkor mint növénytani

tanár a botanikus kertben lakott és a ki a növények termhelyeit Budapest

környéken igen jól ismerte. O azt mondta nekem, hogy sem találta soha

sem, de R o c h e 1 ti hallotta, hogy a hely, hol a Crocus reticulalus egykor

termett, ma tol van szántva, míveltetik és a Crocus ennélfogva kipusztult.

Hogyan jutottam a herbáriumomban lev példányokhoz, azt ma nem tudom

megmondani. Mindenesetre csak Sándor-tói kaphattam. Szándékom e

napokban kijönni és a példányokat megtekinteni ; az írásból talán csak meg-

ismerem, honnan származnak.

Úgy mint a Crocus, úgy járt bizonyosan sok más növény is Buda-

pest környékén. Egykor tényleg termettek itt, de a kultúra kipusztította

azokat« .... »Budapest, 1883. III. 30. Dr. Ncndtvich Károly s. k.«

Habár Budapest melll eltnt, mégis ersen hiszem, hogy c sáfrán

számos egyéb vidéken is terem még az országban az Alföldön is, de korai

és gyors elvirításával elkerülte gyjtink figyelmét, annyival is inkább,

mivel termésben éppenséggel nem tnik fel a f között és ebben az

állapotában csak véletlenül szedhet, vagy pedig olyan helyen, a hol elfor-

dulásáról bizonyosak vagyunk.

r

Péter fi Márton: Ujabb adatok hazánk lombos
mohainak ismeretéhez.*

A »Pótfüzctek« 1899. évfolyamában megjelent bryologiai adatok folyta-

tásaként a következket közlöm :

Sphagiium aculifolium Ehrh. var. gracile Roll. in litt.

A talak egyike a leggyakrabban elforduló tzegmohoknak és mint

ilyennek nagyon sok alakja van. Az én mohomat Roll határozta meg.

Szerinte a neki küldött anyagban két alakot lehet felismerni, gy mint : egy

/. eompacíum-ot, alacsony pirosló gyeppel és egy sudarabb termet f. vires-

cetis ct, halavány- zöldes gyeppel. Mindkét alak vegyesen n. Szedtem a Páring

havascsoport »Páring« nev csúcsán, körülbelül 2000 m. tengerszín feletti

magasságban, medd állapotban.

U\'isiopsis lenuis (Schrad.) (Syn . Gynmostomum tenue Schrad. Samml.

I. no. 31. (1796.) ; Jur. Laubmtl. p. 13.
;

Hazsl. Magy. birod. mohfl. p. 85. ; Gyro-

weisia tenuis Schimp. Syn. ed. 1. 1860.) Limpricht (Rbh. Kryptfl. ed. II.

IV. I. p. 235.) a Gyroweisia Schimp. génuszról így ír : »Bisher wurde dicse

Gattung nirgcndswo anerkannt, indess ist sie nicht schlechter, als manchc

anderc ; denn ausser dem vom Kapselringc hergenommenen Merkmale, . . .

finden sich anderc noch im anatomischen Baue des Stámmchens und der

Blattrippe.« Ezek után a Schrader faját bátran külön génusz alá állíthatni.

A növénytani szakosztálynak 1902. évi februáríus 12-iki ülésén elterjesz-

tette Schilbcrszky Károly.

Növénytani Közlemények. 1902. I. kötet, '2. füzet. 5


