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C. Jiirta L. Pojána ! [Schur. En. 711. var. Pseudohirta

Schur.], [Römer Sch. 33.] A Czenk alján ! (Römer C. F. 66).

Fortyogó mocsár ! Rakodó völgy ! Noa ! Szászhermány ! Prázsmár !

Rétyi Nyír !

*
* *

A felsorolt 84 faj és 3 varietas között 27 olyan van, mely

. területünkön eddig részint ismeretlen, részint kétes volt, 16 faj el-

fordulása továbbra is kétes marad.

A szakosztálynak 1908 május 13-án tartott ülésébl.

Kerékgyártó Á. : Eranthís hycmalís S a I s b.

elfordulása Budapesten*

A növénytani irodalom az Eranthis hyemalis Salsb. hazai

elfordulására nézve csak igen szórványos és részben kétes

adattal rendelkezik.

Nymán (Consp. fi. Eur. 181. 1.) szerint Francziaországban,

Svájcz nyugati részeiben, Olaszországban, Dalmácziában, az

osztrák tengerparton és Horvátországban endemikus, Magyar-
országon csak jövevény, Erdélyben, Boszniában és Szerbiában
igen ritka. Északi határát mintegy az Alpok alkotják. Hogy
Európában nagy területen meghonosodott, azt K o c h annak a
körülménynek tulajdonítja, hogy már a XVII. században mvelték
kertekben. A kertekbl pedig könnyen kiszabadul és elvadul.

Mint szökevény fordul el az Alpoktól északra es területen

egészen Belgium déli részéig (Nymán), a Rhein völgyeletét

övez hegyekben elég gyakori (Münster) aztán Jena, Ulm stb. Az
Alpok keleti lábánál Ausztriában igen szórványos. Leginkább
kertek közelében fordul el, vagy nagyobb kertek elhanyagolt

részein vadul el. Elvadulva nem mindenütt állandó. Neilreich
szerint (Flóra v. Wien 677. 1. és Nachtr. zur FI. v. W. 254. 1.)

Bécs mellett, a Kahlenberg és Hadersdorf közötti út mellett,

valamint Htttteldorf közelében elvadult, késbb azonban teljesen

eltnt. Bécsben a Belvedere-kertben is szerfelett elterjedt egy
idben.

Hazánkban csak Horvátországban gyakori. Az Ivancica
hegység ligeteiben Hst találta, valamint Zágráb mellett a
Jakab hegyen is. G-yakori Pozsega megye síkjain, a Jagodnjak
völgyben és a Papuk hegység ormain. (L. Neilreich: Aufz.

der in Ung. und Slav. bish. beob. Gefassfl. Wien 1866. 242. 1.— U. az Vegetationsverh. von Croatien 171. 1. —• Pavich
közleménye : Ö. B. W. I. 125. 1.) A Magyar Nemzeti Múzeum
növénytani osztályában rzött H a y n a 1 d-féle növénygyjtemény-
ben van példány, melyet Pavich gyjtött Pozsega megyében.
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A tulajdonképeni Magyarországra nézve az adatok még
szórványosabbak. A Nemzeti Múzeum gyjteményében alig van
hazai és nem kertben nevelt példány. Egyet a Pozsony melletti

Blumenan határában gyjtöttek, de nem Lumnitzer, mert

enumeratiojában figyelmen kívül hagyja. Egy példányon nin-

csen jelezve a lelhely, és igy nem bizonyos, nem kertben gyj-
tött példánynyal van-e dolgunk, A harmadikat a városligeti tó

partján szedte György nevezet botanikus 1832-ben. Ez az

utóbbi adat szerepel Sadler munkájában (Sadler: FI. Com.
Pesth. 222. 1.). Reuss szerint (Kvetna Slovenska 1853. 13. 1.)

Gömörmegyében is elvadult, K i t a i b e 1 pedig felemliti, hogy
Veszprémmegyében H o r h i gyjtötte (K i t. Add. FI. Hung.

182. 1.). Mednyánszky 1857-ben jelentette a Pozsonyi Termé-
szett. Társulat ülésén, hogy néhány évvel azeltt Nyitra megyében-
Rakovicz mellett kerti réteken találta. (Verh. des Vérein für Naturk.

zu Pressburg 1857. I. füz. 49. 1.). Mindezek az adatok való-

színleg téves észleletek, mint azt már R i c h t e r megjegyzi

(szerinte Gömörben állítólag Szontagh is észlelte. L. R i c h t e r

:

Növénytani Közlemények Fels-Magy.-ból. Term. Füz. 1889. XII.

182. 1.) ; ha nem azok, akkor a talált növények kertbl kiszabadult

alakok voltak, melyek tovább nem szaporodtak. Hasonló kétes

adatunk van Erdélybl is. Schur szerint (En. Pl. Trans. 27. 1.)

Lerchenfeld gyjteményében elfordul Hunyad megyébl. Minden

közelebbi adat e példányra nézve hiányzik. S i m o n k a i a tévesen

közölt növények közé sorolja enumeratiojában. Néhány évvel

ezeltt az Egyetemi Növénykertben is számos helyen ütötte fel fejét.

A folyó évben április hó 7-én hozott néhány példányt atyám

a Hármaskúthegyrl, hol botanizálás közben akadt az eltte isme-

retlen növényre. Néhány nap múlva kimenteni a hely színére és

ott tölgyerdben néhány száz kisebb-nagyobb tövet találtam

Hellehorus dumetorum W. K. társaságában. Ismeretlen szerz az

Új Idk 17. sz.-ban közölt tárcza keretében említi, hogy már

márczius hó végén talált a János-hegy aljában virágzó Eranthis-t^

valamint, hogy két évvel ezeltt a szepesszombati .,Gréb" -park-

ban is elvadulva találta.

Hogy mint került az Eranthis mai helyére, és egyszerre

ilyen jelents mennyiségben, eldönteni nem lehet. A helyet már
régóta ismerem, s minden évben felkeresem — igaz, hogy április

hó végén — , de az Eranthis-t eddig még ott észre nem vettem.

A tövek nagy száma kizárja az egyszeri ültetél lehetségét, kert

a lelhely közelében egyáltalában nincsen. Valós/inleg egy,

már régebben, ismeretlen úton kikerült példány szaporodhatott

évek sonin keresztül és korai nyílása, valamint felületes meg-

tekintésre az Anemone ranunculoides L.-hoz hasonló alakja vonta

el róla a gyjtk figyelmét.

A szakosztálynak 1908 május 13-án tartott ülésébl.


