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„Herbárium Florae Croaticae"-nak, mert ebbe sorozzák be
Sclilosser, Vukotinovié, Klinggraff, Hirc és mások
gyjteményeit.

(Ford. Ssabó Z.)

(A növénytani szakosztály 1917. évi november hó 14-én tartott ülésébl.)

Boros Á. : Újabb adatok Budapest környéke

növényzetéhez.

'

Budapest közelebbi és távolabbi környékén botanizálva^

1916-ban több érdekes növényre akadtam, melyek közül a Carex

elongata, a Raniinculus i'epens f. viJlosus és a Verbasciim gran-

dicalix (F. austriacum X hlattaria) területünkrl még nem voltak

ismeretesek.

A gyjtött anyag érdekesebbjeibl a Nemzeti Múzeum-
nak is juttattam példányokat ; a Carex elougatának és a Selagi-

nella helveticának egyetlen példánya szintén ott van.

szinte köszönetemet fejezem ki Jávorka Sándor mii-

zeumi r úrnak lekötelez támogatásáért, valamint a Nemzeti

Múzeum Növénytárának, hol dolgozatom készült, hogy herbáriu-

mát és könyvtárát rendelkezésemre bocsátani szíves volt.

Gyjtésem nevezetesebb eredményét a következ felsoro-

lásban közlöm :

1. Ceterach oíficinarum Willd. Biztos termhelye a

máriaremetei Remete-hegy, ahol Borbáson kívül mások is

gyjtötték. Magam a Flóra Hungarica Exsiccata részére is be-

gyííjtöttem. Borbás a nagykovácsii sziklákról is említi (Bpest

növ. 43. old.). Szépligetinek a Nemzeti Múzeumban lev herbá-

riumának egy példánya szerint a váci Naszálon is találták.

Ezt az adatot magam is megersíthetem, mivel a n3'ár folyamán

két ízben is gyjtöttem ezt a növényt ezen a helyen (aug. 31,

szept. 10).

A közelebbi környékrl ismeretes még a Bakonyból (B o r-

b á s, Balaton növ.) és Fehér megyébl, Bodajk melll (Czakó.
herbárium.)

2. Equisetum hyemale L. f. Moorei (New.). Szedtem Peta-

sites hyhridus és Anemone hepatica társaságában a pomázi K-
hegy alatt, a Snsnjar-patak mellékén (márc. 20). Eddig csak a

Csepels/.igetröl volt ismetes. (Soroksárral szemben gyjtötte

J á v r k a, Csép és Tököl körül S i m o a i és T a u s c h e r.

Borbás a talakot említi Szigetszentmiklósról és a tököli

erdbl, azonban az adata is bizonyára a f. Moorei-re vonat-

kozik, amint azt Simonkai is a Magy. Bot. Lapok III. (1904.)

74. lapján megjegyzi.
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3. Selaginella helvetica (L.) Lk. Ezt mint líjabb adatot

már ismertettem Aquincumból (Bot. Közi. 1916, XV. köt. 70.

old.). Az idén megállapítottam, hogy innen eltnt.

4. Potamogeton coloratiis Horn. Tömegesen n Óbuda
több pontján ; Rákospalota mellett is gyjtötték (B o h á t s ; B o r-

bás: Bpest növ. 67. old.). Én az Alagi major patakjában szed-

tem, ott, ahol az államvasút keresztezi ; Ranunculus lingua és

Jímcus subnodulosus Schrk. társaságában (jún. 13).

5. Potamogeton lucens L. Ismeretes Budafok melll (B o r -

bás: Bp. növ. 67. old.; Simon kai herb.), a Csepelszigetrl

(Tauscher, herb.) és Garamkövesdrl (Borbás, herb.). El-
került a Veresegyházi tóból (jún. 25), melynek hínárját fleg a

Potamogeton lucens alkotja, közéje kevés Myryophyllum verticil-

latum is vegyül. A tavacska nevezetesebb növényei még a Ca-

stalia álba, Hydrocharis morsus ranaef Lemna trisulca ; a tó

mocsaras partján u Parnassia palustns, Cyperus flavesceyis és a

Menyanthes trifoliata L. Utóbbi tömegesen n itt.

6. Carex elongataL. Hegyvidéki mocsarakban tenyész növény,

vidékünkrl nem volt ismeretes ; legközelebbi termhelye a Mátra.

Szedtem Dömös fölött a Dobogók tetején egy állandó tócsában,

közel 700 m magasságban. Carex remota, Athyrium Filix femina,

Ranunculus repens^ Callitriche verna slb. társaságában (jún. 2).

7. Scilla t)ifolía L. Nálunk a Duna partmellékén nem ritka,

az újpesti szigeten (épp úgy az esztergomi szigeteken), Duna-
haraszti, Szigetszentmiklós, Soroksár stb. mellett bven n, ezekre

a helyekre bizonyára a Duna vize hozta, de ráakadtam a hegy-

ségben is, a Guggerhegy északi oldalán (az erdri lak mellett

1914—1916. években, márc. 10 és ápr. \'^ között).

8. Iris graniinea L. ad pseudoGyperus Scliur. verr/ens.

Ismeretes a Pilishegyrl, de megtaláltam a Dobogókn is, még
pedig annak két különböz pontján (a kéibükkfanyergi út mel-

lett, közel a nyereghez és a dömösi út mellett, közel a csúcshoz

(jún. 2). Borbás (Bp. növ. 64. old.) a talakot említi a Farkas-

völgybl és a Remetehegyrl.
9. Cucubalus baccifer L. f. glandulifer Jáv. (Bot. Közi.

XIII. [1914], 25. old.) A vidékrl Esztergom és Dorog környé-

kérl Jávor ka ismertette. Szedtem a gödi szigeten Vihurnum
opulus és Vitis sylvestris (?) társaságában (júl. 11).

10. Ranunculus repens L. f. YÍllosusLamotte {=R.Haynaldi
Menyh.). M e n y h á r t a kalocsai érseki kertben találta és mint

új fajt írta le R. Haynaldi néven (Kalocsa növényzete 28. old.).

A R. repens száraz talajon növ szrös alakjának tartható s

véleményem szerint a R. repens L. f. villosus Lamotte-\e\ azonos.

Szedtem a Rózsadomb két különböz kertjében, a Szilágyi Dezs-
tér parkjában és az egyetemi növénykert pázsitjában. A Flóra

Hungarica Exsiccata számára begyjtöttem. Az a'körülmény, hogy
hazánkban csak mesterséges gyepben fordul el, azt a feltevést

engedi meg, hogy fmaggal behurcolt és terjesztett gyom.

Botanikai Közlemények 4-6 füzet. 11
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11. Saxifraga aizoon Jacq. Ráakadtam a váci Naszálon
(aug. 31, szept. 10), hol a Ceterach ofi'icinarum társaságában n.
Tkés Lajos-nak adata (Vác növényzete 35. old.) ezzel meg-
ersítést nyert.

12. (xentiana cílíata L. Régóta ismeretes a Svábhegyrl
ez a ritka hegyi növény (Borbás: Bp. növ. 103. old.). Fleg
a Normafa mellett elterül réten n. Ezenkívül 1914 okt. 11-én
a Háromluitárhegy csúcsának DK-i oldalán is ráakadtam. Innen
azonban az erdítmények építése következtében, ügy látszik,

kipusztult.

Találtam még a dömösi Dobogók hegyirétjén is a két-

bükkfanyergi út mellett, a Gentiana austriaca f. Grundliana
Bégen termhelyén (szept. 26).

13. Gentiana cruciata L. Régente sokkal gyakoribb lehe-

tett területünkön, újabban, úgy látszik, pusztul. Sem a Sváb-
hegyrl (Kerékgyártó), sem a Lipót-mezrl (Entz, herb.),

sem Máriaremetérl (B orljás. Bp. növ. 103. old.), sem a Farkas-
völgybl (Borbás: ugyanott) stb. nem került el újabban. Elég
gyakori a Pilishegyen, ahol magam is megtaláltam. Jávorka
és Trautmann a Háromhatárhegyen találták (1916). Szép
számban láttam virítani a nagykovácsii Nagyszénáshegy északi

oldalán (júl. 24, aug. 24).

14. Anchusa italica Retz. Borbás véleménye szerint (Bp.

növ. 110. old.) meghonosodott növényünk. „Buda és Szentendre

körül" megjelöléssel közli. 1891-ben (Pótfüzetek a Term.-tud.

Közlönyhöz XXIII. köt. 12. és. 13. old.) csak mint története-

sen jelentkezt tárgyalja („vasúti töltésen", „Újpest"). Ujabban
Filarszky Tétény és Buda közt szedte (herb.). Találtam a

Guggerhegy és a Kecskehegy közt, tarlón (jún. 29).

15. Verbaseum grandicalíx {V. subamtriacum X hlatta-

ria) Simk. A V. austríacum Schott és a T". hlattaria L. közt

S i m n k a i két hybridet írt le : a F. grandicalix-oX, mely az

austriacum-hoz áll közelebb (Oe. B. Z. XXXIX. [1889] 138. old.)

és a V. Vidavense-t, mely inkább a blattariá-ra. üt. A V. grandi-

calíx csak Arad megyébl volt ismeretes (S i m o n k a i id. hely.).

Találtam Monor mellett az alább említend hybriddel együtt.

16. Verbaseum rubiginosum W. et K. (F. austrincuni X
phoeniceum.) Vidékünkrl Borbás (Bp. növ. 113. old.) a pesti

„Ördögmalma" melll említi, Müller Dunakeszi mellett gyj-
tötte (Borbás u. ott).

17. Sherardia arvensis L. Budapest közelebbi környékén

elég ritka. Gyjtötte Borbás és Simon kai (Hárshegy alatt.

Nagykovácsi és Máriaremete mellett). Gyííjtöttem a Rózsadomb
egy kertjében. Lehet, hogy fmag révén került oda.

(A növénytani íízakosztály 1916 dec. 13-án tartott ülésébl.)


