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Boros Á« : Ujabb adatok Közép-Magyarország flórá-

jának ismeretéhez*

Jelen dolgozatomban az 1917. és 1918, években hazánk

középvidékének különböz részére tett kirándulásaimnak érdeke-

sebb adatait adom közre. * A virágtalanok gyjtésével csak mellé-

kesen foglalkoztam s kriptogám-gyjtésemnek csak kis része van

feldolgozva. Munkálkodásomban s az anyag meghatározásában

sokan támogattak, kik közül fleg Degen Árpád egyetemi

m.-tanár, Jávorka Sándor múzeumi osztályigazgató és

Péterfi Márton múzeumi r uraknak tartozom nagy hálával.

Bryophyta.

Dicranella heteromalla (L) S c h i m p.-t Budapest környéké-

rl csak a Lágymányosról ismerjük (Straub, Bot. Közi. VI. 1907. p.

177 ), de D egén úr szívességébl tudom, hogy az ürömi Silberbergen

is gyjtötte, hol bven fordul el. A következ helyeken gyjtöt-

tem : a) a hvösvölgyi Fazekashegy és Vadaskerthegy erdeiben

(1916 dec 17. c. fr. ; 1918 jan. 23. st. ; 280 m. mag)., h) a Hárs-

hegy több pontján (1917 júl. 22. c. ír. ;
3—400 ni. mag.), utóbbi

helyen Degen úr társaságában. — Dicrmmm Mühlenbeckii B r.

et Schimp. a Dobogók cserjés hegyi rétjén Pilisszentkereszt

mellett (Pest és Esztergom megye határán, 1917 okt. 7., 1918
máj. 12,, szept. 18. mindig st. 700 m. mag.). Hegyi növény;

területünkre nézve új. A nevezett hegyi rét virágos növényei

közt is sok a hegyi elem {Gentiana austriaca^ G. ciliata^'^ An-
tennaria stb.) — Dicrmmm longifolium H e d w. Szintén hegyi

moha, melyet területünkrl még nem közöltek. Gyjtöttem a

Szarvashegy erdeiben (Vác mellett, szilikátos kzeten, 1917 jún.

1. st 500 m. mag.) és a dömösi Dobogók erdeinek több pontján,

trachyton (1917 jún. 20. st., okt. 7. ; kevés terméssel és 1918
máj. 12-én fejletlen terméssel ; 600 m. mag.). — Dicranum unclu-

lafum Turn. Börzsönyi hegység: Jánospuszta (Hont megye)

mellett st. (1918 márc. 5, 300 m. mag.) erdben Climacium
dendroides-szel. Sem a^ Börzsönyi, sem a Pilis-hegységbl
nem volt ismeretes, a Dunántúlról csak Vas megyébl ismerjük.

(H a z s 1 i n s z k y, A Magy. birod. mohfl. 102. old.) ^ — Philo-

notis calcarea Sckim'p.f. seriatifolia Schiffn. * A Veresegyházi

^ Az elözö évek eredményeirl a Bot. Közi. XVI. 1917. évf. 119—20.
lapján számoltam be.

2 Bot. Közi. 1917. (XVI.) p. 118.
^ A Dicranum genusból területünkön a D. scopariuni-on kívül

még a D. montaniim H e cl w. ismeretes (F ö r s t e r, Verh. Zool. Bot.

Ges. XLVI. 1896. p. 165.) Budakeszi melll, melyet eddig nem sikerült

megtalálnom. A D. scoparium a Budai hegységben igen gyakori, szórványosan
az Alföldön is elfordul.

* A forma meghatározását Péterfi úrnak köszönöm.



40 BOROS Á.

tó mocsaraiban (1917 júl. 30. st, 1918 máj. 5. fiatal terméssel

;

150 ni. mag.). Az Alföldrl eddig ezt a Philoiiotis-t nem ismertük,

mindössze egy, még nem publikált adatról van tudomásom : Sorok-

sár és Dunaharaszti közt, a Duna partján gyjtötte Degen A.

az orthoi)hylla L o e s k e alakját. A Fhilonotís veresegyházi

elfordulásával eggyel több lett az alföldi lápok hegyi elemeinek

H száma. A Philonotis veresegyházi elfordulásának elbírálásánál

tekintetbe kell vennünk, hogy ez a tó körül Alföldünknek egy

igen si növényformációja maradt fenn, melyben sok fellápi

jelleg növény él. A soroksári termelhelyére azonban valószínleg

a Duna vize hozta. — Bartramia ithyphylla (H a 1 1.) B r i d.

Esztergom megye : Dömös fölött a Körtvélyes puszta mellett, irtásban,

földön (1917 jún. 20. c. fr. 300 m. mag.). Hegyi moha ; terüle-

tünkre nézve új. — Plagiopus Oederi (Gunn.) Limpr. [Bart-

ramia Oederi Glunn.) A váci Naszálhegy keleti gerincének északi

oldalán, erdei mészsziklákon (1916 aug 81. s azóta még három

ízben gyj'öttem, mindig termésben. 5—550 m. mag.) hol a

Saxifraga Aizoonnixl, a Ceterach officinarummaX ^ továbbá Dis-

ticJdum capiUacmmmíú (c. fr.) és Ht/pnum moUuscumma.1 együtt

fordul el. Montán növény területünkre nézve új. — Clima-

ciu/m dendroules (L.) Web. et M. Nagykrös: a Nagyerd egy

mélyebb, nedvesebb helyén (1918 jún. 29. st., 100 m. mag.).

Az alföldre új. Ennek a fleg hegyi lápokban növ mohának
alföldi elfordulása feltn. Förster a Pilisi hegységbl említi;

itt nem találtam, ellenben a Börzsönyi hegység több helyén

(Jánospuszta és Irtás puszta mellett) találtam meg. (st.)

Pteridophyta.

Ceterach officinarum Wi II d-rl a Bot. Közi. XVI. 1917.

évf. 116. lapján megemlékeztem ; 1918 szept. 18-án a Pilis-

hegy mészszikláin is megtaláltam, a Klastrompuszta fölött. Esz-

tergom megyéra új.

Ánthophyta.

Stratiotes aloides L. Ezt a rohamosan pusztuló növényün-

ket megtaláltam Farmoson a „Nagy Nádas" vizében (1917

szept. 23. st.) Castalia, Potamogeton natans, P. liicens,

ütricularia vulgáris társaságában. — TJiesium Dollineri

Murb. Esztergom megye : tarlón Csév és a Klastrompuszta közt

(1918 szept. 18.) Feichtinger (Esztergomra, növ. 249. lap.)

Özeutgyörgymezrl közli. Veszprém megye : tarlón a márkói

Kápolnadombon (1918 szept. 24.) Pillitz (Veszprém m. növ.

50. és 146. lap.) a megye más pontjáról említi. — Polycnemum
verrucosum Láng. Nógrád megye : tarlókon Nógrád mellett (1918

1 Bot. Közi. 1917. 116. lap.
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okt. 6.)- — Salicornia herhacea L. A szabadszállási sziken (1918
okt. 13.). — Salsola Soda L.-rl Pest megyébl kevés adatunk

van. Bernátsky (Aun. Mus. Nat. Hung. 1D05. p. 145.) Kiin-

szentmiklósról közli, Menyhárth (Kalocsa növ. 152. lap.)

Kalocsáról. A Nemz. Múz. herb.-ában Karkovány Áko s-tól

Tiszaroíf melll (.Íász-Nagykun- Szolnok megye) is van példány. ^

Nagy mennyiségben terem Szabadszállás mellett (elttem többen

gyjtötték itt); megtaláltam Tápiógyörgye és Újszász közt (1917

szept. 7.) a vasút szikes árkában. — Claytonia perfoliata Don.
Budapest : a Kózsadomb egy kertjében behurcolva. Amerikai

gyom ; hazánkban még nem találták. Ny ugateurópában ersen
terjed, várható, ho2:y nálunk is meghonosul. — Silene viridiflora

L. a Pilisi és a Börzsönyi hegységben K e r n e r (Veget. Verh.

p. 63.) véleménye ellenére meglehets gyakori. Ezt bizonyítják

saját tapasztalataim és az újabb herbáriumi adatok is. — Dianthus
diutinus Kit. Kecskemét : Bugacz-puszta, a Bugaczi Nagyerd
cserjés homokbuckáin 1918 jún. 24.) "^ Minthogy ez a szegf hazánk
homokpusztáinak egyik legnevezetesebbje, megérdemli, hogy az

összes ismeretes termhelyeit részletesen összeállítsuk : 1. Monor
vidéke (loc. class. Kitaibel, Sadler, Rochel, Kerné r,

Borbás, Degen, Simonkai, Thaisz, T u z s o n, Boros).
Ezek a gyjtk mind a Pótharaszti erd cserjés homokpusztáján
gyjtötték, ez a loc. class. is. ^ Ez az erd azonban már Vasad határá-

ban van. Ezenkívül Monor és Pilis közt K e r n e r és Wagner (Herb.

Degen) gyjtötték, Csikós melll Sadler (Flóra com. Pest ed. II. p.

177.) és Kerner"^ közli. 2. Nagykrös, Nagyerd (Hollós, Kecske-
mét növ. 139. lap.), Degen (FI. Hung. ex. No. 151.), Boros.
3. Kecskemét, Bugacz. Fentebb közölve. 4. Szeged, Királyhalom,

Alsóásotthalmi erd Theodorovits (Magy. Bot. L. 111.1914.

p. 219.), Tuzson (Bot. K. 1914: 8.), Lányi (VI. B. L. 1914:

253.), Lengyel (Erdészeti Kíséri. 1918: 62.). 5. Jánoshalma
és Vármegyehatár közt, Bács-Bodrog m. Pro dán (M. B. L.

1915: 218.). 6. Vácz (Sadl. FI. Com. Pest. ed. IL p. 177.

példánya megvan a Nemz. Múz.-ban.), Tkés Vácz növ. 50.

lap. ..Gyakorlótér", D. polymorj^hus M. B. néven, de nagyon
valószín, hogy Tkés D. polymorphusa = D. Pontederae
K e r n, utóbbit e néven nem közli ; sötétpiros virágról beszél.

7. Puszta Peszér és Puszta Sarlósár (Alsódabas, ill. Tatárszent-

györgy mellett.). K e r u e r (Veget. Verh. p. 59.). 8. Szentmárton-
káta Kitaibel (Reliq. p. 47.). K e r n e r, '^ 9. Isaszeg és Gödöll,
Sadler (FI. Com. Pest. ed. IL p. 177.). 10. Kiskunfélegyháza,

Kerné r. * 11. Kistelek, Csongrád -megye, Kitaibel (Addita-

' A Bácskából (Pro dán M. B. L. 1915 : 216.) és Csongrád megyébl
(Lányi M. B. L 1914: 252) is vaií adat.

^ Hollós Kecskemét flórájából nem említi.

® Kitaibel Additamenta p. 520., Sched. Herb. Norm. No. 3017.
* K e r n e r jegyzeteibl közölte Degen (Term. tud. közi. 27. köt.

Pótfüzetek 25. lap.)
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menta p. 530.). 12. Nyírbogát (Szabolcs megye) Kitaibel (Reliq.

p. 47.). 13. Ráma és Eadujevacz közt, a Duna mentén (Szerbia)

Pancié (FI Szrbije p. 178.). Kladovo melll láttam is példányt
a Nemz. Múz. herbáriumában. (Sched. Herb. Norm. No. 3017.
Degen.). — Ezen összeállítás szerint íehát öt olyan term-
helye van, ahol még él botanikusok is gyjtötték, ahol tehát

még ma is biztosan elfordul. — Ceratophylliim submersum L.
A Veresegyházi tóban (1917 júl. 30. terméssel.). Budapest kör-

nyékérl még nem közölték. Gyjtöttem még Sárbogárd mellett,

a Sárvízben Nagyhörcsök-puszta közelében is. — Delphinium
orientale G a y. Nógrád megye : vasüti töltésen Nógrád mellett

(1918 jún. 11.). Napjainkban nyugat és észak felé terjed gyom,
Budapest környékén már elég gyakori. — Coronopus squamatus
Forsk. Esztergom megye : Ebed (Feichtinger 1. c. a megye
két más pontjáról közli). Veszprém megye : Jutas-puszta mellett

(a megyére új). Fehér megye : Sárbogárd, a fiébic-major mellett.

(Fehér megyébl Bernát sky is közli Batta melll. An. Mus.
Nat. Hung. 1905: 150.). Borba s szerint (Term. t. közi. 23.

Pótfz. 8. lap.) valószínleg a törökökkel került hozzánk. Az
ország déli részében gyakori, észak felé ritkul, de egész Trencsén
megyéig hatol (Neilr. Aufz. p. 267.). Emberek és állatok lábaira

tapadt földdel terjed, ezért n fleg utakon. — Barharea praecox
R. Br. Budapest: a Rózsadomb egy kertjében mint gyom. (1917
máj. 14.). Nyugati gyom, hazánkra üj. ^ — Astragalus dasyanthus
Pali. Kecskemét: Bugacz- puszta, a Nagy Sivány homokbuckáin
(1918 jün. 24.). Fleg délibb homokpusztáinkon n, de szórvá-

nyosan az Alföld északi részében is elfordul. A Duna-Tisza
közén: Szabadka (Pro dán, M. B. L. 1915: 235.), Kishegyes
(W. Kit. Plantae rariores p. 46.), Horgos (Lányi, M. B. L.

1914: 259.). Királyhalom (M. B. L. ÍII. p. 218.), Fehér megyé-
ben : Dunapentele, Ráezalmás, Dunaadony mellett (K eme r.

Veget. Verh. p. 122., Tauscher) Njiregyháza és Tokaj mellett

(Rel. Kit. p. 18.) Debrecen m. (Rapaics Erdész, kíséri. 1916

:

50.) Nyitra megye (Neilreich, Aufz. 341.) — Polygcda amarella

Cr. Esztergom megye: szikes mezn Muzsla mellett. E helyrl

Feichtinger is közli (1. c. p. 157.), P. amara néven. A szegedi

városi müz. herbáriumában F e i c h 1 i n g e r ti példány nincs.

A Kisalföldön elég gyakori, ügyszintén Pest megyében (Borbás,
Budapest fl. 150. lap, P. Austriaca néven.). A Veresegyházi tó

mocsaraiban is gyjtöttem. — Daplnie Laureola L. Veszprém,

a Papodhegy déli erdeiben (1918 szept. 25). A Dunántiíl hegyei-

ben több helyütt meg van ;• a Vértesben elég gyakori (Nemz.

Müz. Herb., továbbá M. B. L. 1914: 139. Láng G y.), a Bakony-

' Schlosser és V u köti n ovié (Fl. croat. p. 211.) Kanitz
után felemlíti, de már a „Pflanzen Slavoniens" (p. 144.) B. vulgárisra helyes-

bíti. Nendtvich baranyai adata (Verh. Zool. Boi Ges. 1863 : 569.) bizo-

nyára szintén téves.
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ból három helyrl ismeretes, Herend (Sinionkai, Mat. t. tud.

közi. XI. 197.), Keszthely (Borbás, Balaton 11. 342.), „Riitót"

(Borb. 1. c). Utóbbi hely iránt Borbás-nak kételyei vannak
(Vas m. növ. földr. p. 184-), mert csak egy példát látott

T a u s c h e r-tl, melyen a megye nem volt jelezve, de a veszprém-
meg-yei Rátótnak gondolja ; fenti adatojii (minthogy Gyulafirátót-

hoz közel esik) ezt támogatja. — Trapa naians L. Nógrád megye :

a diósjeni tóban és a levezet árkában, Potamogetom crisjms

és pectinatus társaságában. Fleg a folyók árterén és mellék-

vizeiben fordul el ; elfordulása ilyen elszigetelt helyen igen

feltn. ^ Kecskemét : A holt Tiszában Lakytelektl délre. A
Tisza vidékén még ma is elég gyakori. — Blaclstonia serotintt

(K c h.). B e c k. Chlora perfoliata F c i c h t i n g e r (Esztergom
m. fl. 64 lap.) — non L. Példányait láttam a Szegedi városi

múz.-ban s azok mind B. serotmák. A B. perfoliata csak az ország

legdélibb részében n. — MeUssa officivalis L. Hont megye

:

erdben János-puszta és a Magas Tax közt (1918 okt. 6.). Könnyen
és gyakran elvadul, de a Börzsönyi és Pilisi hegységben eredeti,

nem elvadult növénynek tartom. — l'eronica Velenovshji Ue c htr.
Baranya megye : Palotabozsok, a ..Weiher" nedves rétjein (1917
aug. 5.). A megyére új ; a Dunántúl több pontjáról ismeretes, a
Balaton partján (Borb. Balaton fl. 377.). Alsórs mellett is meg-
találtam. — Galiuni vernuni Scop. Esztergom megye: Döniös,
cserjés hegyiréten a Körtvélyes-puszta mellett (1918 máj. 11.).

A Pilisi hegységben csak (Visegrád melll ismeretes (B o r b á s,

Bpest fl. 100.). a Börzsönyi hegységben gyakori (F e i c h t, M. orv»

term. vizsg. 1869 : 284.). Kivételesen az /.Iföldre is leszáll: Bácska
(Prodán, M. B. L. 1915:258.). Nyirsóg (Lengyel, M. B. L.

1915 : 229.). — Filago germanica L. Csongrád megye :
"" Kamarás

mellett, alig szikes legeln (1918 júl. 9.) Veszprém megye. Jutás,

a ,Rátóti nagy mez" legeljén (1918 szept. 25.). Pillitz (1. c.)

csak Tósokberéden látta. Mindkét helven mint var. lutescen&

(Joid.).

(A növénytani szakosztály 1918. évi április 10, május 8 és 1919. évi már-
cius 12-én tartott ülésébl.)

^ A diósjeni tó elég régi formáció, egyetlen pont Hont és Nógrád
megyében, ahol a tözegképzdésnek némi nyomát találták (Szabó J. Mat.
t. tud. közi. n. 107. lap). A súlyom elfordulásának növénygeografiai
elbírálásánál ezt tekintetbe kell vennünk.

- Lányi nem említi.


