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A MAGY. NEMZ. MÚZEUM NÖVÉNYTANI KEZIEATAIBOL.

Dr. BOKBÁS ViNCZE, egyetemi magántanártól.

A m. nemz. múzeum kéziratai között {Octav. Germ. 148) vanÖADLER-

nek Budapest növényzetérl közlött els enumeratiója (Verzeichniss der um
Pest und Ofen wild wachsenden Gewächse, Pest 1818).. mely tisztalapokkal

átszve Forster Károly, boldogult szakinaki gyógyszerésznek alkalmul

szolgált, hogy ebben a munkában a Szalonak köri term növényeket

jelölje. (flC. Förster, Enumeratio plantarum a Julio-Octobr. 1818 circa

Schlaining c. Castriferrei observatarum.»)

Förster t. i. azokat a növényeket, melyek Szalonak köri közönsé-

gesek, Sadler enumeratiójában aláhúzta, azokat pedig, a melyeket Sadler

nem említ vagy nem közönségesek, a befzött tiszta lapokra jegyzé fel.

A legtöbb adat vasmegyei, s már Polák Károly « Recensio plantarum

phanerogamarum in com. Castriferrei hucusque inventarum» Budae 1839

munkájában, valamint magam is Vasmegye flórája kéziratomban felhasz-

náltam, úgy hogy a vasmegyei adatokat itt mellzhetjük. Azonban van e kéz-

iratban Pozsony és Sopron megyékre, valamint Stájerországra vonatkozó

néhány adat, mely említést érdemel s pedig fleg a Verboscum rubiginosum,

melyet, a mennyire az adatokhoz hozzá férhettem, * tudtommal még ma
sem említenek Stájerországból. Ezért érdemes, hogy a nem vasmegyei

adatokat közre bocsássuk.

Actaea spicata L. Sopron (Ödenburg).

Bellis perennis L., Modor, Pozsony, Sopron. — «Von Pest aber sah

ich es bis Szász» (Pozsony m.).

Bunias syriaca=Euclidium syriaaim (L.) «Von Vasárut bis Szász

sehr häufig über der Strasse bei Ackern».

Galluna vulgaris (L.) Sopron.

Gardamine amara L. «in Maltha auf der österreichischen Grenze».

Lysimachia punctata L., Sopron.

Hypericum montanum L. Sopron.

Jasione montana L., Pozsony.

-1= Maly: Flora Styriaca,— Mukmann : Beiträge zur Pflanzengeogr. der Steiermark.
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Impatiens noli tangere L. «am Bache auf dem Wege nach Brennberg

sehr häufig» Sopron.

Oxalis AcetoseUa L. Pozsony, «hinter dem Zondischen Garten».

Physalis Alkekengi L. «Odenburg über dem Neusiedlersee.»

Phyteuma sjncatum L. «Odenburg, auf dem Berge über dem Wege
nach Brennberg.»

Pinus-Larix L., «selten zu sehen, aber weiter an der Steyerischen

Grenze häufiger, besonders aber in Steiermark selbst. »

Potamogeton natans L. Eécse és Pozsony közt két tócsa tele van vele.

Csáva m. (Stoob, Sopronm.).

Pirola rotundifolia L., Fürstenberg.

P. secimda L. «von Oberwarth bis Gratz.»

Saniciila europaea L. «Ödenburg bei der Unterlöwer.»

Scabiosa Succisa L. Sopron.

Spiraea Arim eus L. Sopron Brennberg felé bven.

Thalictrwm aquilegifolium L. Sopron (Alsó Lövér) Sadler szerint =
Th. medium Sadl., s ekkor Th. flexuosum Bernh,

Verhascwm rubiginosum WKit., Hartberg Stajerorsz.

Veronica longifolia L. Alsó-Löver egy példány.

Az Octav Lat. 80. számú kéziratban a következt találtam :

Syringa pj^unifolia Kit.

«Ita interea pro conservanda memoria nomino, quœ ad viam Mun-

kácsino Leopolim (Lemberg, Borh.) ducentem inter Fels Hrabonitza et

Piidpolócz in cottu Beregh ereseit, foliisque Pruni distincta, referente

Dre. Bulla.»

Itt Orgonafáról van szó, melynek levelei olyanok mint a Prunusé.

Orgonafa szilyafa-levéllel Syringáinh közül más mint a S. Josikaea Jcq.

nem lehet. A S. Josikaearól De Candolle Prodr. VIII. p. 283. lapján azt

mondja: «folia sabtus albida, fere Popidi halsaminiferae» ; de ha a Prii-

nusok között kereskedünk, szintén ott találjuk a P. Padust, melynél a leve-

lek alsó színe, fleg a hajtásokon, szép deres, tehát a *S. Josikaeaéhoz

hasonlíthatók. Más orgonafáink itt számba nem jöhetnek, mert ezek levelé-

nek szabása más mint a Prunusoké.

KiTAiBEL herbáriumában a Syringa prunifoliáról semmi adatot nem

leltem. Hogy ez a S. Josikaea lehet, bizonysága az is, hogy újabban Ung-

megyében is lelték. * Látni való ebbl is, mennyit tett hazánk nagy termé-

szetbuvárlója Kitaibel, s mennyit tett volna, ha a halál id eltt el nem

ragadja. Ö ismerte a S. Josikaeát («Flora» 1831**) Jacquin eltt, s az

* Klein Gy, Term. Tud. Közi. 1881. jul. Borbás V. Erdész. Lap. 1882. p. 880 stb.

'* Eclib. fl. germ, excurs. 1830 ! A szerit.
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Erdös-Kárpátokból kortársai közt. Az erdész urak, touristák vagy természet-

vizsgálók a Vereczkei szoros vidékén ezt az orgonafajt könnyen meglelhetik

s a dolgot bvebben megvilágosíthatják. Nekem is éj^en ez volt a czélom,

hogy a figyelmet rá felköltsem.

A Syringa Jósikám levelei a széles tojásdad kihegyzett alaktól a lánd-

zsásig változnak, alsó színe dereszöld, a levél nyelével valamint a fiatal

hajtásokkal együtt gyengén j^elyhes és glandulás. Virágzata sem az a nagy

virágiomb, mint a többi orgonafáinké, hanem összetett fürt módjára húzódik

össze. A szirom e része legalább négyszer rövidebb a corolla csövénél. Ezek

a legfeltnbb ismertet jelei.

Végi a m. nemz. múzeum könyvtára vezetségének itt is köszönetet

mondok azon szívességért, a melylyel a kéziratokat rendelkezésemre

bocsátotta.


