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Nendtvich Zool. bot. Ges, XIII. 568 ; Hazslinszky
Magy. füv. kézik. (1872) 106; Borbás Földrajzi közi 1891.

p. 387. — A. pseudoplatanus Auct. omnium (sic Visiani)
quoad floram adriatico-karstianam.]

Délibb vidékeink dombtájaitól kezdve (Déva ! Herkules-

fürd ! Pécs, Abaliget és Hosszuhetény!) Horvátországban, Bosz-

niában, Herczegovinában, Dalniácziában, Szerbiában, Bulgáriában,

ez a fajta helyettesíti az északibb A. pseudoplatanus L.-t.

Különbözik ez a típusos A. pseudoplatanoides-t\ DC. szerint

„foliorum lobis obtusioribus" ; vagyis, hogy fhasdbjai nem ki-

hegyzettek, hanem csak tompán hegyesek. Különbözik abban is,

hogy levélmezei nem hosszabbak a szélességüknél., inkább több-

nyire szélesebbek a hossziiságuknál ; hogy hasábjai szélesen

tojásdadok., gyakran szélesebbek a hosszaságuknál : hogy a

hasábokat elválasztó bemetszések a lemez felülete harmadáig,

vagy addig sem mélyednek be, valamint, hogy levéllemezük

fonáka fakóbb és keményebb erezet. Virágzata is meztelenebb.

Mind ezen jellemz tulajdonságok éghajlat okozta elváltozások

;

ezért nem csodálható, hogy az .1^. pseudoplatanus L. meg az A.

subohtusatum (DC.) között ott, azokon a területeken, a hol azok

egymásba átalakulnak, megvannak az átmeneti, kétesnek nevezett

alakok is.

Kultúrai elváltozások Grafv. Schvs^erin a „Grartenflora"

42. Jahrgang (1893) 259—266. lapjain az Acer pseudoplatanus

kerti-változatnak egész seregét ismerteti. Megannyi közt leg-

bámulatosabb a „ternatum" Schwerin 1, c. 261 fig. 18, a

melynek levele nem egyszer, hanem hármasán összetett. Nálunk

is számos kerti változatát kultiválják. Ezek közül kerti dísz-

fául vagy díszcserjéül csupán egyet mernék ajánlani, s ez az

Acer pseudoplatanus v. purpurasceus D i p p e 1 Laubholzk. II.

(1892) 426.

A szakosztálynak 1908 márczius 11-én tartott ülésébl.

Moesz G. : Brassó vidékének és a Rétyi Nyír

Cyperacea-í.

Brassó vidékén sokan botanizáltak. Alig van az országnak

nevesebb botanikusa, ki itt gyjtés czéljából meg nem fordult

volna. Legtöbbet köszönhetünk Baumgarte n-nak és S c h u r-

nak, kik az adatoknak oly nagy tömegével lepték meg a világot,

hogy még most is, S i m o n k a i kritikai összefoglalása után,

minduntalan hozzájuk kell fordulnunk. Adataik nagy része hova-

tovább megersítésre vagy legalább is megfejtésre talál.

Bár sokan foglalkoztak Brassó növényeivel, flórájának össze-

foglaló ismertetését még mindig nélkülözzük. Römer, ki immár
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mintegy 30 esztendeje kíséri figyelemmel megyéjének növény-

zetét, aránylag csak igen kis területrl nyújtott ismertetést.^

A Brassó közelében elterül szászhermányi láp, valamint

az ezen láp szélén emelked szentpéteri-hegy flórájáról csak

igen gyéren vannak adataink.^ Pedig mindkét terület megérde-
melné a részletes ismertetést.

A háromszékmegyei Rétyi Nyír is csak újabban lett egy-

két növénye révén ismeretesebbé. Baumgarten járt ugyan
Háromszékmegye középs sík területén, de a Bétyi Nyírt ki-

kerülte.

A Cyperacea-k következ összefoglalását Simonkai „Erd."

mve nyomán közlöm.-^

I. Cyperus L.

C. fusciis L. Brassó. [Schur En. 688.J A Fortyogó (Gespreng)

mocsárban ! Az idszaki forrás, mely e mocsaras területet vízzel látja

el, idnként teljesen kiapad. Ilyenkor a mocsár is majdnem teljesen

kiszárad és több más növénynyel együtt a C. fuscus is eltnik. A mint

azonban a medenczék ismét megtelnek, partjukon e növény is újból

megjelenik.

Tömös szoros ! Igen gyéren a Tömös homokos-kavicsos árterü-

letén. E helyütt 4— 5 cm.-nél nagyobbakat nem találtam.

^ «CF" jellel jelölöm R ö m e r : „A Czenk és a Kis Függökö növény-
zete" czimü munkáját. Brassó, 1892.

„Sch-^-vel jelölöm Rö m e r : „Die Flóra des Schulers" czimü czikkét.

(Jahrb. d. Siebenb. Karpathenver. Bd. XXV. 1905.)

„Erd." = Simonkai Lajos: „Erdély edényes flórájának helyeö-

bitett foglalata." Budapest, 1886.

„Baumg. En. = Baumgarten: „Enumeratio stirpium Magnó
Transsilvaniae . . ." Vindobonae, 1816.

„Schur En." = Schur: „Enumeratio plantarum Transsilvaniae . .
."

Vindobonae, 1866.

„Schur Ö. B. Z." = Schur : „Eine Excursion auf den Büdöshegy."
(st. Bot. Zeitschr. VIII. 1858.)

* A lápról ösmerjük a következket: Armeria barcensis Simk.,
Euphorhia villosa W. et K., Orchis incarnata L., Primula farinosa L.,

Sesleria barcensis Simk., Triglochin maritimum L., a hegyrl : Hyacinthus
leucophaeus S t e v.

^ f-tel jelzem azon növényeket, melyeket B a u m g. vagy Schur
közöltek e vidékrl, de a melyeket utánuk senki sem talált. Ezek elfordu-
lását tehát egyelre kétesnek kell tartanunk.

*-gal jelzem azokat, melyeket újabb botanikusok megtaláltak, magam
azonban nem gyjtöttem.

Kövér betkkel jelzem azokat, melyeket Brassó- és Háromszékmegyék-
böl {Büdös környékét ide nem számítva) ez ideig még nem közöltek.

*-gal és kövér betvel különböztettem meg azokat, melyeknek Erdély-
ben való elfordulását S i m o n k a i kétségesnek tartotta, vagy melyekrl
egyáltalán nem emlékszik meg.

A felkiáltójel (!) azt jelenti, hogy az illet növényt a megnevezett
helyen láttam vagy gyjtöttem.
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Szászhermányi láp! Helyenként, íg-y különösen az „Aue" for-

rásos területén elég bven.

Rétyi Nyir! A tavak, valamint a Feketeügy homokos partján.

Alacsony marad és sokkal gyérebben jö elö, mint a következ faj.

Aug.-szept.

C. flavescensh. Brassóban csakis a Pojánán, utak mentén. [Römer.

Sch. 33.] Szászhermányi lápon !, különösen a levezet csatorna kavicsos

partján. Itt elég bven. Rétyi Nyírben közönséges ! Nedves homokon.

Júl.-szept.

11. Schoemis L.

Sch. nigricans L. Schur [En. 689] Brassóból közli. Magam

itt nem láttam. A szászhermányi lápon bven ! Május.

m. Cladinm R. Br.

Cl. MariscilS (L.) R. Br, A szászhermányi láp „Aue" részé-

ben ! Júl.

IV. Heleocharis R. Br.

H. palustris (L.) R. B r. Brassó. [S c h u r. En. 690.] A Czenk

aljában egy csatorna mellett. [Römer. CF. 65.] A Pojánán ! [Römer.

Sch. 33.] A Fortyogó mocsárban gyakori ! Prázsmár és Szászhermány

lápjain ! A Rétyi Nyírben közönséges. Itt némely kiszikkadt medencze

talaját sürün ellepi. Nagysága igen változó. Míg az egyik árok füves

partján fél méter magasra n, addig némelyik tó homokos partján az

1 dm.-t is alig éri el (/'. arenarius A sch. et Gr.). Máj.-szept.

H. uniglumis (Lk.) Schult. Schur [En. 690] Brassó melll

a Barcza rétjérl említi. Magam azonban csakis a Honterus rét !
egyik

árkában találtam. Itt évrl-évre megjelent, de terjeszkedni nem tudott.

Május.

H. ovata (Roth) R. B r. Prázsmár [Schur. Ö. B. Z. VIII.

281], Háromszék mocsaraiban. [Baumg. En. III. 319.] Rétyi Nyír-

ben ! a tavak homokos partján és a kiszáradt tavak talaján, a követ-

kezvel vegyesen. Júl.-szept.

H. carniolica K o c h. S i m o n k a i (Erd. 541.) S c h u r nevével

kapcsolatban Prázsmárt közli, idézvén az Ö. B. Z. VIII. 281. oldalát.

E helyütt azonban Schur nem szól a H. carniolica-ról. A Rétyi

Nyírben ! hasonló helyen, mint az elbbi. Júl.-szept.

H. acicularis (L.) R. Br. Prázsmár. |Schur. Ö. B. Z. 281.]

Rétyi Nyírben bségesen ! Néhol a medenczék szélén nagy területeket

lep el. Sepsi-Szt-Ivánnál a Béldi-patak partján ! Uzon mellett a Feketeügy

holtágainak partján ! Júl.-szept.

H. pauciflora (Lightf.) L k. Brassó. [Schur En. 691. Lim-

nochloa Baeothryon.] Magam Brassó közvetlen közelében nem láttam.

A Tömös- szoros lápos helyein ! azonban elég gyakori, így különösen

Fels-Tömös mellett. A szászhermányi láp ,,Aue" részében is elfordul,

sekély vízben ! Máj. -júl.
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V. Isolepsis R. B r.

* I. setacea (L.) R. Br. Baumgarten [En. III. 323] említi,

de termhelyét nem közli, S i m o n k a i [Ei-d. 542.] szerint Baum-
garten herbáriumában nincs meg. Schur [Ö. B. Z. VIII. 281.]

Prázsmár melll közli, F r o u i u s (Flóra v. Schassburg, p. 67) pedig

Segesvár melll. Simonkai e közléseket téveseknek mondja.

Magam a következ három helyen gyjtöttem :

1

.

Tömös-szoros ! Derestyétl Felsö-Tömösig, mindig a Tömös
kavicsos-homokos partján vagy nedves árterületén. Elég gyakori. Itt

1903-ban bukkantam reá elször. A rá következ két esztendben is

gyjtöttem belle.

2. Szászhermányi láp „Aue" részében ! a sekély vizerecskék

apró kavicsában. Gyéren (1905).

ó. Réty ! A Feketeügy homokos partján, gyéren (1907).

Júl. végétl okt. elejéig.

Az /. setacea különben hazánk ritkább növényei közé tartozik.

Tudomásom szerint, erdélyi elfordulásán kívül még a következ
helyekrl ismerjük : Budapest környéke (Sadler, Hazsl. !), Pozsony

mellett (Endl., Lumn., Kit. !, Hazsl. !) Mosony (Wierzb.),
Sopron környéke (Wallner), Ercsi láp (Tauscher !), Hámor, a

Gyöngyös vize mellett Vasmegyében (F r e h, P i e r s !), Fehérpatak

(Gayer), Simonkai újabban nem találta Vasmegyében (M. B. L. III.

1904. pag. 250), de Waisbecker Kszegen a Gyöngyös patak

mentén reátalált (M. B. L. V. 1906. pag. 227). Horvátország lombos

erdeiben, mocsaras réteken és mocsarakban (Schlosser !) Közölték

a Balaton mellékérl is, de B o r b á s nem találta.

VI. Schoenoplectus Rchb.

* Sch. supinus (L.) Pali a. Baumgarten (En. III. 324.)

termhely megnevezése nélkül említi. Herbáriumában sincs meg. —
Simon kai [Erd. 542] szerint Erdélyben nem terem.

Rétyi Nyír ! kissé nyirkos, finom homokon. Gyéren. Aug.

—

szept. elejéig.

Sch. mucronatus (L.) Pali a. Rétyi Nyír. Némelyik tóban

bven. Júl.—szept. elejéig.

Erdélybl ez ideig csak Fels-Árpásról (Fogarasm.) ösmertük,

hol Simon kai fedezte fel [Erd. 542]. Hazánk egyéb részében is

ritkán található. Magara csak a következ elfordulásokról tudok.

Kit ai bel herbáriumában !: „In agris orizae in Banatu, in ripis

Danubii ad Posonium (fl. poson.)". Hogy a mellékelt növény e két

hely melyikérl való, azt legfeljebb sejthetjük, mert a vignetta nem
árulja el.

A baranyamegyei Sellye, hol mocsarak partján S i m o n k a i

találta 1873-ban !.

Sch. Tabernaemontaní (Gmel) Pali a. Prázsmír ! vizenys
réten. Jún—júl.
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Sch. lacustris (L.) Pa 11a. Brassó, a Fortyogó mocsárban!

A Rétyi Nyír tavaiban helyenként bven ! Jún.—júl.

VII!. Scirpus L.

S. di^ynus G o d r. Árapatak mellett, az oltmelléki mocsarak-

ban! Aug.

S. silvaticus L. Brassó : a Függökö tölgyerdejének nedves mélye-

déseiben. (Römer. CF, 65), a Pojánán (Römer. Sch. 33.) A For-

tyogó mocsárban bven ! Rakodó völgy ! Noa ! Prázsmár ! A Rétyi

Nyírben, csakis a Béldi patak partján ! Máj.—jún.

t S. radicans Schk. Prázsmár [Schur. Ö. B. Z. VIII. 281.].

IX. Blysmus P a n z.

B. compressus (L.) Panz. Brassónál, a Czenkhegy alatt és a

Garcsin völgyben. [Simk. Erd. 543.] A Tömösszoros vizenys, füves

helyein bven ! Prázsmári lápon, legelön, bven ! Jún.—júl.

X. Eriophorum L.

t E. Scheuchzeri Hoppé. Bucsecs. [Schur. En. 694, 695

E. alpinum.]

E. latifolium Hoppé Brassóban a Pojánán ! a Fleischerréten

[Römer, Sch. 33.] és a Fortyogó mocsárban ! Szászhermányi láp !

Jún—^júl.

E. polystachyiim L. A Rétyi Nyír némely ingoványán !

XI. Elyna Schr ad.

E. myosuroides (Vili.) Fritsch. Bucsecs. [Schur. En. 696.

Kohresia caricina W i 1 1 d.] Az Omu tettl keletnek húzódó gerinczen !

[Simk. Erd. 544. El. Bellardi Ali.] Magam az Omu-tól nyugat felé

is megtaláltam, st már a Malajest völgyét elzáró meredek lejtökön

is, kb. 2200 m.-tl feljebb. Júl.

XII. Carex L.

t C. dioica L. Brassó. [Baumg. En. III. 285.]

C. Davalliana Smith. Brassó [Baumg. En. III. 285. és

Schur. En. 697.] Brassóban sem ezt, sem az elbbit, sem a követ-

kezt nem találtam. A C. Davalliana különben a Barczaság lápos terü-

letein nem ritka. Botfalu, a czukorgyár melletti nedves réten bven !

A szászhermányi lápon is gyakori ! Május.

f C. pulicaris L. Brassó. [Baumg. En. 286.]

-f-
C. pauciflóra hightf. Keresztényhavas. [Baumg. En. 286.1

Sem Römer, sem magam e hogyen nem találtuk.
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C. curvula A 1 1. Királykö, Bucsecs. [S c h u r. En. 698.] A Bucsecs

tetöjén csak 3— 7 cm. magasságot ér el: forma, pygmaea Haller.
Elég bven.

f C. stenophylla W a h 1 b g. Brassó : Salamonszikla. [S c h u r

En. 698.]

f C. foetida Ali. Brassó mellett, mészköhavasok forrásos helyein.

[Schur. En 699.] Hornung találta, Schur nem akadt reá.

C. disticka Huds. Brassó. [Baurag, En. III. 287. és Schur.

En. 699. V. infermedia Rchb.] A Függökövi úton, honnan Römer
közli, [Römer CF. 65], nem terem. Kérdésemre Römer azt a fel-

világosítást adta, hogy itt a C. nemorosa Lumn.-röl van szó.

A Rét>i Nyír némely ingoványán ! Júl.— aug.

C vulpina L. Brassó : Fortyogó mocsár ! Csigahegy kis tócsái-

ban ! A szászhermányi lápon ! A Rétyi Nyírben gyéren ! Máj. — júl.

G. divulsa Good. Brassó. [Baumg. III. 290.] Brassóban és

vidékén sok helyütt terem. Például a Füg.;ökövi úton ! Elfordul Bot-

falu mellett ! a szászhermányi lápon ! Rétyi Nyír

!

C. Pairaei F. Schultz. Brassóban a Függkvi út mentén !

Rakodó völgy ! Ascherson-Graebner Synopsisát zsinórmértékül

véve, az említett helyekrl származó példányok a C. Pairaei F. Schultz
és a C. Leersii F, Schultz között foglalnak helyet.

Ligulája rövid háromszög, harántul szélesebb, mint magas,

széle ép és fehér. A legalsó füzér egyszer. A termés tömlje tojás-

dad, alul is vékonyhéjú, itt erezett. Termése lapos, legömbölyödötten

négyszög. Mindezen jellemvonások a C. Pairaei-re vallanak.

A töml hossza 5 mm., ebbl 1 mm. a csrre esik. A termés

halvány sárgásbarna. (Hossza: 2"75 mm.; szélessége: 1"75— 2 mm.)

A tömlt majdnem teljesen kitölti. Ezen jellemvonások pedig a Leersii

mellett szólnak.

Ha pedig F. Schultz leírásához tartjuk magunkat (Étude sur

quelques Carex. Haguenau. 1868. 9 old.) akkor inkább a Pairaei-

vel fogjuk növényeinket összeegyeztethetni. A levelek szélességében

mégis eltér a Pairaei-tl, mert míg ennek levele keskeny, alig 2 mm.
széles, addig a brassói példák levele 2*5—3 mm. széles.

Valószínnek tartom, hogy a következ adatok is ezen Carexre

vonatkoznak. Brassó [Schur. En. 703. V. virens Rchb.] [Römer.
C. F. 65.. C. nemorosa L u m n. pro p.] Keresztényhavas erdeiben

[Römer Sch. 33, C. nemorosa Lumn. pr. p.] Máj.—jún.

C. muricata L. Brassóban, a Fortyogó vidékén ! a Papkútjánál !

irtott erdkben ! Bár az elbbihez hasonló, tojásdad-lándzsás ligu-

láján könnyen felismerhet. R ö m e r-nek az elbbi fajnál idézett adafíii

részben a C. muricatá-ra. is illenek. Máj.—jún.

* C. díandra Schrk. Rétyi Nyír ! Bemohosodott ingoványos

tavakban a C. lasiocarpa Ehrh-val vegyesen, de ennél gyérebben.

Megn majdnem 1 m. magasra. S i m o n k a i [Erd. 546] Erdélyben

való elfordulását kétesnek tartja.

* C. paniculata L. „Garcsin völgye, s innen fel a Khavas
oldalának laposain". [Simk. Erd. 546.).
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f C. paradoxa Willd, Brassó. [Schur En. 705.]

C. praecox S c h r e b. Brassó gyepes lejtin ! [R ö m e r C. F. 65]

Pojána ! [R ö m e r Sch. 33.] Fortyogó mocsár területén ! Szentpéteri

hegy lejtin ! Rétyi Nyír kötött homokján ! Apr.— máj.

C. praecox S e h r e b. var, paliida Asch et Gr. Brassóban

a Fellegvárhegy déli oldalán, a sánczárok füves lejtjén bven ! Igen

feltn szép sás. Május elején.

t C. brizoides L. Brassó. [Schur En. 700.]

C. leporina L. Brassó. [Baumg. III. 292. C. ovális Hst.
és Schur En. 701.] Pojána ! Papkútjánál és Kisfüggökönél erdö-

irtásban ! Rétyi Nyír erdejében ! Máj.—jún.

C. stellulata Good. (= C. echinata Murr.) Brassó. [Schur.
En. 702.] A Pojána lápos kaszálóin ! A Rétyi Nyír erdejében ! Jún.—júl.

C. remota L. Brassó [Baumg. En. III. 294 és Schur. En.

703.] Brassó körül: a Rakodó völgyben ! (Szontagh G.), Papkútjánál

a forrás mellett ! a noai fenyves tisztásain ! Tömös szoros lápos rét-

jein ! Garcsinvölgyben, árokparton bven ! Máj.-—júl.

f C. elongata L. Brassó [Baumg. En. III. 295.].

* C. canescens L. Bucsecs (Schur. En. 701. V. Gebhardi

Rchb.) Vleduska és Garcsinvölgye [Simk. Erd. 549].

C. Buekii Wi m m. Botfalu, a czukorgyár melletti nedves réteken

és árokparton elég gyakori ! Rétyi Nyírben, a Béldi patak partján !

C. Goodenoughii G a y. Brassó mellett a Pojána lápos rét-

jein ! Szászhermányi lápon ! Rétyi Nyírben gyakori !

C. graciUs C u r t. A Barczaságon [Schur En. 706. V. Mön-
chiana Schur.] Pojána ! [Römer Sch. 33. C. rufa L.] Fortyogó

mocsár ! Papkútja mellett, erdei patak mentén ! Botfalu és a Méhes

kertek között nedves réteken ! Szászhermányi láp ! Máj.—jún.

G. gracilis Curt var. fluviatilis Hartm. (?) Rétyi Nyír-ben a

Laborfalvi-tó szélén ! A ni füzérek rövidek és éréskor is felállók,

ülök, csak a legalsónak van rövid nyele. Ezen jelek alapján megilleti

a fluviatilis Hartm. név. De a ni füzérek vastagsága csak 5 mm.
és nem 7—8 mm. [A sch -Gr.: Synopsis. II. 2. 92,].

t C. polygama S c h k u h r. A Barczaságon [Schur. En. 707,

C. Buxhaumii W a h 1 b g.]

t C. atrata L. Bucsecs. [Schur. En. 707. C. aterrima

Hoppé, és 708.]
* C. nigra Ali. Bucsecs. [S^imk. Erd. 551. C. parviflora

Hst.]
C. lliagellanica Lam. (= C. irrigua Smith.) Keresztény-

havas füves, nedves mezjén ! gyéren. Jún.—júl.

C iomentosa L. Brassó [Schur En., 715]. A Fortyogó terü-

leten kevés ! A szászhermányi láp egy kaszálóján kevés ! Máj.

C. montana L. Bucsecs [Schur. En. 715. C. ericetorum P o\l]

Brassó szái'az lejtin, világos erdben, bokrok közt ! [R ö m e r. C. F.

65], Máj.—^jún.

C. caryophyllea Latouretti. Brassó ! [Baumg. En. III. 305.

C. mnbrosa E.ost.\ Pojána ! [Schur. En. 716. C. praecox í sl c q a.]
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Brassó száraz lejtin ! [Römer CF. 65 C. verna Chaix]. Botfalusi

legelökön bven ! Szászhermányi és prázsmári lápok legelin és ka-

szálóin ! A szentpéteri hegyen ! Ápr.—máj.

C. transsüvanica S c h u r. Brassóban a Salamonszikla füves

lejtin [Sehur. En. 717. C. gynohasis Vili.]. Brassó [Simk. Erd,

552]. A Fortyogó mocsár területén igen szórványosan ! Römer szó-

beli közlése szerint a noai tisztáson.

C. humilis L e y s s. Brassó sziklás lejtin ! [Römer C. F, 65].

a szentpéteri hegy napos lejtin !

C. digitata L. Brassó ! [Schur. En. 718. C. pediformis G. A.

Meyer.] [Römer C. F. 65. és Sch. 33.]. Brassó összes erdeiben

igen gyakori ! Apr.

C. ornithopoda Willd. Keresztényhavas cserjés helyein kb.

1700 m. magasságban ! Jún.

t C. álba Scop. Brassó. [Schur. En. 714.

[

C. pilosa Scop. Brassó ! és Nagykhavas ! [B a u m g. En. III.

307]. Brassó ! [Schur. En. 713. és Römer C. F. 66.]. Brassó

minden erdejében, a noai fenyvesben is bven ! Ápr,—máj.

C. panicea L. Botfalusi nedves réteken ! Szászhermányi lápon !

Prázsmár ! Garcsinvölgye [Simk. En. 553.]. Rétyi Nyírben gyéren !

Máj.—jtin.

f C. clavaeformis Hoppé. Tömös szoros [Schur. En. 713.].

Simonkai [Erd. 553.]. C. dinarica Heuff. név alatt közli.

t C. pendula Huds. Brassó. [Schur. En. 715. C. maxima
Scop.]

G. pallescens L. Brassó ! [Baumg. En^ III, 310; Schur.
En. 714.]. „A Czenk aljában lev csatorna mellett." [Römer. C. F.

66.] Noa, erdei tisztásokon ! Rütli, erdei tisztáson ! Honterus réten !

Pojána sok helyén ! Szászhermányi láp kaszálóin ! Rétyi Nyírben

tisztásokon ! Utóbbi helyen néhol oly nagyra n, hogy forma elatior

A s c h. et G r a e b n. névvel is jelölhet. Jún.

t C. capiUaris L. Barczaság havasai [Baumg. En. III. 304.].

C. fuliginosa S c h k u h r. Királyk, Bucsecs ! [Simk. Erd.

554]. Kb. 2200 m, magasságban. Júl.—aug.

C. tristis M. B, Barczaság havasai ! [Baumg. En. III. 308.

C. ferruginea S c h k. et C. spadicea Schk:) (Fuss. FI, Tr, 689,

690;) (Schur, En. 709. C. frigida Ali. et C. sempervirens Vili.)

(Simk. Erd. 254,)]. Az összes havasokon gyakori ! Jún—aug.

* C. firma Hst. Nagykhavas, Bucsecs [Baumg. En. III.

303.] Bucsecs, Királyk [Schur. En. 710.] Királyk [Kotschy
Z. B. G. m. 65,].

C. Michelii Hst. Brassóban a Czenk déli lejtjén ! és a Függ-
köúton ! [Römer C, F, 66], Hoher Rücken [Römer Sch, 33,].

Fellegvár lejtin ! Kisfüggökövi erd egyik tisztásán ! Szentpéteri

hegy füves lejtjén ! Ápr.—máj,

C. hordeistichos Vili. Szászhermányi láp középs részében !

Máj.—jún.

Növénytani Közlemények. 1908. VII. kötet, 4. füzet. 16
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C. flava L. Brassó ! [Schur, En. 711.] A Pojánán ! [Römer.
Sch. 33.]. Az ördögcsúcs alatt, patak mellett ! Noa, erdben árok

mellett ! Honterus réten ! Tömös szoros ! Szászhermányi és prázs-

mári lápon ! Jún.—^júl.

Mindenütt: vulgáris Döll alakja.

C. Oederi Retz. A Barcza folyónál [Schur En. 711,] Tömös
szoros lápos helyein ! Szászhermányi és prázsmári lápokon ! Rétyi

Nyírben, a tavak szélén igen bségesen ! Jún.—júl.

Míg a szászhermányi lapon olykor a 2 dm. magasságot is eléri,

addig a Rétyi Nyirben alacsony matad (5— 12 cm.)

C. Hosteana D C. Brassó. [Schur. En. 712. C. Hornschuchiana

Hoppé]. Prázsmári nedves legeln ! Szászhermányi lápon ! Máj.—^júl.

C. Appeliana Zahn. (= C. Hosteana D C X C^- Oederi Retz.)

Szászhermányi láp „Aue" részében !

Degen Árpád meghatározása. Máj.—jún.

C. distans L. Brassóban a Fortyogó mocsár mellett ! Tömös
szoros ! Noa vizenys helyein ! Prázsmár és Szászhermány lápjain !

Máj.—jún.

C. silvatica Ruás. Brassó ! [Schur En. 714.]. A Czenk aljá-

ban lev csatorna mellett [Römer C. F. 66.] Keresztényhavas erdeje !

[Römer Sch. 33.] Kisfüggkö erdejében ! A noai fenyvesben ! Pap-

kútjánál az erdben ! Garcsin völgyben ! Utóbbi helyen a jól meg-

termett egyének ni füzéreinek kocsányai 12 cm. hosszúságot is elérnek.

Máj.—jún.

C. Pseudo-Cypems L. A brassói Fortyogó mocsárban ! Prázs-

már lápján ! Jún.

C. rostrata S t o k e s. Brassóban a Rakodó völgy forrásos

helyén ! Noai fenyvesben, erdei patak mentén ! Honterus rét vizenys

helyein ! Szászhermányi láp ! Utóbbi helyen oly rostrata is terem,

melynek ni füzérei feltnen rövidek (2—2*5 cm.). Rétyi Nyír ingo-

ványos medenczéiben ! Máj.—júl.

C. rostrata Stokes var. pendulina Blytt. (Norges Flóra.

Christiania 1861. pag. 254.) Rétyi Nyír ! Az elbbi társaságában.

Különbözik a talaktól abban, hogy az alsó ni füzér kocsánya igen

hosszú (5—7 cm.). Gyakran a füzér is hosszabb a rendes nagyságnál.

A hosszú kocsányok miatt az alsó 1—2 termös füzér bókoló. Jún.—^júl.

Blytt varietására Degen Árpád volt szíves figyelmemet

felhívni.

C. vesicaria L. Brassóban, a Fortyogó mocsár területén ! A
Rétyi Nyír medenczéiben bven ! Máj.—jún.

C. acutiformis Ehrh. Brassóban, a Rakodó völgy forrásos

helyén ! Jún.

C. riparia Curtis. Brassó [Schur. En. 720]. A Fortyogó

mocsárban ! Botfalu, nedves réteken és a csatorna mellett ! Máj.

C. lasiocarpa Ehrh. {==C. filiformis L.) Rétyi Nyír tavaiban !

Némely ingoványos medenczét teljesen betölt. Jún.
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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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