
100

FLOEISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK FKÉP PESTMEGYE
FLÓKÁJÁKÓL.

(OBSEEVATIONES BOTANICAE PEAESEETIM AD FLOEAM
PESTHINENSEM SPECTANTES).

Auctore Gabkible de Peelaky, Budapestinensi.

Évek óta élénk részt veszek azon florisztikus mozgalmakban, melyek

hazánk, de fképen Budapest környékének flórájára vonatkoznak. Figyel-

mem pedig különösen a bevándorlott, behurczolt növényfajokra irányult,

s ily módon alkalmam nyilt több izben egy-egy, legalább flóránkra nézve

új faj betelepedését konstatálhatni.

Csak az utóbbi néhány év alatt is hány új növény nyert polgárjogot

e területen ! Viszont nem egy növényt hiába keresnénk ott, a hol egyszer

bven tenyészett ; eltávoztak, helyet adva az új jövevényeknek. Advenere

növi, veteres migrate coloni. Ily módon változik a flóra arczulata évenként

s évszázadonként. De nem csupán az új növényfajok bevándorlásával,

vagy mások eltnésével nyer új képet a flóra, hanem úgy is, hogy egyes

fajok neveit a pontosabb kutatás, szorgosabb összehasonlítás vagy a nomen-

clatura haladása új, jobb s helyesebb nevekkel cseréli fel.

Sadler 1 óta fkép Kerner 2 és Borbás 3 fáradoztak a pestmegyei

flóra ismertetésében ; utóbbi többször Kerner után indul, de enumeratiója

biztos alapot nyújt a környék flórájának további kutatására.

Én magam e czikkben némely kétesebb növény kritikai meghatározá-

sára vállalkoztam.

1 Sadler József: Flora comitatus Pestbinensis ; ed. I. tömi 2, 1826—1827.;

ed. II. in uno volumine coinprehensa, 1840.
2 Kerner Antal: Vegetationsverhältnisse des mittleren und östlichen Ungarn,

Österr. botan. Zeitschrift 1867. p. 133-tól.
:i Borbás Vincze : Budapestnek és környékének növényzete, (Budapest mono-

gráfiájából) 1879. A környék növényzetének ez a legteljesebb enumeratiója.
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I.

Valerianelláinkról.

A Valerianellák eddigelé alig képezték pontosabb vizsgálatok tárgyát,

a minek bizonysága az is, hogy a herbáriumokban számos helytelenül
határozott példányra akadhatni. Ez indított engem arra, hogy föl

Budapest környékén elforduló Valerianellák közül néhányat vizsgálataim
tárgyává tegyek.

Sadlee JózsEF-nek, a pestmegyei flóra els megirójának mvében 1

hét Valerianella-faj van felsorolva; ugyanennyit enumerál Kernek 2
is jeles

munkájában, mely sajnos, máig sincs befejezve. Dr. Borbáb Vincze 8 ugyan-
azokat a fajokat számlálja el, mint Sadler, csakhogy a V. lasiocephala

Betcke-t* épugy, mint Kerner, a V. coronata egy jelent« ikteli in, apróbb,

egyrekesz termés varietásának tekinti Sadler leírása nyomán. Ez eddigi

vizsgálataim szerint helyesnek bizonyult.

Másképen áll a dolog a V. mixta- (L.) -val. 5 Linné a Sp. pl. -ban

[ed. I. p. 35 (1753).] a V. mixtát nem a Valeriana Locitöta többi varieta-

sai közé helyezi (melyek együttvéve a tulajdonképeni Valerianellákat alkot-

ják), hanem mint önálló fajt írja le s az ismeretlenség jelével látja el

(
—
J-
= pl. a me non visa). Rövid diagnózisa így hangzik:

Valeriana mixta, floribus triandris, caule quadrifido, foliis im is

bipinnatifidis, seminis pappo plumoso +.

Habitat Mofispelii.

Ilyen kétszer szárnyalt level, tollfonna bóbitával koronázott termés-

sel biró Valerianella nálunk nincsen. Annál kevésbbé lehet helyes Ivkkm u

véleménye, hogy a V. mixta (L. var.) vagy helyesebben : ValerianvlLi mixta

L. sub Valeriana egy és ugyanaz a V. dentata Pollich-val (=V. dentate

L. var. sub Valeriana), épen azért, mert a Linné mitttó-jának pappus pln-

mosus van a termése tetején, a dentatá-ét pedig csak három, a kehelybl

megmaradott fogacska díszesíti. Ez okoknál fogva egyrészt a V. mixta

L. sub Valeriana nev növényt a mi vidékünkrl helytelenül emlitnek,

másrészt az eddig synonym-számba ment V. dentata L. var. siil> Valeriana

nevet a fváros környékén bven term s Kerner szerint nralkodóan italán

mindig ?) szrös termésekkel mutatkozó növény számára meg kell tarta-

nunk. Ez tehát: Valerianella dentata L. var. sub Valeriana ß) dasycarpa

1 Flora Cott. Pesthinensis, ed. II. p. 22—24. (1840).

2 Vegetationsverh. etc. ÖBZ. XXXVIII. p. 350—357. (1870).

s Bpestnek és körny. növ. p. 81. (1879).

4 Animadversiones botan. in Valeriauelliis, Boetookii 1896. ». p. K. lab. 1

6 Cfr. Shnonkai Erdély fl. p. 290.

B
Természetrajzi Füzetek. XVII.
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Steven observ. 5. p. 348. pro sp. (= V. Morisonii Sprengel Plantar, minus

cognitarum pugillus I. p. 4. (1813.) sub Fedia) lesz.

Nehezebb ennél a V. coronata kérdése. Sadler, 1 Kernek 2 és ez utóbbi

nyomán Borbás 3 szerint, fvárosunk környékén Valerianella coronata

(L. var.) terem. Én vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy az a növé-

nyünk, melyet eddig V. coronatá-nak tartottak, nem egyéb, mint Valeria-

nella hamata Bastard apud De Candolle ü. franc. V. p. 494. Általában

kevés botanikus van, a ki helyesen tudja e két fajt megkülönböztetni.

A fbbek közül Willkomm et Lange 4 Spanyolországból V. coronatá-t említ,

de Eeichenbach Icon. fl. Ger. et Helv. t. XII. fig. 1410. képét idézi, a mely

a V. hamata DufrA ábrázolja; míg a V. coronata 1411-ik képét a V. dis-

coidea leírásában említi. Úgy látszik, Boissier 5 sem ismeri az igazi V. coro-

natá-t, mert a V. hamatá-val köti össze, holott ez egészen más faj. Hogy

a mi növényünkkel tisztában lehessünk, mindenekeltt a LiNNÉ-féle

V. coronatá-t kell kritikai úton meghatároznunk. Leírása Linné munká-

jából 6 ez :

Valeriana Locusta. y) coronata. V. caide dichotomo, foliis lanceola-

tis dentatis, fructu sexdentato.

Hab. . . . in Lusitardae arvis.

E leírás sokkal rövidebb és hiányosabb, semhogy ebbl az igazi

V. coronatá-rsb ismerhetnénk. Linné azonban egészen határozottan Portu-

galliát jelöli ki, mint a hol a V. coronata terem. A portugalliai Valérianel-

lát Eob. MoRisoNus-nak 1715-ben megjelent «Plantarum história univer-

salis Oxoniensis etc.» ez. munkájában (III. köt. pag. 107.; tab. 16. sect. 8.;

fig. 29 !) látjuk lerajzolva s a szövegben ezen megjelöléssel kisérve : «Pseudo-

valeriana annua, semine coronato major husitanica Nobis . . .», majd

idézi Columna ecphrasisából 7
: « Valerianella altera tenuifolia, semine

Scabiosae stellato» — tehát ugyanazt a leírást, melyet Linné is czitál a

V. coronata leírásánál : már ebbl is következik, hogy Morison és Linné

növénye ugyanaz. — Linné ugyan a Sp. pl.-ban MoRisoN-ra nem hivat-

kozik, de 1737-ben megjelent «Hortus Cliffortianus» müvét idézi (p. 16):

V. caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato), a hol

1 L. c. p. 23.

2 L. c. p. 357.

3 L. c. p. 81.

4 Willkomm et Lange : Prodr. Pl. Hisp., II. p. 10. (1870).
5 Boissier: Flora Orientalis, III, p. 110.
8 Species plantar, ed. I. p. 34 (1753).
7 Fabh Columnae : Minus cognitarum rariorumque nostro caelo orientium

stirpium êx(pQÛaiq, etc. Eomse. I. 1606. p. 207. tab. 209.
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MoKisoN is idézve van
; a ß) varietásnál pedig MoRisoN-nak az apró t.

i

Valerianellát ábrázoló 30-ik képére hivatkozik, meh, t Mord*
«Pseudovaleriana annua arvensis, semine coronato minoren (L c. p. 104.
No. 30, fig. 30.). E kis termés Valerianellának hazájáról nem tesz említést,

de a meglehets hiányos leírásból s a vázlatos rajzból, melyei tudtommal
senki sem idéz — egyenesen a V. hamata-ra lehel következtetnünk.
A MomsoN-féle nagyobb termés s általában robustusabb termés" Yaleria-

nella a 104. lapon Portugallia mezeirl, Apuliából (Fab. Columna) éa

Montpellier környékérl van említve s valóban az így vázoU földrajzi

elterjedés megfelel annak a növénynek az elterjedésével, melyei én a I

féle V. coronatá-nak tartok.

A fentebbiekbl következik, hogy a V. coronata délvidékek növénye.

Az én példányom, melyet Magnaguet Syracusae dombjain (Sicilia) gyj-
tött, az igazi V. coronata, melynek megkülönböztet jegyei oly feltnk és

jelentékenyek, hogy a mi kistermés növényünkkel semmi módos
nem téveszthetjük. A rögtön feltn eltérés juttatta eszembe, hogy a mi

Vallerianellánknak más fajnak kell lennie. Ez és a V. hamata Brbto

tanúsága szerint Olaszországban bven n. Bertoloni azon kevesek közé

tartozik, a kik a két fajt pontosan ismerik. Az ö munkájában ki vannak

emelve mind azok a bélyegek, a melyek a V. coronatá-t a V. hamatá-tól

elválasztják, csupán a gömbalaku virágzatot körülfogó bracteák közi Lev

feltn különbségrl feledkezik meg. Itt röviden állítottam szembe egymás-

sál a kérdéses fajok bélyegeit :

Valeria nella coronata L. f) var. sub Valerianella hamata Bastard ap.

Valeriana, Locusta sp. pl. ed. I. DC. ri. franc. 5. p. 494.

p. 34. (1753).

Morison hist. oxon. ÜL p. 104.; t. Morison hist. oxon. 111. p. 104.; i

16. sect. 8. ; fig. 29 ! 16. sect. S. : fig. 31 ».
'.

Bertolini Flora Italiana I. (1833.) Bertoloni Flora [taliana L If

p. 191. p. 192.

Caulis humilior, erassus, validus. Caulis eîatior, tenuior.

Folia superiora pùmatifida. Folia plerumque integerrima.

Flores congesti, bracteis oblongo- Flores congesti, bracteis ovatis, acu-

lanceolatis, obtusis, ciliatis. its, eiliatis.

Achenium subtetragonum , dorso Aehenium ovoideum, dorso con-

planum, vexum.

Corona (calycis limbus fructum coro- Corona patens, intua reticulata gla-

nans)cyäthiformis, intus reticulata, berrima, Bexdentatardentibua lan-

1 Bertoloni: Flora ItaUaua I. p. 191—198. (1833.)

8*
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valde villosa, sexdentata : dentibus ceolato-attenuatis, apice aristatis:

ovato-triangularibus, apice aris- aristis uncinatis.

tatis : aristis uncinatis.

Apud nos aliéna. (Lusit., Hisp., Ital. Crescit in comitatu: in graminosis

etc.) Specimina pauca vidi. montants Budae : Gellért-, Sas-,

Eemete- et Svábhegy (!!). {Hung.

plur.loc.,Ital.,Austr.Germ.Gall.etc.)

A V. coronata ezek szerint alacsony, vastag s merev szárú növény ;

terméscsoportjai s termései csaknem kétszer akkorák, mint a mienkéi
;

bracteái hosszúdad-lándsásak, ciliásak. Termése keresztmetszetben nagyjá-

ból négyszögletes, kétoldalt hosszant be van horpadva, azonkívül ersen

borzas. A terméskorona, a persistens kehely 6-fogú, a fogak tojásdad széles

alapból hegyesednek ki s horogban végzdnek; a csésze belseje is borzas

és kiemelked erek futnak össze rajta.

Ellenben a mi Valerianellánk nyúlánkabb, gyengébb növény ; termés-

csoportjai s termései kicsinyek; bracteái nem hosszúdad lándsásak, hanem

tojásalakúak, hegyesek, ciliásak. Termése keresztmetszetben inkább kör

alakot mutat, kétoldalt alig van behorpadva; koronája belül kopasz, fogai

keskenyebbek s hosszasabbak, a hálózatos erek alig emelkednek ki. Kör-

nyékünkön igen gyakori e növény, melyet ezentúl Valerianella hamata

Bast.-nak kell neveznünk. Eeichenbach Ic. Fl. Germ, et Helv. XII. 1410.

képe híven ábrázolja a mi Valerianellánkat, a szövegben pedig Láng és

Sadlee példányai után egyenesen a Sashegyrl s Gellérthegyrl említi a

tudós szerz, míg a V. coronata szerinte is délibb vidékek növénye.

De Candolle x még nem ismeri hazánkból a V. hamatá-t s ezt a másik-

kal együtt mediterrán növénynek tartja. Jól sejté De Candolle a V. hamata

leírásánál, hogy e fajhoz tartozik a botanikusok «V. coronata »-inak nagy

többsége, gyanújának így adván kifejezést : «An ad hanc, aut ad V. corona-

tam referenda Fedia coronata auctorum plurimorum ? »

II.

Áz Elymus crinitusról.

Környékünknek egyik florisztikai nevezetessége az az Elymus-f&j,

melyet nyár folyamán Szent-Endre és Izbég közt dombokon bven talál-

hatni a Trifolium parviflorum, striatum, 2 Avena tenuis, Hordeum Gussonea-

1 De Candolle : Prodr. syst, veget. t. IV. p. 628. (1830).
2

Itt említem e Trifolium incarnatumot, mely flóránkban eddig ismeretlen

volt. Ó-Budán szedtem vetés közt 1891. jun. 7-én.
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mim Pari., Xerathemum cylindraceum stb. társaságában. Kitaibi.i, Badu l

és 1879-ben Bobbás ezt az Elymust Scheebeb oriniíttó-fajánah tartjuk.

Azonban több oldalról hallom, s olvasom, hogy ez a növény asonos rolna

LiNNÉ-nek a Sp. pl.-ban leírt E. caput medusae-jévol. Ez a oéset, nekem
legalább úgy tetszik, helytelen.

Ugyanis Scheebeb a «Botanisch-ceconomische Besohreibong and
Abbildung der Gräser» ez. munkájában a II. rész 15. lapján els közli M
E. erinitus-t s a munka kitn képei közt a XXIV. táblán (fig. I.) rajzai is

megtalálhatjuk, ahol ez a LiNNÉ-féle E. caput medusae képim I ág. IL)

van szembeállítva. Els pillanatra felismerhetjük a mi nüvényüul.

I. ábrából. Különben a pontos leírások is elég útbaigazítást adnak, mely« ív-

bl én czélszernek találom a fbb bélyegeket szembeállítni :

Elymus caput medusae.

Elymus spiculis unifloris x laevibus,

involueris setaceis patentissimis.

L. Sp. pl. ed. I. p. 84. (1753.)
*

Der Hauptstiel ist . . . glatt . . .

Der Bälglein . . . horizontal ausge-

breitet, so dass sie nach allen Sei-

ten von dem Hauptstengel ab-

stehen . . .

Die äussere Spelze ist . . . glatt . . .

(Scheebeb 1. c. p. 17.)

Elymus crinitus.

Elymus spiculis unifloris scabris,

involueris erectis. Bohbxbib Gras« i

IL p. 15. tab. XXIV. f. I.

#

Der Hauptstiel ist . . . am Bande

rauh.

Der Bälglein . . . aufwärts, oder mü
dem Hauptstiele und den BKUhen

parallel gerichtet. 2

Die äussere Spelze ist . . . mil zar-

ten aufliegenden glänzendun

Stacheln bedeckt.

Scheebeb az E. caput medusse hazáját ép úgy jelöli, mini Lmri:

Hab. in Lusitania? et Hispánia? maritimis, st Scheebeb a locus olaasions-

ról Loefling útján kapott növényrl veszi a rajzot, melyrl még meg

azt is, hogy ez az E. caput medusa? els rajza (tudtommal egyszersmind ai

egyedüli is). Csakugyan Willkomm et Lange 3 az ott term e fajta Elymnst

E. caput medusoe-nak tartják.

Linné az E. caput medusa? leírásánál Morison és RtfUB könyveit

1 Hiba; a többi kiadásban már tbifloris» áll.

2 Legföljebb a termés elhullása idején állnak el a füzér ftengelyétl l ez sok

tévedésre adott alkalmat.
3 Prodr. FI. Hisp. I. p. 104.
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idézi, 1 a kik e növényt «nieduzafej, portugáliai zab» 2-nak nevezik. Morison

és Eajus leírása teljesen egyez ; én MoRisoN-nak «Plantarum historiée

universalis Oxoniensis» 1715-iki munkáját idézem s csak a jellemz szava-

kat: «... foliola . . . quidem extensa, incurvata et promiscue sparsa caput

medusae . . . aliquomodo référant». E szavak tehát nem illenek a mi növé-

nyünkre, mivel a mienk medd polyvái, mint a fentebbi összeállításból

kitnt, felemelkedk, nem szétterpedk, vagy épen visszahajlottak.

Schreber szerint az Elymus crinitus — Levantisches Haargras —
Smyrnában és Georgiában terem ; M. a Bieberstein, a kinek flóraterületébe

Georgia is beletartozik, a Flora taur.-cauc. I. (1808.) 209. lapján Elymus

crinitus-t említ, mely szerinte Tauriában bven n ; idézi Schreber leírását

és képét, Buxbaum 4 munkáját, melyben a leirás a mi növényünkre jól ráillik,

nem említve a durva rajzot, melyet Schreber is rosznak tart. Hogy aztán

semmi kétségünk ne legyen a felett, mit értett vájjon E. crinitus alatt,

odateszi végül, hogy ez nem E. caput medusae, a minek Pallas 5 tartja.

Mindezeket számon véve, nem tartom helyesnek, hogy Boissier 6 és

Willkomm et Lange 7 Hooker et Jackson 8 a két Elymust azonos fajnak

írják — s mivel a mi Elymusunk Schreber leírásával és képével egészen

jól megegyezik, kimondhatom, hogy a mi növényünk E. crinitus Schreber

s az E. caput medusas L.-tól különböz faj, a mely földrajzi elterjedését

tekintve Keleten az E. caput medusse-t helyettesíti.

Elymus caput medusse L. sp. pl. ed. I. p. 84. (1753).

Syn. : E. caput medusae Schreber Bot.-œcon. Beschr. u. Abb. d.

Gräser p. 17. tab. XXIV. f. IL (1770).

Radix annua, fibrosa.

Culmi plerumque erecti vel adscendentes, tereti, lseves, tenues, sub-

simplices, pédales.

Folia anguste linearia, supra remote pilosiuscula, margine laevia,

acuta. Vaginae (fissse) prsecipue inferiores pubescentes : ligulis brevibus.

Spicae ex spiculis bifloris compositse, ovato-oblongse, aristis flexuosis

1 Idézi még Scheuchzert (Agrostographia, Tiguri 1775. p. 20), de kérdjellel;

valóban a hiányos leírásból semmire sem lehet következtetni.
2 «Avena lusitanica spicata, caput medusse referens». Morison, op. cit.

t. 3. p. 210.
3 Involucra, glumse calycinse, glumse steriles.

4 Buxbaum : Centurise plantarum minus cognitarum I. p. 33. tab. 52. f. 1.

(1728).
6 «E. caput medusse Pall. ind. taur.»
6 Boissier: Flora orientális V. 691—692.
7 Willkomm et Lange: Prodr. fl. Hisp. I. p. 104.
8 Hooker et Jackson : Index Kewensis II. p. 834. (1893.)
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praeditse. Rachis eómpreaaua, laevis: nodia bifloris. Flora erecti, cum
rachi para] leli.

Involucra partialia - glumae calycinae - fcetraphylla, ad basin
parum connata, setacea, rigida, suloo fere iiaque ad medium conapicuo
notata, inferne craasiuacula, superne tenuiaaima, margine Bcaberrima,
patentissimà seu reflexa «aliquo modo caput meduaaa n :

1. c), 3—4 cm. longa.

Paleae exteriores ventriculoaae, lanceolatae dorao plano-comp*
laeves, costis 3 fere inconapicuia, superne in ariatam longiaaimam (6
longam), flexuosam, planiuaculam, margine Bcaberrimam exeunl

Paleae interiores lanceolatae membranacen\ Longitudine exterioribua
subaequales.

Caryopsis corticata, oblonga, obtuaa, lœvia.

Area geogr. Apud nos aliéna; Luait., Hisp., Afr. boreal. 1

Elymus crinitus Sohbebbr Botaniach-œconomiache Beschreibung and
Abbildung der Gräser. II. p. 15. tab. XXIV. f. I.

Syn. : Elymus crinitus auct. Hung.

Elymus crinitus Beichenbach Ic. Fl. Germ, et Helv. 1. I
:î."»7— !::>.

Elymus caput medusae Hooker et Jackson Index Kewenaia II. p. 834.

(1893) pro parte.

Radix annua, fibrosa.

Culmi plerumque erecti vel adscendentes, tereti, laevea, fcenuea, rab-

simplices, pédales.

Folia anguste linearia, supra remote pilosiuscula, aubtua glabra,

margine scabra, acuta. Vaginae (fissíe) lacves, príocipue inferiores pubea-

centes : ligulis brevibus.

Spicae ex spiculis bifloris composite, ovato-oblongse, ariatia longia-

simis, flexuosis prsedita?. Rachis compreaaua, denticulis dense àpproxirna-

tis scaber : nodis bifloris. Flores erecti, cum rachi paralleli.

Involucra partialia tetraphylla, ad basin connata, aetacea, rigida,

sulco fere usque ad medium conapicuo notata. inferne craaaiuaoula, superne

tenuissima, margine scaberrima, ereeta, vel cum rachi parallela,

seminibus maturis patentia l xk—2 cm. longa.

Paleae exteriores ventriculoaae, oblongae, dorso convex« \. 1 partim

plano-compressie, superficie aculcolis minuMssimis sed soi manifesHs,

appro.rimatis scaberrima, auperne in aristam longiaaimam (8 W cm.

longam) flexuosam, margine acaberrimam exeunt« b.

Paleae interiores lanceolate, membranac®, exterioribua aubffiqualea.

Caryopsis corticata, ablonga, obtuaa, planiuaoula, scabra.

1
C. Richter: Plantse Europe;*', t. I. et ultiimis, p. 132. (18''
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Area geogr. Provenit in comitatu Pesthinensi : in collibus aridis et

graminosis montanis ad oppidum Sctam Andreám (!!), ad pagum Pomáz

(Sándor in hb. univers. Bpest), in sterilissimis arenosis ad Soroksár, Tak-

sony (Sadler) ; ereseit prœterea in Banatu Hung, austr. (Heuff. En. Bana-

tus 199.) — Planta orientális, dicitur in Smyrna (Schreber), Georgia

(Schreber et M. a Bieb.), Tauria (M. a Bieb) crescere, ubi et in Hungária

Elymum caput medusae substituere videtur.

IH.

Az Anthyllis Vulnerariá-ról.

A megye területérl eddig az Anthyllis Vulneraria L. ismeretlen

volt. Sadler József említi ugyan ezt a nevet, de a leírásból s növényébl

csupán a nálunk közönséges Aiithyllis polyphylla Kit.-ra ismerünk

(=A. Vulneraria Sadl. FI. C. Pesth. II. 1840. p. 318.). Azonban a typikus

A. Vulnerariá-t bven megtaláljuk a fváros szomszédságában, Török-

Bálint mellett a Csiki-hegyen, a hol 1893. jun. 8-án gyjtöttem elször. 1

Kerner már az OBZ. XVIII. köt. 384. lapján 2 figyelmeztetett az

A. Vulneraria és A. polyjphylla közti különbségre s ennek alapján dr. Bor-

bás 3 csak A. polyphyllá-t említ a környékrl, mivel itt az igazi A. Vul-

nerariá-t — legalább tudva — sem , sem más mostanáig nem gyjtötte.

A fbb eltéréseket Kerner és a magam vizsgálatai nyomán a következ-

képen állítottam össze :

Anthyllis Vulneraria L. Sp. pl. ed. Anthyllis polyphylla Kitaibel ap.

I. p. 719, (1753). Seringe in DC. Prodr. H. p. 170.

(1825).

A. Vulneraria L. Flora Suecica (ed. Syn. A. Vulneraria var. polyphylla

H. 1755.) p. 49. a, (excl. var. ß, y.) Seringe.

A. Vulneraria Sadl. FI. c. Pest. n.

p. 318. (1840.)

Planta humilior. Planta elatior, caule altiore.

Indumentum adpressum, pilis Ion- Indumentum patenti-villosum, prse-

gis, erectis. cipue inferne.

Folia pauciora, inferiora plurima Folia numerosa, plurima impari-

integra, inferne adpresse pilosa. pinnata, foliolo impari maximo, in-

ferne patenti pilosa.

1 Eljön szálanként a Eákoson is, a honnan De. Filaeszky N. hozta 1894.

jun. 28-án.
3 Vegetations-Verhältnissen d. mittl. u. östl. Ungarns, p. 103—104. 1867.
3 Budapestnek és környékének növényzete, Budapest, p. 166. 1879.
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Calyx adpresse pilosa, pilis albis Calyx angwtior mt in \. Vul„,
densis. raria), pilosa, pilis magit paten-

I ibus.

Flores minores (ut in A. polyphylla). Flores parom majores, ueociüi la-

mina breviore.
* *

Earo provenit in comitatu Pesthi- Gommtuiissima in herbidis montanis
nensi in graminosis apricis mon- et arenosis Budœ-Pesthini, abi -.«-

tanis ad pagum Török-Bálint (Csiki pius lecta est.

hegyü 8. Jun. 1893.); rarissime in

arenosis fertilioribus campi Rákos

Budse-Pestini, versus Puszta-Sz.-

Mihály (Filakszkyü 28. jun. 1894.)

Ugyancsak Kernek a Flora exsiccata Austro-Hungarica í
:'.•>.

, - i;;i.

számai alatt (editio anni 1882.) mind a két növényt 1 kiadja : ;i Bchédákon

meggyzen fejtegeti Linné A. Vulncrariá-jat, helyesei] emeli ki ai

A. polyphylla eltéréseit az A. Vulnerariá-iól, de az a véleményem, bog] b

430. sz. a. A. Vulneraria néven kibocsátott fiumei növény egyszer A. poly-

phylla, legalább olyan feltn különbséget, mint a milyen az A. polyphylla

és a Csiki hegyi A. Vulneraria közt van, nem tudtam rajta felfedezni

E sorokban az A. Vulnerariá-ról nem mint behurezolt, bevándorlót!

növényrl, hanem mint a pestmegyei flórának eddig észre nem veti tusi-

ról óhajtottam felvilágosítást adni.

IV.

A Triticum cristatumról.

Ismeretes és nevezetes növénye homokpusztáinknak, dombos vidék« •

inknek és füves lejtinknek a Triticum cristatum vagy AgropyroE orista-

tum, melyet legelször Schreber ismert fel és írt le a «Botanisch« I

Beschreibung und Abbildung der Gräser» ez. munkája 2-ik, 1770-ben meg-

jelent részében a 12—13. lapon s a melynek u. e. m 23. tábláján rajzát is

adja. Úgy a leírás, mint a rajz a növény füzórkóii kopasznak, Legfeljebb

ciliásnak mondja. Ugyanígy említi s rajzolja Host2 is a mi pesti QÖvényün-

ket; leírásából ezeket emelem ki : tspicvlae compressae glabrae . . .
calycia

1 Az A. Vulnerariát Pichler Fiume körül, a polyphylUU Staub uedte Bud*

pesten.

2 Host: Descriptiones et icônes graniiuum austriaoorum, II. p. 19,

(1802).
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valvulae glabrae ...» Ez a typus nálunk eléggé el van terjedve. A mi

növényeink azonban nem mind felelnek meg az említett leírásoknak s

rajzoknak. Terem ugyanis a Bakoson, a Csepelen s talán másutt is a

Tr. cristatum-nak egy oly alakja, melyet srn bolyhos, szürkéll fzérkéi

karakterizálnak. Errl az alakról a Tr. cristatum els ismertetje Schreber

is megemlékszik föntidézett munkájában : «Die zweite Abart hat lange

weisse Haare . . . auf den Spelzen, wovon . . . diese Theile ganz grau aus-

sehen». Marschall a Bieberstein pedig a Fl. Taur.-cauc. (I. (1808.) p. 88.)

ez. munkájában ugyanezt Tr. imbricatum-nak nevezi el és Ibériából em-

líti, a honnan neki barátja, a híres Steven hozta. Leírása röviden így

hangzik :

«spica . . . hirsuta . . . spiculae villis albis longiusculis eredis maxime
hirsutae«.

Boissier * ezt a Triticumot vagyis szerinte Agropyrumot nem tekinti

fajnak, csak a Tr. cristatum varietásának : «spiculis hirsutism, hozzátévén

a Tr. imbricatum M. a Bieb. nevet, mint synonymot.

Ez az alak környékünkrl, de tudtommal az ország más helyérl sem

volt eddig említve, s ha jelentéktelen eltérésénél fogva fajnak nem is tart-

hatjuk, de mint feltn s más faj gyanánt egyszer leírt alakot érdemesnek

tartottam megemlítni.

V.

Papaver Argemone L. Pestmegyében.

Függelékül a flóránk iránt érdekldket a budapesti növényzetnek

egy érdekes, új vendégérl értesíthetem. Ez a Papaver Argemone L. —
szem-mák, — melyet szórványosan fellép kóbor növénynek tartanak, s

mint ilyent a haza több vidékérl említnek, 2
így például Gyr-, Pozsony-,

Nyitra-, Szepes-, Gömör-, Bihar- és Krassó-Szörény megyékbl ; Baumgar-

ten 3 Erdély homokos mezein közönségesnek tartja, Simonkai 4 szerint

ellenben ma már ritkaság s csak Szászújfalu meg Segesvár melll jegyzi

fel. Borbás Vasmegyében sok helyt látta, st Kszegrl egy «oligosetum»

fajtáját is említi, melynek a tokján alig van pár szál serte. Általában a

vetésben fordul el, majdnem bizonyos tehát, hogy vetmaggal terjedt el

1 Boissier: Flora Orientalis, V. p. 667. (1884.)
2 Neilreich : Aufzählung d. in Ungarn u. Slavonien bisher beob. Gefässpflan-

zen, Wien, p. 247. 1866.
3 Enumer. stirp. Transsylv. II. p. 82. (1816): in agris sterilioribus arenosis-

que vulgare.

* Erdély ed. fl. helyesb. foglalata, p. 67. (1886).
5 Bobbás Viîicze: Vasvármegye flórája, p. 246. (1887—

1



Ill

hozzánk is. En e növényt, melyet hosszúkás (clavatus) rásimuló sertál

tokja a többi pipacsfajoktól élesen megkülönböztet, 1892 május hó
gyjtöttem Pilis-Szt-Kereszt falu körül, ahol b P. dubium-maJ együtt

vegyesen n.
Nemrégiben az egyetem gyjteményeiben akadtam rá ugyanezen

R Argemone-ra, melyet szintén Pilis-Szt.-Kereszl tájékán, de I894juliua

5-én, tehát két évvel késbb dr. Filarszky Nándor Bzedett. l'.z utóbbi tény-

bl reményt merítünk, hogy a P. Argemone állandó tagja Lesz Budapp -»

gazdag és szép flórájának.


