
9í



JljPEWY0RKB0TANICALGABl)4











umu mitim

• 9 /

IVENYTENYESZ RTff

IRTA

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
OARDBN

MENYHÁRTH LÁSZLÓ S. J.

"^

BUDAPEST.
NVOMATOTT A „HUiNVAüI MÁTYÁS" INTÉZETBKN.

11Í77.



//•</V



NEW YORK
botanical

Nagyméltóságú és Ftisztelend

D^- HAYNALD LAJOS
URNÁK,

a kalocsai és bácsi t. e. egyházmegyék érsekének, pápai trónálló-, sz. István

apostoli király és Lipót császár jeles rendjei-, úgyszintén a belga Lipót-

rend nagykeresztesének, ö cs. kir. Apostoli Felsége valóságos bels titkos- és

a rendkiviili egyházi iigyek vezetésével s a könyvvizsgálattal meghizoit

római szent gyülekezetek tanácsosa-, római gróf-, s Róma városa nemes

polgárának, cs. kir. tiszteletbeli udvari káplán- s hittudornak, papi arany

érdetnkeresztesnek, a budapesti jnagyar kir. egyetem hittani kara tagjának,

a magyar tudományos akadémia igazgató-, a kath. religio s az új Lyn-

ceusok római akadémiája- és az „Institut egyptien^ levelez tagjának, a

ter7itészetvizsgálók Lipót-Károly-féle császári német akadémiája-, a magyar

természetbúvárok budapesti egyesülete-, a francia nemzeti cherbourgi, a

nagyszebeni természettani, a bécsi, berlini, regensbiirgi növénytársulatok-,

a rajna-poroszhoni és vesztfáliai természetbúvárok társulata-, a párisi

philologiai társulat-, a sz. Ceciliáról nei'ezeti zene-akademia tagjának stb. stb.

S FÉLSZÁZADOS BOTANIKUSNAK,

iiZEiiEiiiJ^í:uiiNi)fini;E(;íTLióTEmiE-

S A TUDOMÁNYOK NEMESKEBLÜ PÁRTOLÓJÁNAK

KEGYELET-, HÁLA- S LEGMÉLYEBB HÓDOLATTAL

AJÁNLVA.





A város, melynek vidékét tüzetesb kutatásom tár-

gyául választám, oly ismeretlen a botanikus világban,

hogy ha nagy érsekének dics nevével elválhatatlan

Összeköttetésben nem volna, úgy mai napig is em-
litetlenül tnnék el a testvérhaza azon számos városai
között, melyeknek gazdag virányát még senki át nem
kutatta, s ez okból meg sem ismertethette. Kalocsa vi-

dékérl ugyanis egy-két legújabb kelet jegyzetet le-

számítva az egész botanikus irodalomban az egyetlen
Kitaibel rövid adata szól, midn e várost meg sem em-
lítve Akasztó mellett 1805-ben a Verbasa/m rubiginosum-
ot jelezi. Midn tehát jelen munkámban Kalocsa tenyé-
szetének természeth képét a tudomány tényezire
boncolva botanikusaink eltt körvonalozni törekszem,
mindenekeltt azon körülményt vagyok bátor fölemlí-

teni, miszerint elttem a vidék növényzetérl mindez
ideig senki sem írt. Hogy tehát a vidék tenyészetének
egységei között hézagok fognak mutatkozni s némely
adatok még további megersítésre avagy igazolásra vá-
rakoznak, ezen körülményt tekintetbe véve az könnyen
megmagyarázható. Ide járul még az is, hogy a vidéken
természetrajzi kutatásokkal csak egy évig foglalkozhat-
tam, Wiesbaur S. J. pedig, kinek közremködése nél-

kül e munka megjelenése lehetetlen volt, ugyanott alig

két hóig idzött. Végre azon körülmény is különösen
tekintetbe veend, hogy azon egyetlen tavaszszal, me-
lyet Kalocsa vizsgálására fordíthattam, a Duna kiáradt
hullámai egy hónál hosszabb ideig mindent elborítottak
s még azután is nagyobb térségek hozzáférhetlenek va-
lának s így nagyrészt vizsgálat^anul maradtak.

S ha mégis ... ily kedveztlen körülmények da-
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cára, az elhalasztás oly ajánlatos volta melVett, ... az

eddii^i eredményt nyilvánosságra bocsátani sietek, nem
merészségnek, hanera a célszerség és kegyelet köve-
telményének óhajtom tulajdoníttatni. A célszerség kö-
vetelményének : — mert egyrészt már az eddigi tanul-

mányozás is oly sok s oly meglep adatokat nyújtott,

hogy azok közzétételét csak elnyösnek tarthatom

;

másrészt, mivel a talán még hiányzó adatok csak alá-

rendelt jelentségek lehetnek ; s végre, mivel ha a
kezdet megtörtént s igy mások közremködése lehetvé
vált, a folytatás és ujabb adatok gyjtése sokkal köny-
nyebben haladhat. De még inkább tulajdonítandó ezen
munka a kegyelet követelménye- s a hálaadójának. Fe-
ledhetlen fpásztorom. Nagyméltóságú és Ftisztelend
Haynald Lajos érsek ur ugyanis, ki iránt örök hálára va-

gyok kötelezve, ez évben méltósága-, érdemei- és korá-
nak diadalnnepét li .

'.
. Iránta kegyeletem s hálám

érzelmeit némi tekintetben kimutatni, nagy nevének ün-
neplésére tehetségem szerint közremunkálkodni, — ez

volt lelkem h kívánsága, ez serkentett folytonosan je-

len munkám összeállítására. S ime még ez évben sike-

rit csekély tehetségemnek az id rövidségével s más-
nem elfoglaltságg'al megkzdve a szerény munkát be-
fejezni. S most az öröm s hódolat lelkesült érzelmeivel
hálateljesen nyújtom és ajánlom a kegyelet ezen cse-

kély gyümölcsét hazánk legkitnbb tudósa, a haza
legnagyobb és leghívebb fia, a dics érsek, a hon és

külföld által megkoronázott nagy fpap, az emberiség
mindenütt segit jótevje, minden tudománynak közis-

meret pártolója, a világszerte ismert botanikus, Kalo-
csának nemtje, halhatatlan emlék peirtfogóm psi)ök-
ségének Jntszonöf és botanikus tevékenységénele tvoi
éves diíidalnnepére. S míg ily módon a niiigyar Duna
habjai által öntözött Kalocsa virágait a halhatatlan em-
lék fpap sz halántékai körül gyakorlatlan kezekkel
ugyan, de a tudomány arany szalagjával koszorúba f-
zöm, szerény munkámmal a dics férfiú által képviselt
tudománynak is reményiek némi szolgálatot tehetni. S
minthogy a kép, melyet a vidék virányain szedett nö-
vényekbl, mint megannyi mozaikból, e könyv szk
határai között egy teljes eg'észszé összeállítok, nemcsak
tudományos szempontból érdekes, nem várt és meglep
leszen, hanem magának Kalocsának is hirét, nevét



emelni fojjfja, a nyilvánossájj^ra bocsíltom jelen kísérle-

temet azért is, hadd Icg'yen az ottíini tartózkodásom s

kedv^es emlékeim tanújele, hadd tanúskodjék a tudonui-

nyos világ eltt arról, hogy n magyar Alföldbl kisza-

kított ezen kis részletet, Kalocsa vidékét, a természet
sokkal több kincscsel díszítette föl, mint azt a mocsti-

rokkal tele festett térképek után következtetni lehetne.

A mi a munka alaki összeállítását illeti az Kcnier
^liifl : „ VcgctationsverJialfjiissc des ndttlcrcii iDid üstli-

cJicn Uiiganis und angrejizenden Siehenbiirgeiis'''' cimü s

még be nem fejezett munkájához (Oesterr. Bot. Zeit-

schrift) szorosan csatlakozik, s mint ilyen fleg KocJl

Synopsi's Florae gerjnanicar ef //e/7'eficae-munkkikt fölté-

telezi. Ezek mellett az osztriík-magyar botanikusok mun-
káin kívül fleg Grenier és Godron: Flore de Francé^
Borcau : Flore dii Centre Francé^ Marsson : Flóra von
Neu- Vorpommern^ Garcke : Flóra V07i Nord- und Miitel-

DcutscJiland, Berfoloni: Flóra ítalica^ Visíani: Flóra dal-

mática^ Ledebonr : Flóra rossica stb, stb. voltak ígén3!be

véve. Több nemnél (Ranunculus, Melilotus, Lythrum.
INIentha, Lappula stb.) az összes növényírodalmat, ameny-
nyire az rendelkezésemre állhatott , kellé igénybe
vennem.

A mi e munka létrehozását illeti, igen sok részrl
a legkedvesebb támogatásban részesültem. Nm. és ft.
llayuald Lajos érsek úr nagyszer és gyönyören be-
rendezett Herbáriumát és páratlan botanikus könyvtá-
rát kegyteljesen engedte Kalocsán idzésemkor használ-
nom. — IMegbecsülhetlen haszon és elönynyel használtam
KornerA. innsbrucki egyetemi tanár Herbáriumát, melybe
letett jegyzetei mindenkor a leghelyesebb irányba utal-

tak. — W^iesbaiir .S. J. kedves füvésztársam (természet-

rajztanár Kalksburgban Bécs mellett) mind a vidék vízs-

giilásában, mind számtalan adat közlésében a legkivá-
lóbb tettleges segélyt n3^ujtotta, s hogy nevét ritkábban
idézem, onnan van, mert csak azon növények vagy lei-

helyeknél említem t, melyeket magam a helyszínén nem
találtam. — Brandís Erik és Tóth AI. Jézus-társasági
tagok, kik a kalocsai fgymnásiumban elttem tanár-

kodtak, a vidéken tett kutatások által szintén sokban
megkönnyítették munkám kivitelét, neveiket szintén csak
azon növényeknél említem, melyeket a vidéken ma-
gam nem találtam. Nm. Haynald érsek úr, bár másnem



bokros teendi miatt csak ritkán fordithíitta fig-yelmét

flóránkra, mégis több igen órdeices lelettel bir, melyek-
nél, ha azokat magam a. helyszinén nem találtam O
Nagyméltóságára hivatkozni bátor leszek.

Azon körülmény, hogy az alapul vett munka : Koch
Symopsisa latinul van, arra késztetett, hogy a fontosabb
diagnosticus jegyzeteket én is latin nyelven közöljem.

Inditott ezen lépésre nemcsak több magyar botanikus
példája, hanem azon figyelem is, melylyel azon nem
magyarajkú botanikusok iránt viseltetnünk kell, kik a
magyar flóra körül eddig már nagy érdemeket szerez-

tek s ezt folytonosan nagy érdekeltséggel kisérik. S
hogy nem magyarajkú botanikusaink a magyar szöve-
get is használhassák, azon szabadságot is bátorkodtam
igénybe venni, miszerint a néha melléknevekké tett vá-
rosok, puszták s hasonló kifejezések, nem kis betvel
mint a nyelvtan közönségesen kivánja. hanem nagy
kezdbetvel irva legyenek.

Végre hogy minden félreértést megelzzek, az

itt fölsorolt növényekrl a következket kell megje-
gyeznem :

1. A jelenleg önálló alakokként fölsorolt növények-
rl korántsem akarom állitani, hogy azok fajok a régi
botanikusok fölfogása szerint, mert ez esetben okvetle-
nül szorosabb határokba volnának szoritandók, mirl
azonban jelen alkalommal a vitákat kerülni akarom ;— lianem az ezen könyvben elforduló önálló ídakok-
ról csakis annyit állitok jelenleg, hogy azok a mostani
botanikusok fölfogása szerint fajoknak , azaz jól meg-
különböztethet, határozottan körvonalozott s megle-
hetsen állandó jelleg növényeknek tartandók.

2. Az alfajok (subspecies), fajták (proles), elfajzások
(varietas), változatok (variatio), alakok (forma) stb. közti
különbséget teljesen mellzöm; nem mintha kárhoztat-
nám, hanem hogy a jelen munka természetéhez képest
vitát ezen részben is kerüljek. Ezen eljárás következ-
tében a mások által mint varietas, forma stb. megkü-
lönböztetett növények, itt egyszeren teljes névvé
kiegészítve mint kétnevü (két szóval jelelt) növények,
legfölebb f. (forma) eljelzésével szerepelnek. Ezen mód
nekem már azért is alkalmasnak látszik, mert a mai,
nem egyöntet eljárás és fölfogás következtében ugyan-
azon növényalak sokféleképen található értehuezve : né-



melyek iitj-yanazt varietasnak nevezik, a mit mások egy-
szeren formának tartíinak, s a mit ismét mások faj

gyíinánt hoznak elö. Mindezeket kikerülve növényeim
bármely fcUfogás és értelmezéshez változatlan névvel al-

kalmazhatók, ha az egyetlen f. elhagyatván, önállóan
vagy másféle alárendezés szerint soroltatnak föl.

Végül a fönnevezett szives közremunkálok s azon
sokak iránt, kik c téren mködésemben sokféle m(klon
támogattak, forró 'köszönetet nyilvánítva, szerény mun-
kámat hazánk botanikusainak szives ítélete alá bo-
csátom.

Innsbruck, október 15-kén. 1877.

A szerz.



Kalocsa vidéke.

Jelen viszonyaink mellett cilig képzelhetjük el ma-
gunknak, a mit íiz serdkkel borított Amerika óriási

folyamairól La-Plata-, Missisippi- avagy Amazonról hal-

Imik, hogy azok mérföldekre terjed szélességben höm-
pölyögnek a mély sikon tova, s maguk is tengerré íila-

kulva tengerként özönlenek az anyatenger ölébe. Ves-
sünk azonban néhány rÖvid pillantást honunk múltjára,

Ítéljük azt meg azon támpontokból, melyeket a jelen

tüneményei adnak kezünkbe. Az 1876-ik év tavaszán
csak Kalocsa környékén is, nem a szelíden tova höm-
pölyg- Duna, hanem egy rohamos tenger sietett a ma-
gyar Alföld rónáin lefelé, s a zajongó hullámok egy-
részrl Fc'Udvár ludmait nyaldosták s másrészrl Kecel
homokdombjain s a nádudvari lszhalmokon törtek meg.
S ha most, vizszegény idnkben, gátak és töltések min-
denfelé kiterjed szabályozása dacára, Dunánk meg-
tört ereje mégis oly nagyszer eredményekben képes
nyilatkozni, ha útját még most is oly iszonyú rombolá-
sokkal jelöli; mit nem volt képes tenni és véghezvinni
si erejében, midn korlátlanul választhatta útját a nagy
síkon ? Medreket ásott magának és medreket teme-
tett be, szigeteket alkotott és szigeteket hordott szét,

rohamos ervel rombolta le haladásának akadályait
vagy lassú de biztos ostrommal hordták el féktelen ár-
jai az ellenálló tömegeket. De a hol La-Plata vizei le-

folynak, a hol Missisippi halad, a inerre Amazon a ten-
gerbe siet, e téreket a La-Plata, Missisippi, az Amazon
medrének hivják ; a merre tehát a Duna hullámai ter-

mészetesjárásukban lefelé sietnek, azon térek tágas vagy
szorosabb értelemben hasonlókép az s Duna medrének
mondhatók. Nem átallom tehát a kirándulásaim alkal-
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mával bennem sokszor fíilóbredt s^^ondolatot itt is ki-

mondani : hoi^y Kalocsának vidéke egy rég'i duna-
meder gyanánt tekintend. S ezen látszatra vakmer
állításban megersít a vidék múltja és jelene. A vi-

dék mostani fölülete egy mindenfelé vízfolyások nyo-
maival átsííeldelt mélysikot mutat , melyeknek egyik
egyesít menetét a mostani meder, másikát az Ürjeg
nev „Vörös mocsárok", s harmadikát a Pataj alatt el-

terül Sziliditó a Harta és Kalocsa felé kiterjed mély
rétekkel képezik ; s hogy Kalocsa, Pataj, Homokmégy
s több más helyek az igy szétágazó folyamban mint
szigetek emelkedének ki, az a jelzettek igazsága után
közvetlenül következik. Egyébiránt véleményem mellett

szól azon körülmény is, miszerint a Duna, ha áttörve a
neki iránytadó gáteikat, a vidéket elözönli, oly termé-
szetes utakon halad lefelé, hogy a nép közt közmon-
dássá lön: „Megtalálja régi útját a Duna." Az ily mó-
don si nagyságában képzelt folyamhoz a megfelel
partok sem hiányzanak. Földvártól lefelé Fíidd-, Tolna-.
Szegzárdíg a löszhalmok meredek lejti borongnak a
láthatáron, melyek Pannónia felé a Duna áthághatatlan
hiitárait képezik ; baloldalon a solti dombok, az akasztó-
keceli homokbuckák s a császártöltési lszhalmok szab-
ják ki rohanó haladásának határait. A meggyöngült
Duna még- most is lelkiismeretesen bejárja e két határ
közötti egész térséget, valahányszor sikerül neki ert
venni az emberi buzgalom által felhalmolt töltéseken. —
De a legközelebbi múltban sem hiányzanak állításunkat
megersít adatok. Nézzük csak meg régibb és ujabb
térképeinket ! Oly ferts, mocsáros színekkel van itt

vidékünk jellemezve, hogy az idegen remeg ezen képzelt
mocsárországba belépni, s gyönyör búzaföldjeinkrl, azon
végtelen kalásztengerrl, talán még fogalma sem lehet.

S ha az idsebb kalocsaiakat megkérdezzük, azon állí-

tíLsban ()sszpontosul válaszuk, hogy csíik 30—-lo év eltt
is egészen más, teng^er- és mocsártekintetü volt Kalo-
csa kínézése. Az egész év alatt mocsárok körítek azt

minden oldalról s némelykor alig volt három ut (Kecel.
Pataj és.Hajós felé), melyen a külvilággal közlekedhetek.

Nagyon csalatkozik azonban, ki Kalocsát jelenleg-

is a mocsárok országának tartja. Tény az, hogy midn
az 1875-ik év augusztus havában Kalocsára jöttem, fá-

radtsággal lehetett csak a helyenkint elforduló mo-



csárokat felkeresnem. Az egész vidék egy jól müveit
nagyszer síkság alakjában tnt föl, s csak az itt-ott

elforduló, kiszáradó nádasok mutatták, hogy milyen
látványt nyújthatott azeltt jellemzetesen „Sárköznek"
nevezett vidékünk. Igaz ugyan , hogy a tartós és

nagyszer vizáradás, mely ez évben pusztítva vonult
végig termékeny síkságunkon, nagyon hátra veté az

eddigi haladás sikerét; igaz, hogy némely irányban a
mocsárok ismét oly nagy eredetiségükben léptek föl,

hogy Akasztó felé még július hóban is kocsiderékig
érö vizeken kellé áthatolni : mindazonáltal nem találják

föl többé a tavaszi áradások azon mély medreket és

gödröket, melyekben azeltt évekig rejtzhettek; nem
képesek többé a haszon által lelkesített birtokosok el-

len "a termékeny réteket sokáig lefoglalva tartani

;

hasztalan keresik azon vízzel telitett rétegeket, melyek-
nek nád- és magas kákával bentt iszapos talaján a gyors
beszivódás s a gyors elpárolgás ellen egyaránt bizto-

sítva valának. Hogy azonban eredeti, s valódi mocsárok
nálunk nem oly ritkák, mint más vidékeken, hogy ná-
dasok- és mocsáros rétekkel fleg tavaszkor elég b-
ven rendelkezünk, ez vidékünk természetét tekintetbe
véve magától értetik.

A vidék legérdekesebb mocsarait az Akasztótól
Hajósig helyenkint megvizsgált „Vörös mocsárok" vagy
„Orjeg" képezik. Mivel itt a talaj több helyen vastag
turfa rétegekbl van alakulva, ezek vidékünkre nézve
ép oly nagy kincsesé válhatnak, a mennyire fákban
szegények vagyunk. Nemcsak vastartalmú vörösre fes-

tett rétegek (Vörös mocsárok) fordulnak itt többszörö-
sen el, hímem Vivianit által kéken szinített kisebb he-
lyek is észlelhetk. *) Nagyobb terjedelm nádasok az
Orjegben csak ritkán találhatók, de ép azért az itteni

tenyészet nagyszer és változaitos. Majd a Carex stricfa

Goüd (sudár sás) által képezett zsombékos rétek saját-

szer tenyészete lepi meg a szemlélt, majd a Panias-

*) Ns. Bagó M. kanonolí úr néhány darabka turfát közölt velem,
melyek kékes porát Viviauitnak tartom. Néhány lábnyi mélységben kisebb
körétegek is észlelhetk az Orjegben, melyek korrJlszerüen alakult raárga-

lömegekböl képezvék. Ha az emiitett ásványokon kiviil a Paks és Föld-
vár mellett elforduló márga-golyókat vastartalmú bevonattal s apró Calcit

jegeczcsoportokkal, és a Pakson található babércet (Limonit) fölemiitjük,

ügy vidékünkrl e tekintetben meglehetsen mindent elmondottunk.



sia palnstris Z., Triglochin fahistre Z., Dianfhns siifcrhns

L. és Scabiosa Snccisa L. által jellemezett turfás talajú

növényélet ; majd megint a mélyebb vizekben és azok
körül Oenanflie aquafica (L.) Rannnculus Lingva Z, Po-
fauiogeton iiafaiis Z., Niifhar hiteum L. és NyvipJuiea álba

Z. választékos csoportjai tnnek elö ; majd végre a Mor-
csai erd körisfái Stapliylea pínnafa Z., Rliamniis Fran-
gula Z., Salix cinerea L. cserjékkel, Piilvionaria inollis-

sima Kern. Latliyrus palnstris Z., Peticedamivi palusfre

(L) és Cervaria L. s a Veroníca elatior EhrJi. számos
alakjaival kötik le a figyelmes vizsgálót. Mindezekhez
a vegyes réti tenyészet Scirpus lacustris Z. és Diarifíjmis

Z., TypJia latifolia Z., és aiigusfifolia L. Carex riparia

Curt. paludosa Good.^ Oederi Retz, Iris Psend-Acorns
Z. s más hasonló növényektl uralva csatlakozik. Nem
kevésbbé érdekesek a Dusnok és Hajós közti kisebb
mocsárok, melyekben a vizi aloe {Stratiotes aloidcs Z.)

meglep csoportjai úszkálnak. Fájsz, Miske és Bátya
mellett kisebb jelentség mocsárok terülnek el, de
Bátya felé helyenkint az igen ritka Potamogeton aciifi-

foliusról nevezetesek.
Ha Kalocsa közvetlen környékén körültekintünk,

szintén minden irányban találunk mocsáros mélyedése-
ket, melyek azonban többnyire fenékig kiszáradnak.
Legtartósabbak a pataji ut mentében mindkét oldalon
majd Úszódig, majd egészen Patajig, majd ismét a Ha-
lom alá elhúzódó s ott kiterjedtebb vonalok, , melyek
innen ismét Homokmégy és Drágszél felé az Orjeg-gel

függnek össze. Ezek részint nádasokká, részint kakás
rétekké alakulnak vagy az ernys elecs (BiitoDius uni-

bcllatus L.) ezreivel egy egészen sajátszer csoportban
összpontosulnak, vagy ismét Lyfhnoji-vaezö'k.lié változ-

nak át, vagy végre a tejszinü ibolya (Viola pumíla Chaix)
gyönyör csoportozataival benépesítve mint vizenys
rétek jelennek meg. Pataj, Harta és Akasztó között
kiteljedtebb és tartósabb mocsárok nagyobb terleteket
foglalnak el ; ezek között a Szilidi tó, mely tulaj donké-
pen csak végzdéseiben (Kékesi rét, pataji rétek) nevez-
het mocsárnak, a vidék egyik legsajátságosabb tüne-
ményének tekintend. A tenyészet itt a valódi mocsá-
rok mezébl lassankint kivetkezik s a homokos és szi-

kes mocsárok képét ölti magára. Itt lépnek föl mindig
növekv számmal az Asfer pafuionicus Jacq. Taraxacum
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Icptocepliahiiii Rclib. Scorzonera parviflora Jacq. AchiÜea
asplcnífolia Vént , Cirsiuvi bracliycephaluni Juratzka ezrei

s majd ismét Cypenis pannonicus Z,., Atripkx oppositifo-

lium DC. és CJienopodiinn riibrum L. s crassifolhiin Sclirad.

óriási példányai. Akasztó körül s fleg Ács pusztán a
mocsáros helyek teljesen a szikes talaj növény-életét
tüntetik föl s mint ilyenek Scirpus Tahernaenioutajii

Gin. tömeges megjelenése által jellemeztetnek.

De a homokos és halmos emelkedettebb vidék szin-

tén nem nélkülözi a mocsárok és vizenys rétek saját-

szer tenyészetét. St hogy a löszhalmok völgyei a
Duna jobb partján a mindenünnen összefutó vizek tö-

mf3ge által többé-kevésbé mocsáros alakot öltenek, s még
források által is öntöztetnek, nagyon természetesnek
látszik. A homokbuckák mezin hasonló mocsáros mé-
lyedések (Tápé pusztán. Kecel és Akasztó környé-
kén s a nádudvari halmok közt) szintén elég gyako-
riak. Ilyenfélék a dústenyészetü Föls- és Alsó- s a
Kabaszállás pusztán elterül földvári tavak is. A te-

nyészet mindezen helyeken részben a szikes talajról

tanúskodik, részben pedig nádasok- vagy kíikás ré-

tekké alakul. Jellemzetes azonban a homokbuckák mo-
csáros rétéire majd Cirsknu caniini M. B. és Juncus
glancus Ehrli. majd Scabiosa Síiccisa Z., Molíuia caeru-
Ica Miicli. és littoralis Hst. föllépése.

A Duna mentében s fleg a Duna balpartján részint

szegény tenyészetü álló vizek észlelhetk, részint náda-
sokká alakúit mocsárok tnnek el. Érdekesebbeknek
látszanak a még kevésbbé ismert mocsáros rétek, melyek
a Duna jobb partján Kömlöd, Madocsa és Bölcske kö-
rül (Imsós sziget, Malád, Külsörét) terülnek el.

A mocsáros mélyedések után ,melyek jelenleg min-
dig kisebb térre szorítkoznak, *) a mély sikon két más
tenyészet vonja magára figyelmünket, melyek a talaj

természettani és vegyi különbözetével párhuzamosan vál-

toznak. Az egyik a sziksóval telitett fehéres szikes me-
zk, — a másik a réti fekete föld tenyészete.

A fehéres szikes mezk végtelen lapályossággal

*) A mocsárok kiszárítása, tekintetében kiilíiníis clisnicróst énlemel
azon csatorna, mely a Vöríismocsárok vizét Dusnok felé leve/cti. A csa-

tornaféle Vajas, mely Kalocsától líajáig vonni, habár az njabb idben
ellianyagolva, liclyenkint mocsárrá lesz, mégis igen sok vizet fogad magál)a
s igy a kíirnyék sok helyét nagy víztömegektl szabaditja meg.
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terjednek el Akasztó és Tetétlen puszta körül ; nagy-

tereket foglalnak el Halom, Homokmégy, Kis-Kecs-
kemét, Kis- és Öreg-Csert, Drágszél, Hille és Körme
pusztákon ; kisebb elterjedést mutatnak Harta, Pataj,

Hajós , Fájsz és Miske körül , továbbá Résztelek,
Kesertelek , Gombolyag és Alsó Sz. Király pusz-

tákon. A lenyészet itt csaknem kizárólag halophil nö-
vényekbl alakul. Itt terem száz- st ezrenkint a gyö-
nyör Gmelin lelleg (Statice Guielini IVilld.J, a vidék
egyik leg-szebb növénye, melynek fényes börnemü le-

lapult levelei közöl a szép kék virágcsoportokat hor-
dozó magas szár emelkedik föl. Itt uralg a sós szikör

(Caniphorosnia ovafa IV. K.)^ mely a legszárazabb s leg-

terméketlenebb helyeket is vöröses-zöld lepellel vonja
be ; itt otthonos a kövér Plantago maritíma L. Crypsis
actiIcafa AiL s kissé nedvesebb talajon Bupleiiruvi tcniiis-

símwii L.^ Hordeum viarítimiini Witli.y Lepidiumok s fleg
L. crassifolii(iii JV. K.^ Ranuiiciilus pcdafiis JV. IC., As-
fcr dcpressiis Kit. több más növényekkel. A szikes me-
zk, melyek többnyire széles szalagokként terjednek el

a homokos talaj és mocsáros mélyedések körül sok he-
lyen észrevétlenül a fekete réti földre átmenetet képez-
nek ; ilyen kevésbbé szikes réteket, melyek Kalocsa
közvetlen környékén nem ritkelk, fképen Tcfragonolo-
biis siliqnosits (L.) Erytliraea piilcliclla Pcrs. Linuni pe-
renne L. és Crypsis alopecitroides Aif. s Sclioenoides Ait.

jellemeznek.

Mig a jelzett szikes mezk fákat megtrni teljes-

séggel nem akarnak, a porhanyó fekete föld s annak
csekélyebb változatai szépen tenyész fákat is nevelnek.
Ezen termékeny földek túlnyomólag a Duna mentében
vannak elterjedve s nagyrészt búza , árpa, kukorica
vStb. földekké alakítvák. A még föl nem tört fekete föld

nagyon változó tenyészettel bír s többnyire Perje fPoaJ,
ebír (Dactylis), csenkesz (Fesfiica). néhány sásfaj (Carex)
és ernysök csoportosult megjelenése által van jelle-

mezve. Legtöbbnyire ezen talaj táplálja a Duna melléki
fzeseket és vegyes erdket is. Ezen erdk legkiválóbb
alkatrésze a fehér és fekete nyárfa (Popiilns álba L. és

P. nígra L.J, melyek a vidéken legjobban tenyész fák
közé tartoznak ; a simd szilfa (Uliniis glabra Svi.J, mely
néhol kisebb oázokat 'alkot (az Imsóson, a Várszegicr-
döben) ; a kocsános tölgy (Qif. Robur L. és Qiicrcns
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fnictipendula Kit.)^ mely Sz. Benedek mellett túlnyomóvá
lesz ; a körisfa (FraxíiiKs cxcelsior L.) s a ritkábban
elforduló enyves égerfa (Alnus glutinosa DC). A Duna
mentében fejldött erdk között legszebbek a Fadd alatt

elterül Várszegierd, a tolnai ligetek, a fajszi ós bo-
gyiszlói erdk (Doromlás, Lennesierdk) a Sz. Bene-
dek és Kecel alatt elterül tölgyesek s a Harta és

Pataj közt elhúzódó „Városierd." Mindezen' erdk mint
nagyrészt olyanok, melyek ez évben riz által valának
borítva, még bvebb átvizsgálásra várakoznak.

A vidék emelkedettebb része löszhalmok ' és ho-
mokdombok tenyészetére különíthet. A löszhalmok,
melyek fleg Kömld, Bölcske, D.-Földvár s részben Paks,
Császártöltés és Nádudvar körül terülnek el, vidékün-
kön teljesen fanélküliek

,
gazdag termés szántóföl-

dekké alakitvák s még föl nem tört meredek lejtiken
gazdag növényéletet fejlesztenek. A rózsák, galagonya,
sóska borbolya, kökény, ostormén bangita, cseplesz

megy, osztrák zanót s hasonló cserjés növények által

képezett bokrozatot Nepcta pannonica Jacq, és Vcroníca

foliosa W. K. diszitik s magas fben Andropogoji Gryl-

lus Z., Astragahis ausfriacus Jacq.^ Veronica spicata Z.,

Allimn spliaeroceplialuni Z., Euphrasia lutea Z,., Astragalus
exscapjis Z. Limim liirsutmn Z. és flavinii Z. igen szembe-
ötlk. A lszhalmok lassankint homokos dombokra men-
nek át s ilyen helyeken, fleg ha legelül használtatnak,

EiipJioi'bia glarcosa J\L B. sGe/'ardiana Jacq.^ Ecliiuni al-

fissiimivi Jacq. s Salvia Aethiopis Z. tömeges megjele-

nése föltn.
A homok-buckák és homokos dombok tenyészete

nagyszeren van kifejldve Paks körül és Tápé pusz-

tán, fkép pedig Akasztó, Kecel és Császártöltés kör-

nyékén. A végtelen futóhomok helyenkint egész pusz-

taságában s alig néhány szál f által födözve lehangoló
terméketlenségében jelenik meg, míg ismét más helye-

ken gyönyören hullámzó kalásztengerként vagy a ba-

rátságosaii susogó lombsátor hsévei édesgeti magához
a szemlélt. A homok tehát a mily kietlen, ha elhagya-
tik, ép oly termékeny, ha kell módon kezelve van.

A szép tölgyesek, melyek Kecel környékén s Tápé
pusztán oly otthonosan tenyésznek, talán csak romjai

azon szép erdkoszorunak, mely azeltt ezen vidékek fék-

telenül kavargó homokját megkötötte ; s a Kecel mel-



lett csoportosan tenyész körisfák s a Tápé pusztán
még most is nag^y számmal képviselt nyírfák talán azon
kiirtott erdk képviseli, melyek régente ezen \-iclékek

kedvezbb ég^hajlatának ki nem pótolt tényezi \alának.
A homokbuckák növényélete majdnem túlnyomó-

lag az egynyári rozsnokfélék formátiójához tartozik. Itt

tenyésznek a Corispernmniok.^ Coitanrea 'rarsclieri Ken}..
Tragopogon Jloccüsiís íf. /v"., Tribuliis oric7ifalis Kcrncr.
Kocliia arcIIária RcJi., Secalc fragilc ]\[. B.^ Cyfiaus hi-

florus ]V. K. Kecel mellett az árvaleány-haj formatiója

is elfordul, de nagy részben az elbbi formátióhoz so-

rolható. Hasonló formátiók észlelhetk Tápé pusztán.
P'öldvár mellett csekély elterjedéssel a Pollinia. (éles-

mosó fcnycr. Andropagon Grxí/iis) formatiója van képvi-
selve. A lszhalmok mezinek elbb emlitott tagjai pedig
csak részben tartoznak ide.

Ez azon vidék, mely Kalocsát központul birva,

Dunán innen Harta-, Akasztó-, Kecel-. Császártciltés, Nád-
udvar-, Hajós-, üusnok- ésFajszig terjed. Dunán túl pedig
]• ökhár nagy kiterjedés határát. Bölcske, Kmld s

Madocsa falvakat, Píiksot Tápé pusztával s részben
Faddot és Tolnát foglalja magában. Gyönyör vidék ez,

melyet a szorgalom idvel paradicsommá teend ; rend-
kivül érdekes azon változatos növényélet miatt, melybe
azt a természet pazar bséggel öltöztette ; nagyszer
mind az észak és dél felé végtelenül kiterjed sikság"

tekintetében, mind a méltóságteljesen áthaladó Duna
óriási hatalmílban s nagyszer végtelen homokja, saját-

szer erdi s termékeny lszhalmai miatt. Adja az Kg,
hogy a merre a most még meg nem fékezett pusztai ho-
mok kavarg. a hol n^ég a Duna kiszabadidt viztömegei
hevernek, ott rövid id alatt a magyar szorgalom dia-

dala üljön ünnepet s gyümölcsöz rónáival boldogítsa
a hazát s nemzetet.

Al. L. Növénytenyészete.
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I. Exogenae Koch,

J. RANUNCULACF.AE JUSS.

1. Cleuiatis li. Bérese.

1. C. integrifolia L. Réteken és bokros erd-
széleken. — A Neilreich-féle (FI. v. Nieder-Oest. S.

668.) C. prateiisis igen gyakori dísze a Dunamelléki szá-

razabb kaszálóknak s a Hajós és Diisnok közötti ára-

dásos réteknek, különben müveit, árnyékos és nagyon
homokos helyek kivételével mindenütt elöjö, habár na-

gyobb növény-csoportozatot csak az említett helye-

ken képez. C diiiiiusa Neilr. 1. c. igen föltn alak,

mely az árnyékos és igen nedves talaj együttes beha-
tásában birja magyarázati okát. Az érseki kertben és

a Vajas mentében gyakori példányokat különösen he-

ver szár, aránylag igen hosszú és vékony kocsán, hosz-

szú szirmok s kevés terrr.ésü virágok jellemeznek. To-
jásdad levelek mellett igen gyakran egészen lándzsás

levelekkel bir.

2. C. recta L. Bokros helyeken. — Az érseki

kertben, a Dunamelléki ligetekben különösen Sz. Be-
nedek, Fokt és Bátya körül ; a Várszegi erdben.
Gyéren.

3. C. Vitaiba L. Ligetekben, szöllk közt. —
Sz. Benedek mellett, Paks körül (Malomhegy). Az al-

sóbb levélkék többé kevésbbé épszélüek : Cl. batiafica

Wicrzb. ez igen ritkán s csak az Ordas körüli ligetek-

ben észleltetett. Vidékünkön a nem szív-alaku levél-

kékkel biró alak CL sca^idens Borkli, alig, vagy csak
igen ritkán fordul el.
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Tlialiclruni r. Viruánc.

4. T. aquilegifoliurn L. Erds helyeken. —
A Foktüi kertek között néhány példányban fordul

elö, hol kétségtelenül eredetileg vadon nö. A Ker-
ner által 125 méterben adott függélyes elterjedés

legalsóbb foka ezen példányok szerint 65 méterre
teend.

5. T. elatum Jacq. *) Száraz homokos mez-
kön, szöllöutak mellett. — Földvárott és Kömldön a
szöllöhegyeken, a Kanacsi és Gyürüs völgyekben (Föld-

vár-Bölcske). A levél pálhácskáinak majdnem minden-
kori hiánya, a laza virágzat- és vastagdad hosszú ko-
csánkák- , kevesebb termés-mag s azok hosszúdad alakja

által a következtl könnyen megkülönböztethet.
6. T. COllinum Wallr. A puszták homokdomb-

jain és szöllöutak mellett, az elbbinél gyakoribb. A Tá-
péi pusztán és Paks körül a szöllöutak mellett, Köm-
ldön (Weiherthal), Földvárott (Öreg hegy) , Kecel kö-
rül (Wiesbaur szerint). — Földvárott a szöllök közt néha
igen kifejldött példányok hever szárral, széles nagy

*) Marssonnál (Flóra von Xeu-Vorpommeni), ki ezen növény ro-

konfajait (Th. minus^ majits, silvaticiim, flexuosiiin stb.J Th. -minus L.

neve alatt egyetlen fajcsoporttá egyesité, e helyütt következk olvashatók

:

.,Eine liöchst polymorplie Pflanze, deien wandelbare Charaktere zur Auf-
stellung von zahlreichen Arten Veranlassung gégében habén. Bald war
es der hohle oder solide, der raehr oder weniger gestreifte, der schon
von der Basis an beblattevte oder an der Basis blattlose nur beschuppte
Stengel, bald die mit Stipellen versehenen Blaltstiel-Verzweigungen oder

die Richtung der Blaltöhrchen, dann die mehr oder Aveniger abstehendcn
Kispeniiste und endlich die Anzahl der Rippeii, und die mehr oder we-
niger verlangerte (iestalt der Früchte, welche zur Umgrenzung der Arten
dienen sollten. Allé diese Charaktere sind aber so veriinderlich und so

wenig bestandig beisammen vereinigt, dass es nicht möglich ist Arten
darauf zu grundén, ja selbst zur Unterscheidung von Abarten sind sic

aus demselben Grundé kaum zu gebrauchen." — Eltekintve attól, hogy
hasonló állitások igen gyakran részletes tapasztalatok elhamarkodott áta-

lánositásából vevók eredetöket, elég legyen jelenben a következ meg-
jegyzés, ^lindenesetre el nem hanyagolandó tünemény az, hogy a magyar
Alföldön az említett fajcsoportozatból csakis két megkülönböztethet alak

fordul elö : Th. elatum és collimini. ]\Iár pedig ha el nem hanyagolható
maga ezen tünemény (igen fontos és számos földrajzi és klimatologicus
szempontból), úgy el nem hanyagolható azon egység sem, mely ezen tü-

nemény jelzéséle szolgál. Miután pedig ezen egység nem egyéb, mint a

Ih. minus Aíarsson tömegének részletecskéje, szükséges, hogy ezen egy-

ség is systematiUus önállósággal birjon (mint körülirt forma vagy változat,

vagy pedig faj).
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levélkékkel és kevésbbé harmatos külsvel találhatók :

f. umbrosa. A kalocsai növény igen nehezen egyeztet-
hetik meg a Ncilreichféle diagnosissal. Neilreich azon-
ban szokása szerint több más alakot egyesít ugyanazon
fiiji név alatt.

7. T. laserpitiifolium Wüld. Homokos réte-

ken. — Néhány tökéletlen példányban aPaksi szige-

ten találtam.

8. T. angUStifolium Jacq. Nedves réteken
mindenféle talajban, — Kalocsa körül igen gyakori a f.

Th. stowphyllujii Wimm. ct Grab.; hasonló mennyiség-
ben van elterjedve egyrészt Pataj, másrészt Fájsz és
Hajós felé ; vele társasán, de kisebb mennyiségben for-

dul elö f. 77/. liefcropliylliiin W. ct G.\ a homokos ned-
ves réteken az elbbi két alak ritkább lesz, s más fa-

jokkal elegyedve a f. Th. lascrpitiifoliuiii Koch, non Willd.

lép eltérbe. Ezen alakot különösen termetes alkata és
nagy levélkéi teszik föltünvé ; az Akasztói és Keceli
példányok teljesen megegyeznek Ret'chenbach Th. Mo-
risoni-ikvíú s Boreau francia példányaival.

9. T. ílavum Z. Homokos réteken. — Akasztó
mellett (községi kaszáló) és Kecel körül.

T. ntfincrue Lej. et Courf. in exemplaribus stipcllo destiluüs nul-

libi inveni, habeo tamen plantam hiijus nominis cum T. fiavo crescenlem
et stipellis deciduis praedilam. Num propter stipellas a 71 rufinervi se-

parandum í^il, ulteriori invesligationi relinquitur. Illanta caeteroquin satib

dubia est, quam Garcke ad Tli. Jlaviim, Reichcnbach ad suum Th. Mo-
visoni cilat.

3. Aueiuöue Ti. Kökörcsin.

10. A. Pulsatilla L. Homokos dombokon. —
D.-Földvár vidékérl néhány szárított példányban láttam.

11. A. pratensis L. Föszdombokon és futóho-
mokban. — Gyakori Kecel körül (Wiesbaur S. J.)

;

tömegesen fordul el Földvárott és Pakson a szllk
között ; Akasztónál futóhomokban.

12. A. raniinculoides L. Árnyas ligetekben.— Az érseki kertben, a Várszegi erdben Fadd alatt s

a Hajósi fácánosban nem ritka.

A. st'lvestris L. Néhány levéltöredék után ítélve a Tápéi pusztán
elfordul.
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4. Adoni(» li. Hérics.

13. A. aesti valiS L. Vetések közt és ugarokon. —
Gyakori az egész vidéken. Ugarokon néha a közönsé-
ges alakot majdnem háromszor meghakidó nagy virág-
gal fordul el.

F. yl. citriita IJoffiJi. a vidéken ritka (Bátya felé).

14. A flamméa Jr.C(]. IMint az elbbi. — l.eg-

gyaköribb a kevésbbé szikes szántóföldeken és ugaro-
kon Kis-K ecskemét és Homokmégy mellett. Kalocsa
körül vetések közt többször található, különben nem
gyakori a vidéken.

5. Ceratoeephaliis iflocucli. Fiiláucí^.

15. C. orthoceras DC. Vetések közt és száraz
legelökön. — Földvár, Böleske és Kömlöd lszdombjain
helyenkint gyakori.

6. RaiiiiuciiliiH Li. S^irouláli.

16. R. aquatilis L. INlocsáros és lassan folyó
vizekben és árkokbiin. — Töménytelen mennyiségben
lepi cl a Vajas mocsáros vizét ; elfordul Földvárott a
Fölsö-tóban, i\ Duna mellékágaiban és kiöntéseiben ;

gyakori Akasztó környékén íirkokban.
A vidéken legnagyobb részt igen kis virágú jiél-

dányokban található s csak a Nm, Haynald érsek úr
áltiil szedett példányok tnnek föl sokkal nagyobb vi-

rágjaik álteil, ezek nagyobb szirmíii azonban d, német-
országi R. fluítans Greu. Godr. a. változatnak félnagy-
ságát mégis alig haladják meg. Környékünk leggyako-
ribb alakja R. siibiiicrsiis Greii. Godr. /9., melyet R.
terrestris Grcii. Godr. y. szárazabb helyeken ritkán he-
lyettesit.

Occurrunt in agris inundatis specimina 3—6 cm.
aha, lanciniis foliorum latioribus. Plánta in nostris regi-
onibus, quae tamen ilon multam variandi praebent occa-
sionem, ita in omnibus partibus variat. ut vix diagnosis
inveniatur, quae omnibus nostris plantis bene corre-
spondere possit.

17. R. tricliophyllus CJiaix. AUó vizekben,
melyek rendesen sótartalmuaknak látszanak. — Kecel
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körül homokos árkokban és Földvár mellett a Föls-
tóban. Az általam szedett példányok mind R. fitiüans

Grcn. Godr. a. alakhoz tartoznak. A', cacspitosus TluiilL

érdekes alakját Nm. Haynald érsek úr szedte (llerb.

Maynald).
18. R. COnfuSUS Groi. ct Godr. Sótartalmú vi-

zekben az Akasztótól Tetétlen pusztára vezet út men-
tében. — Azon tökéletlen példán3^ok, melyeket esti

félhomályban HclosciadiniiL imiiidatiini hasonlag töredé-

kes példányaival szedtem, ezen alig sejdített növényt
állítják elém.

19. R. Lingua L. jMocsáros vizekben és nádas
tavakban. — Kecel körül több helyen (Wiesbaur),

Hajós mellett az Orjegben és Dusnok környékén mo-
csárokban.

20. R. acer L. Mezkön, nedves réteken és lige-

tekben. — Foktü mellett ligetekben , Kömldnél a
Weiherthalban, Földvárott ó. Fölsötó mellett és Kecel
környékén.

Plantam hujuö nominis cumulate accipio, ideoque
nomcn Finnaeanum praeposiii. Intelligo autem imprimis
R. rcctiDn (J. Baiili.) Boreau^ cujiis diversas formás in

nemoribiis ad pagum Foktü et circa Földvár légi et in

qiiibus forte íüiquae formae Jordanianae latuerint.

Intelligo hic etiíim illas formás putatas, quas Wies-
baur vS. J. circíi Kecel {Paptanya, Községerdeje) légit,

et quarum nonnullae „segmentis foliorum kitis oblongis''

praecipue R. napdlifolmiiL Schitr. b. (an etiam Crantz ?)

repraesentant.

21. R. Steveni ^-^W;^::. Ligetekben. — Foktü mel-
lett a Duna partján. — Formám typicam nostra plánta
nullatenus repraesentat quidem, attamen nisi nimias di-

stinctiones üicere velimus, huc referri debet. Diagnosis
apud Besser (Enum. pl. Volhyn. 22—3) bene congruit:
„Calycibus hirsutis, patalis, pedunculis teretibus, foliis

3—5 partitis. laciniis cuneatis, trilidis inciso-dentatis,

summis linearibus, stigmatibus patentibus radice bulbi-
cipite. Andrz. Suppl. III. ad Cat. pl. H. Crem.-'

..Radix subrepens, hybernaculis bulbosis, e quibus
oriuntur caules 2-pedales, teretes, pilis raris adpressis
obsiti ; basi simplices, a medio ramosi. folio uno alte-

rove instructi. Fólia radicalia orbiculato cordata, 3-par-
tita quinqueloba, lobis subtriíidis, cuneatis, inciso den-
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tatis, longe petiolata, sumniíi .subsessilia, laciniata, la-

ciniis 3—5 dentatis, lineari lanceolatis subcuneatis :

omnia hirsuta, subtus pilosa. Petioli basi vaginantes, va-

gináé submembranaceae piloso-ciliatae. Flores laxe pa-
nicuUiti. Pedunculi teretes, subsericeo pilosi Calyces
patentes hirsuti, foliolis ovatis concavis, margine mem-
branaceo, carina (obtusa) sericeo villosa, ad apicem li-

nea purpurascenti notata. Petala obtusa integerrima,

aurea, basi viridescentia. Fructus globosi, semina com-
pressa ; stylo uncinato coronata. Differt a jR. acn íoVús

munquam multifidis/laciniis latioribus cuneatis, stigmate
(quod unciatum in R. acri) et radice.

Jíim plánta colocensis laciniis angustioribus rece-

dit quidem, sed cum formám putatam sistat, tamen sub
hoc nomine adducendam putavi. Idque eo magis, quod
cl. de Uechtritz (D. wicht. Ergebnisse der Dvirchfor-

schung d. schles. Phanerogamíiora. 1876.) varietatem
quandíim hujus spéciéi sfcnulobaiu statuat.

Occurrunt eodem loco aliae formae putatae, qua-
rum fólia ita saepe (radicalia praesertim) dilatantur, ut

segmenta non minus ac in R. Fricscano Jordán invicem
tegant. Harum nonnullae iterum rhizomate horizontali

vei potius „radice bulbicipite" carent, unde ad priorem
speciem ut f. R. scrotinus W. ct Grab fi. connume-
randae.

R. vtilgatns Bor. secundum descrijjtionem facile

nostra plánta fuerit.

22. R. Boraeanus Jordán. Nedves homokos ré-

teken. — Kömlöd mellett a Gyürüs völgyben ós Kecel
környékén. Valószín, hogy a halmos vidék több más
helyein is elfordul, melyekrl azonban határozott jegy-
zeteim nincsenek.

Plánta ex valle „(jyürüs^' eximie convenit cum
icone a Jordán et Boreau citata (Reichb. Ic. tab. XVI.)
praesertim in foliorum conformatione. Habitus caetero-
quin et indumentum R. toniopJiyllo Jordán valde acce-
dunt. — Plantae in Kecel a Wiesbaur et a me frequcn-
tius lectae minus typice hanc speciem referunt, certe

tamen maxima ex parte huc pertinent.

„i?. Boraeanns est certainement une espéce trés

bien caractérisée." Jord. Frag. VI. p. ig,

F. R. colocensis in. caulibus gracillimis paucifloris
;

foliis 5-lobis ; segmentis elongatis, lanceolato-linearibus
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saépe utrinque dente (seu lacinula) elongato, cUvaricato
instructis, caeterum integerrimis. Est forma omnino singu-
laris et pulcherrima. In „Község erdeje" oppidi Kecel.

23. R. polyanthemoides Borcaa non ScJmr. Vi-
zenys homokos réteken. — Kanacs és Gyürüs völgyek-
ben (D.-Földvár-Bölcske).

Boreau (Flore tii Centre de la Francé p. i6) huic
plantae pedunculos sulcatos tribuit (pédoncules gréles
allongés.sillonés), exemplariaoriginalia veroplantam dánt
in sectionem R. acrís pertinentem. Exemplaribus his in-

vestigatis hiijus apparentis contradictionis in eo videó
explicationem, quod R. poIyantJicvioidcs habét quidem
pedunculos sulcatos, non tamen ita, ut in Rmi. polyan-
thcmo, et plerumque in fructiferis tantum satis míinifc-

stos. Cíieterum plánta multam undequaque ad R. polyan-
thein i/in ^xixesefert s'militudinem. unde rectissime : „Trés
voisine du R. polyantlieinos L. elle a les segments des
feuilles plus élargis et le bee des carpelles plus crochu.''

24. R. polyanthemos Z. Réteken utak mellett

és ligetekben fleg- réti fekete földben.. — Az érseki
kertben, Kalocsa körül. Pataj, Úszód és Bátya mellett.

Ritkább a halmos vidéken.

F. PolyanfJienios angtisfifolins IVaHr. foliis angustis
non rara, foliis angustissimis tantum in ..Imsós'' pagi
Kömld observata.

F. R. pulyanflieinoidcs Scliiir. rarior sed in locis

citatis ubique inveni. Similis R. polyantheynoidi Boreau^
sed nullo modo ad R. acrciii pertinens. Fólia plerumque
etiam valle characteristica : „Foliis (Schur, Enum. Pl.

Transsilv. p. 20) radicalibus longissime petiolatis, am-
bitu suborbiculatis, profunde Irisectis, sfgmcntis laferalí-

biís d/f/'d/s,segmento medio trifido." Occurrunt tamen
exemplaria- foliorum segmentis lateralibus trifidis.

F. R. sprcfii^ Jord. Bor. l. c. p. 17. Homokos-
szikes réteken. — Akasztó környékérl néhány pél-

dányban birom. Igen föltn növényke.
25. R. repens L. Mocsáros helyeken, árkokban

és a Duna partjain. — A vidék hydrographicus termé-
szetével aránylag mindenfelé el van terjedve. A Duna
bokros füves partjain óriási példányokban egész tele-

peket képez. Ezek ugyanis, melyek közt néha R. gla-
bratiis Lcjcnne var. Revue de la Flore de Spa p. 112.

alakja található, minden irányban szétterjed indáikkal
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lassankint az egész környezetet elfoglalják és egyedüli tu-

lajdonosok lesznek. Árkokban Miske felé mint R.prostra-

tus Flörkc „stolonibus ipsis ex apice florentibus. caulibus
nuUis" Reichenbach, Flóra germ. exc. p. 725. fordul el.

26. R. Haynaldi m. caule primario nullo, cau-

libus florigeris ex axillis sarmentorum emergentibus,
1-3 floris, plerumque scapiformibus ; foliis trisectis, seg-

mento intermedio rarissime petiolato, lato-subrotundo vei

deltoideo, frequenter usque ad médium trifido, partiti-

onibus inciso-dentatis, dentibus obtusis ; segmentis late-

ralibus bi-triíidis, inciso dentatis. Flores . . . Carpellis

lenticulari compressis marginatis, oblongato subrotundis,

subtiliter impresso punctatis, subito in rostrum tenue sub-

uncinatum terminatis. Caules (seu potius stolones),

fólia, maximé ver petioli pilis longis distantibus rufe-

scentibusque hirsutissimi. Pedunculi adpresse hirsuti.

In horto archiepiscopali solo argilloso.

Bene a A', repcnti ab ejusque verietate a R. pros-

trato discernitur. R. repeiis diversissimas formás induit ;

in locis valde humidis ; caulibus fere reptantibus, in

graminosis humidis ut R. glabratiis^ in umbrosis : cau-

libus erectis, stolonibus in medio caulis ex axillis foli-

orum egredientibus. terramque petentibus (Posonium,
Thebner Kobel) ; in dumosetis : caulibus omnino erectis

quasi typum mutando strictisque occurrit: R. crectus

Lej. var. 1. c. (Posonium, Mühlthal), et denique ut R.
prostratus se sistit: videri igitur posset etiam nostra

plánta nonnisi tantarum variationum. intermedium mem-
brum sistere vei seriem tantae variationis concludere.

Idque eo etiam magis, quod si fólia spectentur. haud
facilius varietatum ünem determinari poterunt. Partiti-

ones foliorum et indumentum omnes fere variantis na-

turae gradus exhibent. Segmentis longissime petiolatis

vei in unicam fere laminam confluentibus non minus
mutatur tota plantae facies. His tamen omnibus rite

perpensis Raii/inciil/iiJi Haynaldi notis supra enumeratis,

totoque habitu a R. rcpenti distinctissimam habeo. Quin
imo, cum plantam nondum diligentius investigassem, il-

lám ad R. sardoavL potius, quam ad R. repénfeni perti-

nere putabam. Carpellarum tamen forma et structura

mox hunc dedocuit errorem. Hae nempe parallelé ad
priorem diagnosim sic describi debent : „R sardous . . .

carpellis lenticulari compressis marginatis .... subti-
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liter impresso punctatis, vei subverrucosis successive in

rostrum validum subrectum abeuntibus."
Flores plantae nostrae nondum vidi,

27. R. pedatUS IV. K. Szikes és homokos me-
zkön, és legelökön. — Akasztó, Kis-Kecskemét Hajós
és Homokmégy körül igen nagy mennyiségben borítja

el tavaszkor a szikes mezket. Földvárott és Kömlöd
mellett a homokos lszhalmokon kevésbbé van elterjedve.

28. R. illyriOUS L. Homokos mezkön. — Föld-
vár mellett nagy mennyiségben a Fölsötó körül. Köm-
lödnél legelökön.

29. R. sardOUS Cr/s, Nedves réteken, mezkön, le-

gelökön utak mellett és vetések között. — Vidékünkön
f. R. viediterninciis Gri's. fordul el, különösen gyakori
Kalocsa körül s átakiban fekete réti földön ; ritkább
homokos talajon ; szikes mezkön pedig legnagyobb
részt más fajok helyettesitik. R. parvulus L. tarlókon
gyakori. R, laciniafiis Bauffig. e^"yszer a Miskei réteken
észleltetett.

30. trilobus Dcsf. atl. i. t. 113. Nedves és elöntött,

többé-kevésbbé szikes réteken. — Néhány gyönyör
példányban számos levelek és rövid-dichotom szárak
által gyepes tömeget képezve Szakmar körül találtam.

Kisebb példányokban Fiajós és Homokmég}* mellett is

elfordul. Nálunk ezen s a következ növény szintén
csak mint /, R. lacvis azaz fructibus laevibus fordul el.

A kalocsai példányok tökéletesen megegyeznek
az Azorok és Sicilia partjairól látott példányokkal

;

Bertoloni hosszas leirása Flóra italica \ . p. 564, 5Ó5.
szintén kitnen jellemzi növényünket.

31. R. GOrdigeruS Vív. Gren. Godr. L p. 36. Szikes
legelökön. — Nagy mennyiségben találtam Horaokmégy
mellett ; nem kétlem , hogy hasonló szikes mezkön,
pusztai kutak mellett s marha-állások közelében máshol
is elfordul.

Hogy R. sardous csoportjából még több Középtenger vidéki nö-

vény fordul el honunkban, nagyon valószinünek tartom.

32. R. arvensiS Z. Vetések közt és utak mellett

igen g3'akori, azonban mindenütt csakis a f. R. tuber-

culafus Kit. található.

33. R. sceleratus L. Árkokban, mocsárok kö-
rül, a Duna partjain s különösen a Vajas szélein. —



Többnyire csak néhány példányban vagy elszórva egyen-
kint találtatik ; tömegesen a Vajas szélein Kalocsa mel-
lett, Kömlöd alatt az Imsós sziget körül, s a Fajszi rév-

nél tnt föl. A R. viinimiis I)C. ,9. mely néha csaléko-
nyan hasonlil R. pygniaeus IVaJilb. alakjaihoz, a Vajas
mentében néha elfordul. Még hasonlóbbaknak látsza-

nak^ némely gyönge alkotású és igen kis virágú alakok
az Észak-Amerikai R. micrantliiis Nittt. (légit dr. Engel-
mann) példányaihoz ; azonban más különbségeket mel-
lzve a termés az Észak-Amerikai növénynél legalább
is kétszerte nagyobb.

7. Ficaria Dili. Ficaria.

34. F. ranunculoides Mönch. Árnyas ligetek-

ben. — Kalocsán igen nagy mennyiségben, az érseki

kertben, a szllk között, a Duna füzeseiben ; Hajósnál
a fácános kertben, a Morcsai erdben ; a Duna men-
tében a füzesek szélein mindenütt, de a homokos talaj

miatt nem oly nagy mértékben van elterjedve. Ezen el-

terjedési kör Neilr. (/?.) Ficaria cordifolia-yéiTCüi vonatko-
zik. Ficaria hiimilis [y) Neilr. néha a Földvári halmo-
kon mint kiveszend példány találtatik.

35. F. calthaefolia Rclib. Bokrok közt homo-
kos talajon. — Néhány példányban a Kanacsi völgy-
ben (Földvár) szedtem, melyek szára azonban alig

kivehetig i—2 levelet visel, különben pedig egészen
Reichenbach növényét képviseli.

8. Caltha Ti. Gólyahir.

36. C. palustris L. Mocsáros és zsombékos ré-

teken. — Közvetlen Kalocsa körül igen ritka s csak
itt-ott az úgynevezett Duna-kiöntési vizerekben fordul

el (Szakmár-felé). Gyakori Hajós körül, különösen az

Orjegben ; Dunán túl. a löszhalmok völgyeiben.

9. Delphiuiiini Ti. Szarkaiáit.

37. D. COnsolida L. Vetések közt mindenütt
gyakori, és sokáig ugaron hever szántóföldeken tö-

megesen fordul el.
Delphinium Aj'acis L. — Néha kertek körül elvadulva jele-

nik meg.
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10. Nigella L. Kandilla.

38. N. arvensiS L. Szántóföldek körül, töltések

mellett, kertekbon. — Nagyon oLszórva találtatik az

egész vidéken.

Paüonia officinalis L. kertekben gyakran elfordul. Nt^ella davia-

scena L., Aquilegia vulgáris L. és Acomtum Stoerkeaiiitni Rchb. mvelve
sem láthatók.

n. NYMPHAEACEAE DC.

11. Nnpliar Síu. Niiphar.

39. N. luteum L. Álló vizekben. — Az örjegben
Akasztótól Hajósig több helyen ; Dusnok mellett mo-
csárokban ; Halom alatt.

13. Njinphaea li. Xiiufa.

40. N. álba L. Álló és lassan folyó vizekben. —
Az elbbivel társasán s azonkivül Földvár mellett a

Fölsötóban, Kömlödnél (Weihertal és Imsós sziget), a

Duna mellékágaiban és Pataj körül, mocsáros vizeklaen

található. — Tavi rózsa.

m. BERBERIDEAE VÉNT.

13. BerlieriH li. Borbolya.

41. B. vulgáris Z. Homokos dombokon. — Föld-
vár — Paks halmos vidékén és Keczel — Czászártöl-

tés homokvonalán gyakori ; átalában véve löszdombok
közelében, és szöUök között ritkán hiányzik. Az érseki

kertben nagy részt ültetve van.

IV. PAPAVERACEAE. DC.

14. Papa¥er r. Miik.

42 P. SOmniferum Z, — Elvadulva találtam a
Tápéi pusztán ; egyes elvadult példányok a g^'^akori mü-
velés miatt faluk közelében nem ritkák.

43. P. Rhoeas Z. Vetések közt. ugarokon, ta-

nyák körül és utak mellett. — Mveletlenül maradt
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szántóföldeken néha minden más növényt túlszárnyalva

igen kedves tekintet piros virág-mezöt alkot; ily he-

lyeken közönségesen az ágas és sokvirágu alak : P. in-

terinedium Becker van kifejldve. A f. P. iiniftoriim Balb.

osztatlan levelekkel igen ritka, alul osztatlan, fölül ke-
véssé osztott levelii, egy virágú példányok azonban f-
kép homokos talajon nem ritkák. — Pipacs.

Garcke l'loravon Kord- und Mittel-Deutschland p.

19. következ megjegyzést tesz: „Zwischen P. duhinm
imd P. R/ioras wurde bei Gnadenfeld unweit Kosel in

Schlesien, in Thuringen und bei Rixford unweit Berlin

eins Bastard beobachtet." Ezen (xarcke által emiitett

névtelen faj vegyület talán Papaver Rlweas ^ strigosuvi

BönningJi. (sec. KocJi) leszen, mely mint látszik az illet

két faj között áll, melyet azonban Kalocsa vidékén
egy-két kétes példányt kivéve, hiába kerestem.

44. P. dulDium. L. Utak mellett, homokos dom-
bokon és néha szántóföldeken. Vidékünkön túlnyomólag
fehér virággal fordul el. Bátya mellett a szántófölde-

ken néhány példányt találtam, melyek Boreau (p. 30.)

P. Lainoffei-\\ez tartoznak. A közönségesb alak P. col-

linum Bogcnii. (Bor. p. 29) mely Földvárott és Paksor^,

a szllk közt gyakori, s Kalocsa mellett Pialóm felé

sem ritka.

45. P. hybriduni L. Pataj mellett ugaron né-

hány példányban találtam; ámbár az illet példányokat
nem birom, mindamellett nehezen csalódom a szabad-

ban tett meghatározáson.

15. Glaiiciuin Totiriicr. fSzariiuiitk.

46. Gc. corniculatum C//?'A, Vitések közt és

szll-utak mellett. — Földvárott (Öreghegy), Pakson
(Hidegvölgy), Nádudvar mellett a szllk között. Ez
utóbbi helyen f. Gl. tricular Beruli. Reich. Te. f 4478. tab.

12. Az elbbi helyeken pedig f. Gl. ruhrmn ^S*;;/. Reich.
f. 4470. tab. II. lordul el.

lA. €li(^Iidoiiiiiiti Ti. nAdirc.

47. C. május L. Ligetekben és házak közelé-

ben. — Az érseki kertben, Hajóson és Patajon a váro-

sokban ; Kömlöd és Sz. Beneedk mellett a Duna liget-

jeiben.
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V. FUMARIACEAE DC.

17. €orydal i» 1> €. Kel lí ke

48. C. cava fL.J Árnyas ligetekben. — Bizonyo-
san elfordul a íehér virágú alakkal együtt (albiflora

Kif) és igen széles levelekkel az érseki kertben. Kétes
a Hajósi fácánosban.

18. Fumaria Ti. FiUtíke. *)

49. F. offiCinaliS L. Szöllök közt. —A vidéken
nagyon ritka s csakis a Paks-Kömlödi szöllökben ta-

láltam.

50. F. Yaillantii Lois. Müveit talajon, árnyas uta-

kon, löszhalmokon és bokros homokdombokon. — A
nem leggyakoribb faja, mely a mély sikon vetéí^ek közt
és utak mellett többnyire mint f. F. diff/isa Haicss-

kncclit közönséges. Kesertelek pusztán szedett néhány
példány, mint f. ^^erccfa'-''^ a Meszesi rév felé talált

növény, mint /. ,^vcrnalis'-^, a Szegzárdi szöllöhegye-
ken, a Földvári, Paksi, Kömlödi és Nádudvari szöllö-

utakon gyjtött alakok legnac/yobb részt mint „ /. /////-

brosa'''' vannak meghatározva ; ugyanezen alak fordul elö

az érseki kertben is.

51. F. S C hl e ich e ri -Söj. rF///. Vetések közt és árnyas
szöUöutakon. — A Gombolyag pusztán talált növény
niint „/. trcDisicns in f. díffiísaífi" a Kömlödi példányok
mint „/. diffiisa umhrosa^'' vannak meghatározva.

VI. CRUCIFERAE JUSS.

19. Raphaiia^ \a. Retek.

52. R. RaphaniStum L. Vetések közt, utak
mellett és tanyák körül. — Az egész vidéken gyakori,
azonban túl a Dunán homokos szclntóföldeken nagyobb
mennyiségben fordul elö. Többnyire f. R. scgefuin Rclib.

található vidékünkön. A Kömlödi Imsós szigeten saját-

ságos alkatú példányokban : siliquis stylo aequalibus,

pedunculis setosis, tnik föl.

A', sathnts L. Számos változatú konyha-kerti növény.

*) Ezen nem fajait dr. llausknecht szives raeghatúrozása után közlöm.

M. L. Nircéiiytenyészete. 3
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30. Sinapis Ti. Mustár.

53. S. álba L. Vetések közt. — Szakmar felé

Kalocsa mellett igen gyakori, különben csak elszórva

fordul elö.

54. S. arvensis L. Müveit helyeken. — Igen gya-
kori az egész vidéken. F. S. Sclikuhriana Reich. helyen-

kint igen szép példányokban található
,
pl. Miske és

Bátya közt, Pataj felé a Zásztói pusztán, mindannyiszor
kukoricában.

55. S. nigra L. Szántóföldeken. — Úszód mel-
lett (Wiesbaur).

31. Brassica li. Káposzta.

56. B. elongata W. K. Müveit helyeken, tölté-

seken, utak mellett, marhaállások körül és löszhalmok
nedves, kopár lejtin. — Kalocsa mellett gyakori, a

szöllök felé ugarokon s azok szélein található ; Úszód
alatt a rév felé, igen nagy mennyiségben Pataj körül,

a Szilidi tó partjain pedig tömegesen ; Földvárnál a

Nagyhegyen, Paks köiül a szöllök közt és átalában a

halmos vidéken szálankint fordul elö.

5Y. B. Kapus L. Ritkán müvelik a vidéken
és igen könnyen elvadul (az érseki kert mögött és Bá-
tya felé).

58. B. CampestriS L. Müveit helyeken. — Ha-
lom felé szántóföldeken, Pataj körül és Paksnál a szöl-

lök közt nem ritka.

Brassica Rapa L. és oleracea L, gyakran müveit sokféle változatú

konyhakerti növények.

%%. Diplotaxis I>€. Ikrend.

59. D. tenuifolia (/<). Szántóföldeken, utak
mellett, töltéseken és homokos szöllökben. — Végtelen
mennyiségben lepi el némely helyen a tarlókat s néha
(„Németfü") kaszálják is ; igy Úszód, Halom és Sz.-Bcne-

dek körül. Igen nagy mennyiségben található a Foktü-
Fajszi dunaparti töltéseken. A vidéken sehol sem ritka.

60. D. intermedia Sch/ir. {D. monensis IV. /v".,

Z). vinralis var. raviosa NcibrcicJi ?) Wiesbaur szerint

Halom felé legelökön, a Pataj i utón és a Tolnai ho-
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mokhalmokon. Én Kömlöd mellett találtam a szöllök ár-

nyas utíiin.

61. D. iTLUralis {L.) Árokpartokon. — Halom
felé (Wiesbaur).

23. Ilesperis L. Estike.

62. H. triStiS L. Homokos halmokon. — D.-Föld-
várnál a Fölsötó körül.

34. !Erysiuiiini Ti« Szegecs.

63. E. cheiranthoides L. Ligetekben. — A Du-
namelléki ligetekben itt-ott csoportosan s néha a szán-
tóföldekre is átvándorolva, Kalocsa mellett az érseki
kertben és Irágában gyakori. Némelykor csak néhány
cm. magas példányokban igen kis virággal (de nem É.
miraiitliuni Bnck.) található.

64. E. repandum L. Tanyák körül, falukban,
utak mellett, töltéseken és müveit helyeken. — Igen
közönséges homokos talajon és réti földben, de tömege-
sen ritkán fordul elö.

65. E. canescens Rofl/. Homokos mezkön és a
futó homokban. A homokos talajon többé kevésbbé min-
denütt,- leginkább mégis Akasztó-Kecel tájékán van
elterjedve.

25. Syrenia Andrz. Syrenia.

66. S. angUStifolia Rckhb. Homokbuckákon. —
A Tápéi pusztán. Paks körül, Akasztónál fleg a szöllök
közt. Kecel körül. Császártöltés mellett és Tolna kör-
nyékén. Non semper foliis . .. integerrimis ; © és )[.

36. Conringia Heist. Coiiringia.

67. C. orientális (Z.) Szántóföldeken és külö-
nösen ugarokon. — Nagyobb mennyiségben találttam
Kalocsa mellett Negyven puszta alatt és néhány pél-

dányban Kis-Kecskemét körül.

27. Barbarea R. Browii. Torinjincs,

68. B. vulgáris R. Brown. A Duna partjain

árkokban és nedves réteken. — Helyenkint kisebb cso-

8*
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portozatokban található, igy Kalocsán a szénáskertben,

és a szöllök körül; különben, bár nedves helyeken rit-

kán hiányzik, közönségesnek még sem mondható. F. B.
liirsuta WaiJie igen ritka. F. B. média Borcaii néhány
példányban a kalocsai szöllök körül fordul elö.

. 3g. Sisyiuliriuiii I^. Zsouibor.

69. S officináié (L.) Utak mentében és tölté-

seken. — Pakson, Földvárott a Tápéi pusztán és Sz.-

Benedek mellett.

YO. S. Columnae L. Utak mellett, töltéseken,

szántóföldeken és legelökön ; homokos talajon, de réti

földben is. — Nagy mennyiségben a Kecel-Nádudvari
homokos vidéken, Kalocsán a Tyúkmajor mellett és

Gombolyag puszta felé fordul elö,

Yl. S. pannonicum. Jacq. Homokos dombokon
és futóhomokban. — A Tápéi pusztán, Akasztó mellett,

legnagyobb mennyiségben azonban Kecelnél a vá-

rosba vezet út mentében. A nagyobb példányok szára

teljesen csupasz és hamvasporral födött ; kisebb alig

elágazó példányok szrös szárral s különösen foliis

setoso-ciliatis föltnök.
Y2. S. Sophia L. Takások közelében, utak mel-

lett, marhaállások helyén és töltések mellett. — Igen
közönséges növény, mely néha nagyobb csoportozatok-
ban lép föl.

Y3. S. L-OeSGlii Z. Lakások közelében vagy azok
helyén. — Kanacs völgyben (Földvár) a régi rácz rabló
tanya mondaszerinti helyén és Homokmégynél a most
épült templom körül.

39. Alliaria Adaiis. AUiaria.

Y4. A. officinalis Andrz. Árnyas ligetekben. —
Az érseki kertben, a Hajósi fáczános kertben, Paksnál
árnyas, szöUö közti utakon, itt-ott a Dunaparti ligetek-

ben. Vidékünkön közönségesnek nem mondható.
Turritis glabra L. valószinüleg hiányzik flóránkból.

30. Arabis. li. Ikrapik.

Y5. A. auriCUlataZcí'w. Gyepes és homokos me-
zkön, árokpartokon töltéseken és a löszhalmok lejtin.
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— Kalocsa körül kevéssé gyakori, a halmos vidéken
azonban s különösen Földvár és Paks körül igen kö-
Z(")nség-es. F. . /. /)//ó<'Sí:<v/s Wallr. nem fordul elö.

76. A. glastifolia RcJib. Árnyas ligetekben. —
Kalocsa mellett a Selyemerdöben számos példányban.
Reichenb., Icones FI. germ. . . p. 14: „Diífert a reli-

quis nostra imprimis oblongis apterisque seminibus,
apice auriculatis, foliorum auriculis patentissimis, stig-

mate bilobo lateribus utrinque gibboso." Idem FI. germ.
p. 681. ^vih. A. iiciiiorciisi (Tarrif) : „Obscure virens i—

2

pedalis, fólia radicalia citius ac reliquarum emarcida,
caiina omnino Glasti (Isatidis) illa referunt quoad for-

mám, racemi plures elongati, virgato-arrecti multisili-

qiiosi, siliquae bipollicares et ultra."

31. Cardaniine li. Foszlár.

77. C parviflora L. Nedves réteken. — Fájsz
körül ; igen ritkán fordul elö.

33. Alyssnm li. Ternye.

78. A. incanum L. Utak mellett, árok-partokon,
töltéseken és homokos dombokon. — Kalocsa közvetlen
környékén utak mellett ritkább, a Dunamelléki töltése-

ken gyakoribb, a homokos vidéken közönséges.
79. A. calycinum L. Száraz mezkön, homokos

halmokon, töltéseken és utak mellett. — Nem ritka a
halmos vidéken és Kalocsa környékén. A Nádudvari
szöllök között mint A. vín'de Heiiff. y., de csak ritkán
fordul el.

80. A. minimum Willd. Terméketlen helyeken
és dombos legelökön. — A Földvár-Paksi halmos vi-

déken gyakori. Elfordul szétterült, ágas, bokornemü
példányokban, i—2 dm. átmérvel

; gyakran található

azonban kicsiny alig 2 cm. nagyságú alakokban, kevés
virágú füzérrel; ilyenkor igen megközelíti a Ledebour-
nál leirt alakot : A. jninnt/im ScJilecht., mely a Kalocsai
növénytl mind a mellett elég jól különbözik.

81. A. vernale Kit. Reichb. Icon. 4274 c. Lösz-
dombok lejtin. — Nádudvar mellett a szöllök közt.

82. A. arenarium. Gmel. Futóhomokban. — Ke-
cel körül, különösen Halas felé (Wiesbaur), és a Nád-
udvari szöllök között.
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83. A. tortuosum M^^. K. Futóhomokban, gyak-

ran alig kiemelkedve a homokbuckákból. — A Tápéi
pusztán, s nagy mennyiségben Földvárott a Fölsötó kö-
rül, és Kecel környékén.

33. Draba JL. DaraTirág-

84. D. nemorosa L. Nedves réteken homokos
talajon. — Kanacs és Gyürüs völgyekben (Földvár-
Bölcske).

85. D. verna L. Legelökön, árok-partokon, utak
mellett, töltéseken, ugaros szántóföldeken, és szikes

mezkön. — Végtelen sokalakuságában a Jordánféle
Erophilákat vidékünkön majdnem kivétel nélkül képvi-
seli. Draha Krockcri A)idrz. nagyon typicus alakban ta-

láltatik szántóföldeken, hol néha 15-20 tökocsán emel-
kedik ki ívalakban a sr levélcsoportból. D. praecox
Sfev. siliculis subrotundis (Koch), vidékünkön nem hi-

ányzik, mindenkor azonban szálankint fordul elö s ta-

lán inkább D. spathnlala Láng nevét viselhetné : pe-
dicellis elongatis, Koch.

Ágas nagy példányokban birok egy alakot az ér-

seki kertbl és a Bátyai szántóföldekrl, melyet DC.
Eropkila a iiicn'cand-]í\ncik. tartok ; scapis plurimis ascen-
dentibus ; siliculis lanceolatis, pedunculis semel et se-

missi brevioribus ; foliis latis obtusiusculis, pilis bi-trifi-

disque scabris.

34. Roripa Scop. Rézsiika.

86. R. iTiacrocarpa (ÍK /f.) Nedves réteken. —
Egyszer találtam a Vajas mentében Bátya felé, nm.
Haynald érsek úr azonban többször észlelte a Kalocsa
és Foktü közötti mocsáros helyeken.

87. R. Armoracia (Z.) Igen gyakran elvadul fa-

luk közelében. — Torma.
88. R. palustris {Lcys.) Homokos mocsáros he-

lyeken, és füzesekben. — Foktü mellett a Duna lejts
partjain gyakori, különben többnyire csak szálankint
található.

89. R. amphibia (/>.) Árkokban s azok part-

jain. — Kalocsa közvetlen környékén igen sok helyen
s Földvár mellett a Fölstóban oly tömérdek soka-
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ságban lebeg- a vizek fölött, hogy messzirl, st cse-

kélyebb távolságból is virágzó repcze-földeket vél a
szemlél maga eltt látni. Ezen tömegek többnyire a
De Candol/c-íé\íi R. van'rfolinfU-hóX alakulvák.

90. R. aurÍC"U.lata./^/>6'. minfvar.JiR. amphibia X
ai(striaca). A ]^>át3^ai iiton közel Kalocsához nagy meny-
nyiségben árokban-, az Imsósi szigeten Kíimld mel-
lett a Dunaparton találtam. Kerner A., kinek szives vé-
leményadása után értelmezem ezen növényt, a követ-
kez sorokban jellemzé Herbáriumában az általam szedett
példányokat: „i?. aiiriciilafa [DC. var.') scheint nach d.

aus der Flóra v. Kalocsa mitgetheilten Exemplaren ciné
Bastart aus R. aiistríaca und R. aiiipJübia. Den caidis

tisfiilosKs, die grossen Blüthen, die glánzendon Blátter,

die nicht rein kugeligen Früchtchen hat die Pflanze
mit H. ainpliibia gémein ; die Blátter sind aber deutlich
geöhrte. die Früchtchen scheinen relativ lánger gestielt

als an R. ai/iphíbicu sie sind auch kürzer (kugelig ellip-

tisch), wodurch sich die Pflanze wieder der R. ausfriaca
náhert."

Teljes biztonsággal nem állithatom azonban, váljon

DC. N. aiiriciilatumja azonos-e ezen növénynyel, s ezen
kételyre annyival is inkább vezettetem, mert R. amplibid-
nak több más alakjairól is elmondható, hogy „fólia basi
auriculisparvisinstructa" Koch. Különösen pedig egy, a
Reichenbach által Icon. 4363 /?. rajzolt, Nasturtiiuii aun-
ciil(ii7n-\iOZ igen hasonló növénye a Kalocsai flórának
érdemel emlitést. melyet Kerner szives vizsgálatai fognak
f(")lderiteni. Az Imsóson szedett növény azáltal különbözik
a Bátyaitól, hogy az elbbinél a meglev levelek (mert
az alsók a vízállás magassága szerint teljesen vagy na-
gyobbrészt hiányzanak) mindannyian egészen épszélüek.

91. R. austriaca Crantz. Vizenys árkokban,
mocsáros helyeken és nedves réteken gyakori. — A
város közvetlen közelében és vizjárt helyeken itt-ott na-
gyobb számmal fordul el ; a Duna partjain pedig igen
gyakori.

92. R. Kerneri ///. — Radice perenni, fibrillis nu-
merosis instructa ; caule tereti subangulato, subsimplici
vei ramosissimo, ad nodum ramorum flexuoso ; foliis in-

ferioribus lyrato pinnatifidis, pinnis partito-incisis, lobo
terminali subiotundo, duos proximos subaeqnante ; su-

perioribus profunde pinnatifidis, laciniis oblongo linea-
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ribus, inciso-dentatis integerrimisque. Siliquis linearibus

vei oblongo linearibus teretibus, pcdicellum aequantibus
vei iis brevioribus, stigmate emarginato, stylo brevi
fructus tertiam partém aequanti coronato. — Frurtiis

plerumque sub angulo recto pedicello distante erigun-
tur, ita ut sese subparallelos cauli exhibeant.

Differt a R. f,yrcnaica (Z.) cui proxime accedit, caule
flexuoso, siliquis linearibus vei oblongo-linearibus an-
gustis et stylo brevi.

R. pyrcnaic. (L). secundum exemplaria hungarica
ct gallica (Herb. Haynald et Kerner) habét siliquas

multo crassiores fere inflatas, breves, semel et se-

missi longiores quam latos, stylum longum, subulatuni
fructum immaturum aequantem.

DiíFert a R. ancipifc, [Rclib) cujus fructus liabet.

statura gracili, tenui, foliis et totó habitu.

DifFert a R. silvcstri (L), cujus fólia imitatur,

fructu brevi et caule rigidiore.

In pratis siccis abunde salsis ad Kis-Kecsemct et

Résztelek. Apr. — Maio.

93. R. Silvestris (L.) Igen közönséges nedves
és árnyas helyeken, a Dunai ligeteiben, utak mellett,

árkokban, lakások körül stb. Legközönségesebb H. in-

cisa Koch a és doitata Kocli (3. ; ritka R. riviilaris Kocli

ó.; R. brevistyla Kocli hiányozni látszik.

R. prolifera (Heuff) ? Árkolcban a Kalocsai szllk felé. — Neil-

reicli, Diafjnosen p. 10. a Heuffel-féle Nasturtiii?n prolifcrum fcilöll igy

nyilatkozik : „Nil nisi forma monstrosa N. silvestris racemis iiberrime evo-

liitis, sed floribus diminutis et fructibus abortivis." Ha ez volna a Heuf-
fel-féle növény, up^y a Kalocsai flórában is fölsorolandó. A szlllc felé

vezet ulon, árkokban, találtam iigyr.nis egy alakját a ^V. silvestré-w<i\,

mely egészben véve a diagnosisnak megfelel, a melyben azonban csakis egy
küls állati vagy iiövényi behatás következtében eltorzított alakra ismerek.
Igaz ugyan, hogy mint Neilreich leirja „lloribus in apice ramorum in ra-

cemos densos breves, repetilo-ramosos quasi proliferos congestis" igen

szembeöltö alak, azonban siliculis linearibus pedicellum aecjuantibus vei

eo longioribus, petalis calyce evidenter longioribus, stigmate stylo brevis-

simo insidente a HeufTel-íéle eredeti jiéldányoktól (Kerb. Haynaldianum)
határozottan különbözik. Mindezek dacára nem merem elhatározni, vál-

jon a Heuffel-féle növény nem-e hasonló külbehatások eredménye, miután
arról száritott példányoknál csak szorgos szövettani kutatások adhatnának
fölvilágosítást. Annyit azonban a vidéken tett észleléseim után állithr.tok,

hogy R. silvestris Kalocsán eltorzult alakokban igen gyakran található,

különösen többször észlelhetk oly kisebb példányok, melyek a növény
virágfüzére helyett egy penészes gombot mutatnak föl, melybl alig 1-2
virág meredezik kifelé.
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39. Neslla DeHvaux. Neslla.

94. N. paniculata (í..) Müveit helyeken. — A
környéken ii;en ritka ós csak Bátya mellett észleltem

búzában.

30. Canielina Craiitz. Goiiil»orka

95. C. sativa Crmüz. Vetések közt, ugarokon
és utak mellett. — Az egész vidéken el van terjedve.

de sehol sem fordul elö tömegesen, a homokos talajon

pedig igen ritka.

96. C. SilvestriS (Bmih.) Wallr. Ugarokon, veté-

sek közt és azok közelében, fképen homokos talajon.

— A vidék dombos és homokos tájékain helyenkint

fordul elö és sokkal elterjedtebb az elbbinél; — uga-

ros réti szántóföldön Bátya és P'oktü mellett nagy
mennyiségben találtam az elbbivel, az áradás után. —
Közönségesen ide soroltatik a Kalocsa körül s fkép
Nádudvarnál gyakori C. microcarpa Andfz., mely azon-

ban kétszerte kisebb beckéi által nagyon föltnen
különbözik s legalább is mint varieias volna elkülöní-

tend Hibásnak látszik ugyanis azok nézete, kik C. sil-

vcsfn'sf, kis becke nélkül nem is képzelik maguknak,
holott ez legalább is ép olyan nagy beckével bir,

mint C. sativa^ st a C. niarocarpa Hcuffcl^ (cfr. Heuf-
fel Enum. Pl. Banatus) nem egyéb mint C. silvcstris

Wallr. Legalább a Heuífel-féle eredeti példányok (Herb.

Haynald) okvetetlenül ide sorolandók.
Találtam Akasztó mellett a szöllk laza homokos ta-

lajában oly példányokat is, melyek a levelek után Ítélve

Koch diagnosisának tekintetbe vétele mellett C. dcn-

fata Pcrs. nevét viselhetnék, melyeket azonban C. silvcs-

frisnek tartok. Caiiicliiia dciitafa ugyanis, melyhez C.

)nacrocarpa Wicrzbicki , Reich. Ic. 4294. valószínleg
mint varietas tartozik, beczkéjének nagysága és alakja

által jellemeztetik : siliculis pyriformibus obcordatis

magnis, stylo brevi.

C. silvesfris és safíva, melyeket sokan még most is

azonosoknak tartanak, igen föltn különbségek által jel-

lemeztetnek. melyek azonban teljesen csakis az él nö-

vénynél lesznek feltnkké.
Nevezetesen a C. sativa kénsárga virágai s fzöld
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szine könny ismertet jel C. silvestris halványsárga vi-

rágja s hamvas külseje ellenében.

37. Myagriiin I^. Tiégylogó.

97. M. perfoliatum A. Müveit helyeken s fleg
búzavetésekben, hol nagy tért foglaló igen alkalmatlan
növény. — Kalocsa környékén néha a vetéseket egé-
szen elö/iönli, igy Bátya, Úszód és Szakmar felé. Kü-
lönben az egész vidéken honos. Nevezetes ezen növény-
nél, hogy augusztus közepén sokszor már a második
ivadék virágzik s többé kevésbbé érett magokat termel.

38. £iiel idillin K. Browu. Zárdi.

98. E. syriacum (/..) Utak mellett. — A vidé-
ken ritkán fordul el, eddig csak néhány példányban
találtatott (Herbárium llaynaldiíinum).

39. Igatis li. Csttlleug.

99. I. tinctoria /,. Vetések közt és utak mellett.
— A Földvár-Bölcskei Kanacs és Gyrs völgyek hal-

main tömegesen és gyakran fordul el.

40. Thlaspi Ti. Tars6ka.

100. T. arvense /.. Vetések közt és lakások
körül. — Az érseki és a szénás kertben ; különben igen
elszórva és csekély mennyiségben fordul el.

101. T. perfoliatum /.. Száraz mezkön és néha
mvelt helyeken. — A halmos és homokos vidéken
nem ritka, de a Kalocsai szárazabb s emelkedettebb he-
lyeken sem hiányzik, különösen gyakori az érseki kert-
ben s a szöllök közt.

41. Capsella Hleilikiis. Társolyi'ü.

102. C. Blirsa pastoriS L Mindenféle helye-
ken, de különösen lakások és utak közelében. — A
Kochféle varietások legnagyobbrészt képviselvék. K
közönséges növény C.siunafa KocJi ; C. iiitcgrifolia Sc/i/cch-

tend. különösen árnyékos és nedves helyek szülémé-



— 43 —
nyft ; C pimiatifida Koch j', igen száraz helyeken ; C. co-

ronopifolia DC. hiányozni látszik vagy igen ritka (pél-

dányom nincs) ; C. apetala Koch. «, mint gyakori

utcákon és homokos helyeken (Halom), mint ^ egy-
szer az érseki kert mögött tarlón találtatott.

43. Eepidiiiiii \i ZsitKHa..

103. L. CampeStre /.. Utak mellett és töltése-

ken. — leggyakoribb Kalocsán és annak közvetlen
környékén (Kálvária, Meszesi rév, temet stb.) külön-
ben csak helycnkint mutatkozik s mindannyiszor tö-

megesen.
104. L. cressifolium WK. Dúsan szikes me-

zkön mindenütt gyakori; közönségesen az els növény,
mely magát a kemény szikes talajba befészkeli.

105. Ll. Draba L. Utak mellett, töltéseken, le-

gelökön, lakcisok körül és müveit helyeken. — Minden-
kor tömegesen fordul el, néha azonban különösen tá-

vol fekv s kevéssé népes pusztákon teljesen eltnik.

106. L. perfoliatum L. Utak mellett lakások
körül, szikes és néha homokos mezkön. — Kalocsa
mellett több helyen, de különösen a temetben; a vi-

déken elszórva mindenütt elfordul, legnagyobbmen-
nyiségben azonban a Szilidi tó partjain és Kis-Kecs-
kemét mellett szikes mezkön található.

lOY. L.. ruderale L. Szikes mezkön, utak mel-
lett, leginkább pedig utcákon, falukban, töltéseken, le-

gelökön és müveit talajon. Igen gyakran és nagyobb
mennyiségben található ; kivételt e tekintetben csak a
homokos talaj tesz.

L. sativinn L. Kertek körül nclia elvadul.

43. Knpisfriiiu Boerh. Kekenyö.

108. R. perenne (Z,.) Müveit talajon s különösen
dl utakon. — Gyakori alkalmatlan növény az egész
vidéken. Ueginkább el van terjedve Foktü, Úszód és
Sz.-Benedek körül.

44. Seiiebiera Pers. Senebiera.

109. S. COronopuS (Z.) Legelökön. — Kalocsán
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a ?.zöllök körül (Wicsbaur) ós Hajósnál k7. Orjegi csa-

torna mellett dúsan szikes földben.

A kfics/Acsv in'íjíiuik (Cniciferae) a mily iin<,'y s/.ámii s igen elter-

jedt konyliakerti s fzelék növényeket szolj^áltatnak, ép oly kevéssé s

csekély szánni fajokban képvisclvék viiáj^os kertjeinkben. Cheirantlitís C/ieiri

L. és JMathiohi anuiia (L.) s fképen ez utóbbinak teljes virágú péUlá-

nyai gyakrabban müveit és igen kedvelt virágok; Ibéris iinibe'lata L. és

Hesperis viatrona/is L. nagyon ritkán láthatók.

VII. CISTINEAE DUNAL.
45. Ifelíaiithemnin Toiiriiefort Teteinol4l6.

110. H. Fumana {L.) Futóhomokban. — Kecel
körül, Császártöltés mellett és a Tápéi pusztán.

111. H. OlDSCUrum Pers. Bokros mezkön és ho-
mokos helyeken. — A vidéken ritka. A Paks-D.-Föld-
vári halmokon s erdöszéleken, a Tápéi pusztán és Kecel
körül fordul elö.

112. H. tomentOSUm Sm, Laza-homokos tala-

jon. — Kecel mellett (Wiesbaur).

Vni. VIOLARIEAE DC.

46. Viola li. Ibolya. *)

113. Y. hirta L. Réteken, mezkön és árnyas
ligetekben. — Az érseki kertben, a mély sikon fleg
Kalocsa körül mindenfelé és a Duna mentében lige-

tekben.

114. Y. ainblgua IV. K. Homokos dombokon
és verfényes lszhalmokon. — Typicus példányban
Paks mellett a régi országiit s a Hidegvölgy között
találtam. Kétes példányok után a Malomhegyen Paks
mellett, a Weiherthalban Kömldön s a Tápéi pusztán
is elfordul.

115. Y. austriaca Kcnicr. (Berichte des na-
turwissensch,-med. Vereines in Innsbruck TIT. 71. —
Oester. bot Zeitschrif. 1S74. Nr. 6.) — V. siiavis Ilaiisiii.

et au-toriiiii cmstr. hnng. — Verfényes dombokon. — Az
érseki kertben, a Kalocsai szllk között, a Kömldi és

Paksi szUkben.

*) Ezen nem fajainak meghatározásában Wiesbaur S. J. utasításai

szerint haladtam.
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116. Y. Odorata L. Ligetekben és bokros helye-

ken. — Az érseki kertben, s a szöllök közt Kalocsán ;

Kömlöd, Paks és Földvárott a szöllök közt, a Kanacs
és Gyürüs völgyekben, az Imsós szigeten. A Duna men-
tében ligetek szélén s Hajós mellett a fácánosban.

Császártöltés alatt a Morcsai erdben szintén elfordul.

A Heuffel-féle V. revo/iifá-hoz párhuzamos alakban cal-

care //nciitafo is találtam.

117. Y. mirabilis L. Árnyas ligetekben. — A
Morcsai erdben Császártöltés alatt (Wiesbaur S. J.).

118. Y. arenaria DC. Homokos halmokon és

mezkön. — A Paksi szöUk körül s a Tápéi pusztán.

119. Y. silvestris Rchb. Erdkben és árnyas li-

getekben. — Az érseki kertben, a Hajósi fácánosban.
Sz.-Benedek mellett tölgyes erdkben s a Várszegi
erdben.

120. Y. pumila Chaix. Nedves és vizenys, fleg
áradásos réteken. — Kalocsa alatt a Pataji utón s az

érseki kert mögött, Szakmar felé, Bát3^a és Miske között

végtelen sokaságban lepi el a réteket. Halványkék
vagy egészen fehér virággal ugyanazon helyen gyako-
ribb, de nem a V. lactca Sin. alakot képviseli. Az ér-

seki kertben mezkön igen szép alakban fordul el. A
Duna mentében annak balpartján a vidéken mindenütt
található.

121. Y. Stagnina /l/'/. Áradásos réteken. — Sok-
kal ritkább mint az elbbi Szakmar és Gombolyag
puszták felé.

122. Y. elatior Frics. Ligetekben és homokos réte-

ken. — A Paksi szigeten nagyobb csoportban, a Me-
szesi révnél, töltéseken Bátya mellett. Kalocsánál a töl-

tések felé (de csak egyszer) s a Lennesi erdben Fájsz

alatt (Herb. colocense, 1. Brandis S. J.).

123. Y. arvensis Murr. Homokos halmokon és

dombokon, müveit talajon s szllk közt. — Nagyon
gyakori a Paks-Kömlödi szllkben. Kecelnél a ve-

tések közt, a Nádud\ ari halmokon s átalában a homokos
vidéken helyenkint. A mély sikon s Kalocsa körül rit-

kább. Kecelnél mint f. V. Küaibeliana R. Scii. is el-
fordul.

V. tricolor L. Szllkben. — Kalocsa mellett s Földvárott néliúny-

sr.or találtam, ezek azonban a kertekben gyakran mvelt sokszín növé-

nyek elvadult s elváltozott példányai lehettek.
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IX. RESEDACEAE DC.

47. Beseda T^. Rezeda,

124. R. Phyteuma L. Verfényes löszdombo-
kon, szöUök között és müveit helyeken. — Paks és Köm-
löd mellett fképen az országút mentében szöUök között

gyakori ; bven fordul el Pataj mellett szántóföldeken ;

ugyanott homokos talajon és Bátya mellett szántófölde-

ken ritkább. Császártöltés és Nádudvar körül homokos
halmokon.

125. R. inocLora Rchb. Wiesbaur szerint a Paksi
halmokon.

Reseda oáorata L. kex-tekben gyakran látható.

126. R. lutea L. Mindenféle leihelyen, de mindig
csak szálankint; leggyakoribb lakások közelében, és a
lszhalmok homokos lejtin. Szikes talajon ritka, de
elfordul.

12Y. R. luteola L. P^aluk közelében és szántó-

földeken. — Tömegesen található Foktü mellett, külön-
ben szálankint. Bátya és Kesertelek mellett fordul el.

X. DROSERACEAE DC.

48. Parnassia Ij. Boglárpót.

128. P. palustris L. Turfás mocsárokban. —
Brandis S. J. Császártöltés közelében az Orjegben fö-

d()zte föl, hol azonban nem sokáig' tengdhetik azon mo-
csárok kiszárítása miatt. 1875-ben Bagó kanonok úr által

az illet helylyel megismerkedvén, már csak keveset
találhattam, iSyó-ban pedig midn a turfás talaj egyrésze
már szántófölddé változott, szálankint alig volt találluitó,

nem kétlem azonban, hogy az Orjeg más mocsárosabb
helyein is honos. A Kerner szerinti legmélyebb leihely

93 m. 65-re változtatandó.

XI. POLYGALEAE JUSS.

40. Polygala li. Cí^éSKeszilriiy.

129. P. vulgáris L. Mezkön és réteken. — Igen
gyakori az érseki kertben, itt-ott a Kalocsai mezkön;
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Bátya mellett és átalában a Dunaparti kiöntésektl
ment réteken; a halmos vidéken szintén nem ritka és néha
egy más kissé eltér alakkal fordul elö : f. P. piibcsce?is

Rhode. Átalában kék, soha fehér és néha rószaszinü vi-

rággal.

130 P. GOmosa Sclik. Homokos mezkön. — A
vidéken ritka : az érseki kertben. Császártöltés mellett

és K ömldnél. Majdnem mindig rószaszinü-, ritkán kék
virággal,

XII. SILENEAE DC.

50. Gypsophíla Ti. Derczefü.

132. Gr. paniculata L. Homok-buckákon, homo-
kos erdk szélein. — Igen gyakori Paks körül Györ-
köny felé és a Tápéi pusztán ; Akasztónál a szllök
közt és Kecelen hasonló helyeken. Földvár mellett

néhány példányban a szllök körül.

131. Gc. muralis. L. Homokos réteken. — Föld-

vár mellett a Fölsötó körül, és a Paksi szllök mellett.

51. Dianthiis Ju- Szegf.

133. D. saxifragUS (L.) Száraz szikes mezkön. —
Példányokat csak Szegzárdról birok, jegyzeteim sze-

rint Akasztó környékén is elfordul.

134. D. prolifer L. Homokos lejtkön. — Föld-
vár mellett (Nagyhegy) Kömldnél (Weiherthal és Im-
sós), Paks körül (különösen Hidegvölgy) és iSJádudvar

közelében (szllök közt).

135. D. tianatiCUS Heiijf. Homokos mezkön és

dombokon. — Kecel és az Orjeg közt homokos me-
zkön. Nádudvar mellett, Paks és Kömld körül.

136. D. Superbus L. non D. spcciosus Rchb. Mo-
csáros, turfás talajon homokbuckák közelében. — Igen
nagy mennyiségben és jellemzleg lép föl az Orjegben
fképen Császártöltés mellett ; Kecel körül, s a Tápéi
pusztán.

137. D. arenarius L. A futóhomokban. — Leg-
nagyobb tömegben észleltem a Tápéi pusztán és átalá-

ban Paks környékén. Földvár mellett Elszállás felé,

és Kecel körül (Wiesbaur) szintén található.
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52, Saponaria Ti. Szappanfü.

138. S. Yaccaria L. Vetések közt és azok köze-

lében. — Elszórva az eg^ész vidéken található.

139. S. OfliCinaliS L. Vizek körül fképen a ho-

mokos talajon. — Legelterjedtebb Földvár körül a lösz-

dombok Duna felöl emelked lejtin és a szllk között

;

hasonló módon van elterjedve Paks és Kömld mellett.

Elfordul néha kisebb oázokban a Duna partján : Paksi
sziget, Foktü partjai. A tisztán homokos vidéken mint
Ivecelen, Akasztón és a Tápéi pusztán csekély meny-
nyiségben van képviselve.

53. Cuciibaliiüí Ti. KukuUa.

140. C. bacciferus L. Ligetekben. — A Duna-
parti ligetekben leggyakoribb : Ordas, Pataj, Sz.-Bene-
dek, Foktü, Fájsz stb. ; a Morcsai erdben s Kecel
mellett a község erdejében.

54. Sileue It. Sziléue.

141. S. inflata SmitJi. Gyakori az egész vidéken
szárazabb réteken, mezkön, utak mellett és ligetek szé-

lén. Homokos talajt leginkább kedvel, f. S. iniiior Mo-
ris gyakoribb mint f. S. gciiuiiia Groi ct God.

142. S COnica L. Föszdombok homokos lejtin

és száraz homokos mezkön. — Paks körül a szUk-
ben és azok mellett, Ivömlödön és Bölcskén hasonló he-

lyeken és az Imsóson ; D.-Földvárott homokos legel-
kön ; Nádudvar mellett dombos lejtkön, leginkább pedig
Kecel körül Mcdicago uninidval.

143. S. dichO torna ElirJi. Árokpartokon és utak
mellett. — Kalocsán a Tyukmajornál, a Gombolyag pusz-

tára vezet utón és Résztelek puszta mellett.

144. S. nutans Lr Homokos mezkön és ligetek

szélein. — Az érseki kertben g'yakori, különben Ka-
locsa közvetlen környékén igen ritka. Nagyobb meny-
nyiség'ben van elterjedve a híilmos vidéken s különö-
sen Kömld körül s Nádudvar-Császártöltés között.

145. S. multiflora ElirJi. Homokos nedves réte-

ken, ritkábban fekete réti földben. — Az érseki kertben
s a körül ; Akasztó mellett, Földvárott és Kecel vi-

dékén.
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146. S. YiSCOSa (Z.) Homokos mezkön. — Föld-

vár mellett a Fölsötó körül s azonkívül a ft. Halvax
József úrtól küldött példányok után ezen vidék né-
mely helyein gyakori.

147. S. Otites (/..) Homokbuckákon és homokos
halmokon. — Igen közönséges az egész vidék homo-
kos talaján. S. Pscud-Ofitcs Besscr nem észleltetett.

148. S. parviflora Pcrs. Az elbbivel hasonló
helyeken de ritkább : Pataj mellett a Sziliditó körül,
Homokmégynél, Kömlödön, a Tápéi pusztán és Akasztó
környékén.

55. MelandriuDi Rohling. IHécsTirág.

149. M. vespertinum (Sibth.) Utak mentében,
bokros mezkön, ligetek szélein, és keritések mellett.— Egyenletesen gyakori az egész vidéken.

56. I^ychnis DC. MécsTirág.

' 150. L.. Yiscaria L.. Csak a Tápéi puszta erds
vidékén.

151. Flos CUCUli L. Vizenys réteken homokos
vidékek közelében. — Nagy mennyiségben az Örjeg
rétjein s általánosan a homokos vidékek mocsaraiban

;

Kalocsa közvetlen környékén igen ritka.

57. Agrosteniuia T^ Konkoly.

152. A. GithagO L. Vetések közt mindenütt igen
változó mennyiségben. Homokos talajon néha fehér vi-

rágú is található.

Ezen rend több virággal disziti kertjeinket. Köztük fleg a szeg-

füvek kedvelt és igen gj^akran müveit növények ; Dianthus chinensis L.
D. Caryophyllus L , D. barbatiis L. és D. phtmarüts L. — Silene Annena
L., Lychnis chalcedonica L és Agrostetmna coronaria L. szintén többször
láthatók.

XIII. ALSINEaE DC.

58. Alsine Wahleub. Tiúdhúr.

153. A. glonierata (M. B.) Futóhomokban. —
Helyenkint igen nagy mennyiségben födi a Tápéi puszta
kopár homokdombjait.

M. L. Növénytjnyészete. 4
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154. A. setacea ( 77//////.) Homokos dombokon és

futóhomokban. — Kecelnél a szöUök körül, a Paksi
homokban, a Tápéi pusztán (Wiesbaur), Földvár körül

;

ez utóbbi helyen néha mintái, banatica Hen(f 'Enuxa. Pl.

Ban. p. 38.

155. A.verna. L. Kz elbbieknél sokkal gyako-
ribb ; a száraz löszdombokat s azok árnyékos mélye-
déseit is megtri. — F. A. collina Ncílr igen homo-
kos helyeken : homokbuckákon Kecel (Wiesbaur), ós

Paks körül , a Tápéi pusztán s Földvár mellett. F.

A. Icptophylla Rclib. fig. 4029. Keczel mellett (Wiesbaur)
és a Nádudvari halmokon a szöUök között. Ezen alak
igen hasonló Willd. és Kcrncr (Veg. Verh. n. 280.) A.
rnniosissimá-]d^oz s némely nagy példányok els tekin-

tetre alig mutatnak különbséget, pontosabb vizsgálat

után azonban a Kerner által adott különbségek majd-
nem kivétel nélkül valósulnak. Ugyanezen alak több
tekintetben, ha talán nem egészen, közeledik Heuífel f.

A. iivibrosa-ikh.oz 1. c. {).

;59. Möhringia T^. Möhriiigia.

156. M. trinervia (L.J Árnyas erdk és ligetek-

ben. — Az érseki kertben és Sz. Benedek alatt a Duna-
melléki erdben. Igen ritka.

60. Areuaria Ii. Honiokhúr.

157. A. serpyliifolia L. Utak mellett, kertek-
ben és más müveit helyeken. — A vidéken ritkább,

mint a növény különben közönséges volta után várható
volna. Az érseki kertben. Bátya mellett. Hajós körül és

hihetleg még több más helyen. A. Lloydii Jordán még
sokkal ritkább s biztos leihelyet nevezni sem tudok,
ámbár a vidéken találtam. A f. A. condcnsafa J.
Lange azonban egész sajátságos példányokban van kép-
viselve. Az 1876-iki évben aug. 3. ugyanis a Paksi szi-

get mellett a Halász-háznál nagy mennyiségben talál-

tam példányokat, melyek mindenike 1—3 de. átmérj
gyepnemü tömeget képezve , els tekintetre inkább
valamely ^'^'í^/zz/í-csoportozatra mint Aremifíard-ro. em-
lékeztetett. A növény körben kiterült szárai egészen a
nedves, iszíipos homoktalajra simultak, levelei sötétzöl-
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dek, az alsók kissé nyeleitek s tojásdad alakúak, a föl-

sk vagy legalább a legfölsöbbek lassankint a közön-
séges alakra visszaesk valának ; a szár és ágak a
sürüen csoportosult levelek miatt egészen láthatlanok
voltak, s csak itt-ott emelkedék ki a sürü levéltömeg-
bl egy-egy 2—7 virágot cymaticus rendezésben hor-

dozó ág.

158. A. leptOCladOS G?íss. A. serpylHfoUa y. tenuior

Koch. — Homokos halmokon és homokbuckákon. — Vi-
dékünkön s általában az egész Alföldön ritka, de jel-

lemz növény, melyre már múlt évben különös figyelmet
forditottam s melyet most Uechtritz : „Die wichtigeren
Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Pha-
nerogamenflora" igen alapos munkája után határoztam
meg. L. p. 7— 10. „Die gewöhnliche A. serpyllifolia ....
ist im Durchschnitt robuster, zeigt typisch fást doppelt
grössere am Grundé stark bauchig aufgeblasene, nach
oben deutlich verschmálerte den Kelch merklich über-
ragende derbwandige Kapseln, welche unter dem Druck
der Finger mit merklichem Knistern zerspringen, auch
sind die Kelchblátter eiförmig-lanzettlich, kürzer zuge-
spitzt. Die Verzweigungen des Blüthenstandes sind ge-
Avöhnlich ziemlich derb, steifer ; die Fruchtstiele sind

aufrecht, oder aufrecht abstehend. Wohl ist die Grösse
der Kapseln bei der gemeineren Art einigermassen
variabel, immer aber ist die Gestalt derselben massge-
bend, weil constant. —

,^Aren. Icptoclados Guss. ist bei gleicher Grösse
zarter und meist auch schlanker, ihre Blátter sind ge
wöhnlich kleiner, die Blüthenstiele sind haarfein, zuletzt

öfter abstehend und gegen ihre Spitze háufig etwas
aufwárts gebogen. Die Blüthentheile sind ungefáhr um
die Hálfte kleiner, die Kelchblátter reiner lanzettlich,

mehr allmáhlig und lánger zugespitzt. Die kleinen dünn-
wandigen und, wie diess schon Crepin hervorhebt beim
Zerdrücken nachgebenden oder ohne merkliches Ge-
ráusch aufspringenden Kapseln sind konisch-c^dindrisch,
am Grundé nur wenig erweitert, nicht kuglig-bauchig
und erinnern in Gestalt und Grösse fást an die von
Alsine viscüsa ScJirebcr ; die vSamen sind mindestens um
den dritten Theil kleiner Der Blüthenstand ist

bei A. serpyllifolia {A. sphaerocarpd) vorherrschend dicha-
sial, wáhrend sich bei A. leptoclados eine grössere Nei-

4*
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gung zur Umbildung des Dichasiums in den Wickel
geltend zu machen sucht. Dies verschiedene Verhalten
der Inflorescenz ist von den meisten AiUoren ganz un
berücksichtigt geblieben, nur Boissier ist est nicht ent-

gangen ; in der FI. orientális heisst es námlich in der
Diagnose der Ar. scrpyllifolia (i. e. der A. spJiaerocarpa)

:

ramosissima dicliofonic-paniciilata^ dagegen bei A. leptocla-

dos : rainosissima dichotomc-panicnlato-racemosa.

Környékünkön a homokos talaj és száraz legelök
növénye, melyet különösen a Kömlödi szöUök között

igen szép példányokban találtam, s mely 3—20 cm.
nagyságban fordul elö.

61- Siellaria \a. Csillaghúi*.

159. S. neglecta Weihe. Árkokban. — i— 2 dm.
nagyságú példányokat Kis-Kalocsa Kigyós utczáján

találtam.

160. S. média L. Müveit helyeken, árkokban
stb. igen közönséges és gyakori, habár korántsem

úgy, mint hegyes vidékeken. Leggyakoribb szöllök

közt, ritka homokos talajon. Kitelel példányok fké-
pen szszel az egyoldali szörvonal mellett köröskörül is

mutatnak ritkult szörmezt. F. S. apctala Ncilr. nem ész-

leltetett.

161. S. graininea L. Kaszálókon. — A vidé-

ken ritkának' mondható ; itt-ott Kömlöd és Földvár
körül, a Nádudvari halmokon a szUk között található.

Császártöltés közelében az Orjeg turfás talaján nagy
mennyiségben találtam ezen-, vagy hihetleg rokonfajú

(pl. St.palustris Elirh. v. még inkább S. uliginosa Mnrr.
ijuján tenyész terméketlen hajtásait (1875. sept.).

63. HoloHteaui li. Olocsán.

162. H. umbellatum L. Müveit helyeken, utak
mellett, ritkábban mezkön. — Fgyenletes és kevéssé
változó elterjedést mutat ; alig néhány cm. magasságú
példányok mellett nem hiányzanak 4 dm. magasságú
többszáru példányok sem, H. Hciiffclii Wicrzh. és //
transsilvaniciim Schur d. mint fejlett nagy példányok ned-
ves vagy homokos talajon, //. ^'/rr^^y'///;/ és glandifloso-víscí-
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dum Schtir a. b. szikes vagy száraz talajon s különösen
utak mellett és mezkön találhatók (L, Schur Enum. Pl.

Transsilv. p. 114.).

63. Cerastiam Ti. Madárhúr.

163. C. anoiTialum ÍF. /iT. Szikes mezkön és ré-

teken s szántóföldeken. — Homokmégy és Kis-Kecs-
kemét mellett, Bátya körül ugarokon és szántóföldek
szélein.

164. C. lDrachypetalumZ>^í/. Homokos puszta
mezkön. — Csak a Koch-féle alakot: C. glandulosicm
(í. találtam s ezt is csak a Kömlöd melletti Imsós szi-

geten ; valószín azonban, hogy több hasonló helyen
található.

165. C pumil-ain. Cuyf. Homokbuckákon, homo-
kos mezkön, löszhalmokon, igen ritkán másféle talajon
is. — A vidék egész homokos területén mint igen kö-
zönséges növény szerepel. Szikes talajon Kis-Kecskemét
mellett találtam.

166. C. semidecandrum L. Mint az elbbi, de
ritkább. — Halomnál a szöUk közt. Paks, Kömlöd és
Földvár körül.

167. C. ObSCUrum Chaub. Szántóföldeken.— Bátya
felé ugarokon. Igen jellemzetes növény, mely elsö te-

kintetre teljesen különbözik az elbbitl.
168. Ó. YUlgatum L. Mezkön, utak mellett, li-

getekben és szllk között. — Sokféle, változatos alakok-
ban fordul el az egész vidéken, de korántsem egyen-
letesen; fképen ritkul a homokos vidékeken. C. iimbrü-
stun Kif. Addit. 211. (6". trivialc /9. 7iemorale Uechfritz)

az érseki kertben a Vajas mentében, C. vtUgatiim ^. Ito-

losfeoides Fr. ? Bátya felé árkokban, C. hirsutnm a. Schur
sürü szrmezzel födve, az Orjegi turfás talajon fordul-
nak el.

64. Malachiiim Fries. liágyoda.

169. M. aquatiCumZ. Vizenys réteken, árkok-
ban, mocsárok szélein és elöntött szántóföldeken. —
Elszórva vagy igen ritkán tömegesen, és alig néhány
dm. nagyságú, vagy pedig méter magasságú ágas pél-
dányokban található.
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65. Spergniaria Pers. Csibehúr.

170. S. TUbra (Z.) Áradmányos talajon. — A
Paksi szigeten ; ritka. Mint f. .S*. camfestris Feiizl.

171. S. marina {L) Lcpigonum mcdium Whlb.
Rétes talajon kevéssé szikes földben. — Kalocsa körül
gyakori, különösen a Vajas medrében és legelökön

;

azonkívül nem ritka Pataj és Akasztó körül, a Gombo-
lyag pusztán és Kecel mellett.

172. S. média (Z.) Réti talajon. — A Kékesiré-
ten Pataj mellett gyakori.

XIV. ELATINEAE CAMBESSEDES.

66 Klatine \a. Látonja.

173. E. Hydropiper L. Iszapos talajon. — llajós-

Dusnok körül, különösen a Hillei pusztán.

XV. LINEAE DC.

67. liinam L. JLen.

174. L. catharthicum L. Száraz és nedves ré-

teken, kaszálókban és füves helyeken. — Igen ritka a
homokos vidéken, de nem hiányzik ; Kalocsa közvetlen
környékén gyakoribb ; az érseki kertben, Selyemerdö-
ben. Hajósnál a fácános kertben stb.; igen nagy mennyi-
ségben boritja el Kecel vidékét, hol szikes talajon sem
hiányzik, legbvebben ugyanott a községi kaszálóban
fordul el.

175. L. hirsutum. L. A löszhalmok lejtin és

kaszálóiban. — Közönséges az egész Paks-Földvári ha-
lom- láncolaton s befelé egészen N.-Kéérig ; hasonló
módon van elterjedve, de kissé ritkább a Császártöltés-
Nádudvari halmokon. Igen változó a szrözet minségé-
ben; Földvár mellett a Dunaparti árnyékos halmokon
némely példányok igen közelítenek Kerner L. pannoni-
arm-}éLhoz, mely vidékünkrl nem ismeretes.

176. L.. usitatissim.um. L. A vidéken gyakran
mveltetik s gyakran elvadul.

177. L.. perenne L. Tavaszi esviz által sokáig
áztatott homokos réteken. — Kecel mellett a Község-
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erdeje körül (Wiesbaur). Herbáriumok után ítélve na-

gyon kevéssé ismert növény, mely sokszor fölcserélte-

tik L. atísfríacN7n-vaa\. A jellemzést: „pedicellis floriferis

fructiferisque erectis" tekintve teljesen megegyezik /..

//sítailssi)ni/?/i-va-á\ s teljesen különbözik L. ausfriaciun-\.Q>\.

178. II. austriacum L. Utak mellett, szántóföl-

deken, szöllök körül és száraz homokos mezkön. —
Kalocsa mellett nagyon közönséges, a szöllök felé és

az érseki kert mögött nagy tömegekben található ; Ha-
lom körül, Kecel mellett s átalában a homokos tája-

kon gyakori elszórtan, vagy kisebb csoportokban.

179. L.. tenuifolium L. Löszhalmokon és azok
lejtin. — Leggyakoribb Kömlöd körül, de a vidék
halmos vidékén sehol sem hiányzik. Többnyire szálan-

kint fordul el.

180. L. flavum L. A löszhalmokon helyenkint,

különösen bokros vidéken és magas fben. — Kömld-
nél a temet fölött, a Kömlöd-Bölcskei halmokon s a

Kanacs völgy (Földvár) halmain nem ritka. Nagy meny-
nyiségben fordul el a Szegzárdi hegyen is.

XVI. HYPERICINEAE DC.

68. Hypericuin li. liinka.

181. H. perforatum L. Utak mellett, magas fü-

vei bentt mezkön és ligetek szélein. — Mindennem
talajon (talán a szikes mezket kivéve), rendesen szá-

lankint vagy kisebb csoportokban. Leginkább H. aii-

gnstifoliiim Koch |S. van képviselve H. latifolium Koch
alig van vidékünkön.

182. H. tetrapterum Ffies. Árnyas ligetekben.
— A kümlödi Imsóson s a Várszegi erdben Fadd alatt

gyéren fordul el (Wiesbaur).

183. H. elegáns Sfep/i. A lszhalmok lejtin. —
Kanacs és Gyürüs völgyekben (Földvár-Kömlöd).

T/Via vidékünkön, ha az igen gyakran és nagy sikerrel mvelt pél-

dányokat leszámítjuk, teljesen hiányzik. Az érseki kertben igen szépen

tenyésznek: T. grandifolia Ehr. parvifolia Ehr. intermedia
DÓ. számos Hostféle igen szép fajokkal, T. argentea Desf. stb. —
Corchorus jap nicus Thunbe'';q. éghajlatunkat igen jól megtíiri.
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XVII. MALVACEAE BROWN.

69. 9Ial¥a L. Mályva.

184. M. SilvestriS L. Müveit helyeken és utak
mellett igen közönséges. — Mindennem talajon válta-

kozik az egész vidéken. A Sziliditó partjain (Pataj

mellett) óriási majdnem 2. m. magas példányok igen

szép csoportozatot képeznek.
185. M. rotundifolia L. Lakások körül, müveit

helyeken különösen ugarokon és legelökön. Kevésbbé
gyakori mint várható volna, azonban sehol sem hi-

ányzik.

186. M. borealiS Z. Leggyakoribb falukban, ut-

cákon, lakások körül, azonkívül legelökön, fkép mar-
haállások helyén. — Az emiitett leihelyeken igen kö-

zönséges és nagy csoportozatokat képez, kevésbbé van
azonban a halmos vidéken képviselve.

70. Altbaea I.. Ziliz.

18Y. A. hirsuta L. Szántóföldeken és azok körül.

— Nagy mennyiségben Patajnál, különösen Résztelek
és Gombolyag pusztákon. Kalocsa mellett Szakmar felé

szintén elfordul,

188. A. cannalDina L. Lszhalmok mélyedései-
ben. — Paks és Kömld közt az országút mellett ;

Kömlöd körül és a Bölcskei halmokon.
189. A. Officlnalis L. Nagyobb csoportozatokat

képez mocsáros helyek körül. — Ig-en gyakori Kalo-
csán az érseki kert mellett, a Vajas mentében, Homok-
mégy vidékén, s az Orjegben; ezen gyakori alakok
mind:/, ^i. grandif.cra Wicsbaur.

Rendkívül változik fleg a szrmez minségé-
ben. Wiesbaur A. fuicrant/id-ikhoz (késbb : ^ i, iaiirinensis

Wiesö.) igen közel es alakok fordulnak el, sed flöri-

bus roseis quidem sed majoribus, foliis sublobatis qui-

dem, sed longioribus quam latis.

A. Kragujevacensis Paiic. exsicc. ab his formis pvneserlim pedímcu-

lis folio longioribus differt.

190. A. pallida W. K. A löszhalmokon, s itt-ott

homokos buckákon. — A, Paks-Földvári halmos vi-

déken nem ritka.
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71. fiavatcra li. ravatera,

191. L. thuringiaca Z. A. pallidd-^dX egészen
hasonló helyeken, de valamivel ritkább. Különösen bok-
ros helyeket kedvel.

73. Kihisciis Ti. Hibik.

192. H. ternatus Cav. Szántóföldeken, kertekben,
utak mellett és lakások körül. — Az egész vidéken kö-
zönséges, leggyakoribb azonban a homoknélküli Kalo-
csai környéken.

73. Abiifilou GaHn. Sífrda.

193. A. Avicennae Gdrfn Kiszáradó iszapos

talajon. — Foktü mellett sertés leg^elökön, de évenkint
csak csekély mennyiségben mutatkozik. Nm. ílaynald
érsek úr a Bátya és Miske közötti nagy hid mellett is

találta.

A. Málvafélék közül kertjeinkben néha mveltetnek: Afalva crispa

Z., Alcea vulgáris Cliis. és A, rosca L. — Hihisciis syriacits L. teleinket

Jcönnyen kiállja (érseki kert).

XVIII. GERANIACEAE DC.

74. Gerauium L. Gerely.

194. G. sanguineum L. Száraz mezkön, ligetek

szélein, és szöUök közt. — Paks körül, a Tápéi pusz-
tán és a Földvári halmokon.

195. Gr. pyrenaicum L. Vetések szélein és lige-

tekben. — Az érseki kert mögött Onobrycliis safivd-váX

bevetett földön és az érseki kertben. F. G. iiinbrosuui

W.K. a Hajósi fácános kertben (Herb. Haynald).
196. Gc. puslllum Z. Kertekben, utak és keríté-

sek mellett. — Helyenkint csoportosan ; Halom mellett
a szöllök közt fehér virággal ; a homokos vidéken gya-
koribb, Kalocsa közvetlen környékén ritkább. Paks-
Kömlöd mellett a szöllök bokros utain f G. maha-efo-
liuui ScJiiir. b.^ Baunigart.^ mint igen feltn alak gya-
kori. Schur p. 138; „Caule erecto 12— 15 pollic. (et

multo major). Foliis maximis, 2. poll. diám, ad médium
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laminis palmato septempartitis, molliter pubescentibus.
Floribus pentandris

;
petalis obcordatis coerulescentibus,

calycem multo superantibus, sepalis iicuminatis, pilosis,

ciliatis. Seminibus reticulatis.''

197. G. robertianum L. Árnyas ligetekben. —
A Dunamelléki ligetekben mindenütt habár mindenkor
gyéren, leggyakoribb az Imsós szigeten Kömlöd alatt;

elfordul azonkívül az érseki kertben, a Hajósi erdk-
ben és Kecel ligeteiben.

75. Erodiuui IL,. Heritier. Árorr.

198. E. Cicutarium Z. Herít. Verfényes he-

lyeken igen gyakori, leginkább azonban müveit helye-
ken találtatik. — Néhány cm-nyi magasságtól egész
30—40 cm-ig változik. Nevezetesebb alakok: E. praecox
Cav. (Bátya felé), E. praetermissuui Jord.^ E. triviale

Jord. és E. JiirsHtuin Jord. ; ez utóbbi csak Császár-
töltés mellett találtatott.

199. E. pilosum (Jliuill) Verfényes dombokon.
— Egyszer találtam a Paks-Kömldi szöUk közt. Igen
feltn növény, mint a Boreau által adott leirásból els
tekintetre látható.

A Pelargoniumok, melyek virágos kertekben és ablakokban gyak-

ran és mindenfelé láthatók, némelykor a szabadban teleinket is kiállják.

Számtalan fajokban vagyon ezen afrikai és újlioUandi növény vidékünkön
képviselve, melyek közöl fleg P. zonalc Ait.^ P. odorafissiniii/n és Ra-
dula ejusd. mint gyakoriabbak említendk.

Trof.aeliini május L. és Impaticiis Balsamina L. virágos kertjein-

ket mint közönséges növények díszítik.

XIX. ACERINEAE DC.

76. Acer L. Jávor.

200. A. oampestre L. A halmos vidéken és a
Dunamelléki ligetekben. A Várszegierdben és a Tá-
péi pusztán. Szllk közt és kertekben gyakran talál-

ható, de valószínleg müveive, így az érseki kertben
és a Paks-Kömldi szllk közt.

201. A. tataricum Z. Elszórva a Várszegi erd-
ben Fadd mellett, hol állítólag vadon tenyészik. Ker-
tekben gyakran mveltetik.

Acer platanoides L. A. Pseudoplataiuis L. és A. Negundo L. ker-

tekben és szJIkben gyakran mvelt és jól tenyész fák,
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XX. AMPELIDEAE H. BON. ET KUNTH.

77. Vitis Tj. Szöllö.

202. V. Yinifera L. A Duna melléki ligetekben
fordul elö. Mint kitn bortermelési vidék a flóránk

közelében fekv Szegzárd ismeretes. Jó borokat ter-

melnek a Paks-Földvári lszhalmok és a Császártöltés-

Nádudvari hasonló homokos halmok is.

Ampelopsis quinquefolia Mich. a vidéken gyakran mvelt s jól te-

nyész kerti növény.

XXI. OXALIDEAE DC.

79. Oxalis I^. Sósdi.

203. 0. Stricta Z. Árnyas ligetekben. — Gya-
kori az Imsós szigeten Kömlöd alatt, és Foktü mellett

a füzesekben.

XXII. ZYGOPHYLLEAE BROWN.

79. Tribnlns Ti. Királydinnye

204. Tr. orientális Kemer. (Berichte d. natur-

wiss.-med. Vereines in Innsbruck. III. 71.) A homokos
talaj és homokbuckák jellemz növénye. Nálunk Tri-

buliis terrestfist helyettesíti, mely Kerner szerint a ma-
gyar Alföldön eddigi vizsgálatok szerint nem for-

dul elö.

Aesculus Hippocastanum, L. és Ae. cariiea Giihnp. kertekben és

utak mellett igen jól tenyész kedvelt fák.

XXIII. CELASTRINEAE R. BROWN.
80 Staphylea X^. Hályogfa.

205.S. pinnata Z Árnyas erdk kevéssé gyakori
cserjéje. — Vadon fordul el a Morcsai erdben Csá-
szártöltés mellett és a Tápéi pusztán. Gyakra n müvelik
is különösen az érseki kertben.
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81. ETonyiuus 1L,. Kecskenfgó.

206. E. europaeus L. Szöllök utain és néha lige-

tek szélein. — Különösen gyakori Paks és Kömlöd ha-
tárában. Elfordul a Tápéi pusztán, a Yárszegierdöben
Fadd mellett és a Morcsai erdben Császártöltés alatt.

Kalocsa körül ritkábban található (Szöllk.).

207. E. verrucosus Sc'o/>. Árnyas erdk igen
ritka cserjéje. — A Morcsai erdben.

XXIV. RHAMNEAE R. BROWN.

83. Bhaninus IL<. Benge.

208. R. cathartica L. Erdszéleken. — Vadon
fordul el a Tápéi pusztán s a Paks-Földvári halmokon;
a vidék több helyein valószínleg mveltetik, i?. ///-

bescens foliis subtus, petiolis pedunculisque pubescen-
tibus, Willk. et L. Prodr. FI. hisp. III. p. 484. egy vi-

rágzó ágával birok, melyet hihetleg Kömld halmain
szedtem, hol a növény vadon fordul el. Leveleinek
szrmeze teljesen megegyezik R. tíncforia W. K. le-

veleivel (eredeti példány után) ; azonban valósulnak a
Kerner által adott különbségek : „Von R. cathartica

ist R. tinctoria durch die kurzcn Blattstiele und die

klaffcnde Rückenfurche der Samen leicht zu unter-
scíieiden."

209. R. Frangula A Mocsáros erdkben. —
(ryakori a Morcsai erdben turfás talajon, ritkább a
Keceli Község erdejében, a Tápéi pusztán, a Duna mel-
léki ligetekben s a Várszegierdben Fadd mellett.

Rhus Cotiniis L. és Rh. typhinv L. de különösen ez utóbbi ker-

tekben gyakran müveit fák.

Ailanfhiis ^ andiilosa S. II'. az utóbbi idkben mint rendkivül gyor-

san növeked fa vidélcünkön teljes sikerrel ültettetik.

XXV. PAFILIONACEAE L.

83. Genistn I^. Rekettye.

210. Gc. tinctoria L. Homokos mezkön, ligetek-

ben és a Dunamelléki bokros mezkön — Kalocsa köz
vétlen környékén ritka, különben fképen a lszhalmo-
kon és homokdombokon igen gyakori.
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84. C'Ftisiis L. Zan6t

211. C. ratlsbonensiS Scliacffer. Homokbucká-
kon. — Kecel mellett tehát a Kitaibelféle leihely kö-
zelében (Izsák, C. biflonis W. K.).

212. C. austfiaCUS /.. Homokos dombokon és
löszhalmokon. — Helyenkint igen gyakori a Paks-
Bölcskei löszdombok mezin és szöllök közt. Nádudvar,
Kecel és Akasztó körül sem hiányzik, de ritka.

213. C. capitatus Grab. Löszhalmok bokros he-
lyein. — A Paksi szöllök közt.

C. Lahurniivi L. kertekben gyakran mveltetik.

214. C. nigricans L. Bokros helyeken. — Igen
nagy mennyiségben a Kömlödi szöllök között, itt-ott

Földvár és Kecel körül.

85. Oaonis X^. Iglic.

215. 0. spinosa L. Mezkön, legelökön, utak mel-
lett és töltéseken. ~ Gyakori az egész vidéken, legin-
kább azonban Kalocsa közvetlen környékén legelökön;
ritkább a homokos vidéken.

Ö8. Anthyllis L. 8zapnka.

216 A. polyphilla Kit. Mezkön és réteken, leg-
inkább, de nem kizárólag homokos talajon, — A kissé
dúsabb, tenyészetü homokos vidéken közönséges, leg-
gyakoribb a Dunamelléki löszdombokon ; Kalocsa kö-
rül ritka s csak dombos helyeken fordul el (Szakmar
felé és az érseki kertben).

87. Medicago L. Ci^igacáö.

217. M. lupulina L. Mezkön, utak mellett, töl-

tések körül és legelökön — Elszórva és soha sem tö-

megesen ; a homokos vidéken ritkább. Egészen mirigy-
szrökkel födött példányokat találtam Akasztó mellett
homokos-szikes réten EryfJiraea linairaefolia-\d\; ^. Will-
dcnoviana Kocli.

218. M. canescens m. Annua; caule simplici
stricto, erecto angulato, pilis mollibusbrevibusquesubtus
distantibus, superne parum adpressis dense tecto ; foliis
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radicalibus long-e petiolatis, superioribus caulinis ses-

silibus ; foliolis moUiter pilosis, subcanescentibus ; sti-

pulis ovatis, acuminatis, inferioribus grosse et multiden-
tatisjfoliorumsuperiorum plerumque obscurius denticula-

tis ; spicis multifloris densis, pedunculis folio longioribus
;

leguminibus inermibus, reniformibus, turgidulis í^pice

contortis, longitudinaliter arcuato venosis, pilis sparsis

pubescentibus.
Hisce insignitur characteribus plánta, quam compa-

rate ad M lupulinam^ cui ex affinibus proxime accedit,

describendam habui et ex qua in pratis arenoso-salsis

pagi Akasztó pauca exemplaria inveni, Characteres
isti ad separandam hanc plantam a M. Inpulina suf-

ficere videntur, si praeprimis accurate consideretur M.
hípulinam, ut iam Boreau animadvertit © vei esse,

quin imo, ut mihi observare licuit, eam plerumque ©
exsistere. Habitus porro Aí. lupulinae nunquam erectus
strictusque, sed semper decumbens et plerumqne ramo-
sissimus.

219. M. sativa L. Nagy mennyiségben müveit
takarmánynövény. Hogy nálunk is vadon nö, nagyon
valószinünek tartom ; legalább igen nehéz volna más mó-
don azon tüneményt megmagyarázni, hogy e növény
a Dunaparti réteken többször oly helyeken is elfordul,
melyeken s melyek közelében a müvelésnek semmi
nyoma sem látható. Kerner állítása szerint : lm Gebiete
unzweifelhaft ursprünglich wild auf den " Grasfluren des
Tieflandes."

220. M. média Pcrs. Magas fben mezkön. —
Kömld mellett a temetben s a körül.

221. M. falcata L. Árokpartokon és mezs he-

lyeke.n — Kalocsa mellett a szUök közt, az érseki
kertben, a Szakmári mezkön, és Bátya körül ; gyako-
ribb a homokos és halmos vidéken, hol vesszös merev
ágakkal és lazább szegényebb virágzattal fordul el.

222. M. prOStrata Jacq. Futóhomokban, hol

több dm hosszaságu ágaival minden irányban szétte-

rül. — Földvárnál a Fölstó körül, a Tápéi pusztán,
Akasztó mellett a szllk közelében és Kecel kör-
nyékén.

223. M. minima L. Száraz homokos helyeken.
— A futó homokban, száraz homokos mezkön, a lsz-
halmok legelin s néha azok kopár omladékos oldalain
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az egész vidéken gyakori, habár helyenkint egészen
eltnik. M.viollissima Kocli /?. Sprcng. az Imsóson Köm-
löd mellett.

224. M. elongata Ruclicl. Nedves homokos me-
zkön. — Akasztó mellett a szöUök közt, s az Örjegtöl

Kecel felé fekv szántóföldeken. Néha található mi-

rigyszörök nélkül is, tehát vagy nem viscida mint Koch
állítja vagy pedig a mirigyszörök kevés jelentségek
ezen növénynél ; legvalószinübb azonban, hogy maga a
növény csakis egyszer változat jelentségével bir.

225. M. braohyacantha Kcmer. Száraz homokos
dombokon. — Kömlöd mellett. Mirigyszrök nélkül

:

tehát vagy azok csekély jelentségek vagy pedig a

Kalocsai növény M. Hiinina változatának tekintend.
— Willkomm és Lange, Prodr FI. Hisp. III. a. alatt

következleg különböztetik meg M. minima alakjait

:

„a. vulgáris spinis spirarum mediarum diametrum
médium longitudine superantibus.

|J. loiigiscta DC. spinis spirarum mediarum diame-
trum totum longitudine superantibus.

y. exilis LGE. Pug. p. 362 ! prostrata omnibus
partilDUS et praecipue leguminibus duplo minoribus."

Ha ezen utolsó alakot az adott leirás szerint a
megelzkkel összehasonlitjuk, úgy igen hihetnek lát-

szik, hogy valamint M. elongata Roch.^ Wk. és L, /?.

longíscfá-\kx\di.\. felel meg, úgy y. exilis Lge. M. brachya-
eanthd-wsLÍ azonos ; ez esetben a Lange-féle név, mint
elsbbséggel biró, volna alkalmazandó.

A Spanyolországból közölt M. minima (1. Winkler.)
igen feltn pedunculis folio multo brevioribus. Ámbár
Wk. és l.ange erre kevés nyomatékot látszanak fek-

tetni, miután további megjegyzés nélkül irják : „pedun-
culis subcapillaribus aristatis, folium aequantibus, aut
eo longioribus, brevioribusve" mindemellett, mivel ha-
sonló alakok nálunk hiányozni s azon vidékek saját-

szer terményeinek látszanak, érdemesnek tartom azo-
kat jelenleg" különösen fölemliteni.

E három utolsó növény j^yümölcsös ])éldányai meg rendesen száruk
törzsén viselik a hüvelyt, melybl a mag csirázolt ; st gyakori azon eset

is, hogy a csírázott magot tartalmaz© s közvetlen összeköttetésben maradt
hüvely még mindig csírázásra várva ugyanazon törzsön függ. iNIivel to-

vábbá ezen hüvelyek oldalt fekve s mélyen a homokba furakodva találha-

tók, valószinü, hogy a hygroscopicus tövisek e tekintetben valami hasonló
szereppel birnak, mint más növények hygroscopicus függelékei. (V. ö,

Darwin fii. kutatásait az Erodium cicutarium gyümölcsei fölött.)
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88. x^Iclilotiis Touruef. Mézkerep.

226. M. procumlDens Bcss. Szikes mezkön, f-
képen utak közelében. — A vidéken ritka s nagyon
elszórva fordul elö. Gombolyag mellett magas fben, Ha-
jós és Miske között és Akasztónál szikes mezkön.

227. M. dentatus {]V. A'.)*) Szikes réteken és

utak mellett. — Kalocsa és Akasztó mellett.

228. M. macrorrhizus fJV. K.) Szikes réti föld-

ben, utak mellett és elhagyott szántóföldeken. — A mély
sikon elég gyakori. **)

229. M. paluster {^V. /^.) Nedves árkokban, vi-

zenys réteken és nádasokban. — A mély sikon vize-

nys helyeken fordul elö s az elbbinél sokkal ritkább.

230. M. Officinalis (Z.) — Utak mellett, tölté-

seken, szántóföldek mellett, szllökben és néha mezkön,
— Kalocsa környékén elég gyakori ugyan, azonban
több helyen teljesen a két elbbi által van helyette-

sítve. A homokos vidéken ellenben, hol a két elbbi
teljesen hiányzik, jobban van elterjedve s néha nagyobb
csoportozatokat képez, igy Halomnál, Patajnál és Föld-
vár mellett, mind három helyen a szllk körül.

231. M. álba Dcsr. Töltések mellett nedves réte-

ken és néha utak mentében. — Igen gyakori a Duna
mellett és valóban óriási példányokban fordul el ;

többször elfordul azonkívül az Orjegben és Kecel
körül nedves helyeken.

89. Trifolium L. I.6here.

232. T, rubens L. Bokros verfényes mezkön.
— Bizonyosan csak vidékünk határán kivül a Szegzárdi
hegyeken található, a Tápéi pusztán kétes.

233. T. mediuiTL L. Bokros helyeken magas f-
ben, halmos mezkön és vizek mentében. — Paks és

Kömld körül , különösen a szllökben , Földvárott,
Fadd mellett. Akasztónál homokban, Pataj mellett a
szllk között. Kecel és Nádudvar vidékén, az érseki

*) Ezcii s a két kövclkez fajról 1. értekezésemet az Oest, bot.

Zeitschrift júniusi és következ hónapok s/.ámaiban.

**) Cartissime noster et Waldstein-Kitaibclii MelitotKS macrorrhhiis
non=yi/. viacrorrhizriziis Celakovsky, ut hic cl.professor nuper (Oest. bot.

Zeitschrift, d. J. November-llefl) iterum contendit ; sed cerli.ssime neque
est species ex J\í. a/ftssiiiio et denfaio conllata, ut ibidem asseriur.
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kertben. A vidéken gyakori, de csak az érseki kertben
jö tömegesen elö. Tr. flexuosuvi Jacq. austr, t. 386.

kisebb, kevés virágú példányokban a halmos vidéken
mint igen jelentéktelen alak szerepel; az ide s tova
hajlott szár majdnem minden példányon szemlélhet.

Koch állítása „calyce glabro" igen sok példányon
nem valósul, más példányok foliolis obovatis spica ses-

sili confertissima, dentibus calycinis tubum floris dimi-
dium vix excedentibus ezen tulajdonságot is teljesen

kifejezik (Szegzárd mellett).

234. T. Haynaldi vi. caulibus ebasi arcuata sube-
rectis 2—4 dm. altis profunde sulcatis „dichotome ra-

mosissimum ; caule ad médium glaberrimo , superne
pilis brevibus adpressis pubescente, flexuoso ; foliis ob-
longo-lanceolatis, acutiusculis, mucronatisve, subinteger-
rimis ; capitulis subbinis breviter pedunculatis'' Heiiff\ ^.

ramosissi?nuiii Enum. pl. Ban. Capitula valde exserta,

non globosa, sed subcylindrica, plerumque bis longiora
quam lata. Calyx non glaber, sed parte rachin respi-

ciente pilosus, dentibus subaequalibus tubum exceden-
tibus, calycis fructiferi patentibus ; alis cariná longioribus.

Heuffel diagnosisa, melyet T. mcdiuni /?. raviosissi-

mur}i-x6\ ad , a Kalocsai növényre csaknem teljesen

alkalmazható ; mivel azonban egyéb igen kitünö jelle-

gekrl Heuffel semmi említést nem tesz, s növényérl
„capitulis subbinis breviter pedunculatis" állitja, holott
T. colocensc capitulis omnino binis longe pedunculatis
jellemeztetik, foliis quoque non oblongo-lanceolatis sed
elliptico-lanceolatis , lanceolatisque superficie glabris,

parte inferiore glaucis
,

pilis sparsis longiusculis ve-
stitis, azért a két növény azonosságát állítani nem me-
rem. A Heuffelféle név T. pratcnsc y. ramosisswiiwi
Heuff. miatt különben sem maradhatna meg. Az érseki
kertben a Vajas bokros partján fordul elö.

T. expmisiini W. K. Rétes mezkön. —\ Kömlöd
mellett és Kalocsa körül kétszer . itt mindanynyi-
szor 0, egyenesen fölemelked igen ágas szárral. A
Kalocsai példányok rendkívül változatosak, s bár tel-

jesen a typuszszal meg nem egyeznek, azokat mégis
idesorolandóknak tartom.

235. T. pratense L. Mezkön, réteken és er-

dkben. — A vidéken elszórva, s ritkán tömegesen
található.

M. Li. Nih'énytenyészete. 5
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Mivel a mag-yar Alföldön soha vagy csak nagyon

ritkán mveltetik s mégis mindenütt elfordul, kétség-

kivül eredetileg vadon jö elö. 2\ pcjisylvanicuiu Willd.

Jieteropliylhnii I-ej. nem ritkán fordulnak elö s gyakran
egy és ug-yanazon példányban valósulnak. Ugyanez áll

a ritkább T. raniosissiuiui)i-xö\ (Heuff. y)
236. T. pannoniCUlTL Jacq. A vidéken ritkának

látszik s általam csak a Meszesi révnél volt észlelve.

23Y. T. arvense Z. Homokos helyeken, löszhal-

mokon, mezkön és szántóföldeken. — A homokos és

halmos vidéken gyakori; azonkívül elfordul Pataj kö-
rül szántóföldeken, Miske mellett és Kalocsán az ér-

seki kertben.

238. T. íragiferum L. Mezkön, legelökön, ned-

ves réteken, vizek körül és árkokban. — Igen közönsé-
ges mindenféle talajon. Száraz homokos helyeken a cik-

kek közeledése- s a levélnyél megrövidülése-, vizenys
helyeken azok nagy távolsága- s a levéhiyél megnyú-
lása által (15 cm.) a növény igen változatos alakokat
vesz föl.

239. T. ITlontanum L. Mezkön és réteken. —
Bátya körül, az érseki kertben, Kömlöd mellett, Föld-

várott, Akasztónál.
240. T. repens L. Réteken, utak mellett, tölté-

seken, vizenys helyek körül. — (xyakori az egész vi-

déken.
241. T. hybridum. L. Mocsáros helyeken és ár-

kokban. — Helyenkint a Duna mentében, Szakmar kö-
rül az Örjegben, Kecelnél, {Községerdeje), Bölcske völ-

gyeiben, különösen a Gyrsben.
242. T. procumbens Sclireh. Mezkön, legelkön,

réteken, utak mellett, töltéseken, bokros-erdös hel^^e-

ken és homokos halmokon. — Rendkívül változatos

alakokban fordul elö és fleg a halmos vidéken nem
ritka. Kalocsa körül az érseki kert mellett gyakori

;

Pataj felé, Szakmar körül, Miske és Bátya mellett, Faj-

szon és Faddnál szintén tíibbszcir található.

Kömlöd halmos legelin : f. T. pascitanim 111. pu-
sillum vix 10 cm. altum vei multo minus, foUis minimis
obcordato-cuneatis, capitulis paucifloris , íioribus pal-

lidissimis.

P'öldvárott a Fölstó mellett : f. T. dnhiinn Kcruer
Herb. incd. caule simplici erecto, 5 — 15 cm. alto, ca-
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pitulis laxifloris, floribiis pallidis, pedunculis brevibiis

5 — lo cm. longis,

T. caiiipestre Sc/ireb. A raks-Kömlodi halmos vidclcen észleltem,

ile mivel példánynyal nem bírok, teljes bizonyossággal nem állithalum.

90. l>ory<'iiiiiiii Toiiruef. PorasKitrny.

423. D. herbaceuni íV//. Halmos-bokros bel3'e-

ken, mezkön. — Az érseki kertben és a Paks-Kömlödi
hahiiokon.

91. Telrngouolobiis ISeop.

424. T. SiliquOSUS L. Árkok mellett, mocsárok
szélein és nedves réteken. — Foktü felé g^yakori ; he-
lyenkint elfordul az érseki kertben, Bátya, Hajós és

Miske körül, Fájsz mellett, G. I.ak és Ordas körül.

Akasztó felé és a homokos vidéken ritkának látszik.

Hajós felé f. 7\ viaritimus (L.) fordul elö.

93. r^otii^i L. Kerep.

425. L. COrniCUlatuS Z. Mezkön, legelkön,
utak mellett és töltéseken. — F. L. vulgáris KocJi a.

Kalocsa körül s átalában a mély sikon réti és szikes
földben gyakori. F. L. cíliafus Koch /j. a homokos vi-

déken itt-ott található (Nádudvar).
226. Ix. tenuifolius L. Nedves és vizenys ré-

teken, árkokban és mocsárok körül. — Igen gyakori
Kalocsa mellett fképen Sz. Benedek és Szakmar felé.

Nem ritka Pataj, Ordas. Fájsz és Bátya körül.

427. L.. COlOCensiS m. caulibus glaberrimis de-
cumbentibus íistulosis, apice pilosis ; foliolis carnosulis
deltoideo-oblongis, lanceolatisque, pilis rarissimis asper-
sis ; stipulis deltoideis, ovatisque foliola subaequantibus ;

pedunculis fistulosis longissimis (foliis 4—5-ies longio-
ribus") ; capitulis subdecemfloribus, bracteis 3—6, folia-

ceis, capitulum subaequantibus , suflFultis ; pedicellis

villosis tubum calycis aequantibus ; calycibus quinque-
dentatis villosis, dentibus subaequalibus tubum exce-
dentibus antc anthesin reflexis ; corolla magna aureo-
flava, exsiccata virescente ; vexillo oblongato-rotundo
apiculato in unguem laminam subaequantem subito con-
tracto, alis obovatis obtusis, longe pedicellatis vexillo

5*
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brevioribus ; carina rostrata, rectangule incurva, bipe-

dicellata vexillum subaequante ; leguminibus (immaturis)

lanceolatis in rostrum calyci subaequale attenuatis.

stylo albido subulato, post vei etiam sub anthesi rect-

angule curvato , florem subaequante coronatis ; stig-

mate capilato.

Mira plánta, quam in fossa viae ad pagum Úszód
ducentis prope hortum archiepiscopalem inveni.

Habitu proxime ad Z. decuvibentcvi Poir. accedit,

quae tamen differt (etiamsi illi cum Bertolonio in FI. ita-

lica VIII. p. 22^. calyx glaber vei pilosus attribuatur) :

umbella subquadriflora, stylo recto saltem ex exempla-
ribus a me visis, et dentibus calycinis ante anthesim
non reflexis. Item floribus minoribus, forma legumi-

nis etc.

Inmultis etiam L. uliginosum Sclikiilir. imitatur, quae
tamen foliolis et stipulis latioribus, forma vexilli et le-

guminis longe differt.

Lotus strictíis F. et Mey. L. sulphureus Boíss. et L.

tliermalis Boiss. aliae omnino plantae ex diagnosi esse

videntur.

Plánta recentioribus incognita : L. pedunctilatus

Cav. quem Willkomm et I.ange Prodr. FI. hisp. IIL

p. 344. ad L. uliginosum et non proximius ad L. de-

cmnbentem Poir. trahere volunt, praesertim „foliolis lan-

ceolatis, acutis, terminali petiolulato, stipulis ovato-
subcordatis" differt.

L. palustris Willd. pubescentia, stipulis et capitu-

lis paucifloris recedit.

L. gracilis W. K. A szerz meglehetsen átalános szavai szerint

vidékünkön „in graminosis humidis subsalsis, potissimum ubi locis parum
depressis aquae meteoricae restagnant" szintén elfordulhatna, de eddig

nem ismeretes.

93. Astraguliis Ti. Bóka.

248. A. OnobrychiS L. Réteken és utak mel-
lett, de kiváltképen homokos halmokon. — A mély
sikon ritkább ; a halmos vidéken ellenben a Paksi szöl-

lök közt, Földvárott, Pataj, Akasztó. Kecel, Nádudvar
és Fadd körül gyakoribb.

249. A. austriacus Jnc(j. A löszhalmok lejts
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mezin. — Gyakori Kömld mellett a Weiherthalban,
a Bölcskei utón és a Kanacs völgyben Földvárott.

250. A. YirgatuS Pallas. Homokbuckákon. —
Magam a vidéken sehol sem találtam, de mivel Kerner
(n. 456) Izsákon, mely vidékünk közvetlen határát ké-
pezi, fölemlíti, fölsorolandónak véltem.

251. A. CicerZ. Mezkön, utak mellett és bokros
erdöszéleken. — A vidéken s fleg a mély sikon, mely
az Astragalusokat csaknem nélkülözi, korántsem közön-
séges. A Duna mellett Foktü és Bátya körül, Kalocsán
az Irágában, Szakmar mellett, a Paks- Földvári halmo-
kon és Kecel környékén fordul el.

252. A. glycyphyllOS L. Ligetek- és erdkben.
— Az érseki kertben, Pakson a szllök közt. a Tápéi
pusztán, Kecelnél a Községerdejében.

Ao3. A. asper Jcicq. Homokos réteken. — Pa-
tajnál a Szilidi tó partján (Csápek K. plébános) és
Akasztó mellett (Brandis S. j.).

254. A. exscapus L. Halmos-homokos mezkön.
— Nádudvar mellett és Csá,szártöltés felé igen gyakori
(Nm. Haynald érsek úr). Racemis longissime et brevis-
sime pedunculatis, floribus confertissimis vei laxiuscule
dispositis, partibus floris mire ludentibus diversissime
variantem] coUegit hanc plantam idem Excell. Haynald.
Vide etiam Kerner n. 462,

9á. Coliitea X.. Dtidafürt.

255. C. arborescens L. Lszhalmok lejtin. —
Nem ritka a Paks- Földvári bokros halmokon. Valamint
Pruniis Chamaecerasiis^ Berberis vulgáris^ Vibiirnum Lan-
taiia s más hasonló cserjék nem elvadulva, hanem ere-

detileg vadon fordulnak el, úgy ezen növény is erede-
tileg honosnak tekintend. Igaz ugyan, hogy többnyire
szllök körül található, azonban a Dunamelléki hal-

mok oly helyein, hol a bokros lejtök még némileg meg
vannak kiméivé (Kanacs, Gyrs-völgyek s hasonló
helyek), ezen növény is elfordul. Kerner n. 466. ezen
növény elfordulásáról adott magyarázata itt is teljes

joggal alkalmazható : „Dass C. arborescens im Gebiete
jetzt vorzüglich in (len Gebüschgruppen, welche sich

lángs den Rándern der Weinberge hinziehen, vorkommt,
erklárt sich in den meisten Fállen dadurch, dass solche
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sonnige T.agen, wo dieser Strauch urwüchsig 7ai Hause
war, für die Cultur der Weinrebe besonders geeignet

erschienen und dass man daher solche sonnige Ge-
hünge aucli zur Anlagc von AVeingárten mit Vorliebe

bcniitzte. Es sind diese Gebüsche und Hecken in den
AVcingebirgen eben als sehr charackteristische Resté
ehemaliger ausgerodeter Gehölzformationen anzusehen."

95. Ro1>inia Ti. Álakíic

256. R. Pseudacacia L. Igen gyakran müveit
fa, mely már annyira meghonosult, hogy kihulló mag-
jai által önkényt is elterjed. Kerner szerint 1. c. : „Un-
ter allén Báumen, welche man bisher in dem waldlosen
Theile der Tiefebene haranzuziehen versucht hat, ver-

mag neben Pappeln und Weiden die Akazie der Ungunst
des waldfeindlichen Steppenklimas am bestén zu wi-

derstehen, und sie ist auch auf tageweiten Fahrten
durch das waldlose Sleppengebiet oft der einzige (?)

Baimi, welchen man zu sehen bekommt. Die Akazie
erfreut sich auch so sehr der Gunst der Magyarén,
dass man ihr den Namen „Magyarfa" beigelegt hat/'

IMolnár János cimz. kanonok és keceli plébános ur ide-

vonatkozólag a következ sorokat irja : „A Császár-

töltési — helyesebben Csalai — ültetett erdk, a f-
káptalani uradalom által plántált akácfa-ültetvények,

melyek a homokban szépen tenyésznek. Csakis a futó-,

különben haszonvehetetlen homokföldek vannak be-

ültetve."

96. Oalega L. Galga.

25Y. G. officinalis Z. Nedves réti földben és

árkokban, — Kalocsa kÖrül s az egész mély sikon az

igen szikes földeket kivéve gyakori ; Fájsz, Pataj és

Sz.-Benedek mellett bven tenyészik.

97. Glycyrrhixa L. Higfirlcs.

258. Gc. echinata L. Nedves réti földben, réti

legelkön és faluk utcáin. — A Dunamelléki áradásos
vidéknek igen jellemz növénye. Gyakori Kalocsa mel-
lett, Hartánál, Pataj, Ordas, Sz.-Benedek, Foktü,Bátya
és Fájsz körül.
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98. Yicia I^. Babó.

259. Y. sativa L. Vetések közt, — Szakmar
felé, I leljós mellett és Pakson.

260. V. segetalis T/míll. Az elbbivel Szakmar
felé búzában észlelve.

261. Y. lathyroides L. Mezkön, kertekben és

bokros halmokon. — Az érseki kertben, INIiske mellett

és Kömldön.
262. Y. sepium L. Bokros erdöszéleken. — A

Hajósi fácános kertben (Petróczy, Vyda I.. VII. cl. disci-

piili) : f, V. inontana Fröhiich.

263. V. pannonica Jacq. Bokros mezkön. —
A Hajósi fácános kertben és a Szegzárdi hegyen.

264. Y. striata J\I. B. A vidéken vetések közt

és utíik mellett igen gyakori, de mindig csak szálan-

kint vagy kevés számú példányokban, — Akasztó
mellett, Hartánál, Bátya és Fájsz körül, Miske, Homok-
mégy és Halom környékén, leginkább pedig a Gombo-
lyaga puszta és Szakmar felé fekv vetésekben. — A
halmos-homokos vidéken nem találtam.

Nagyon változatos alakokban fordul el ; néha
sugár hosszú alkatában és visszás-szivalakú leveleiben

V. sativdt utánozza, máskor ismét keskeny leveleivel,

melyek 3—4 mm. hosszú szálkás tövisben végzdnek, a
keskeny levelii V. CraccdAxoz hasonló.

265. Y, Cracca L. Nedves réteken, ligetekben
és bokros helyeken. — Igen gyakori az érseki kertben,

az Irágában, Foktü, Úszód, Sz.-Benedek, Ordas és Pa-
taj körül, leggyakoribb pedig Akasztónál a község ka-

szálóján, hol néha foliis subfiliformibus, stipite legumi-
nis calyce sublongiore tnik föl. A vidék többi helyein

sem hiányzik, bár a halmos-homokos vidéken sokkal
ritkább. — Kaszanyüg.

266. Y. tenuifolia Rotli. Nedves, bokros mez-
kön. — Általam csak a Kömldi Weiherthalban a te-

met közelében észleltetett, hol tömegesen j el. —
A kömldi növény feltn külsvel bir s több te-

kintetben megérdemli, hogy mint forma elkülönítessék.

F, V. 7iiacrophylla m. foliis 8— 12-iugis, foliolis lanceola-

tis trinerviis, nervoso venosis mucronatis, adpresse pi-

losis , subtus nitidis, iunioribus sericeo pilosis ; stipu-

lis lineari-setaceis (non semisagittato-linearibus, — in
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unica vidi dentem filiformem)

;
pedunculis laxifloribus

longissimis erectis, fólia bis fere superantibus.

26Y. Y. villosa RotJi. Bokros mezkön, erdöszé-

leken vetések közt, de fképen homokos talajon. — A
mély sikot kivéve, hol ritkábban fordul el, gyakori
növény. — A Paks-Kömlödi utón és Kecel mellett ve-

tések közt elfordul egy els tekintetre föltn alak

floribus albidis, apice violaceis, caeterum omnino V.

villosa L., csak nem volna talán ez V. dasycarpa Grisb.

ct Sclienk Iter hung. 294., non Ten. ? !

268. Y. hirsuta Z. Bokros halmokon. — Nád-
udvar mellett a szllk közt.

Erviim Lens L. igen ritkán mveltetik (Keser telek melleit).

Pisiivi sath'tim L. gyakran mvelt növény.

99. liathyrns I^ Bttkköii.

269. L. tuberoSTlS L. Nedves bokros réteken,

töltéseken, szántóföldeken és utak mellett. — Kalocsa
körül gyakori, különösen a Vajas partján az érseki

kertben ; a Duna mellett sokszor található, s a vidék
többi helyein szálankint és ritkán szintén elfordul. —
Földi mogyoró.

2Y0. L.. pratensis L. nedves réteken és lige-

tekben. — Mint az elbbi, de a homokos vidéket is

kedveli. Leggyakoribb a Duna mentében, az Imsóson
Kömlödnél és az Orjegben.

2Y1. Ii. intérmedius Wallr. Duna melletti ré-

tekenbokros helyeken.—A Paksi szigeten és Fájsz mellett.

272. L. latifolius L. Utak mellett, szllk kö-
rül, a Duna nedves rétjein és ligetekben. — A Duna
balpartján gyakran és nagy mennyiségben, vagy helye-
sebben óriási példányokban fordul el ; helyenkint a
mély sikon egyes példányok szintén találhatók (Szak-
mar mellett, Hajóson); ahalmos vidéken hiányozni látszik.

2Y3. L.. palustris />. Mocsáros réteken és náda-
sokban. — A Morcsai erdszélen Császártöltés mellett

s az Oreg-Nyires-en a Tápéi pusztán.
Z. sativiis L. ritkán mveltetik.

100. Orobiis X^. Liednek.

2Y4. vernus L. Árnyas ligetekben. — Az ér-

seki kertben és állítólag a Hajósi fácánosban.
Phascolus vulgáris L., Ph. nanus L. és Ph, coccineus L. gyakran

mvelve, de elvadulva soha sem találhatók.
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101. Coroiiilla X^. Kornilla.

275. C. varia Z. Mezkön, utak mellett, lige-

tekben és íizok bokros szélein. — Gyakori az egész
vidéken.

C. Em riis L. Díszkertekben mvelve igen jól tenyészik.

10!3. Onobrychis Tournef. €sacsröm.

276. 0. arenaria Kit. Homokos halmokon és

homokbuckákon. — Paks mellett a szöllókben, Köm-
lödnél a Weiherthalban, Földvárott a Fölsötó körül s

a Nagyhegyen, Kecel mellett és a Nádudvari szöllök közt.

277. 0. sativa Lam. Utak mellett. — Az érseki
kert mögött valószínleg müveive, de jelenleg kétség-
kívül elvadulva is található.

Cercis Si7iqiiasiii(/)i L. Díszkertekben jól tenyészik, de gyünKÜcsöL
nem érlel.

Ainorpha fruticosa L. gyakori diszcserje nagyobb kertekben. Liipi-

)uis különféle fajokban, de ritkán látható virágos kertekben.

XXVI. AMYGDALEAE JUSS.

103. A ui y g d a 1 11 s L. M a n d o 1 ai.

278. A. nana L. Egyszer a Földvári Kanacs-
völgyben Brandis S. J. által találtatott. — Hanga
^Mandola.

A. coniinunis L. és Persica vulgáris ]\Iill. csak müveive fordul-

nak el.

104. Pruniis li. Szilva.

279. P. spinosa L. Utak mellett, szöllök körül s

a löszhalmok lejtin más bokrok társaságában. — Ka-
locsán a szöllök között s az érseki kertben. Pataj mel-
lett a szöllök közt, a Paks-Földvári s Kecel-Xádudvari
halmos-homokos vidék lejtin és szöUöi között. —

280. P. Chamaecerasus Jacq. Szöllök közt és
bokros halmokon. — A halmos vidéken mint az elbbi
fordul el. különösen gyakori a Földvár-Bölcskei Ka-
nacs-Gyüiüs völgyekben.

P. ar/neniaca L. Igen kedvelt és jól tenyész gyümölcsfa.
P. insititia L. ritkán mveltetik.
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P. dowestica L. Solvféle válto/.atlian mvelik fképen a halmos

vidéken.

P. avium L. és P. Ceraaiis L. A lc«;jc)bl)an tenyész gyümölcs-
fákhoz tartoznak és igen sok változatban találhatók kertekben és szl-
lk között.

P. Padtis L. Díszkertekben gyakran fordul el, vadon sehol sem
található.

XXVII. ROSACEAE JUSS.

105. ISpiraea Ja. UaJiiAca.

281. S. Filipendllla L. Mezükön m:ig-as fben
és bokros helyeken. — Az érseki kertben, a Kömlödi
halmokon és Kis-K ecskemét mellett, ez utóbbi helyen,
valamint Szegzárd alatt is száraz szikes mezn.

Spiraea creiinta Z., 5. idnnfolia Scop., S. opulifolia Z., S. salici-

foUa L. stb. mint díszcserjék gyakran elfordulnak.

106. Agrínionia li. Pílrló.

282. A. Eupatoria. L. Mezkön és bokros erd-
széleken. — Az érseki kertben, a Foktüi szUk között,
Szakmar felé, Pataj, Fájsz és Hajós környékén ;

gya-
koribb a homokos vidéken.

107. Potentilla L.. Piuip6.

283. P. supina /,. Iszapos helyeken, árkokban,
nedves szántóföldeken, falusi kertek körül és utczákon.
— A mély sikon szikes földet kivéve gyakori. A Duna
partján fképen Foktü mellett közönséges növény ; e

helyen körben kiterült ágai miatt sajátszer alkattal

fordul el,
284. P. anserina L. Nedves, vizenys talajon,

utcákon és legelkön ép úgy, mint vizek körül igen
gyakori. — F. P. viridts Koch. y. Miske mellett káka
közt ; f. P. scricca Koch. /?. ugyanott, a Keceli Község-
erdejében és Kalocsa körül.

285. P. reptans L. Álló és folyó vizek mellett,

árkokban és nedves réteken. — Sz. Benedek, Ordas,
Akasztó, Kecel, Hajós, Dusnok, Paks, Kömlöd és Föld-
vár környékén, átalában véve nem gyakori.

286. P. recta L. Lszdombok bokros lejtin és

szöllök közt. — A Paksi vidéken.

287. P. olDSCura Willd. Mint az elbbi. — A
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Paksi szöllök között, a Kömlodi halmokon, a Bölcskei
(Tyürüs völgyben és a l''öldvári szöllök közt.

288. P. inclinata Vili. Mezkön és lig-ctek szé-

lein. — Kalocsa körül a Kálvária felé.

289. P. Tormentilla (Crantz). Turfás réteken,
— Kecelnél a Községerdejében, az Orjegben, különö-
sen Császártöltés mellett, és a Tápéi pusztán.

290. P. argentea L. Mezkön, utak mellett, töl-

téseken, bokros és erds helyeken. — Kalocsán a
Kálvária mellett és Bátya felé, a Dunamelléki mezkön,
Ilomokmégy és Miske körül ; a halmos-homokos vidé-

ken sokkal gyakoribb. Többször található fleg homok-
ban f. P. incaiiescens Opifz.

291. P. arenaria Borkh. Kern. Száraz mezkön
és homokos dombokon. — A Paks-Földvári vidéken
g"yakori, a mély síkon ritka (érseki kert). ^Némely ala-

kok föltnen közelitenek Polil P. Giienllic?'i-]é\\ex. F.

P. sitbacaiilis Wiilf. non DC. sokszor fordul el Kecel
környékén.

292. P. opaca L. Fszdombok lejts mezin. —
Kömld mellett a temetben, Földvárnál és Nádudvar
mellett a szllk közt.

108. Fragaria \i. Szamóca.

293. F. viridis Duchesne. — F. collina Elirh.

Mezkön, halmos lejtkön, erdk- és ligetekben és bok-
ros erdszéleken. — Kalocsa körül a vizjárta mezkön
ép úgy mint a szárazabb helyeken igen gyakori s a
többi fajokat csaknem teljesen pótolja. Nedves réteken
néha 2 m. hosszú indáival igen gyorsan terjed, de annál
kevésbbé gyümölcsözik. Az érseki kertben magas fü

közt 2 dm. nagyságú szárral bir. Gyakori a halmos-
homokos vidéken is, és a kisebb t3'picus alakot ölti

föl. Ugyanily helyeken a F. efftagcllis DncJiesne-íkXo.

párhuzamos alakokban is elfordul.

294. F. moschata Dnchcs7ie. — F. elatior Ehrh.
Nedves réteken. — Csak közvetlen Kalocsa alatt a
Pataji úton fordul el, tehát a mély sikon.

295 F. vesca L. Bokros helyeken és erdkben
— A Kömldi halmokon, Földvár mellett és Nádud-
varnál. Az érseki kertben (?)
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109. Hubus I^. Szeder.

296. R. caesius L. ligetekben, árkokban, ná-

dasokban , nedves réteken , szántóföldeken , töltések

mellett és szöUök között. — Igen gyakori az egész vi-

déken fleg a Duna mentében. Paks, K ömld, Föld-
vár, Hajós és Nádudvar mellett f. R. agrestis ÍV. K.
is elfordul.

R. Idaeiis L. Kertekben mvelve fordul el.

110. Geiim li. Cikliiisz.

297. Gc. urbanum Z. Erdk- és ligetekben. -—

Igen ritka s csak a Kömldi Imsóson és. a Várszegi-
erdben Fadd alatt fordul el.

111. Rosa li.*) Rózsa.

298. R. arvensis Huds. Szllök között. — A
Paks-Kömlödi halmokon ; igen ritka.

299. R. spinosissima L. Szllök közt és lsz-
dombok lejtin. — Paks, Kömld, Földvár, Kecel és

Nádudvar vidékén.

300. R. pumila L. fii. R. austriaca Cranfz. Psz-
halmok bokros helyein. — A Földvári Kanacs völgy-
ben. Ritka.

301. R. sepium llinill. Homokos dombokon. —
A Tápéi pusztán (Wiesb.)

302. R. dumetorum TJuiill. f. R. urbica Lem.
Verfényes lszdombokon. — Paks mellett a Malom-
hegyen.

303. R. canina L. Számos alakban és gyakran
található fleg szllök közt és halmos legelkön. — F.

R. diimalis Bechst. a Tápéi pusztán több helyen, Föld-
várott a szUk közt és a Kanacs völgyben ; f. R. Lute-

tiana Léin Paks mellett a Malomhegyen, a Hidegvölgy-
ben s a halmos vidék több más helyein ; f. R verticil-

*) Az itt fölsorolandó rózsák legna<;yobb része azon példányokra
vonatkozik, melyeket én és Wiesbaur S. J. az 1875-iki év augusztus h.i-

vában gyjtöttünk, s melyeket Dr. Christ megvizsgálni szíveskedett. A
késbb gyjtött rózsák nagyobb része még ugyanazon Dr. Christ szives

meghatározására várakozik.
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lacantha Christ Paks mellett a Malomhegyen ; f. R.

andegavensis Bast. ugyanott fordulnak elö.

Rosa camna és A', sepiinii oltva és nemesítve mint kerti növények

szerepelnek. Hasonlóképen gyakran mvelve találhatók R. centifolia L.. R.

provinciafis Aif.. R. itidica L., Rosa sitlphurea Ait., R. fragrans Red., R.

sempenn'rens L. s több mások.

XXMII. SANGUISORBEAE LINDL.

113. Poteriam T^. Csílbaír.

304. P. polygamum ÍV. K. Utak mellett és

verfényes halmokon. — Az érseki kert mögött, a
Kömlödi halmokon és a Bölcskei határban (Gyürüs).

305. P. SanguiSOrba L. Mezkön, bokros helye-

ken, utak mellett és ritkán müveit talajon. — Kalocsa kö-
rül ritkább, gyakoribb a Paks-Földvári halmos vidéken,
Kecel és Nádudvar mellett ; mindig csak csekély számú
csoportokban.

113. Sangiiisorba li. Yéríö.

306. S. Officinalis L. Nedves ^éteken és lige-

tek bokros gzélein. — Kalocsán az érseki kert körül
és a Selyemerdö mellett ; Akasztó nedves rétjein és
Kecelnél a Községerdejében.

XXIX. POMACEAE LINDL.

114. Crataegus \a. Galagonya.

307. C. Oxyaantha L. Ligetekben. — A
Paksi szigeten. Ezen s a következ faj tekintetében
csak kétségesen s kirándulásaim alkalmával tett jegy-
zetek után szólhatok ; mivel pedig alkalmas példányok-
kal jegyzeteim ellenrzésére nem rendelkezem, azért
csak a bizonyosabb leihelyeket jelölöm. A C. Oxya-
cantha Neilr. kétségkívül igen gyakori.

308. C. monogyna Jacq. Duna melléki ligetek-
ben, szöllk körül és a lszhalmok legelin. — Foktü
mellett a Paksi szigeten és a Paks-Földvári halmos
vidéken.

309. C. nigra W. K. Ligetekben, Duna-Földvár
mellett . a Kömldi Imsóson és a Vár.szegierdÖben
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Fadd alatt. Az érseki kertben \'alószinüleq- szintén ere-

detileg vadon nö.

Cotoneaster vulgáris LiiuU. és Alespiliis gcnnanica L. ritkán m-
veltetnek.

CyJovia vulgáris Pcrs. ]\ Fvel ve líibbször található.

115. Pyrus li Körte.

310. P. GOmmuniS L. ADunamelléki ligetekben
naq-yon ritkán fordul elö egyes példán^'okban. Ertl An-
drás S. J. szerint azonban gyakori Bogyiszló mellett (Do-
roralás). Elfordul a Tápéi pusztán (Wiesb.) — Kertek
és szUöben gyakran és sokféle válfajban inüvelik.

/'. inalus L. Némely helyeken, például a/, érseki kertben a rníive-

lés nyoma nélkül található ugyan, valószínbb mindamellett, hogy a^ ilyen

ritka példányok nem eredetileg vadon, hanem csak elvadulva tenyésznek.

Krtl. S. J. szerint a Fájsz körüli ligetekben is találliatólc kérdéses elva-

dult példányok. Az alma- és körtefát a vidék töl)b helyein nagy elsze-

retettel mvelik, a mély sikon azonban mindlcettü kevés sikerrel te-

nyészthet.
Aronia rotiindifolia Pers. K.7, érseki keitben igen jól, de kétség-

kivül nem vadon tenyészik. A vidéken legalább hiába kerestem. Jlegyessy

kir. ügyész úr Pécs mellett néhány példányban vadon találta s velem el-
zékeny szívességgel közölte.

A Sorbus-Berkenye-fajok a vidéken teljesen hiányzanak. Snrbus
doviestica L. és .5. aucuparia L. a történt kevés kísérleteknél a magyar
alföldi tenyésztésre kevéssé alkalmasoknak mutatkoztak.

Puiiica Granaiíim L. éghajlatunkat meglehetsen kiállja.

XXX. ONAGRARTAE JUSS.

110. ESpilobiiiiu I<. C«ivirics.

311. E. hirsutulTl L. Mocsáros réteken fleg tur-

fás talajon. — A Morcsai erd körül Császártöltés mel-
lett, a Tápéi pusztán, Kecel körül több helyen és Fadd
mellett.

312. E. parviflórum Sclirch. Nedves réteken és

árkokban. — Császártöltés íilatt a Morcsai erd mellett

és a Várszegierdben Fadd alatt (Wiesb.).

313. E. palustre L. Turfás réteken. — Több he-

lyen a Tápéi pusztán és az Orjegben Hajós és Császár-

töltés mellett.

314. E. adnatuni Grisch. Mocsáros réteken és

árkokban. — Császártöltés alatt az Orjegben.

A l<"uchsiák számtalan fajokban s igen gyakran tenyésztctnek cse-

repekben.
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117. Oeiiclliera Ti. Cné^xekürt.

315. 0. biennis L. Álló ós folyó vizek mellett.

— A Duna mentében több helyen : Pataj, Komlöd, Úszód,
Foktü, Fájsz és Fadd mellett, kevéssé van elterjedve.

316. 0. suaveolens Desf. — O. grandiJJora Aif.

Mezkön magas fben. — Az érseki kertben két tere-

bélyes példányban egészen vadon találtam. Hogyan ju-

tott oda, azt nehéz megfejteni ; a kertben s a vidéken
emberi emlékezet óta nem müvelik.

118 Trapji \a. Siilyom.

317. T. natans L. Mocsáros vizekben. — Foktü
alatt egyetlen egy helyen (Brandis S. J.), hol azonban
kender áztatás miatt veszendben van.

119. Circaea Ti. iSziroiiipár.

318. C. lutetlana L. Árnyas Duna-melléki li-

getekben. — Foktü, Fadd és Fájsz mellett. Csekély el-

terjedést mutat.

XXXI. HALORAGEAE ROB. BROW^N.

130. Myríophyllum Ti. Toborosln.

319. M. spicatum L. Álló vizekben. — A Va-
jasban mindenfelé igen gyakori. Elfordul azonkívül az

Orjegben több helyen, a Hajósi és Dusnoki mocsárok-
ban, Kecel és Pataj körül, Földvárnál a Fölsötóban és

Kömldnél a Weiherthalban,
MyiiophyUum Terticillatiiin L. Teljes példányok hiányában a vi-

dékre nézve kétes. Levelek után Ítélve elfordul a Vajasban s az emiitett

leihelyek küzül néhány talán idesorolandó.

XXXII. lilPPURIDEAE LINK.

131. Hippiiris Ti. Usz<azakál.

320. H. vulgáris L. Álló mocsáros vizekben, —
Földvárnál a Fölsötóban s Dusnok és Hajós közt mo-
csárok szélein.

Callitricliét a vidékrl egy példányban sem birom
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Hogy vizgazdag vidékünkön hiányoznék, alig hihetem
s további kutatások remélhetleg ezen könnyen elté-

Aeszthetö növények fölfedezésére vezetendenek.

XXXIII. CERATOPHYLLEAE GRAY.

122. Cratophylluiu li. Tiócsagax.

321. C. sutimersum L. Álló mocsáros vizekben.
— Akasztónál árkokban a szöllök közt.

322. C. demerSUlTL L. AUó mocsáros vizekben
— A Vajasban az érseki kert mellett, Dusnok és Hajós
körül, Kömlödnél a Petrich pusztán és a Paksi szigeten.

XXXIV. LYTHRARIEAE JUSS.

13S. lijthriim li.*) Füzéuy.

323. L.. Salicaria Z. Nedves réteken, árkokban
és a Duna mentében. — Az egész vidéken meglehet-
sen egyenletes elterjedést mutat, csak a homokos vidé-

ken ritkább. F. L. glabi'cscens Neilr. és L. longistylmn
Koch. elég gyakoriak ; f. L. gracüe DC. és L. cane-

scens Koc/i. igen ritkák ; az elbbit csakis Dusnoknál, a
másikat Bátya felé s Császártöltés alatt találtam.

324. L.. Yirgatum. L. Hasonló helyeken, de sok-
kal ritkábban található, mint az elbbi faj ; csak Ka-
locsa alatt a Pataji úton mutat L. SalicariáAxoz hasonló
tömeges elterjedést ; ugyanott található f. L. acuiiiina-

tum Willd. A Duna-melléki réteken és Földvárott igen
ritka.

325. L.. HySSOpifolia Z. Mivel ezen növény ned-
ves talajt kedvel, vizben azonban mindemellett tenyészni
nem képes, azért közönségesen oly helyeken fordul el,
melyek télen vagy tavaszszal hosszabb ideig viz alatt

állva teljesen átnedvesültek. Rendesen tehát áradásos
helyeken s apadó vizek partjain található. Degtöbbnyire
iszapos agyagtalajon fordul el, de szikes és homokos
helyeken sem ritka. F. Z. ercchivi m. Dietrich FI. Bor.

*) Ezen nem fajairól 1. értekezésemet: „Lythrum-Arten der Flóra
von Kalocsa." Oesterr. Botanische Zeitschrifl. 1876. November-Heft p.

357— 362. — Aschersonn Pál : Bot. N'erein il. Prov. BraiKlenburg Sitzung
V. 29. Sept. 1876.
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12. 815. magas fben szálankint, vetések közt pedig
(PlajÖs, Kalocsa) csoportosan is elfordul. F. L. pro-
sfratum 111. Jacq. austr. t, 133. iszapos helyeken elég

gyakori. F. L. dcprcssum m. iszapos dúsan-szikes he-

lyeken Harta mellett található.

326. L.. bibracteatum Sahtn. Szántóföldek mé-
lyedéses helyein, melyek áradás által iszaposak levé-

nek. A vizjárta mély sikon minden felé találtam, sok
helyen L. Hyssopifolid-Yal nagy csoportozatokat képez
(Kalocsa körül, Homokmégynél, Hajós eltt és Pataj
alatt a Kékesi rét felé). Mint forma erecta és prostrata
alkatilag keveset változik.

Alig lehet többé kételkedni, hogy e növény vidé-

künkön s átalában a magyar mély síkon századok óta
honos. Alig lön ugyanis Kalocsáról ismeretes, midn
érdeklettek kutatása folytán bebizonyult, hogy a növény
már a Bánátban (Fleuffel exsicc. mint L. Hyssopifolia

L. teste Aschersonn) évtizedek eltt találtatott, s hogy
mint L. Hyssopifolia Budapest vidékérl {Wiesbaur
Oesterr. bot. Zeitschrift 1877. p. 35.). és Smyrniá-ból (Her-
bárium Kern.) közölve volt.Ugyanazon idben pedig
Dr. Tauscher Ercsi mellett fölfödözte s Dr. Borbás ezen
évben Budapest környékén újra föltalálta.

Hogy hozzám intézett kérdéseknek eleget tegyek,
ez alkalommal azon, elbbi értekezésemben mellzött
körülményt is fölemlítem, hogy t. i. L. Sahmanni Jord.
L. bibracfcat/im-vaaX teljesen azonos, Jordán ez utóbbi
nevet csak azért változtatta meg, a mint világosan ki

is mondja (Plánt. Nouv. V. Fr.), mert elbb mint L.
tribracfcafimi Salzm. közöltetvén, a név a növénynek,
mely soha sem j el : floribus. tribus bracteis fultis,

teljességgel nem felelt meg.
Peplis Portula L. Kalocsa vidékén eddig nem találtatott.

Tamarix gallica L. diszkertekben nagv elszeretettel mveltetik.
Philadelphiis coronarius L. A vidéken igen jól tenyészik, s egy-

szer ültetve további mvelés nélkül fönntartja magát.

XXXV. CUCURBITACEAE JUSS.
134. Bryonia L. Gönye.

327. B. álba L. Kerítések mellett, szUök körül
és bokros ligetekben. — Elég gyakori a vidéken, fleg
Paks, Kömld, Földvár, Sz. Benedek, Akasztó és Ke-
cel mellett.

AI. L. Növénytenyészete.
'

6
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Cucurhita Pepo L. Na;^yban tenyésztik az egész vidéken fképen

kukorica között. Számos válfajban található. Hasonlóan C. Melopepo L.,

C. viaxima Diích., C. verrucosa L. és C. aiirantia Willd. de ritkábban

teremnek.

Cucurhita CitruUus L. A mélysíkon ritkábban, a homokos vidé-

ken elég gyakran termesztik. Elnyösen terem fképen Hajós és Császár-

töltés mellett.

Cticiunis Meló L. Mint az elbbi. — Földvár vidékén kitn vál-

fajokban jól tenyészik.

Cueumis satívus L. Konyhakertekben mindenfelé tenyésztik.

Lagenaria vulgáris Ser. Paks mellett s hihetleg több más helyen
a szllk közt igen jöl' tenyész.

EcháUion Elaterium Rich. Díszkertekben ritkán fordul el.

XXXVI. PORTULACEAE JUSS.

135. Porlulacn IL<. Porcsin.

328. P. Oleracea L. Müveit talajon, utak mel-
lett és terméketlen mezkön, fleg homokos talajon.

— Kalocsa mellett s a mélysikon igen ritka s több-
nyire csak kertekben és szemétdombok körül fordul

el ; a homokos vidéken közönséges növény.

XXXVII. PARONYCHIEAE ST. HIL.

136. Herniaria L. Porcika.

329. H. glabra L. Szántóföldeken. — Gombo-
lyag puszta körül.

330. H. incana Lam. Homokos mezkön. —
Kömld mellett a Weiherthalban, a Bölcskei Gyürüs
völgyben, a Tápéi pusztán és Akasztó mellett.

XXXVIII. SCLERANTHEAE LINK.

137. Ncleranthiis IL. Szeklár.

331. S. annuus L. Vetések közt homokos tala-

jon. — Földvárnál a Fölsötó mellett.

332. S. Yerticillatus Tausch. Homokos veté-

sek közt, száraz halmos mezkön és legelkön. — Föld-
várnál a Fölstó körül, és Kömld mellett legelkön.
Ez utóbbi helyen alig 2—4 cm. nagyságú példányokban.

Valde variat tum magnitudine et inflorescentia,

tum partium calycis habitudine. Partitionibus calycis
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in hac et in prioré specie minimé „augxistissime mem-
branaceo marginatis," sed margine sat lato membrana-
ceo cinctis. Plánta nostrarum regionum diversas igítur

Reichenbachianas formás repraesentarit.

XXXIX. CRASSULACEAE DC.

12H. Sedum Ti. Nzaka.

333. S. maximum S//fí^r. {S. Telephium Sadlcr).

Árnyas ligetekben és löszhalmok bokros lejtin szöllök

közt. — Hajósnál a fácános kertben, Paks és Földvár
mellett a szöllök közt, a Tápéi pusztán és Fadd körül.

334. S. acIG L. Homokos halmokon és száraz

mezkön. — Foktü felé s a Paks-Földvári halmokon
;

a Kalocsai Herbárium szerint (1. Brandis S. J.) Kalocsa
közvetlen környékén is elfordul.

335. S. boloniense Lois. Kissé homokos mez-
kön. — Kalocsa körül (Wiesbaur S. J).

336. S. sexangulare L. Homokos halmokon és

réti mezkön a Duna mentében. — Kalocsa mellett,

Foktü és Úszód alatt, a Duna partján a Paksi szigeten

és Kömlöd mellett.
Wiesbanr S. J. szives közlésébl tudom, hogy 5. boloniense Lois.

elfordul a vidéken ; ezen közlés folytán azonban az általam mint S. acre

és sexangulare jelzett növényeket a leihelyek miatt újra vizsgálat alá

kellett volna vennem, mivel azonban ezen növényekbl példányokat szedni

elmulasztottam, jegyzeteimnek kívánt ellenrzését kénytelen vagyok a

jövre bizni. Ugyanez áll Fenzl S. Hillehrandtii-\iao\., mely hogy vidé-

künkön hiányoznék, nagyon valószinütlennek tartom.

A Kaktus félék vidékünkön cserepekben igen gyakran láthatók, a

szabadban azonban teleinket soha ki nem állják. Opuntia vulgáris Mill.,

Cactiis (Cereiis) flagellifoi-mis L. speciosus Willd. stb. gyakoriabbak.

139 SeiMpervíFum Xj. Fülfü.

33Y. S. teotorum. L. Háztetkön és falkeritése-

ken. — Kalocsán (Mélt. Antunovich c. püspök és kano-
Tiok úr kertjének falkerítésén) és némelykor falukban.

Ép úgy mintKerner n. 657. csak kétségesen állithatom,

hogy a Kalocsai növény az igazi ^S'. tectonini s nem S.

assiiníle Scliott.

XL. SAXIFRAGEAE VÉNT.
1:10. I^axifraga I^. Kötör.

338. S. trydactilites L. Nedves homokos réteken
rövid fü között. — Földvárnál a Fölstó mellett, és

6*
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Halomnál a szöUök közt. F. ^S*. viinufa Pollin, a typusz-
szal társulva jö elö.

339. S. bulbifera L. Kétes a Tápéi pusztán.

Ribes Grossiilaria L.. R. Uva crispa L. és R. reclinatiim L. a vidé-

ken gyakran mveltetnek.
Ribes rubriim L. hasonlaj^ kedvelt kerti gyümölcscserje számos

válfajjal.

Ribes aureum Pursli. kertekben mint diszcserje gyakran elfordul.

XLI. UMBELLIFERAE JUSS.

131. £ryiigiiini li. Iring6.

340. E. campestre L. Mezkön szárazabb réte-

ken, legelökön, utak mellett, töltéseken és homokos
halmokon. — Gyakori az egész vidéken.

341. E. plánum Z. Dunamelléki réteken, utak
mellett és ligetek szélein. — Kalocsa közvetlen kör-
nyékén igen gyakori ; elfordul Foktü mellett, a Paksi
szigeten, Pataj környékén és Hajós körül.

Apiitvi graveoleiis L. Konyhakertekben mvelik.
Petroseliniim sativiun Hoffm. Konyhakertekben mvelve s azok kö-

rül néha elvadulva található.

133. Helosciadium Kocli. Yizerny.

342. H. inundatum Koch. Sótartalmú mocsá-
ros vizekben. — Akasztó mellett a Tetétlen pusztára
vezet utón.

133. Falcaria Hst. I«>arlóm.

343. F. Sioides (Wib.) F. Rívini Hst. Szöllök
körül, utak mellett, töltéseken és bokros homokos helye-

ken. — Ritka a mélysikon Kalocsa mellett, gyakori
a halmos-homokos vidéken.

134. Aegopodiiiiu \^. Baktopp.

344. A. Podagraria L. Árnyas ligetekben. — A
Morcsai erd körül Császártöltés mellett.

135. Pinipinella li. Pimpiiiella.

345. P. Saxifraga L. Mezkön réteken és ho-
mokos halmokon. — Kalocsán a temetben s a szöllök



- 85 -
körül ; Paks, Kömlöd és Földvár mellett halmos mez-
kön. Mint f. P. glabra Ncilr. [i. ritkább, gyakori mint
P. iiigra Willd.

i:{6. Síuui Ti. Bolonyik.

346. S. latiíolium L. Mocsáros, álló és folyó

vizek körül. — Kalocsa mellett a Vajasban és árkok-
ban ; a Duna mentében Foktü és Pataj mellett ; az Im-
sóson Kömlöd alatt. Akasztónál a községi kaszeilón

;

íiz Orjegben Csert és Hajós körül; Dusnok és Fadd
mellett.

347. S. angustifolium. L. Mocsáros réteken. —
A Tápéi pusztán (Wiesbaur).

VX7. Biipleiiriim Ti. ISzingalI^r.

348. B. tenuiSSimum L. Nedves szikes mez-
kön és legelökön. — Gyakori a vidék jelzett helyein
mindenütt fképen Akasztó körül, a Pataj i Sziliditó

mellett és Halom-Homokmégy vidékén.

349. B. rotundifolium Z. Szllk között. —A
Paks-Kömlödi utón. Igen ritka.

138. Oeuaiithe Ti. ITaraiuag.

350. 0. média Gríseb. Árkokban, és mocsáros
helyeken fleg szikes mezk közelében. — Hajós mel-
lett és Homokmégynél. Akasztó vidékén kétes.

351. 0. aquatica (Z.) Árkokban, nedves réteken,

mocsáros vizekben. — Rendkivül változó nagyságban
és alakban fordul el a talaj nedvességével aránylag.
Kalocsa körül igen gyakori ; Földvárott a Fölstóban,
Akasztó körül mocsárokban, Hajós és Dusnok mellett

szintén nem ritka.

130. Aethiisa Ti. Ádáz.

352. A. Cynapium Z. Töltéseken, szllkben és
müveit talajon. — Sz. Benedek mellett, Pataj és Ordas
között mint F. . /. domestica IVallr.

110. Séseli Ti Giirgulya.

353. S. annuuiTL Z. (S. coloratuDi Ehrh.) Halmos
lejts mezkön. A Kömldi temetben s valószínleg



— 86 —
az egész Kömlöd-Bölcskei halomvonalon. Kecel körül
nem ritka (Wicsb.).

354. S. Yarium L. llalmos-homokos lejtökön. —
Paks, Kömlöd, Földvár é.s Nádudvat halmain s Kecel
körül Wiesbaur szerint.

355. S. Hippomarathrum L. Eg-y i3úldányban
birom a vidékrl, melyet valószinüleg- Kömlöd körül

szedtem, hol eléggé elterjedtnek látszik. Gyakori Kecel
környékén (Wiesbaur S. J.).

141. liibanotis €rau(z. Töiiijéuillal.

356. Ll. montana Ali. Ligetekben, homokos vi-

déken. — A Tápéi pusztán (Wiesb.) és a Paks-Kömlödi
szöllük közt.

143. Selimiiu JLi. Derezle.

357. S. Carvifolia Z. Nedves ,termékcny réteken
— Kecel mellett a Morcsai erd körül és Wiesbaur
szerint a Tápéi pusztán.

143. Angelica I^'. Aiigjélika.

358. A. Silvestris L. Vizenys réteken és Du-
namelléki ligetek bokros szélein. — Az Orjegben több
helyütt fképen Császártöltés és Hajós alatt, a Várszegi-
erdben, a Kömldi Imsóson, Harta és Sz. Benedek
mellett.

144. Peiicedamiui Ja, Kocsord.

359. P- arenarium W. K. Homokos dombok
kopár lejtin. — Paks mellett Kömlöd felé a szllk közt.

360. P. alsatiCUlTl L. Ligetekben és ligetek kö-
rül, szllk közt, töltések mentében és utak mellett.

—

Kalocsa környékén nagyon gyakori (érseki kert, Irága,

szllk) ; többször található a mélysikon Fokt, Ordas
és Pataj mellett. Paks és Kömlöd környékén ritkábban
fordul el.

36L P. Chabraai ReicJib. Ligetekben homokos
réteken.— Kecel mellett a Községerdejében.

362. P. Oreoselinum Z. Halmos bokros mez-
kön. — Paks és Kömlöd körül gyéren fordul el. Mint
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látszik Ncidudvar és Császártöltés mellett is található.

Gyakori Kecel vidékén.

363. P. Cervaria (/..) Nedves, bokros réteken. —
A Morcsai erd szélén Császártöltés alatt, hová valószi-

nüleg a Császártöltés-Nádudvóiri halmokról származott:
II Várszegierdöben Fadd mellett.

364. P. palustre i^L.J lliysscliimvi palustrc Hoff'm.

Nedves termékeny réteken. — A Morcsai erdben Csá-
szártöltés mellett, hol zsombékos helyeken sem ritka.

Aiiethnm graveoleiis L. igen gyakori konyhakerti növény, mely
sokszor elvadulva is található.

145. Pastináca L. Pasztinák.

365. P. sativa L. Réteken és ligetekben. — Az
egész vidéken helyenkinti nagyobb elterjedéssel.

146. Heracléiim li Tápsir.

366. H. Sphondylium Z. Nedves és vizenys
réteken, ligetekben, utak meltett, töltések és szöllök
körül. — Nagyon elszórva található (érseki kert, Mor-
csaierd, Imsós, Ordas és Pataj).

147. Daiicns. T,. Sárgarépa.

367. D. Caróta L. Mezkön, réteken, utak mellett,

töltéseken és müveit talajon. — A mély sikon ép ugy
mint a halmos vidéken elég g-yakori. Nagyban müvelik
mint konyhanövényt.

14S. Cancalis Hofiiu. Borzon.

368. C. daucoides L. Müveit talajon. — Föld-
várott a Nagyhegyen szöllk között.

369. C. muricata Bischoff. Müveit talajon. —
Ordas, Szakmar és Bátya felé vetések között elég gyakori.

149. Anthriscns Hofliii. Turbolya.

370. A. trichosperma Schultes. Árnyas lige-

tekben és szllök közt többnyire árkokban. — Igen
gyakori az érseki kertben, a szöllk közt s helyenkint
a Dunamelléki ligetekben.
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371. A. Scandix fScop.J. A. vulgáris Pers. Utcá-

kon. — Kalocsa körül igen ritkán fordul elö (Bran-

dis S. J.)

150. Tórilis Adaii». Tüskceriiyö.

372. T. AnthrisCUS (A.) Ligetek szélein. — Az
érseki kertben és itt-ott íi Duna mentében.

373. T. infesta [L.) Halmos bokros helyeken.
— Szárított példánynyal csak a Szegzárdi hegyekrl
birok, jegyzeteim szerint azonban Kömlódnél a szöUök
közt is elfordul.

151. Tiirgeuia Hofliu. Tiirgeuia.

374. T. latifolia (Z.) Müveit talajon. — Kalo-
csa körül, Píitaj és Bátya mellett a vetésekben igen

gyakori ; többször található a vidék többi részeiben is.

153. Cliaeroptaylliiiu li. Baraboly.

375. Ctemulum L. Árnyas ligetekben. — Az ér-

seki kertben, a Duna mentében Fokt, Ordas, Sz. Be-
nedek és riartíi mellett; Császártöltésnél a IMorcsai er-

dben és Hajóson a fácánosban ; Kömld alatt az Im-
sósón.

376. C. bulbOSUm L. Löszhalmok bokros lejtin.

— Földvár mellett a Nagyhegyen.

153. Coniuui L. Bürök.

377. C. maculatum L. Faluk és tanyák körül.
— A vidéken gyakori s gyakr^m nagyobb csoportokat
képez.

XLII. ARALIACEAE JUSS.

154. Hedera Swartz. Borostyáu.

378. H. Helix Z. Árnyas ligetek talaján. — Az
érseki kertben.

Meglehet, hogy eredetileg ültetve van, jelenleg
azonban oly otthonosan vonja be az érseki kert domb-
jánakárnyas talaját, hogy teljesen meghonosultnak tekin-
tend. Nagyobb példányok az érseki kertben évenkint
virágoznak és gyümölcsöt termelnek.
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XLiiT. cornp:ae dc.

155. C'oriiiiüi li. Noui.

379. C.sanguinea Z. SzöUök közt és ligetekben.
— Az érseki kertben, a Hajósi fácánosban s néhány
más helyen található cserjék valószínleg niüveUék, a

Paks-F(')ldvári szöUök közt ritkán elforduló példányok
azonban nagyon valószinüen eredetileg vadon nnek.

C. mas. L. Az érseki kertbe i s a s-^llok közt mvelve jól

teiiyész.

XLIV. LORANTHACEAE DON.

156. ViscHiii L. Fagyöngy.

380. Y. album. L. Állítólag az érseki kertben
almafán tíiláltatott, Wiesbaur S. j. Fadd mellett szin-

tén almafán észlelte.

XLV. CAPRIFOLIACEAE JUSS.

157. Saiiibiicns 1^, Bodza.

381. S. ÉbuluS L. Szllök körül, utak mellett.

töltéseken,müvelt talajon és ligetek szélein. — Nagy meny-
nyiségben fordul el töltéseken Fajsztól a Zádori révig.

Bátya körül Kalocsán és Halom mellett a szöUökben,
Patíij alatt, Kömlöd, Bölcske és Földvár környékén,

382. S ni gra L. Lakások körül kertekben, lige-

tekben és szöllükben. — Sok helyen kétségtelenül ül-

tetve van, azonban mindenesetre vadon is gyakran el-
fordul.

158. Yibiiruiiiu T^. Baugita.

383. Y. L.antána L. Föszhalmok bokros mezi-
nek nem ritka kiegészítje. — A Paks-Földvári halom-
vonalon szllk körül ép ugy, mint a beljebb es völ-

gyek halmain (Kanacs-Gyürüs völgyek) vadon fordul
el. Hasonlóan található Akasztó-Nádudvar homokos
halmain.

384. Y. Cpulus L. Árnyas ligetek cserjéje. — A
^lorcsai erdben Császártöltés alatt, a Várszegierdben
F^add mellett. — Diszkertekben a V. rosciim L. ,1 -alak-
kal együtt gyakran müvelik.



— 90 —

150. L. liOiiicera, liouc.

385. II. Caprifolium Z. Az érseki kertben, hol
valószínleg" ültetve volt. Jelenleg- a kert egy részében
komlóként bokrokat és fákat körülfonva és elborítva

gyönyören tenyész s müvelés nélkül szaporodik.

L. Xylosteiím L., L. és nigra L. díszkertekben müveit cs^íjck.

XLVI. STELLATAE L.

160. ISlierardia li. Sherardia.

386. S. arvensis L. Mezkön. — Az érseki kert-

ben. Ritka.

161. Aspérnla li. Müge.

38Y. A. chynanchica Z. Halmos mezkön és

száraz réteken. — Kalocsa körül ritkább ; gyakoribb a
Dunamelléki mezkön, különösen Fájsz alatt s a Paksi
szigeten ; Pataj, Halom, Miske, Nádudvar, Kecel, Föld-
vár, Píölcske, Kömlöd és Paks körül nem ritka.

388. A. glauca (Z.) (A. galioides M. B.) Eöszhal-
mok lejtin és homokos bokros mezkön. — A mély-
sikon majdnem teljesen hiányzik. A halmos vidéken
elég gyakori ; homokos talajon ritkább.

163. Galinm li. Galaj.

389. Gr. verum. Z. Száraz mezkön, íirokpartokon,
utak mellett és töltéseken. — Eléggé el van terjedve,

fleg a mélysikon. A közönséges alak: G. vcrosimile

R. et S. foliis supra scabris ; forma foliis supra laevi-

bus rarissima (in Orjeg pagi Császártöltés)

.

390. Gc. MollugO Z. parL Mezkön, réteken, ár-

nyas ligetekben és azok szélein, utak és kerítések mel-
lett, töltéseken és vizek körül. — Majd mint f. G. lati-

folÍKVi Rotíi. majd mint G. angnstifolium Rofli a leihely

nedves és árnyas voltával aránylag fordul el. Nevezete-
sebb alak a G. piihescens Schleicli^ melyet egy példányban
árnyas helyen az érseki kertben szedtem : caule valido,

flexuose decumbente, pilis distantibus molliter hirsuto,

foliis dilatatis, subtus in nervo primario plerumque vil-

losis ; inflorescentia valde laxa, divaricata.
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391. G. debile Desv. Grcu. Godr. II. p.4o. Ár-

kokban szikes mezk közelében. — Hajós és Nádudvar
mellett s valószínleg még több helyen a vidéken.

392. Gr. palustre Z. Mocsáros réteken és árkok-

ban. — Kalocsa, Pataj, Ordas, Sz. Benedek, l^átya és

1^'a'sz felé mindenkor csak kisebb mennyiségben ; még
ritkíibb az Orjegben Hajós és Kecel között, továbbá
Földvár és Paks környékén.

.393. G. uliginosum L. IMocsáros réteken. —
Az Orjegben Császártöltés alatt. Kecel mellett a KÖz-
ségerdejében és a Tápéi pusztán.

394. G. Aparine L. Keritések mellett, kertekben,
árok partokon és bokros ligetekben. — A vidéken áta-

lánosan el van terjedve.

395. G. spurium Z. Kertekben és lakások kö-
rül. — Közönségesebb fleg balmos vidéken : f. G.

mfestiini (Kit.) IVimui. ct Grab ; f. G. glabruvi Kalhr.
Neilr. y. p. 458. csak egyszer (az érseki kertben) talál-

tatott.

396. G. tricorne With. Szöllök közt a Kömlödi
halmokon.

397. G. boreale Z. Réteken és ligetekben. — A
mélysikon fleg Kalocsa körül (érseki kert , Irága,

Pataji út) és a Dunamelléki réteken Fajsztól Hartáig
igen gyakori s néha egész mezket képez. A csonkított
s azért egészen elváltozott példányokat ide nem szá-

mítva igen változatos alakokban jelenik meg. Majd mint
f. G. Pscudo-rubioides Sclmr. caulibus interdum 8— 10

dm. altis scabris foliis i— i. 5 cm. latis ; majd mint G.

Jiyssopifoliiini Floffm. s igen ritkán mint G. inferiiicdiuvi

Kocli (3. található.

398. G. rubioides. Z. Kemer, non Sadler. Bok-
ros réteken. — A Paksi szigeten 10-13 dm. magasságú
példányokban találtam.

Plánta colocensis praeter discrimina a cl. Kerner
n. 789. assignata caulibus laevíssimis (non scabris) con-
stanter a G. Pseudo-rubioides Schur distínguitur.

399. G. Cruciata (L.) Ligetekben. — Az érseki
kertben, a Hajósi fácánosban és a Tápéi pusztán.

400. G. retrorsum DG T.öszhalmok lejtin szol-

lök közt. — A Nádudvari halmokon.
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XLVIL VALERIANEAE DC.

163. Yaleriauella PoUích. Cjisilaiubhe^y.

401. A. Olitoria L. Müveit taUijon én halmos
mezkön — Kalocsa mellett a szántóföldeken mindenütt,
a temetben és az érseki kertben ; Halom, Homokmógy
Pataj, Ordas, Sz, Benedek és Foktü mellett ; a halmos
vidéken ritkább, de mindenütt elfordul.

402. Y. carinata Zí?/.?. Halmos mezkön s néha
mvelt talajon. — Kalocsa mellett csak a temetben
fordul el ; g-yakori Halom, Paks, Kömlöd és Földvár
környékén a szllk között.

403. Y. mixta (Z.) Müveit talajon, mezkön utak
mellett és töltéseken. — Szántóföldeken Kalocsa körül
mindenfelé ; az érseki kertben óriási példányokban ; a
Kálváriíi mellett útfélen, Kis-Kecskemét körül szikes

mezkön; Paks, Kömld és Földvár mellett a szUk-
ben fordul el. IMindenkor mint f. V. IasÍGcarpa Koch (i.

tíilálható.

404. Y. rimosa Basfart. Müveit talajon. — Rész-
telek pusztán szántóföldeken.

164. Valeriána L. Oyököiike.

405. Y. OfficinaliS L. Vizenys réteken. — Csá-

szártöltés mellett az Orj égben. A Yárszegierdben Fadd
mellett és Kecel körül (Wiesb.).

XLVIII. DIPSACEAE DC.

165. Dipsaciis lu. Mdcsonya.

406. D. laciniatus Z.Utak és töltések mellett.

— Kalocsa körül. Ordasnál, Hajós mellett és Bátya felé.

— Héj akut.
407. D. silvester L. Mint az elbbi s tíibbnyire

ugyanavval. A jelzett helyeken kivül Ilartánál s az

Imsóson Kömld alatt fordul el.

166. Cephalaria í^olirad GöuibTirilg.

408. C. transsilvanica \L) Utak mellett és szl-

lk közt. —Nagyon gyakori Kalocsa mellett fleg a szl-

lk felé. Hasonló tömegben fordul el a Paksi szllk közt.
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Eléggé el van terjedve Halom mellett. Drágszél pusz-

tán, Nádudvar körül; Pataj, Földvár és Kömlöd kör-

nyékén.

167. Kuautia L. Kaziipa.

409. K. arvensiS (L.) Mezkön és réteken több-
nyire magas fben, és utak mellett — Kalocsa kíirül

minden irányban , Pataj , Akasztó, Kecel, Nádudxar,
Dusnok. Fadd, Paks, Kömlöd és Földvár vidékén s a
Tápéi pusztán. Az érseki kertbl az igen érdekes Bo-
reauféle alakot K. indivisát birom. Ezen alakot, melyhez
talán a teljesen éplevelü példányokat is szabad lesz

számítani (Kömlöd mellett), azért nem sorolom föl ön-
álló alakként, mert ez esetben minden Kalocsai példá-
nyomat következetesen mint önálló alakokat kellene
megneveznem. Koch varietásai közöl egyet sem talál-

tam. A gallérlevelek gyakran levelekké elkorcsosulva
találhatók: f. K. involucrosa Rclib. a Pataj i utón.

168. Scabiosa KOm. et, Scliult. ISíkaiityú

410. S. OChroleuGa L. Mezkön és homokos
halmok lejtin. — A vidéken igen gyakori.

411. S. Suaveolens Desf. Homokos mezkön és

ligetek szélein. — A Paksi szigeten és a Tápéi pusztán.
412. S. agrestiS W. K. Bokros helyeken. —

Foktü mellett a Duna partján. A Kalocsai növény Ncilr.
FI. v. AVien p. 222. /. Se. pauLÍsefd-\kxidi\'L felel meg* s

ÍF. K. Se. haiiatied-]^hoz is igen közel áll.

413. S. Succisa L. Homokos és turfás mocsáros
réteken. — Gyakori az Orjegben fleg Császártöltés,
Hajós és Akasztó mellett. Kecelnél a Községerdejé-
ben, a Tápéi pusztán s itt-ott a Földvár-Bölcskei völ-

gyekben.
5. atropurpurea L. Kerti virág.

XLIX. COMPOSITAE ADANS.

169. Eiipatoríiim Ti. Pak6ca.

414. E. Cannabinum L. Folyó és mocsáros vizek
mellett, ligetekben töltéseken és árkokban. — A Duna-
melléki ligetekbon ós mocsárok szélein mindenütt.
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170. Tui^silago ILi. Szaiutlrlapn.

415. T. Farfara L. Iszapos árkokban és iszapos
partokon. — Kerner n. 823 : „lm TieHande nicht beo-
bachtet, und wenn dórt vorkommend, jedenfalls selten"

szavait annyiban megersíthetem, hogy csakis az ér-

seki kert mögött s Földvárnál a Dunaparton találtam.

171 Tiiuóisyris DC. Aranyfiirt.

416. Ll. vulgáris Cass. Löszhalmokon és homo-
kos dombokon, — A Paks-Földvári halmos vidéken,
különösen a Kömlödi .szöUök között.

173. Aster L. Gerebcsiii.

41Y. A. Amellus L. Bokros halmokon és homo-
kos szöllökben. — A Paksi szöUök közt, a Földvári
halmos-homokos vidéken és Kecel körül a szöllökben.
Mint f. A. laxíis ScJiiir b. p. 305. fordul elö és sokkal
szürkébb mint a hegyes vidékek növénye.

418. A Tripoliurn L. Nedves és vizenys réte-

ken, nádasokban és szikes mezkön. — A Kömlöd-Föld-
vári völgyekben, a Fölsötóban Földvárnál, Patai alatt

a Sziliditó körül s a Kékesi réten, Akasztó, Kecel és

Császártöltés vidékén miat A. paniioiiicus Jacq. foliolis

involucri apice purpureis, a viz magassága szerint vál-

tozóan leveles szárral fordul el. Halom, Kis-Kecskemét,
Homokmégy és Hajós száraz szikes mezin mint A. dc-

prcssiis Kif.^Viki\id^ ^Xi<g 10 cm. magasságú szétterült szár-

ral, boritja el nagyobb tereken a talajt,

A. depressusiuíl a széls virágok nagy része igen
gyakran magtalan ; egy körülmény, mely az Aster és

(xalatella közti nemi különbséget nagyon megingatja
vagy teljesen le is dönti.

A. pannonicns Jacq. fejlettebb példányai határo-
zottan háromerezetü alsü-(többnyire gyökér-) levelekkel
birnak ; ugyanaz észlelhet a fészelclevelek nagy részé-
nél is. Az Asfer puncfatíis-töXi különbség' azonban még
mindig igen nagy mind a levél egész szervezete, mind
pedig a hegyes fészeklevelek alkata által.

A. chincnsis L. Kertekben igen gyakran mveltetik s néhányszor el-

vadulva találtam.
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A lamgatus Willd. Falusi udvarokban sokszor az egyedüli növény,

mely nagy bokros nyalábokban mííveltetik. Elvadulva Szakmar körül ta-

láltara s más helyeken önkényt látszik tenyészni. Ugyanezen növényt lát-

tam Fuss által szétküldve számos példányban (A 7tovi Belgii L. ?), s azon
észrevétellel, hogy a növény Erdély mezin már meglehetsen meghono-
sult ; ugyanezen növény lesz azon alak is, mely több helyen majd mint
A. sah'í;)iits ]Villd., majd mint A. növi Belí^ii L. szerepel. Példányok leg-

alább, melyeket ezen nevek alatt többször találtam, ezen véleményre vezet-

nek s Neilreich (FI. v. Is'iedcrocst. p. 320. bei ^. salignus) gyanúját is tel-

jesen igazolják : „Ob diese Art wirklich einheimisch oder nur ein verwilder-

ter amerikanischer Aster sei (etwa A. laevigatiis ll'illd?), ist schwer zu

sagen, doch dünkt mir letzteres warschcinlicher." Ezen lehetséget azon-

ban az A. növi Be/gii-xQ is óhajtanám kiterjeszteni. Az igazi A. növi
Bclgii, melyet Sziléziából Uechtritz által szétküldve láttam, Koch fliagno-

sisához hüven majdnem egészen egyenl vonal alakú fészeklevelekkel bir,

mig A. laevigatus-wbX ezek föltnen különböz nagyságúak s hegyükíln
igen elszélesednek. A Kalocsai Herbáriumban A. salignus W. egy talán

müveit példány által van képviselve a vidékrl.

A. piinctatiis W. K. eddig a vidékrl nem ismeretes.

173. Bellis L. SKázsxorszép.

419. B. perennis L. Réteken és legelökön. —
A Duna mentében fképen Foktü körül. Nagyobb cso-
portokban.

Kerner n. 833 : „Fehlt im Tieflande (nur einmal
einige wenige, allém Anscheine nach mit Grassamen
eingeschleppte Exemplare vorübergehend im Stadtwáld-
chen bei Pest.)" Ezen szavakat megersíteni látszik azon
körülmény, hogy a növény épen a gzhajó-állomás tá-

jékán van leginkább elterjedve, továbbá, hogy ugyan-
ezen növény szép teljes (vagy jobban : teljesen csöves
virágból álló fészkeinek szép) virágai miatt az érseki
kertben nagyobb mennyiségben mveltetik s végre, hogy
Brandis S. J., ki a vidéket nagy buzgalommal vizsgálta,

néhány év eltt határozottan állitá, hogy B. pcreiinis a
környéken nem fordul el. Jelenleg azonban minden-
esetre teljesen vadon tenyészik.

174. Steuactiá Cassin. Steuactist.

420. S. bellidioides Ödcr. S. bellid{flora Wall.
Ligetekben. — A Duna füzes és nyárfás erdeiben Foktü
alatt s a Paks-Kömldi országúton.

175. Erigeron L. Küllörojt

421. E. canadensiS Z. Utak mellett, kertekben,
mezkön, legelkön, töltéseken, homokos dombokon és
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müveit talajon, — Kétes és szikes helyeket nem kedvel,
de különben a vidéken mindenütt bven tényész. Néha
15 dm. nagyságú példányok között alig 2-;^ cm. nagy-
ságúak virágzanak.

422. E. acer L. Homokos helyeken. szöUök közt
és utak mellett. — Az érseki kertben, Kömlödnél, Föld-
várott és Nádudvar mellett.

I.igulis vix apparentibus et indumento hirsuto ri-

gidiusculo parum differt a plánta regionum monta-
narum.

176. Nolidaga L. Ilítkaréj.

423. S. Yirga aurea L. Homokos halmokon és

szftllök közt. — Kecel, Császártöltés, Akasztó, Paks
környékén és a Tápéi pusztán. Többnyire mint .y. a?igi/sfi-

folia Koch. ]. fordul elö. Egyes példányok a Tápéi pusz-

táról (Wiesbaur) ScJiur fd.) S. raceinosd-]kx\a\í felelnek

meg". Ig'en föltn alakot szedett Wiesbaur Kecel mel-
lett a Polgárdierd felé, mely némileg" S. canadcn-
sis-XQ, emlékeztet s melyet ScJiiir c. viicroccpliald-yxwa?^

tartok.
S. canadensis L. Kertekben dísznövény. Kecel vidókéi-l a kalocsai

gyjteményben egyéb jegyzet nélkül van képviselve, valósziiiü azonban,

hogy ez is csak müveit példány.

177. Iniila \i. Sertecsék.

424. I. germanica L. Lszhalmok lejts mezin,
— Egyszer találtam a Paksi halmokon. Elfordul a Szeg-
zárdi hegyeken is.

425. I. salicina L. Nedves réteken és ligetek

szélein. — A Duna mentében helyenkint.

426. I. ensifolia L. Szllk közt és bokros hal-

mokon. — A Píiksi és Földvári szUhegyeken.
Plura légi exemjílaria, quorum involucri foliola

inferiora densissime villosa sünt et alia quorum gla-

berrima.

427. I. Conyza DC. Szllk közt. — A Paks-
Kömldi országúton.

428. I. Oculus Christi L. Halmos lejtkön. —
A Kömldi halmokon.

429. I. Britanlca A. Nedves réteken és vizek

körül. — Kalocsa körn3''ékén, Pataj és Földvár mellett

s a Duna mentében.
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178. Piilioaria CJartu. Balhafü.

430. P. vulgáris Giirfn. Árkokban, mocsáros
liolyokon. utak montóbon ós le.^-elökön. — A mély si

kon, s/.ikcs takijon és réti földben ojvyaránt t*-yakori

;

lioniokos h(:!l3^eken (Akasztó, Kecel) s a halmos vidé-

ki >n szintén nem ritka.

431. P. dysenterica /^Z.) Mint az elbbi, de nem.

oly gyakori. — Halom, llomokmégy , Hajós. Pataj,

K(")mkkl és Kalocsa környékén.

17<>. Bi<leiis Ti Yillaiuag.

432. B. tripartita L. Nedves rétí;ken, álló és

folyó vizek körül, utak mellett és utcákon. — Igen

gyakori fleg a mély sikon, F. /?. minor. Wimiii. cf

Grah. a Duna mentében kiszáradó iszapos helyeken
szintén többször található,

433. B. cernua L. Turfás és homokos réteken.
— Az Orjegben Császártöltés alatt és Akasztónál, a

K ömld-Földvári völgyekben (Weiherthal-(Tyürüs-Ka-
nacs víUgyek) és a Tápéi pusztán. F. B. miuinta L. igen

ritka (Földvárott), Különben a vidéken elforduló pél-

dányok mind Corcopsís Bidcus L. alakjához tartoznak.

Jegyzet. A fészekviráguak közöl igen sok növény
mint kerti virág szerepel. Ezek közöl némelyek oly közön-
ségesekké váltak, hogy jelenleg a legegyszerbb ker-

tekben sem hiányozhatnak. Ilyenek az Astcrck számos
fajai, a Calcndiila, mely azeltt talán ide is mint saláta-

növény hozatott be, a Tagcfcs -patiila Z., T f^rociunhcns Z.,

a Daltlia variábilis Dcsv. az Eri^croji canadoisis, Calliopsts

bicolor RcJih. és több hasonlók. Mások iriég mindig csak
a diszkertekre szorítkoznak, melyekbl azonban lassan-

kint más helyekre is átvándorolnak. Ilyenek a Ziniiia

néhány fajai, s fleg Z elegáns J^eq , Riidheckia pnr-
piirea Z., Sylihiivi Marianuiii L., vidékünkön még a Ta-
nacefitin Parfheiiimii (L.) is, toviibhá Jmda Hcleniuvi Z.,

Giiaplialiiim orieufale Toiirnef.^ ChrysaniJicmuin indicmn
Ciirf., Eniilia soncJiifolia (L.)^ Galiiisoga parviflora Cav.Q)
s több mások. Seuecio Alikaniae DC, ablakokban min-
denfelé elszeretettel ápoltatik.

A díszkertekbl szétterjed hasonló virágtenyésztés-
nek csakis jó befolyása lehet. E tekintetben nagy érde-

mekkel bir a Kalocsai érseki kert.

M. L. Növényt:nyészete. 7
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lírlianlliiis ntiiuius /,. a vidéken kukorica köiiil iia^'\bun mvelik

s magjaiból olajat sajtoliialc. Miiulcnfcle lalajim jól lenyes/, s többs/CÖr

elvailnl.

ilelianllnis /iiberosiis L. kevcsbbé niiivcllelik-..

180. <!ar|>e»<iiiiiii J^. Tiki*eiiit>ik.

434. C. oernuuni L. Árnyas ordökben. — A
Várszegierdöben Fndd alatt (Wiosbaur. S. J.)

ISI. Filago L.. Foiialfü

435. F. arvensiS /.. Homokbuckákon. — A
homokos vidéken igon gyakori. Kornor szavai n. 8O4.

vidékünkön is teljeson alkalmazhatók : „Ung-emein háufig
und oft zu tausenden von líxemplaron g-esellig mit Tri-
folium arvensc und annuellen Bromusarten."

183. Cinaplialíiiin Ti. Gyopilr.

436. Gr. uliginOSUm. Z. Álló és folyó vizek isza-

pos szélein. — A Duna mentében Fajsz-Harta és Köm-
löd alatt elég gyakori ; Kalocsa környékén szintén nem
ritka.

437. Gr. luteoalbuiTL L. Nedves homokos me-
zkön és iszapos homokos helyeken. — Kalocsa mel-
lett helyenkint kisebb csoportokban. Akasztó (Kecel
és Paks mellett azonban tömegesen fordul el. A Duna
mentében s az egész vidéken helyenkint elszórt példcá-

nyok sehol sem hiányzanak.
438. G, arenariumZ. (IlcIicJn-ysuviarniariiíni DC)

Száraz homokos mezki'ni és homokbuckákon. — Kecel
mellett (Wie.sb.), Földvár alatt s a Tápéi pusztán.

18íl. Artciiiii^ía Ti. iiröiii.

439. A, Absinthium L. Utak mellett és utcá-
kon. — Kalocsán a Kálvária mellett, Hajóson és Pakson.

440. A. pontica L. Utcákon, utak mellett és
töltéseken, legelökön és szöUk körül, — Kalocsa kör-
nyékén, Ilomokmég-y, Kecel, Pataj, Földvár és Köm-
löd mellett.

441. A. campestris L. Halmos lejtökön szöllök
közt és töltéseken. — Paks, Kömlöd és Földvár mellett.
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Paksr()l ]\(>cJicl A. Icdm'ccnsis-bX birom. F. A. scricea

Frics. io'cn _Q"ycakori fölecr Kecel vidékén (Wicsb.)

442. Á. SGOparia ír. K. Partos mezkön. — A
Paksi szigeten s az Uszódi gzhajó cillomásnál.

443. A. vulgáris Z. "Utak mellett, utcákon, töl-

téseken, szllk körül és ligetekben. — Igen közönséges
növény.

444. A. monogyna \V. K. Szikes mezkön. —
A vidék jelzett helyein mindenütt s egész mezket ké-
pezve található. Az A. vinn'fíínd-ho?. párhuzamban a
Kochféle varietások mindenikét utánozza. I.egföltünbb
az A. snlna Kit. (Willd.).

184. Achilléa L. Cick6r6.

445. A. Ohroleuoa Ehrh. (A. pcdinaia Willd.)

Homokbuckákon és homokos mezkön. Földvárott a
Fölstó körül, a Tápéi pusztán. Akasztó, Kecel és Csá-
szártöltés környékén

.

44Ö. A. TIeibreichii Kcrnci'. Homokos mezkön.
— Néhány példányban a Paksi szigeten.

447. A. setacea W. K. Lejts mezkön. — A
Ur)h-skei Gyrs völgyben közel Kömldhz.

448. A. lanata Sprengl. Verfényes halmokon.
— A Paksi és Nádudvari szllk közt.

449. A Millefolium L. Mezkön és réteken,
utak mellett és töltéseken, ligetek szélein, bokros he-
lyeken, kertek- és szUkbcn. — A mély sikon igen
gyakori; a homokos-szikes réteken többnyire a követ-
kez,- homokbuckákon pedig A. ocliroleiica által van
helyottesitve. Verfényes helyeken mint A. lauafa Koch
y. jelenik meg. Piros virág-gal ritk£ln fordul el.

450. a", asplenifoíia Vc;/l. {A. roscn Dcsf.) Ned-
ves szikes-homokos réteken. — Akasztó, Kecel és Ha-
jós környí'íkén s a Tápéi pusztán helyenkint gyakori.

185. Taiincétiiiii L. Varflílio.íí.

451. T. YUlgare Z. ATocsáros réteken, árkokban,
álló-és folj'ó vizek mellett. — Ivalocsa körül, Duna men-
tében s az Orjegben gyakori, lüfordul a Paks és Föld-
vári szllöheg3'ek között is.

452. T. COrymtiOSUni L. Bokros erdszéleken
és szllk közt. — A Tápéi pusztán és Paks körül.
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453. T. LieucantheniUlTL (L.) Mezkön, homo-

kos halmokon és ligetekben. — Az érseki kertben, Nád-
udvar, Kecel, Földvár és Kömlöd környékén. — Arany-
virág.

186. Autliciiis IL<. lHoulika.

454. A. tinctoria Z. Halmos mezkön és bokros
helyeken föleof szöllök közt. — Kalocsa mellett a szöUök-
ben, l^aks Kömlöd, Földvár és Nádudvar körül.

F. A. clongafa m. caule humili, ramis longissimis

monocephalis, foliis supra glabriusculis atroviridibus,

subtus sericeo pubescentibus. In collinis,, Nagyheíry"
oppidi Földvár.

455. A. austriaca Jdcq. Müv(ilt talajon, legel-
kön, utak mellett, szöllökben és hoinokos halmokon. —
Kalocsa, Hajós, Bátya, Miske, Pataj, Földvár és l^aks

környékén.
456. A ruthenica M. B. Homokos mezkön és

homokbuckákon. — Közönség'es és jellemz növény a

halmos-homokos vidéken.

457. A. arvensis L. Legelkön. — M'nt látszik

nagyon ritka s eddig csak Kalocsa közvetlen környé-
kérl ismeretes.

458. A. Cotula L. Legelkön, müveit talajon, utak
mellett, leginkább pedig utcákon. — Igen gyakori Ka-
locsa környékén, Bölcskén s a Hartáról Tetétlen pusz-
tára vezet utón. Nem ritka továbbá Akasztó, Kömlöd,
Pataj, Miske és Fájsz mellett.

187. Matri<^aria T-a. Nziklií.

459. M. inodora A. Müveit talajon, utak mellett,

utcákon, töltéseken és vizek körül. — Gyakori a vidé-
ken. F. M. anihig-iia Rcíchh. a Vajas mellett Bátya felé

s az érseki kertben fordul ííI.

460. M. Chamomilla A. Utcákon és szikes mez-
kön. — Kalocsán,Akasztó körül és Homokmégy mellett.

188. .Seiieeio L. íísziikíír.

461. S. \.Ti\jQZ'^\lo\ÍMQ L. (S. campester Rctz.) Ho-
mokos erdszéleken. — A Tápéi pusztán az elszá-

radt növény augusztusi levél és szár maradványai
után Ítélve.
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462. S. paludOSUS /-. Mocsíiros réteken és ná-

dasokban. — A Kömlödi Imsóson, az Orjegben Akasztó
és Csás/árl(')ltcs íilatt, Kalocsa mellett Szakmar és Pii-

tíij felé.

Versus oppidiim Pataj exemplaria elata let>i foliis

pleris(|ue glaberrimis : ^S*. boJiCDiiciLs Td/isch.; ibidem lé-

git Wiesbaiir S. J. alia foliis g^labrescentibus basi prae-
sertim profunde dentatis, dente folii sessilis divaricato,
6— lo cm. longo. Ibidem occurrunt exemplaria quae in-

diimento densiore Senccionciii Sadlcri Ldiig imitantur.

463. S. Doria L. P>okros mcízökön és szöllök

kí'irül. — Xagyen gyakori Kalocsán az Irágában, Píl-

tajnál a szól lök alatt és Ordas körül. Elfordul Foktü,
Úszód, Paks és Kömlöd környékén.

464. S. fluviatiliS Wallr. Pigetekben. — Az
Imsósón Kömlödnél , a Várszeg-ierdóben Fadd akitt

(Wiesbaur S. J.)

465. S. barbareaefolius Krockcr. Mocsáros vi-

zek körül. — Általam egyszer Kalocsa mellett w. Vci-

jasban találva, valószinü azonban, hogy a vidéken na-

gyobb elterjedéssel bir.

466. S. Jacobaea L. Mezkön, bokros helyeken
és szöllök körül. — Kalocsa mellett, Paks, Kömlöd és

Kecel környékén s az Orjegben Császártöltés alatt.

467. S. erucifolius P. INIezökön, ligetekben,
szöllök körül, utak mellett és töltéseken.

Typum tantum in horto archiepiscopali et in mon-
tibus eid Szeg'zárd inveni. Formám ,5". teiiuifohiuiL Jac'q.

frequenter notavi in Kalocsa (circa vineas, et in Irága)

Pataj, Kömlöd, Fcildvár, Fájsz et Nádudvar.
468. S. vulgáris L. Müveit talajon. — Kertek-

ben és szöUökben, Kalocsa , Akasztó, Földvár, Kömlöd,
Paks, Fájsz, Hajós, Császártöltés és Kecel környékén.
Többnyire mint f. ^S*. glahcrrítiiiis ScJiiir.

Calcndiíla <ifficinalis L. Igen ijyakran mvelve vivt^y félvadon ker-

tekben fordul el ; a Fokti i'iton azonban árkokban ejjés/.en vadon ta-

láltam.

189. Echinops li. L.alMlal>orz.

469. E. sphaerocephalus L. Pigetekben és
szöllök körül. — Kalocsán a szöllök mellett, Pataj és
Akasztónál hasonló helyeken, a Tápéi pusztán, a Paksi
szöllök között és a Várszegierdöben Fadd alatt. Peg-
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gyakoribb azonban a Kömlödi Imsóson, hol Marriibiu-

mok, Stachys gcniianica és Cliailiints Marrubiaslnim
társaságában siijátszerü formatiót képez.

,

190. Cirsiuui Toiiruel*. BárcM,

470. C. spathulatum (Murelti), Kt-nier, Lege-
lökön és homokos halmokon. — A Ivanacs völgyben
(Földvár), a Zádori révnél (G. Lak.) s PaUij mellett a

Sziliditónál.

Capitulis plcrumque dense ^irachnoideo-lanatis. Exem-
plaria quaedam Paíajensia vix a C. ciliato M. B. dis-

tinguuntur, ideoque hoc ut formám subjungu. Involucri

foliohi lancooUita et spathulato-lanccolata in uno eodem-
que exempkiri inveniuntur, folioUi inferiora ver C. ci-

liatuni, quod tamen non vidi, referre videntur.

471. C lanceolatum (Z,.) Legelökön, utak mel-

lett, töltéseken és utcákon. — Patíij akitt igen gyakori,

a vidék többi részében csekélyebb s egyenletes elter-

jedéssel bir.

472. C. nemorale RcicJib. Ll. excursoria p. 286.

Ligetekben. — Az érseki palota k()zelében aiz úgyne-
vezett, „ Kis-erdöben.

"

473. C. Canum (/>.) Nedves homokos és turfás

réteken. — A Löldvár-K(")mlödi völgyekben (Kanacs-
Gyürüs-Weiherthal stb.) a Tápéi pusztán, az ()rjegben

fleg Császártöltés idatt s igen ritkán Kalocsíi körül is.

474. C. palustre (L.) Turfás réteken a Tápéi
pusztán, és Kecel körül (Wiesbaur S. J.)

475. C. brachycephaluin Juralzka. ISIocsáros

réteken és nádasokban. — Kalocsa ^llatt a Pataji utón
és Szakmar felé, az Orjegben mindenütt, a Tápc'ú pusz-
tán és Bátya mellett. Tömeges sokasága által igen föl-

tn Pataj és Akasztó környékén s fleg ezen két hely
közti mocsáros réteken.

476. C. arvense (L.) Nedves réteken, mocsárok-
ban, vizek szélein, töltéseken, árkokban, legelökíhi s mint
igen alkalmatlan növény föltört réti szántóföldeken. —
Mint f. C. liorridiDii IVííJim. ct Grab. s C. argcnteniii Vcst. a
leggyakoribb ; mint f, C. iii'tfc Koch (3. és C. setosiiin M.
13. sokkal ritkább s csakis a Vajas medrében magas
réti növények közt találtam.

F. C. niictaiuiJí m. caule glaberrimo, elongato ra-
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mosó, ramis patentibus ; foliis glaberrimis, inferioribus

sémi amplexicaiilibus, lato-oblongis, subintegerrimis vei

sinuato-dentatis, spinosis, obtusis, subemarginatis, mu-
cronatis ; ramis omnibus monocephalis. Capitula C. arven-
ns. Proximum C. setoso M. B. An hybridum ex C. cano
et arvcnsi.

lül. €»rduii»s \a. Bogács.

477. C. acanthoides Z. Utak mellett és tölté-

seken, legelökön, utcákon és szöllökben. — (ryakori az

egész vidéken.

Cardiiiís 'lainu/osiis FJirh . mely a Tís/a mentében a mély bikon

ifjeii gyaUori, a vidéken etUlii; nem találtatott.

478. C. nutans Z. Utak mentében és müveit
talajon. — (rombolyag felé s Résztelek pusztán, Köm-
lödnél és Fájsz iilatt.

103. Ouupordou !>. ISordon.

479. 0. acanthium L. Uegelökön, utak mellett
és töltéseken, utcákon és szöllökben. — Az egész vi-

déken elfordul fleg homokos talajon.

10:t. I.iai>|»a Toiiruer Bojlorjiiii.

480. L.. OffiCinaliS A//. Mocsáros helyek mellett,

vizek körül, utcákon, árkokban, kerítések mellett és
utak metitében. — Igen gyakori fleg a mélysikon.

481. L. minor Si-///c. Az elbbivel hasonló he-
lyeken s fképen a Duna jobb partján fordul el gyak-
rabban.

482. L.. tOiTientOSa Lam. Utcákon és ligetek
körül. — Résztelek pusztán és Fájsz mellett.

11) 1. Cai'Iiua li. Ilörféiiy

483. C. vulgáris L. Bokros mezkön. — Az
érseki kertben és a Kömldi halmokon.

195. iScrralula li. Zsolliiia.

484. S. tinctoria L. Nedves réteken és kaszá-
lókon. — A mély sikon igen közönséges, jitkább a haF
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mos vidéken, de nem hiányzik, ^S". integrifolia Krock. a
leggyakoribb rikik ; f. S. hctcropliylla Rclib. non Dcsf.
a typicus akikho/. kozul álló változatukban s igen rit-

kán található.

196. Jiiriuea C'así^siu. Juriuea.

485. J. mollis (Z.) Vcröfénye.s homokos halmo-
kon és homokos mezkön. — A Tápéi pusztán, a Paks-
Kömlödi szöllök között s a Nádudvari halmokon.

107. C'arlliauiiiH IL< Cjiordou

486. C. lanatus L. Uttik mellett. — Kedocsán
a Selyemerdö felé (Kirpál Józs. S, J.) és Hajós mellett.

C. tinctorius L. Szi'Ulökbon Fiildvúrolt cs Kccl-I környélvcn mve-
lik. — Szeklice.

108. C'eutaiirea JL. C^ükikllö.

48Y. C. amara L. Számz, szikes mezkön, réte-

ken, mocsáros helyeken, utak és töltések mellett, —
Kalocsa körül s átalában a mély sikon elég gyakori,
a hídmos vidékrl nem ismerem. A Morcsai erdben
CsászíLrt(")Ués alatt igen föltn alakban fordul el :

caulibus strictis, ramosis valde angulatis, foliis angusti-
ssimis longissimisque, elevato nervosis, trinerviis, sparse
floccosis, rig-idis, caulinis inferioribus dente utrinque
elongato instructis : capitulis globosis ; involucri foliolis

infimis villoso tomentosis, profundc fimbriato-partitis,

fimbriis lineari-sotaceis distantibus ; involucri foliolis

mediis et supremis appendice laceris, fimbriatis crispis-

que. Est forma soli turfosi dumetosi ; C. niufafa in.

Occurrit haec plánta mira varietate in graminosis
et foliola involucri subintogerrima vei plus-minus tim-

briata et lacerata habot. In uliginosis inter pagos Bátya
et Miske fólia latiora, caules 3—4 dm. altos sim|)lices

monocephalos vei parum ramosos , involucri foliola

appendice crispa habét.
In pratis, campisque siccis, salsis, magis decumbens,

tomentosus, foliolis involucri laccratis, fimbriatisque se

sistit. Anthodium hinc indo (circa Hajós et 1 lomok-
mégy) subcylindraceum, (|UO C. Wcldcnianain Rclib. ha-

bes, Huc referri posse videntur etiam exemplaria ad
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Hortiokmégy lecta pyi|maeH. 4—20 cm. alta monocephala
vei valde rainosa. llabitus horum omnino siiiL^ailaris et

vix C. ai/iarac speciem repraesentíins.

J^'oniKie, qiias Koch C. Jaccac subjungit practer

ultiinam; C prafcnscm TJuiill. in hac specie fere oinnes

parallelac inveniuntur.

488. C. Jacea L. Mezkön és bokros halmokon.
— Kalocsa körül a mólysikon.

Formám hujus pygmaeam, plcrumquo monoccplia-
lam, 6-15 cm. altam, glabram im pratis turfosis apertis

apricisqiie pagi Császártöltés légi, Hao tamon acquo
iurc otiam C. ajiiarae subordinari possent.

489. C. CyanuS L. Müveit takijon. — Az egész
vidéken fleg vetések közt gyakori. — Búzíivirág.

490. C. Stereophylla Bcss. Vetések gyepes szé-

lein. — Kíocsa mellett Úszód felé.

491. C. SpinulOSa Rochcl. Löszhalmokon szUök
közt. — Határozott példányokban csak íl vSzegzárdi szöl-

lhegyekrl birom, íi vidékre nézve (íi Píiks- Kömldi
szölk'ikbl) kétes pédány iitíln Ítélek.

492. C. Scabiosa L.? INüiitán példányt a vidékrl
nem birok, s íiz ezen növénynek tartott alakok mind más
fajoknak bizonyultak, kételkedem , hogy vidékünkön
elfordul.

493. C. Sadleriana Janka. Mezkön, réteken
és ligetek bokros szélein. — Kalocsa körül (érseki kert-

ben, Irágában, Pataj felé) s átalában a mélysikon nem
ritkci, a vidék többi helyein gyérebben fordul el.

Kxstat etiam forma in herbidis colocensibus lectci

foliis radicalilíus integerrimis, caulinis integris, pinnati-
fidisfjue scabris, capitulis globoso-oviitis, parvis (ut in

C. amara) foliolis involucri lanato-pubescentibus, vix

nigro-marginatis, integerrimis vei brevissime ciliíitis ; flo-

ribus longissime exsertis: C. colocensis iii. Quasi hy-
brida ex C. Sadleriana et C. rhcnaiia. Ulterius observanda.

494. C. rhenana Bor. Homok- és lszhalmokon.
töltéseken, szllkben és utak mellett. — (xyakori a
a híilmos vidéken; homokos talajon s a mélysikon rit-

kábban fordul el.
Plánta quam hoc nomine recenseo capitula sub-

globosa habét, occurrit autem fere eadem plánta capi-
tulis omnino ovatis ; utrum autem haec posterior forma
semper Ccutaurcani australcm mox adnumerandam sistat,
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ulterioi botanicorum planitiei hiingaricae investigatio

edocuerit.

495. C. australis Pancic. K<jrn. n. 974. T.ösz-

halmokoii. — lv(")mlöd mellett. A Szegzárdi szöUöhe-
gyeken is elfordul.

496. 0. TaiiSCheri Kemer, n. 075. Homokos
mezkön ós homokbuckákon. — (fyíikori Fíildvár kö-
rül, a Tápéi pusztán, íi Paksi szUök közt, Császártöl-
tés éi> Akasztó környékén.

In lierb. colocensi exstat exemplar in arenosis ad
Kecel lectum (Bríindis S. J.), de quo pro píirte veriti-

cantur verba Kerner : „die Fransen der Anliángsel oft

bis zur winzigen fást obsoleten Spitze zu einem schim-
mernden, scíiriösen, wcissen unregelmássig eingerisse-

nen Háutchen verschmolzen" : fere C. baiiaiíca Kcrncr.

C. sohtitialis L. A vidékrl ctUlii^ ncni ismereles, S^cgzárd mellett

azonban a s/.t'iUi'ilieííyek alatti iirs^águlon igen gyakori.

497. C. CalCitrapa L. Legelkön, utak mellett,

utcákon és mocsárok körül. — Kalocsán és Kalocsa
körül nagyon gyakori ; kevésbbé elterjedve elfordul Bá-
tya, Fájsz és Pataj környékén.

199. Criipiua Pers. Krupiua.

498. C. vulgáris L. T.öszhalmok mezin. — Föld-
várott a Nagyhegyen.

200. Xeraiilliciiiiiiii li. VatiTiriig.

499. X. annuum L. I.öszhalmok kopár lejtin
és homokos dombokon s mezkön. — Az egész Paks-
Földvári és Akasztó-Nádudvari vonalon helyenkint cso-
portosan fordul el. Pataj, Ilomokmégy és Fadd mel-
lett szintén képviselve van.

301. liSipgaua L.. Yáliipik.

500. L. COmmuniS /.. Figetokben és árnyas
szllutakon. — A Paks-Kömldi szUök közt, az ér-

seki kertben Kalocsán, a Hajósi ligetekben és Sz. Be-
nedek alatt.
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303. Cíchoriiim IL.. Katáng.

501. C. Intybus L. iSrezökóm, réteken, utak mel-

lett töltéseken, li^etekben, szöllök közt s 'néha mü-
veit talajon. — A vidéken közönséges növény. A Paks-

Kömlödi országút mellett fehérvirágu példányok is el-

fordulnak.
C. Endiria L, a vidckeu nem niüvellctik.

303. licouiodou ILi. Oroi^zláatog

502. L. autumnaliS L. :Mezökön, réteken és

ligetekben. — A mély sikon Kalocsa mellett, Pataj, Ordas
és Sz. Benedek körül, az Orjegben Császártöltés alatt,

Bátya és Fájsz környékén. Jigy éves virágzó példányok
az egyenes merev szár miatt alkatilag teljesen Cnpis-XQ

emlékeztetnek.
503. L.. hispiduS L. Réteken és ligetekben. —

A vidéken számos alakban s mindenütt képviselve van.

In nemorosis danubialibus et in horto archiepisco-

pali rarius foliis glabriusculis occurrit: F. L. Iiastilis L.

Huic adjungitur alia forma iisdein in locis proveniens

et formiie alpnae Kochianae: opiinus parallela foliis

latissimis, caule apice insigniter incrassato.

In pratis turfosis siccioribus ad Császártöltés forma
rara perpusilla : L. criccloruiii (Kiess.) RcJib. Exemplaria
in collinis íirenosis foliis runcineitis L. pseitdo-crispuni

Schultz.-Bip. sistunt.

304. Pieris L. Magvarótt

504. P. hieracioides Z. Szöllök közt és halmok
bokros lejtin. — A Paks-Kömldi szöllök közt és

Földvár vidékén,

30. Hcliuiiiiliia Jii^ií Heluiiutüia

505. H. echioides Gartn. Utak mellett. — A
Paks-Kömlödi országúton. Igen ritka,

306. Tragopogon \i. Kecskéd isz.

506. T. floCCOSUS W. K. Kopár homokos me-
zkön és homokbuckákon. — A Tápéi pusztán, Akasztó,
Kecel és Császártöltés körül.
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507. T. major Jacq. Utak mellett, töltéseken,

halmos lejtökön, szöllök közt és müveit talajon. — Amely
síkon ritka (Kalocsa, Pataj, Bátya), g'yakoribb a hal-

mos vidéken, de csaknem teljesen hiányzik homokban.
508. T. orientális L. iveteken és mezkön. —

Kalocsa körül i\. Diiníimelléki réteken és Kömlöd alatt.

307. Scorzouerii li. Pozdor.

509. S. parviflora Jacq. Nedves szikes réteken
közönségesen T. Icptoceplialnin-vcvoX társulva. — Akasztó
mellett (község- kíiszálója, Pataj alatt a Kékesiréten s

K ömldnél a Weiherthalljan.

510. S. humilis L. Homokos réteken. — A Ka-
locsai Herbáriumban képviselve van kíizelebb megha-
tározott leihely nélkül.

511. S. hispanica L. l.öszhíümok bokros lejtin.
— A Píiks-Kömlödi s Földvári szjöUök közt.

512. S. purptirea Z.-Homokos bokros mezkön.
— A Tápéi pusztán.

208. Podosperiiiiiiii I>C Bíyélka^zat.

513. P. Jacquinianum íí/^í:/'. Utak mellett, mez-
kön, legelökön. — A vidéken ig"en gyakori. Száraz szikes

legelkön igen elváltozott törpe tilakokban taUilható.

309. Taraxaciiiu L. Pítypiiii};.

514. T. officináié Z. Réteken, mezkön, utakon,
vizek körül, ligetekben és müveit talajon. — Nagyon sok-
alakú és gyakori ncivény. Szikes lielyeken és homokl)an
többnyire, de nem mindig a következ fajok áltíil van
helyettesítve.

Porniíie notíibiliores sünt : T. iidiiDi 'Jcrdaii. foliis

T. ojjicí/ziilc, involucris T. palustrc imitans. llinc inde
in udis versus pagum Bátya.

T. iiiaciilafnni Jord? habitu robusto. capitulis ma-
ximis, tomento fnliorum et scapi insig'nis. In umbrosis
vinetorum ad P. Halom.

515. T. COrniCUlatum Kif. T.szhalmokon és

homokos dombokon. — Földvár körül legelkön gya-
kori ; K(">mld mellett hasonló helyeken szintén eléggé
el van terjedve.
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Fólia riincin.'ita f:t — tcnuissime pinnatisocta. Alt.

5—25 cm.
516. T. leptocephalum Rcidib. Szikos réteken,

mczkini, ós lecfclükön. — AN'icsbaur S. J. fiq-3'(;lnio.«;

kvitatásai után az oocsz vidékrl ismeretes. Földvárott

közel a városhoz s a Kanacsi \ölo-yben, a Bölcskí;-

Kí'nnlödi völgyekben (különösen Gyürüs- és Weiher-
tlialban), Akasztó körül mindenfelé, Pataj alatt fleg a

Ivékesiréten s a Sziliditó mellett, Halom, Kis-Kocs-
ktMnét, Csert, Homokmégy és Hille pusztákon. Min-
denkor luizamosb ideig viz alatt álló j szikes hel3'eken

található. Szikes-homokos talajon némelykor óriási pél-

dányokká fejldik ; egy ilyen Pataji példányból 3—

1

ivre gazdagon terjed részletek kerülnek ki.

517. T. Serotinum W. K. Kopár lszhalmok
lejtin. — A l*aks-Kömlödi és Földvári szllk közt

helyenkint igen el van t(írjed^'e. Ritkább a Nádud\ari
halmokon s Pataj mellett a Sziliditó körül.

310. Clioudrilla Ti. Kakic<»

518. C. juncea L- Száraz homokos mezkön,
dombokon és szllk közt. Homokos talajon fordul el
s azért a mély sikon legnagyobbrészt hiányzik, a hal-

mos-homokos vidéken nem ritka.

311. lincliica L. Suliiia.

519. L. Scariola L. Müveit talajon utak mellett

és lakások közelében. — Kalocsa, Paks. Pataj. Kecel
Nádudvar és Fájsz környékén.

L. safiTa L. Konyhakertekben számos válfajb.m müveit növény.

520. Ll. Saligna /.. Árkokban, szllk közt utak
mellett, töltéseken és homokos lialmokon. — A vidéken
mindenfelé elfordul, de nag3'obb mérvben a halmos
vidéken van elterjedve.

L. z'iminea (L.) Egy igen fejletlen s azért kevés biztosságot nyújtó

példányban a Bátyai rétekrl birom.

313. Noiu'lins Ti. Csorbóka

521. S. Oleraceus Z. Müveit talajon, utak mellett,

utcákon. — Majd mint f. S. intcgrifolius Wallr. majd
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mint .V. triangiilaris Wallr. fölcg kertekbon g^^akori,

ez utóbbi o-yönyörü példán3'ban képviseltetik a Kalocsai
Herbáriumban (légit Tóth S. J.).

522. S. lacerus Willd. Árkokban. — A Pataji

utón Ivalocsa alatt (Wiesb.). ,,Se reproduit invariable-

ment de ses graines" Boreau 1. c. p. 381.

523. S. asper Ali. Kertekben és vetések szélein.
— Mint f. S.piingcns .s néha S. incn/iis (1. Brandis S. J.)

Biscliojf Kalocsa, Pataj és Paks körül ritkán fordul olö.

524. S. arvensiS /.. Müveit talajon, utak mellett,

töltéseken és vizek k")rül. — Az egész vidéken alkal-

matlan s nagy mennyiségben elforduló növény.
525. S. uliginosus M. B. Mocsáros és iszapos

helyeken. — A Vajasban Foktü felé s a Pataji utón.
Váljon az ürjegben Császártöltés alatt elforduló föl-

tn növény S. uliginosus vagy S. palustcr L. alakjához
tartozik-e, példányok hiányában nem tudom eldönteni.

313. €repis Ti. Aszász.

526. C. rhoedifolia M. B. Utak mellett, tölté-

seken, szllk közt, homokos halinokon és mezkön. —
Mig a mélysikon csak ritkán vagy alig található, tö-

ménytelen mennyiségben lepi el a halmos vidék homo-
kos talaját. — C. foctida L. a vidéken nem fordul el.

527. C. setosa Hall. fii. Szántóföldeken s azok
közelében. — Kalocsa, Halom, Kömld, Urdas és Pataj
luellett.

528. C. tectorum. L. Vetések közt, utak mellett

és töltéseken, fleg pedig' kopár homok-dombokon. —
Kalocsa, l^átya és Kömld mellett ritkábban található,

a homokos vidéken ellenben g3^akori csoportokban for-

dul el. Mint C. Sígciahs /v^V//-alakot Könddnél ta-

láltam.

529. C. biennis L. Mezkön, ligetekben, müveit
talajon és utak mellett. — Az érseki kertben, Kömld
és Földvár körn3^ékén és Piajósnál, Kömldrl mint f.

C. denlala KocJi y. (leg. Wiesb.) áll elttem, különben
C. runciuata KocJi a. a közönséges alak.

314 Hieraeiuin Ti. HTolgyoiiitll.

530. H. eohioides Lumnifzey. W. K. Futóhomok-
ban a Tápéi pusztán.
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Capitulis mag-nis Ilícracii Pítosellac inacranthne mi-
crocrpJialac Ucchfníz iii Hit. aequalibus, indumento etiam
omnino illi accedontibus. Potius igitur y. gra)idiflorunt.

KocJí, „corymbiis e paiicioribus capitulis, sod diiplo ma-
ioribus conipositus. capitula 1 lioracii Pilosellae vulg-aris

fere aoqiiantibiis : //. ciiicrciini 7)j/ísc/í. bot. Zeitg". 22. p.

463. II. I. J>ód. p. 60." nuncupandiim esset. (Juia tamen
exemplaria //. cincrci Tausch. II. groudijiori Kocli vi-

dero non potui, aliorum, Hieraciologorum, iudicio rem
diriniondam relinquo. Accedit etiam, quod exemplaria
probabiliter omnia formás putatas repraesontant,

].oo-it ibidem Wiesbaiir S. J. oxemplar (forte etiam
forma putata) quae omnino formám hybridam ex H.
t'cJiioide et Pilosella repraesentaret, quae igitur fere H.
W^olfgavgiaiiuin Bcsscr\vc\h&rvá\xví\ foret; — attamen om-
dissimile, indumentum quoque multo densius et omnino
II. ccliioidis., ut in planitie hung\arica occurrit, cinoreo-
cancscens.

In aréna mobili circa Kecel légit Wiesbaur Hiera-
cimn ccJiioídcn capitulis parvls II. BaiiJiíui-i aequalibus,
. . . attamen ut Koch vult „setae caulis et foliorum
patentes : //. sctigeruiii Tauscli. bot. Zeitg. 1. c. p. ói."
itaque forte bene hanc plantam idem AViesbaur ut //.

sefigci-iini Tauscli. determinavit. Exemplaria Ilerbarii
Kerner : C. H. Schultz-Bip. Cichoriaceotheca. Supplem :

112. Pilosella Rofhia?ia=IT. sctígcntni Kerjicr capitulis
magnis, indumento minus denso, aliisque notis totó coelo
differunt quidem, at utrum H. sctigenini Tausch^ H. Rollii-

amnn Wallr. habendum sit, ut Kerner ex declarationi-
bus cl. (lelakovsky Oest. bot. Zeitsch. XXI. p, t^t^t^.

concludit, adhuc ulterius investigandum esse videtur,

531. H. auriculoides Ld7íg. Kcrver. 11. fyraeal-
tiiiii Koclí : c hirsiif11)11 et f. scfosiivi. Verfényes hal-
mok mezin. — A Kömldi és Nádudvari szöUk közt.

Pulcherrimam inveni hujus plantae formám in pra-
tis salsis ad Kis-Kecskemét cum aliis halophilis : Cam-
phorosma ovata, Planfago viarítima, Ramtnculns pedatiis
W. A"., Vcrhascinii phocinccnvi, Draba vcrna cf Adoms
ver/ialís et in pratis argylloso salsis ad viam Patajensem
Fragariae víridí et Jl'ola puíiiilac sociam.

Plánta haec nequaquam typum raepraesentat vi-
detur tamen ut f. H. colocense ni. hic recensendum.
Caulis imprimis rigidus, sulcatus, purpurascens, inferne
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pilis stellulatis vix indutus. caeterum glaucus (o-laiice-

dino //, Jh^rihundinn ^Viiiuii. imitans). pilis riq-idis parce
pilosiis. Stoloiics riq-idi plurimi. floxuosi, pilis stellulatis

sotisqiio dcnsius vestiti. Fólia g-lauca pilosaque , pilis

stellulatis inferne pliis, minus induta, qiioad formám //.

floríbnndí) non dissimilia, sed interduni ut in // fallacino

F. ScJnilfz setoso-denticulata. Pedunculi patentes vei

divaricato ascendentes, inferiores (in medio caulis) fla-

o-elliformes, pilis rig-idis, g-laiidulosis ot stellulatis api-

cera vertus dense obsiti. Capitula par\-a magis atrovi-

ridia. quam in //. ohscuro Reiclih. et flores aiirantiaco

Havi (exemplaria ad Kis-Kecskemót) ; vei capitula sim-
pliciter atroviridia, mag-nitudine capitulorum II. Bnn-
Jtiin'-i iloribus flavis (exemplaria ad viam l^atajensem.)

Cuni Grisebach de //. collino Gocliii. (= IT. aiiri-

cnloidcs Ld)ig) /?. Diclacliacfo TauscJi^ Frocl. haec liabeat

:

„foliis oblanceolatis vei lineari- lanccolatis, acutiuseulis.

glauco-virentibus subtus pdrco pubentibus
,

pedicollis

plerumquc long'ioribus" — quam nempe in suoH. collino
— 57pili-'^ nonnun([uam rarescentil)us," quae verba nos-

trae plantae bene congruunt, cum porro icon Reichen-
bachii V. ig. t. ii6. II, eidem non sit dissimilis, huic

typo nostram plantam subordinandam censui. Praeser-
tim tamen capitulis parvis differt ab omnilius formis
II. auriciiloidis.

II. glanccsccns Bcsscr. multam similitudinem cum
hac plánta habere videtur, sed characteribus a Koch
assignatis bene differt.

532. H. Bauhini SchuH. Ligetekben &:. verfé-
nyes halmokon. — A Kömlödi, Földvári és Nádudvari
halmokon nagy változatosságban fordul (do. Alakok,
melyek sok tekintetben megk<)zelítik a rokon fajokat

nem ritkán találhatók.

Exstat fítiam sprícimím gracillimum, inllorescentia

nonnisi ex tribus capitulis composita, pilis longis, rigi-

disque hirsutissimum, stolonibus destitutum.
llaec species apud nos plerumque hirsutissimam

se sistit, non desunt tamen exemjdaria (in liorto archi-

episcopali) minus hirsuta glauca(|ue.

In horto archiepisco]^ali in umbrosis légi exemplar
valde notabile : caulibus foliisque glaucis ; capitulis longe
pedicellatis, glauco-viridibus, pube stellulata pilisque

brevibus laxe vestitis. Caulis stolonibus long-issimis ra-
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dicantibus praeditum ; fólia inferne densius, caulis ra-

rissime pilis stellulatis tecta ! Plánta ulterius observanda
ct forte /. H. dccipicns KocJi y.

H. auriculoidcs llcchb. icon . . . non Láng occurrit
in Weiherthal pag-i Kömlöd, versus Úszód et Szakmar
circa Kalocsa (Wiesbaiir) et in pratis turfosis ad Csá-
szárt(")ltés.

533. H Pilosella. Z, IMezökön réteken, verfé-
nyes dombokon és ligetekben. — A vidékeri mindenfelé
elég gyakori. Anthodiis plus minus canescentibus fre-

quentius occurrit : /, H. nwenni Aliillcr. Exemplaria a
Wiesbaur in siccis arenosis lecta cl. de Uechtritz „//.

Pilosíila L. S7(bsp. macranfluiiiL f. inicroccpJiahiin'-'- defini\'it,

F. anthodiis nigrescentibus a. vulgare (jMounicy)

Koch. esse videtur.

H. flagellijionuii [Scliur. l. c. p. S-jq. var. Ii.J Árnyas
helyeken. — Az érseki kertben.

Scapo dicephalo, capitulis aqualiter pedunculatis
foliis subtus cinereo-tomentosis stolonibus longissimis
capitulis minoribus. quam in H. Pilosella légi.

534. H. umlDellatum Z. Löszhalmok lejtin. —
A Paksi, Kömlödi, Földvári és Nádudvari szöllökbcn.

Hicraciiim vntrorimt L. csoportjából a vidéken egy alak sem
található.

L. AMBROSIACEAE LINK.

315. Xantliiuui L. C'iuipa.j.

535. X. Struniarium Z. Tanyák és faluk körül
utak mellett, legelökön. — Gyakori a Duna mentében
a Vajas mellett s átalában az egész vidéken. Óriási
majdnem méter magasságú ágas példányok mellett, szá-

raz szikes legelökön 5-10 cm. nagyságú kifejlett példá-
nyok találhatók. — Gelyvafü.

536. X. spinosum Z. Minden talajon és minden-
nem leihelyen, a nagyon árnyas ligeteket kivéve. —
Az egész vidéken folytonos irtások dacára nagy meny-
nyiségben van elterjedve. Azon körülmény, hogy leg--

bvebben és legbujábban sertés-legelökön tenyész, nem
megvetend bizonjdték arra nézve, miszerint a nvén}-
gyors elterjesztésére a Szerbiából behozott sertések leg-

M. L. Kövényfetiyészete. 8
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lényegesebben közremködtek ; különben lásd ezen nö-
vény elterjedésének rövidvázlatát Kerner, Vegetations-
verháltnisse n, I067. O. B. Z.

LI. CAMPANULÁCEAE JUSS.

316. Janioue. L. Csékcsillag.

538. I. montana L. Homokos halmokon, — Paks
körül (Brandis S. I.), Földvárott a szöllök között.

317. Canipanula IL<. Cseiigetyüke.

539. C. bononiensiS Z. A löszhalmok füves lej-

tjén. — Paks-Kömlödi és Földvári szöllök között he-

lyenkint.

540. C. rapunculoides L. Homokos, bokros me-
zkön. — Kömlöd (AVeiherthal), Paks (szöllök között).

Földvár (Nagyhegy) környékén.
541. C. Trachelium L. Árnyas ligetekben. —

Sz. Benedek alatt, az Imsós szigeten Kömlöd mellett, a

Várszegierdben és Tolna körül.

In nemoribus ad oppidum Tolna légit AViesbaur
S. J. exemplar foliis cordatis subintegerrimis, floribiis

apice glomeratis, dimidio minoribus, quam typi .
,- . vi-

detur formám putatam exhibere.

542. C. patula L. Réteken és mezkön. — Ér-
seki kertben s Kalocsa körül helyenkint, Pataj, Sz, Be-
nedvek, Fájsz és Dusnok körül ; homokos mezkön Köm-
löd mellett. Tömegesen sehol sem találtam.

543. Campanula Rapunculus L. — ligetek-
ben. — Kecel mellett a Községerdejében.

544. C. persicifolia L. Halmos mezkön. — A
Dunamelléki löszdombokon nem ritka. Vidékünk hatá-
rán Szegzárd mellett leggyakoribb, itt különösen szép
példányokban a f. C. dasycarpa Kit. bven van kép-
viselve.

545. C. Cervicaria L. Nedves és vizenys réte-

ken, ligetekben. — Homokos vidékek rétjein átalában
mindig található : ritkább Kalocsa közvetlen környékén,
leggyakoribb a turfa talajú Orjegben (Akasztó — Ha-
jós) és a Tápéi pusztán.

546. C glomerata A Homokpusztákon és lösz-

dombokon, füves helyeken. — Kömlöd, Paks és Föld-
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vár környékén, nuni külíWiljen Akasztó, Kecel és Csá-

szártöltés homokos és dombos határában. Rendesen el-

szórva fordul elö s csak mint f. C. farinosa Andrz.

54Y. C. Sibirica Z. Réteken, kaszálókon, utak
mellett és löszdombok lejtin. — Vidékünk jellemz ha-

rangvirágja, mely £i mérsékelten szikes és a fekete réti

földet is kedveli. Soha sem fordul ugyan tömegesen
elö, de gyakori megjelenése miatt mégis közönségesnek
mondható. Találtatik az érseki kertben Kalocsa és

szomszéd falui és pusztái körül, Pataj. Fájsz és Hajós
mellett, st gyakori a Paks-Kömldi dombokon is kü-

lönösen a szUök között.

318. Adonophora Fisch. Harangvirág.

548. A. lilifolia (L.) Nedves, homokos ligetek-

bon. — Kecel mellett a Községerdejében (Wiesbaur S. J.l

Spcciihiria Speciiluvi Ti. vetések közt valószinüleg elfortli]], inivrl

a Kalocsai Heibáriumban mint látszik a vidékrl van képviselve.

OLEaCEAE lindl.

319. TJgiistriim ILi. Fagyai.

549. L.. YUlgare L. Kertekben, kertek és szöllk
körül. — Nagyon kétlem, hogy vidékünkön mindenütt
vadon fordul el, csak a Kömldi halmokon láts/ik

honosnak.
Syriiiga vulgáris L. és Syr. fersica L. a leggj'akoiibb müveit cser-

jékhez tartoznak, melyek Paks körül és Földvár vidékén teljesen mcg-
lionosultak ugyan, maguktól mindazáltal tovább nem terjednek.

330. Fraxinus L.. Körisía.

550. F. excelsior L. Nem jelentéktelen alkat-

részét teszi a Dunamelléki erdk- és ligeteknek. A
Morcsai erd pedig Császártöltés mellett s Kecelnél
némely ligetek nagyrészt ezen fajból alakulnak. Igen
gyakran mveltetik is utak mellett és kertekben, több-
féle változattal.

LTIT. ASCLKPIADEAE R. BR.

331. Yiacetoxicuui Moeuch. Méregölö.

551. Y. officináié Moench. Mezkön, réteken,

utak mellett, erdszéleken és homokbuckákon. —• Ka-
8*
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locsa közvetlen kciriiyékén ritkább (érseki kert, Szak-
mar felé) annál inkább el van azonban terjedve a vidék
többi részén a homok föllépésével aránylag ; nagyobb
növénycsoportozatot sehol sem képez. E növény válto-

zatos elfordulásáról 1. Kern. Veget.-Verh. n. 1108.

222. Asclepias fi. üeu. ed. I. 01. Krépin.

552. A. syriaca Z. ./. Conmli Dccaisnc in DC.
Tanyák és faluk körül. — ]\Iiután e növény környé-
künkön már többször elvadulva találtatott s éghajlatunk
minden változatait megtri, nem kétlem mint megho-
nosultat idézni. Én Földvár környékén a Fölsötói szöl-

lök mellett nagy mennyiségben találtam; ezenkivül el-
fordul Bátya mellett (Kirpál 8 J.), a F'oktüi állomás
mellett (Brandis S. J.), Fájsz körül (Tóth S. J.)

LIV. APOCYNEAE R. Br.

333. Vinca Ti Meléng.

553. Y.herlDacea W. K. Homokos halmokon. —
A Tápéi puszta erdiben; Földvár mellett (Nagyhegy),
Könnlödnél (Weiherthal)

.

Neriiim Oleaiider L. kedvelt és gyakori kerti növény.

LV. GENTIANEAE JUSS.

334. llenyauthcs li. Elecke.

554. M. trifoliata L. Mocsárokban. — Kecel
körül (Wiesbaur.).

335. Tiiiuuaiitlieiiiiiiu Crniel-

555. L.. nymphoides (L.) Álló mocsáros vizek-
ben. — Kalocsa alatt a Vajasban tömegesen, s ugyan-
azon csatornában még több helyütt mint pl. Bátya és
Dusnok mellett ; Hajós alatt a fácános kert körül, az

Orjegben Akasztó és Kecel között s az Orjegi csa-

tom db:in.

336. C^blora. Z^. Klóra.

556. C. serotina Kodi. Nedves réteken, és ve-
tések között. — Az 1876-ik évben az áradás után
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igen gyakori volt Kalocsa környékén különösen Szak-
mar, Pataj, Ordas, G. I-ak és Foktü k()rül; 1875-ben
nagyobb mennyiségben az Imsóson (Krimlöd) észlelte-

tett ; a megelz években Tóth S. J. tanusííga szerint,

ki azt az érseki kertbl ismerte, a vidéken ritkíi volt.

337. Oenfiaiia. Ti. Tárnics.

557. G. Pneumonanthe /.. Nedves réteken. —
Miske és Bátya között nagy mennyiségben fordul el.

338. Erytliraest Keiiealiu. Kich. Földepe.

558. E. Centaurium L. Ligetekben. — Igen
szép példányokban az érseki kertben fordul el.

Si^cgzúid mellett száraz szikes mezn Dianthus saxilVagus, l'lantago

maritima, Camphorosma ovata s más halophylok társaságában találtam

egy az E. Ccntiiiiritimhoz közel álló alakot, melyet jelenben leírni akarok:

E. SzegzárdenSiS. — Erythraea glauca, cauli-

bus I—pluribus quadrangularibus, angulis anguste ala-

tis scabris ; foliis carnosis ovato-oblongis subquinque
ncrviis minutissime denticulatis vei scabriusculis, inter-

mediis breviter acuminatis; corymbo terminali fasciculato

noTi laxiusculo, semper fastigiato, coroUae laciniis ova-
libus apice sublaceris obtusis, emarginatis, stigmatibus
subrotundis stylo apice bitido triplo brevioribus, usque
ad médium laciniarum caroUae non pertingentibus.

In E. Centauríinn deest indumentum glaucum, fólia

integerrima non carnosa, stylus cum stigmatibus lon-

gior, ultra médium laciniarum corollae pertingens. Flo-

res intensius, quam in E. Cciifnuriuni. rubent et E.

graiidíflorac similes sünt.

Médium tenet inter E. Ccnfariuin et E. pulclicllain

et cum posteriore simul ereseit.

559. E. pulchella (S^v.) Szikes réteken, nedves
és vizenys helyeken mindenütt, s néha ligetekben is.

— Nagyon gyakori Kalocsa, Pataj, Ordas, Akasztó és

Fájsz körül, de a vidék egyéb részein sem hiányzik,
habár homokos helyeken ritkább lesz.^". emargmata IV.

/^l"., mint Kerner megjegyzi, igen jelentéktelen változat s

gyakran elfordul számtalan átmenetekben , de igen
ritkán typicus alakban. E. p\rcnaica Pcrs.^ Gr. God. E.
Vaillantii fScJii/i.) csak néhány példányban Akasztónál.
E. raniosissirna Pers.^ melynek egyes példányai egész



— ii8 —

bokrocskákat képeznek, ig-en g-yakori. Fehér virágú

példányok helyenkint mindenütt elfordulnak ; Ordas

i-nellett szántóföldeken és Akasztónál (községi kaszáló)

pedig tömegesen találtatnak. — Némely, különösen

szántóföldeken elforduló példányok (ISIeszesi rév) els
tekintetre E. Idfifo/id-r^, S/iiif/i. Gr. God. II. p. 484. em-

lékeztetnek, a virág és kehely azonban typice az E.

piilclicUd-c.

560. E. linariaefolia (Lam..) Szikes- homokos
nedves réteken. — Akasztó mellett az uj szöUök k(">rül

elszórxa fordul el.
PoltiUditiuiii cacriilcuiii L. ritlcún láthab') Ivertekbcn.

LVI. CONVOLVULACEAE JUSS.

339. €ou¥o1tii1iis li. Szulák.

561. C. sepium/,. Nádasokban, füzesekben, erdök-

és ligetekben, kerítések mellett ; átalában oly nedves
helyeken, hol nagyobb szárnövények vag-y cserjék nem
hiányoznak; néha árkokban a puszta földön tovakúszva

s mindamellett szépen fejldve található.

562. C. arvensis L. Közönségesen szárazabb

helyeken fordul el s leggyakoribb szántóföldek ktirül.

— A vidéken közönséges növény : C. sagiítacjüluis

fMB.J mely C. villosiis Lej. alakjaitól, mint látszik, nem
különbözik. Nedves helyeken néha a typicus alak is

elfordul (Foktü).

Convalvulus tricolor L. és Iponiaca piirpnrca L. ijíen gyakori kerti

növények.

330 Cuscnta li. Pippaiiy.

663. C. Epithymum E. A vidéken következ
növényeken találtam éldve : Artemisia Absynthium.
Symphytum officináié, Serratula arv'ensis. Inula britta-

nica, salicifolia, Centaurea amara, Cirsium pannonicum.
T.actuca saligna, Daucus Carota, Peucedanum alsaticum,

Eryngium plánum, Mentha arvensis, Thalictrum angusti-

folium, Cichorium Intybus, Erythraea pulchella, Eythrmii
virgatum, Clematis integrifolia. Viola stagnina, GaUum
boreale, ]\[elilotus paluster, Euphorbia virgata, Fotus
corniculatus , Medicago falcata, Vicia Cracca, Phrag-
mites communis, Triticum repens, Carex hirta, Trago-
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pog-on patensis, Equisetum, arvcnse Liniiria Elatine,

Achilloa I\rillefolinni. Datura Stramoniiini, Ranuticulus
síirdüus, Melilütus oflicinalis et Ononis spinosa.

564. C. Epilinum Weihe. Csakis L. usilafis-

síiiuiJit-orv, s mivel ez Kalocsa körül gyakran mveltetik,
azért ez is igen gyakori különösen Foktü, Bátya ós
Úszód mellett.

565. C. TrifOlii Babingt. Akasztónál a szöllök

mellett egy teljesen elroncsolt növényen találtam, mely
hihetleg Medicago saltiva volt. Ezen Cnsciitdt hosszú
ideig hajlandó voltam C plaJiiflordnakX^xtdJuS.^ 2i\LQ.%\LQ\\y

hegyes és aránylag igen hosszú sziromrészek még most
sem engednek az adott meghatározásban megnyugodni,
habár a növény typusa a mellett szól. Brandis S. J.

Kalocsa mellett ]\[cd. safivdii találta.

566. C. lupuliformis Krock,. A következ nö-
vényeken találtam : Salix palustris. Quercus sessiliflora,

Vicia Cracca, Convolvulus sepium, Rubus caesius, J,y-

cium barbarum, Eactuca Scariola, Euphorbia pakistris

et Sonchus arvensis. Brandis S. J, szerint Sambucus
Ebulus és Fraxinus excelsior példányokon a Eennesi
erdben Fájsz mellett.

A Duna ligetjeiben, árokpartokon és a Vajiis men-
tében nem ritka.

LVII. BORAGINEAE DESV. JUSS.

331 Heliotropinui li. Kunkor.

567. H. europaeiim L. Szántóföldeken, lakások
körül, utak mellett, átalában müveit helyek környezeté-
ben. — A vidéken sehol sem hiányzik, némely helye-
ken pedig aratás után mindent elboritva, soha nem Ui-

tott tömegben (Ascherson P.) lép föl. igy pl. ITomok-
mégynél homokkal kevert talajon és Pataj körül.

333. Asperngo Ti. MagUKilk.

568. A. procumbens L. Eakások körül, utak
mellett. — Sokszor félnapokig járva nyoma sincs ezen
növénynek s majd ismét lépten-nyomon tömegesen buk-
kan el.
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333. liiippiila Moeucli. Sülniag.

569.Ii. Myosotis Mnch. Utak mellett, szántóföl-

deken, lakások körül, és homokos halmokon. — Igen

elszórva jö elö a vidék különböz pontjam. Kömlöd
körül, Földvárott, a Duna partjain s Bátya mellett igen

szépen fejldött példán3^okban.
570. Ll. patula (Ldtin. Lcdeh.) Homokos halmo-

kon. — A Paks-Kömldi szllk közt közel az or-

száguthoz. F. L. langicaulis (Sclireiik). „caule altiore,

basi simplicissimo, apice tantum ramoso : ramis caule

brevioribus, aculeis saepe tenuioribus" Led. /9. a typusz-

szal együtt n.
Ramis patentissimis. flexuosis, longissimis ;

pedicel-

lis brevissimis ; caryopsibus serié aculeorum simplici

primo intuitu distinguitur.

571. Ll. barbata (M. B.J Homokos talajon szöl-

lökben. — Néhány példányban a Nádudvari szllk közt

szedtem, valószínleg- azonban a Paks-Kömldi halmo-
kon is elfordul, ha onnan bírt példányom nem téve-

désbl jutott L. pafiila példányai közé.

Pilis mollibus sericeis, incumbentibus facilc dig-

noscitur.
334. Cynoglo^siim li. Áruö.

572. C, officináié /.. Lakások körül utak és

töltések mellett és legelkön. — Az egész vidéken, de
homokos helyeken ritkább.

335. Aiicliiisa L. Atracél.

573 A. Officinalis L. Az Alföld, de nem a ho-
mokos talaj közönséges növénye, mely fleg utak mel-
lett gyakori. F. A. arvalis Reichenh. néhány példány-
ban Sz. Benedek mellett a töltések körül fordul elö.

574. A. Gmelini Lcdch. Homokos halmokon és

homokbuckákon, de ag3''agos réti földben is. — Bátya
felé a Vajas mellett, Paks, Kömlöd és Földvár körül,

és Kecelnél. Halomnál a szllk közt árnyékos hel^^en

kevéssé szrös, igen széles level s föltn alkatú
nagy példányokban találtam.

330. Nonnéa Mcdic. Nounea.

575. N. pulla L. Müveit helyeken, mezkön és

töltéseken. — Nagyon különös alkatú és változatos
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alakokban fordul olö az eyész vidéken ; száraz me-
zkön (Kalocsa, Hajós és szikes mezk) alig- 2 dm. s

csak kevéssé elág^azí) p('íldányokban, árnyas helyeken
(Paks, Földvár, szöUk közt) lieAcr, ágas nag}^ példá-
nyokban található.

237. Sjmpbytnin I. Xaclálytö.

576. S- officináié T.. Vizenys, mocsáros réte-
ken, elöntött szántóföldeken, árkokban és erds helye-
ken. — A halmos-homokos vidék kivételével rendkívül
gyakori s nagv csoportokban fordul el. Föltn, hogy
az Oriegben Császártöltés mellett és a Keceli Község-
erdejében verfényes helyeken tiszta fehér virággal
fejldik ; az utóbbi helyen s a Hajósi fácános kertben
árnyas hel^-eken, néha halvány piros virágú; Kalocsa
környékén, hol néha végtelen sokaságban boritja el a
vizenys helyeket fehér és halványpiros virág-gal nem
található, különben azonban minden árnyalatát képvi-
seli a kékes vÖrös virágnak. A virág színéhez aránylag
változik a növény küls alkata is. Fegérdekesebb vál-

tozata ezen növénynek a Kalocsán iq-en gyakori (leg-

alább az elmúlt vizáradási évben) S. imiiidafii})! 111. mely
talán inkább Kerncr. S. iiliorinosii iJi-\i\\\07. volna soro-
landó : caulibus usque ad médium glaberrimis fistulosis,

foliis inferioribus lanceolato linearibus glaberrimis, non
decurrentibus. interdum fluitantibus, superioribus an-
QTistis hirsutis. A vízállás magassága s:>:erint változik
levelei alkatában és a szrmezben ; száraz helyeken a
közönséges növénynyé fejldik.

S38 Oiiosma T.. Yért.

577. 0. arenrium. W. /vl Homokbuckákon és ho-
mokos halmokon. — A Tápéi pusztán és Paks körül.
l''öldvárnál a Fölstó mellett. Kecel körül és Császár-
töltés mellett mindenkor kevés számú csoportokban
található.

239. Ccrinthe Ti. Szeplén.

578. C. minor, /.. Müveit talajon, utak és tölté-

sek mellett és néha erds-bokros helyeken. — A vi-
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déken igen gyakran elforduló növény és pedig- leg-

többnyire mint C. macitlala j\JJ).

310. Ecliiiim li. Kíg3'6sxísz.

579. E. YUlgare L. Sz^lraz mezkön, utak mel-
lett, töltéseken, homokos halmokon és müveit talajon.

— l'^gyenletesen van elterjedve az egész vidéken ; a
Paksi szigeten igen szép vörösvirágu s kevéssé szrös
példányokban is megjelenik.

580. E. altiSSimum Jacq. A Dunántúli lösz-

halmok mezin. — Nagy csoportozatokat képez Kömld
mellett; gyakori a Gyürüs és ICanacs völgyek halmain,
azonkívül több helyen Bölcske és Földvár határában,
különösen e két hely között s a Fölstó körül.

341. Pulmonaria Ti. Glílliia.

581. P. molliSSima Kcnicr (az auctor szives

meghatározása után). Árnyas ligetekben — Igen ritkíi

s csíik a Morcsai erdben Császártöltés mellett s a
Hajósi fácános kertben található.

313. Lithosperiiiuni Ti. Köniag.

582. L.. arvense L. Homokos helyeken , utak
mellett és mvelt talajon. — Kalocsa közvetlen kötrnyé-

kén nem gyakori: a temetben, a töltésekenés a Duna-
parton. Közönséges a homokos vidéken és a löszhal-

mokon.
583. L. officináié Z. Nedves réteken és Duna-

melléki ligetekben. — Az érseki kertben és nagyszám-
mal az érseki kert mögött, különben többnyire szálan-

kint, vagy csak néhány példányban található.

584. II. purpureo-caeruleum L. Árnyas lige-

tekben. — Az érseki kertben, a Hajósi fácános kert-

ben, és a Paks-Kömldi szllk közt árnyas utakon.

343. Alkanna Taiii^cb. Alkauiia.

585. A. tinctoria (L) Futó homokban és homok-
buckákon. — A jellemzett helyeken mindenütt el-
fordul.
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211. Klyosolis. L. Nefelejto.

586. M. paluStriS L. Vizek szólón, árkokban,
nedves réteken. — Kalocsa közvetlen környéken gya-

kori fleg a Vajas mentében, különben néha naufy te-

reken alig- elforduló növény, mely a halmos-homokos
vidéken sokszor eoészen eltnik.

587. M. intermedia Link. Árnyas li.íjfetek szé-

lein, homokos halmokon és töltéseken. — Az érseki

kertben , a Dunamelléki lig-etekben fképen Foktü
mellett, a Paksi szöUk közt. Földvárnál a Nagyhegyen
és a Nádudvari halmokon ; ez utóbbi helyen igen kis

iig lo, cm. nagyságú példányokban.
588. M. Stricta Link. Száraz mezkön fképen

homokos talajon. — A Foktüi szllkben aPaks-Köni-
ldi halmokon és Földvárnál a Fölstó körül.

j\l. svh'íitica lloffin. és Boras^o officina!fs L. néha kcrlc]d)Cii mini

disznövcnyck szerepelnek.

L\7II. SOLANEAE. JUSS.

345. Solaiiiim Ti. Csucsor.

589. S. nigrum L. IMüvelt talajon, utak, tölté-

sek mellett és lakások körül — Igen közönséges az

egész vidéken. Pakson a Dunapartján ágas, majdnem
2 m. nagyságú példányokban fordul el, melyek nagy
része 5. nigniiii chlorocarpuni Spciin. alakjához tarto-

zik. Miske mellett kis alig 5 cm. nagyságú példányok
vizenys réten voltak észlelhetk.

590. S. miniatum Benili. Utak mellett. — Igen

nagy csoportokban Kömld mellett ; Földvárnál a Du-
naparton és a szUk között, a Tápéi pusztán homok-
ban. Császártöltés mellett az Orjegben.

591. S. YÍll0 3Um. Lam. Utak mellett, homokos
talajon. — Paks mellett a Duna parton , a Tápéi
pusztán.

592. S. Dulcamara L. Mocsáros bozótos helye-

ken, füzesek- és nádasokban, árkokban és töltések mel-

lett. — Igen gyakori s a nedves, bozótos helyek typi-

cus növénye, ritkább a vidék emelkedettebb helyein.

Fehér virággal ritkán fordul el (a Pataji úton).
á'. tuherosuni L. Burgonya, Kolompir — a vidéken nagyban m-

veltetik.
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SIO Pliygali^ Ti. Piiponya.

593. P. Alkekengi /.. SzöllOk árnyas utain

és Htíetekbcn. — Gyakori Paks, Kömlöd és Földvár
szöUöiben. Foktü és Bátya szöllöi közt helycnk int

;

Kalocsán az érseki kert melletti Kiserdben is (llerb.

Ilaynald.) elfordult.

!347. Nicandra Adaus. S/Jlkesark.

594. N. physaloides (L.) Kertek körül. — Or-
das mellett néhány-, és Császártöltésnél egy példányban
találtam.

348. I^yciuiii Ti. Fanzár.

595. L. barbarum L. Lakások körül. — A vi-

dék minden részén mint keritésnövény mveltetik. Ka-
locsán többször találtam fiatal mao-ról kelt példányo-
kat, mivel azonban ezek szeptember és október havában
még gyönge fünem, alig 2 de. nagyságú növénykék
valának, valószín, hogy az alföldi hideg- teleket ki nem
állják. Mivel továbbá az illet példányok ugyanazon
évi magról származtak, hihet, hogy a növény magjai
hamar csírázva mind hasonló módon vesznek el. Min-
denesetre igen érdekes volna a hely szinén tett kísér-

letek után meggyzüdni arról, váljon a fiatal növények
teleinket kitartják-e, vagy pedig váljon a növény kite-

lelt mag-jai csiraképesek-e ? Ezen kísérletek annyival
inkább fontosak volnának, mivel Kerner nézete nagy
valószínséggel bir. 1185. sz. alatt ugyanis- igy szól:

„Gedeiht im Gebiete zumal im Tieflande sehr üppig
und macht auf vernachlássigtem oder aufgelassenem
Cultur-Boden zwar den Eindruck einer wild geworde-
nen Pfianze, kann aber gleichwohl nicht als eingebür-
gert angesehen werden. da sie überall dórt, wo sie im
Gebiete angetroffen wird, ursprünglichangepflanzt wurde
und sich nirgends durch Selbstaussamung von ihren

Kulturstátten aus weiter verbreitet,"
Lycupersictiiii eu:iih'nfi(m Mii!. Kertek Ivörül isícn sokszor elva-

dulva talúlliató.

Capsiai/ii amunim L. lí^en kedvelt és nngy mennyiségben mvelt
növény. Foktii a házak szszel köröskörül piroslanak a fölfzött paprika

gazdag koszorúitól. Fajszon a legjobb s az egész vidéken nagyhír pap-

rika mint különösen jövedelmez növény tcnyészilc.

Capsicum cordiforme Mi/l. A vidék több helyein s különösen Faj-

szon mvelt növény, de sokkal csekélyebb mennyiségben mint az elbbi.
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SIO. Hyoscyaniiis Ti. Ctsaliuatok.

596. H. niger L. IMüvelt talajon, utak és tölté-

sek mellett, lakások körül és elhagyott helyeken. —
Az emiitett helyeken mindenütt elfordul. Öreg- Csert
mellett egy körülbelül másfél holdra terjed téren oly

nagy és összefügg csoportozatban volt észlelhet, hogy
a térség rendszeresen ezen növénynyel bevetettnek

látszék. Itt legnagyobb részt a kisebb H. agrcstis Kit.

alak volt képviselve.

S50. l>a<iii'a L lledösKroiii.

597. D. StraiTlonium L. Utak mellett, müveit

talajon, leginkább pedig utcákon és faluk körül. — A
jelzett helyeken mindenütt ; némelykor pl. Foktü alatt

sertéslegeln végtelen tömegekben és minden mást el-

fojtva fejldik.
Nicotiana Tabacum L., N. /atissiina Mill. és ^V riisfica L. Aránylag

csekúly mennyiségben müvelik a vidéken; a Faddi dohány igen kitn.

LIX. VERBASCEAE BARTLING.

351. Verbasciiiii L. Farkkóró.

598. Y. phomoides L. A Dunaparti mezkön,
utak mellett, legelkön és faluk közelében. — A vidé-

ken mindenütt elfordul, de leggyakoribb homokos ta-

lajon, hol néha föltn nagy csoportozatokat képez
;

ilyen száz és száz példányokból álló farkkóró-mezk
láthatók gyakran a Duna mentében Sz. Benedeknél
s Harta és Akasztó között. Egyes példányok árnyas he-

lyeken majd V. aiisfrale Schrad. (a Várszegierdben
Wiesb.), majd V. ncmorosiDii ScJtrad. (a Paks-Kömldi
úton) alakokhoz tartoznak.

599. Y. LychnitiS Z. A halmos és homokos
vidéken mindenütt. — Leggyakoribb Kecel, Nádudvar
és Akasztó környékén, sokkal kevésbbé van elterjedve

a Dunamelléki halinos-homokos vidéken. Kerner Her-
báriumában a közönséges alakon kivül még két más
varietást találtam megkülönböztetve ; v. calvescens és v.

fonienfclla a levélszrözet minsége szerint ; az elbbit
többször találtam Kecel környékén, a másik ugyanott
igen ritkán fordul el.
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600. Y. nigruiTL L. Nedves réteken és töltések

mellett. — Igen gyakori a Duna mentében Bátya és

Fájsz mellett ; Kalocsa körül a Foktüi úton és Pataj

felé. Elfordul azonkívül Úszód, Ordas és Ilarta kö-
rül is.

601. V. austriacum Scho/L Löszhalmok lejtin

és szöllk körül. — A vidéken nem gyakori s csak a

Paks-Kömlödi úton, a Földvári szllök között és Nád-
udvarnál találtam. Sokkal gyakoribbnak látszik Szeg-
zárd környékén. F. V. virois. Hst. gyakoribb.

602. Y. rubiginosum W. K. „Habitat in arvis

et campis arenosis comitatus Pesthiensis versus Akasztó."
Waldst. Kitaibel Pl. rar. regni Hungáriáé. II. p. 217.

— Nem figyelve a szerzk által kijelölt leihelyre, elmu-
lasztottam ezen igen érdekes növényt fölkeresni.

603. Y. phoeniceumZ. Nedvesmezökön és réte-

ken. — Kalocsa közvetlen környékén tiszta fehér virág-

tól sötét violaszinüig minden fokozatban, Kis-Kecskemét
és Homokmégy mellett szikes mezkön sajátszer kis pél-

dányokban találtatik. Elfordul még Pataj mellett és

Akasztó körül. (Brandis S. J.) Atalában véve nem gyakori.

604. Y. Blattaria L. Mezkön, réteken, utak és

töltések mellett. — Mindenféle talajon, de leginkább
réti fekete és agyagos földben ; Kalocsa körül legjobban
el van terjedve s igen gyakran 15 dm. nagyságú pél-

dányokban félakkora virágfüzérré alakult ágakkal for-

dul el. A szörmez ép oly változó, mint a növény el-
fordulási viszonyai ;

gyakran tiilálhatók m^íjdnem telje-

sen csupasz példányok. Legföltünbb íilakja ezen nö-

vénynek a V. Pseudo-Blattaria Schleich — V. rcpandiun
Rcich. mely nem ritkán mélyen osztott szárleveleket is

visel, más által azonban a közönséges növénytl alig

különbözik. A Kalocsai növény V. LvcliiiitisAxQZ semmiféle
rokonságot sem mutat s azért a Koc/i-íé\e V. LycJini-

tidi X Blattaria nem lehet ; íi Boreau-féle diagnosissal

azonban teljesen megegyezik.

'^53. Scropkiilaira \i Tdkajak.

605. S. nodosa L. Árkokban, ligetek szélein, töl-

tések körül és füzesekben. — Kalocsa közvetlen kör-

nyékén több helyen, különösen Misko felé ; Foktü, Úszód
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és Sz. Benedek mellett, Kömlödnél az Imsóson. Hajós-

nál a fácános kertben.

606. S. Neesii Wirfg. AUó vizek körüL — A
Paksi szöUökön túl Biritó felé (Wiesbaur).

LX. ANTIRRHINEAE JUSS.

353. GraAioIa L. Csikorka.

607. Gc. officináié L. Réteken, kaszálókon, ár-

kokban, mocsáros és vizenys helyeken és azok körül,

— Gyakori a jelzett helyeken. G. angiisfífolía ]]l'erzh.

m lleuff. helyenkint kiszáradt iszapos helyeken (liillei

puszta).
Antirrhiiiiiiii május L. igen kedvelt és gyakori kerti nílvcii)-.

254. Tiiuara Tournef. GyujtoTáu.

608. L. Elatine (L}) Müveit talajon. — Kalocsa
körül igen gyakori s aratás után a tarlókon zöldhípelt

vonva a kihalt tenyészet maradványai fölé, helyenkint

mindent elborit. A homokos vidéken ritkább.

609. L.. spuria (Z.) Hasonló helyeken s hasonló
módon, de ritkábban és fejlettebb példányokban fordul

el, mint az elbbi.
610. L.. minor (L.) Müveit talajon és utak mel-

lett. — Nagy mennyiségben Szakmar körül és Pataj

felé ; a homokos szántóföldeken Ivömlöd és Paks mellett,

Kecel körül és Akasztó környékén ritkább.

611. L.. genistifolia (L.) Homokos dombokon a
lszhalmok mezin , bokros helyeken és szöUk körül.
— Paks, Kömld, Bölcske, Földvár, Akasztó, Kecel.
Császártöltés, Nádudvar, Homokmégy és Fadd körül
nem ritka.

612. Ll. italioa Trcu. Homokos, erds helyeken.
— A Tápéi pusztán.

613. Ix. vulgáris L. Utak mellett, töltéseken, a
Dunaparti mezkön és ligetek szélein. — Az egész vi-

déken gyakori. — Ezen növénynek igen szép alakját

találtam az érseki kert melletti töltésen : f. L. niacratiíluí

Ili. caulibus inferne glaucis superne glanduloso-scabris ;

foliis ^-'] cm. latis, longissimis
;
pedicellis i— 2 dm. lon-

gis, flores superantibus ; floribus duplo majoribus, quam
in forma vulgari. Inflorescentia racemo longissimo et
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valde laxo. Capsulam non vidi, caeterum non est dissi-

milis L. Biebcrstcinii Bess. in DC, cui capsula sub-

globosa attribuitur.

355. Yerónica I^. Sxigorflll.

61-4. Y. SCUtellata L. Vizenys és turfás réteken.
— Gyakori az Örjegben Akeisztótól—Piajósig-, Kecel
mellett a Község-erdejében, a Földvár-Bölcskei Kanacs-
Gyürüs völgyekben. Itt-ott Kalocsa körül is található

a Pataji utón, a Hillei pusztán.

615. Y. AnagalliS L. Mocsáros-iszapos helye-

iben. — Az elbbinél ritkább. Elfordul helyenkint a

Duna partján, az Örjegben és a Vajas mentében.

616. Y. anagalloides Gussonc. Mocsáros helye-

ken, nedves, iszapos réteken, nedves homokos mezkön,
árkokban, utcákon és kiszáradt mocsáros, gödrök talaján.

— A jelzett helyeken igen gyakori az egész vidéken.

Legnagyobb mennyiségben Kecel utcáin és a szöUök
mellett találtam.

617. Y. Beccabunga /..Vizenys, turfás talajon.

-— A Bölcskei Gyürüs völg-yben és az Örjegben Csá-

szártöltés mellett.

618. Y. Chamaedrys Z. Mezkön többnyire ma-
gas fben. — Az érseki kertben, a Dunaparti ligetek-

ben fképen Foktü és Bátya mellett, a Hajósi fácános

kertben, Kömldnél az Imsóson, itt-ott a Paks-Földvári

löszhalmokon. Árnyas helyeken elfordul, mint V. la-

viiifolía Hayuc „procerior, fol. magnis, superioribus dis-

tincte petiolatis" Reichenb. FI. germ. p. 367. s ez ismét

vagy mint V. divaricata Tsch. „racemis oppositis" 1. c.

vagy mint V. Rndulphíana Haync „racemis alternis" 1.

c. ; a Kalocsán szedett példányok (érseki kert) nagyon
gyönge szrmezzel birnak s a levelek lemezének fÖlsö

része néha majdnem teljesen csupasz. F. V. micraiitha

Link. cl Hoffjii. alig fordul el.

F. V. pílosa Willd, sp. 1. p. 6l). Plánta, quae in

regioné Colocensi locis apricis ereseit, hisce notis a

formis V. ClunilardryOS nevaorum, silvarum et pratorum

fertilium dignoscitur: Plánta cano-pubescens, inferne

tamen bifariam tantum pilosa (vide Willd.), superne pilis

glandulosis articulatis subaequaliter glanduloso-hirta

(pedunculi, pcdicelli. bracteac. laciniae calycinao) ;
foliis
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inferioribus subemarcidis purpurascontibus, superioribus
inciso- cronatis, lamina inferiorc denso hirsuta, bractois
ot inipriniis laciniis calycinis exactc linoaribus, podicollo
loiioioribus , versiis apicom paulatim et pariim a.n-

ííustatis. Vidc etiam Willd, sp. pl. t. i. p. 66.

Indumentum V. Chamedryos L. scil. superne glandu
loso hirtum quidem [quod tamen ab auctoribus communiter
tacotur, sed in exemplaribus Upsalensibus quoque (locus

classicus I.innaeanus) manifcsto cernitur], at multo magis
teniio', ita ut tota plánta viridis appareat. Praotoroa, ut
recte Bcntham in DC. p. 475. animadvertit : „Calycis
segmenta oblonga foliacea, 2. lin. longa, inaequilata."
Tandem bracteae non solum pedicello non longiores.
sed e contrario saepe duplo breviores, íiliformesque.
Hoc charactere intermediam se sistit V. CJianinc-

c/rys inter V. pcdiiucularcni M. B. et. V. pilosam. ; illa

onim ut iterum Bentham asserit : „ V. Chaniacdryi valde
affinis, nec differt nisi pedicellis elongatis gracilibus etc."

(Secundum exemplar Herbarii Oenipontani ex Caucaso
T'! frduncularis affinis quidem V. CliiDiiacdryi et in mul-
tis ejusdem habitum praesefert, speciem nihilominus a
formis V. Cliaiiiacdrys bene distinctam sistit.) Circa
Hajós discipuli nonnnulla specimina

,
quae inter V.

CJiamaedryii et püosavi intermedia esse videntur, le-

gerunt.

619. Y. Teucrium L. Bokros, füv^es helyeken
és száraz szikes réteken. — Hajóson a fácános kertben,
a Nádudvari szöUök közt és Kis-Kecskemét mellett
száraz vagy csak tavaszszal nedves szikes mezn. A
Hajósi példányok foliis profunde inciso-serratis, bra-
cteis et laciniis calycinis liirtis, capsulis subpilosis bra-
cteis pedicello subaequalibus vei eo longioribus — jel-

lemeztetnek a Boreau-féle diag-nosist véve alapul. A
Ivis-Kocskeméti növény következleg jellemeztetik

;

floribus magnis bracteis et cal3'cis laciniis carnosiusculis,
ovatis vei lancoolato-ovatis, obtusis glaberrimis ; bracteis
pedicello plerumque duplo brevioribus, capsula glaber-
rima.Csekélyebb különbségektl eltekintve a szikes mezk
korai növényét idetartozónak tekintem : f. ad K hracliiscpa-

lani F. ScJiullz. accedens l'^.zen s a következ három f:ijjelle-

geiátalában véve oly sokféleképen \áltoznak,hogynem csak
teljes leírást adni igen nehéz, hanem azokat egj^mástólmeg-
különböztetni is alig lehetséges. A Hajósi és Nádudvari nö-

M. L. Növénytenyészets

.

9
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V(';nyek némely pi'íldányai Kí/aibrl í-^ cnníííí-]ii\\07. is

mutatnak némi alkati hasonlóságot, habár a kehely szé-

lesded szelvényei attól eléggé megkülönböztetik ; más
példányok ismét V. niisíriacdl annyira megközelitik,

hogy csakis pontos vizsgálat és összehasonlítás után
választhatók el egymást(')l.

620. V. bihariensis Kcnicr. T.öszhalmok magas
füvei bentt lejtin a Nádudvari szöUök között.— Levelei
osztása rendkívül változó : alig osztott — és kétszer
osztott.

621. V. austriaca L. A lszhalmok bokros és

magas füvei födött lejtin. — Gyakori a l\aks-Kömldi
szöílök között; néhány példányban FiUdvár vidékérl
is láttam. A kalocsai növény floribus dilute caeruleis in

racemis longissimis laxe dispositis. foliis ovato lanceo-

latis vei lineari lanceolatis nitidis coriaceis, subinteg-er-

rimis, caulibus virgatis, flexuosís, glabrescentibus vei

pilosis, laciniis calycinis subaequalibus, vei duobus bister

longioribus, — majd ismét foliis lineari lanceolatis, cum
caule praesertim ad genicula molliter pilosis, non co-

riaceis, grosse et aequaliter serratis, floribus caeruleis,

racemo laxo longissimo, subflexuoso, bracteis et calycis

laciniis lanceolato-linearibus.

Ha ezen növényekkel a I.inné által adott diagno-
sis Sp. p. p. 17: „racemis lateralibus foliis lineari-lan-

ceolatis pinnato dentatis . . . Fólia fere Coronopi gla-

bra. Praecedenti ( K l^cucriiiin) nimis affinis." — összeha-
sonlíttatik, úgy be kell vallanunk, hogy Kalocsán a V.

mistricd-WTxk. Linné által értett alakja neiri fordul el.
vagy legalább eddig nem találtatott. Hogy pedig a
.Linnéféle alakot fölismerjük, azt mindenekeltt a Linné
által jelzett leihelyen, Austriában kell keresnünk ; mivel
pedig Austi iában V. niisfriaca szintén számos alak által

van képviselve, az itteni alakokra ismét Linnének rö-

vid bár, de célhoz vezet leírása alkalmazandó, ezek
után a levelek szabására figyelmet fordítva a Linné-
féle növényt oly alakban találjuk, mely foliis lincari-

lauceolafis (Koch : „foliis subpetiolatis" non multum iu-

vat), glahris, f>iii.iiafo-dciiiafis (non pinnato-serratis) i. e.

inciso-dentatis, nt dentis lacinulas (|uasdam sistere vi-

deantur, ismej(;lekkel jelhímeztotik. lízen alakot Austri-

ából tíibbször volt alkalmam láthatni ; ritkábbnak lát-

szik azonb^ln mint ezen növény más alakjai.
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A I.innéfeló V. aiisfriacál Knloc.sár()l kizárva az it-

teni ug-yaiiazon növény t3q:)iiszához tartozó alakokat is

névvel kell ellátnunk. ]£ tekintetben semmi nehézséí^
sincs, mert a V. austriaca L. alá sorolt synonymák ne-
vet bven nyújtanak, s ha az azokról adott leírásokat
tekintetbe veszszük, nem lehet kételkednünk, hogy nü-
x'ényeink már régen le voltak irva s jelenleg nincs is

más t(ínnivalónk, mint azokat a feledés és összczavarás
homál)'ából ismét a tudomány napvikigára hozni.

iízen körülmén3^ek tekintetbe vétele után az elbb
jellemzottKalocsai növények els alakját V. Schiuidtii
Roem. et Sclnilf. (V. dcnfafa Sclnn.), — másikát V. nifida
Poir. névvel jelölöm, mely utóbbi meghatározást a Schott
Herbárium (Tlerb. llaynald) példányai is megorsitik.

622. Y. prOStrata /.. Mezkön, szárazabb réte-
ken, bokros erdszéleken és homokos halmokon. — A
Kalocsa körüli mély sikon igen közönséges tavaszi nö-
vény, a száraz szikes réteken kevésbbé található, a ho-
mokos és dombos legelkön és mezkön eléggé gyakori,
erds helyeken ritka.

A körülbell húsz helyrl elttem álló Kalocsai
példányok kö)vetkez alakokra oszolnak:

1. Caulibus humilibus, pilis moUibus crispis dense
hirsutis ; foliis ovatis, oblongisque. pilis brevibus ri-

gidis, scaberrimis ; racemis brevibus ; bracteis. laciniis-

que calycinis ovato-lanceolatis, lanceolatisque. glabrius-
culis. In collinis et arenosis. V. f^rosfrafa L. gciniina.

2. f. V. salina in. caulibus rigidis suberectis, pilis

crispis sparsis vestitis. saepe violaceis ; foliis ovatis,
lanceolatisque, glabriusculis ; bracteis pedicello multo
lüng'ioribus. In pratis salsis.

3. V. sciapJiila ni. caulibus laxe decumbentibus elon-
gatis, sterilibus longe reptantibus, perhiemantibus ; foliis

praesertim caudiculorum sterilium linearibus vei lan-
ceolatis, caulium florig^erorum interdum obovatis, supe-
rioribus integerrimis. Racemi tenues, longissimi, laxi.

Pedicelli capillacei longi (interdum 10 mm. longi) ; bra-
cteae, laciniae calycinae filiformes vei lineari-lanceolatae
interdum pedicellos subaí^quantes. In horto archiepi-
scopali.

Capsulae omnium semper glab errimae.
Exstant etiam exemplaria racemo longo caulem

excedente. coroUis persistentibus ; alia caule fere 2 dm
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alto, foliis profundiiis serratis, racemis ramosis, íloribus

maxima ex parle storilibus. Haec ulterius quaeronda
et exauiinanda, ut quae nionstrose deforniata osso vi-

dnntur.

623. Y. spicata L. Halmos és homokos vidéke-
ken. — A Paks-Bölcskei löszhalmokon igen gyakori,
azonkívül Földvár környékén, Akasztóníil, és Kecel
mellett. Kifejlett nagy példányok igen gyakoriak ; ezek :

V. major RcJth. b. Pl. gorm. excur. p. 370 : ,,spithamaea-

pedalis, foliis o\ato-lanceolatis, saepe racemis pliiribus."

A forma piiíafák igen elváltozott íilakot mutatnak bra-
cteis oblongis vei rotundatis, foliis glaberrimis.

624. Y. hybrida L. Szikes mezkön. — Vidé-
künkrl nem birom a növényt, mivel azonban a Szeg-
zárd alatti szikes legelkön szedett példányok mind-
annyian ezen növény f. V. aiigustifolíd-]hX. (Kemer llcrb.)

képviselik, nem kételkedem, hogy az Akasztó mellett

hasonló helyeken észlelt példányok szintén mind ideso-

rokmdók. Szegzárd mellett Spiraea Filipcndiila., EryfJiraca

Szcgzdrdcnsis^ Díanflms saxifragus^ Planfago marífíma,
Cai/iphorosvia ovafa s más halophilek társaságában for-

dul el.
625. Y. ÍOliOSa W. K. Löszhalmok bokros lej-

tin. — A Kömlöd-Földvári halmok között igen gya-
kori különösen Kanacs és Gyrs völgyekben. Több-
nyire társasán Ncpcfa pannonicd-\2\.

626. Y. elatior Ehr/i. Nedves bokros réteken.
— Kecel mellett (Községerdeje), Úszód felé, a Paksi
szigeten s a mellett a Zádori révnél.

Specimina ex silva turfosa in Orjeg iuxta Császár-
töltés (Morcsai erd), si fólia spectantur, sünt revera V.

angiísfifofía Fiscli. caf. liorf. goreiilc, sünt V. liuariaefolia

Pali. sünt V. cartilaginca Txdch. et inprimis V. Ilosiii

Moreffi in Hst secundum diagnosim. Foliis inciso-den-

tatis vei pinnato dcntatis angustissimis, rigidis valde
distincta, sed valde variábilis. I^roxime accedit secundum
exemplarHerb. Oenipontaniex Ticino V. Ticüícnsís Pali.

627. Y. iTiritiama L. Nedves réteken. — Nagy
mennyiségben a Bát)^a és Misko falvak közötti kas/.á-

lós réteken Grntiaiia Piintiiiciiaiinic-\'i\\. Fgyes példá-
nj'oka Zádori révnél az elbbi társaságában is találhalók.

Exemplaria quaedam, „foliis lato-lanceolatis , cordatis

acuminatis, duplicato serratis, pubescentibus, oppositis
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ternis quaternisve, caule pubescente" V. longifolia Hst.
valde eminent.

628. Y. Serpyllifolia A. Árnyas ligetekben. —
Gyakori Foktü alatt iirnyas füzesekben, helycnkint az
érseki kertben. Csak £i nagyobb alakot birom : V. ncg-
lecta Scluiiidt.

629. Y. arvenSlS L. INIezökön, utak és töltések
mentében, sztillök közt és müveit talajon. — Mint V.

polyiDitlicmos Tltiiill. az cmlitett helyeken Bátya, l'^oktü.

Úszód, Pataj, Ordas körül többször található ; Kalocsán
és a halmos vidéken igen ritkán mint V. iiana Lani.

jö elö s ekkor a mirig^yes szrök teljesen hiányzanak.
630. Y. verna L. Homokos száraz helyeken és

halmos legelökön. — Igen ritka s általam csak a Paksi
szöllök között és a Földvári htilmos legelökön észlel-

tetett, ez utóbbi helyen mint f. V. polygonoides Lam.
iilig két cm. nagyságú kifejldött példányokban és mi-
rigyes szrök nélkül fordul el.

631. Y. praeCOX ^7//. ]\Iüvelt helyeken, különö-
sen ugarokon, nedves homokos halmokon. — Plánta
ramosissima, dense glanduloso-viscida foliis infcrioribus

subtriangularibus aeque latis ac longis, pedicellis lon-

gissimis (2 cm,), laciniis calycis obovatis est V. viscida

Kit. in Herbario Univcrsitatis Oenipontanae : „Veronica
viscida mihi^' sic manuscriptum Kitaibelii. F. V. arcni-

cola ni. caule gracili, simplici, pedicellis calycem duplum
aequaiitibus, oblongo-lanceolatis est forma in opposi-
tione ad priorom determinata, Haec in arenosis siccis

collinis (Földvár-Paks, Kccel-Nádudvar), prior in agris

cessíintibus et locis arenosis madidis luxurians.

632. Y. triphylla L. Az elbbivel hasonló helye-
ken és társasán. Közönséges fképen vetések közt és
ugarokon. Kis példányok : V. romaiia Ali. ?ion L. la-

ciniis calycis pcdicellum subaequantibus.
633. Y. polita Frics. Müveit helyeken, utak mel-

lett és töltéseken, utcákon és lakások közelében. — A
vidéken közönséges,

Kerner ezen növényt illetleg a következ meg-
jegyzést teszi : „Die echte V. agrcsfís L. habé ich in

dem hier behandelten Gebiete vergeblich gesucht, und
auch alles. was mir unter dem Namen V. agrcsfís von
daher eingesendet wurde, war V. polita Fries.'''

A Kalocsai növény két alakra különíthet ; ezek
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egyike f. V. palitd vera igen közönséges a másik f. V.

colocensis igen ritka s csak Bátya mellett ugarokon for-

dul elö s hihetleg nem egyéb mint az elbbinek
buján fejlett alakja. Ezek fbb különbségeit V. agre-

stisscl összehasonlitva adorn

:

V. polita Fr.

Caulibi'S pilis íirticu-

latis densis liiisutis ;

foli's cordatis , incisis

(inciso-scrratis) obscuro

virentibus. ylabriusculis,

iufcine hivsulis

;

laciniis calycinis, ová-

lis, pilis brevissimis ve-

slitis.

Cajisulis pilis articu-

laüs dcnse glanduloso

pilüsis subrolundis, acu-

te einarjíinatis, lobis ad

suturam vix compresssis.

F. V. colocensis iii.

C'aulibus pilis arlicu-

lalis sparsis liirsuüs ;

„foliis ovális, subcoi-

dalis," („Koch") pro-

funde inciso-serralis, ob-

scure vii-cntibus, glabiis,

inferne glabiiuscuiis.

lacinis calycinis ová-

lis, _<,flaberrimis margine

tanlum jiilis brevibus ci-

liatis.

Capsulis pilis artica-

latis dense glanduloso

pilosis, subrotundis acute

cmarginatis, lobis ad su-

turam vix compressis.

V. ai;rcslis L.

Caulibus pilis arlicu-

lalis rarioribus vestitis ;

foliis ovális, serralis,

nilidis, glabris, infcnic

pilis raris vcslilis.

laciniis calycinis cor-

datis vei plcrunique ova-

to-lanceoíalis, pilis lon-

gioribus ciliatis.

Capsulis ]nlis arlicu-

latis sparse glanduloso-

pilosis, subrolundis acutc

emarginalis, lobis ad su-

turam subcomprcssis.

Stylus in duobus prioribus et in V. agrestis oeni-

pontanis exemplaribus hiatum capsulae immarginatao
parum excedit, in exemplaribus Up^alensibus (Herb.

Kern.) jílerumque non attingit.

634. Y. hederifolia L. Müveit helyeken, árkok-
ban, ligetekben, utak mellett. — A vidéken igen kö-
zönséges; homokos verfényes helyeken nem fordul el.

635. Y. triloba Opíz. Verfényes mezkön, erds
helyeken. — Egy helyen a Kalocsai szUök közt, hol
bven tenyész. Plánta colocensis his insignitur charac-
tcribus. Villosa foliis trilobis vei subquinquelobis, lobis

acutioribus, pedicellis villosis calycem íiequantibus vei

eo duplo longioribus, laciniis calycinis pilosis, mar-
gine pilis longis ciliatis, floribus caeruleis, capsulis i —
bilocularibus, glaberrimis. — V, //cttcri/'o/ia ores habét
dilute caeruleos, haec vivide caeruleos, colorem V. tri-

pliyllae imitantes. Lobi illius foliorum rotundati, pedi-
celli pilis brevissimis pilosi , calycem ter-quinquies
superíintes, laciniae calycis glaberrimae, marg'ine pilis

longis ciliatae, capsulae 4-loculares glaberrimae.
Adest etiam forma in ^lgris inundatis prope eas-

dem vineas coUecta: V. virgata m. differt a typo con-
sistentia caulium et omnium partium carnosula, pilis bre-
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vioribus diarnctrum caiiliuin non siipcriintibiis, caulibus
virg-atis terrae rig'ide incunibcnlibus, caíjsulis saepe
4-lociilari-bii.s. — 1 íaoc intcrduni in V.liCiícrifoliaiii per for

meis intcrmedias tran.sirc vidctur; (lyi)uni nun(|uam suam
exuisso naturiim vidi vcl forniis intcrnicdiis V. licdcri-

foluxe conjunctíim esse animadvcrti.) Ikiec ig"itur forma,
sí rcvcra in jiriorcm trimscat specicm, illi subordi-
nanda crit.

350. liíuiosella li. Iszaprojt.

636. L.. aquatica L. ^Mocsáros helyek körül és

a Duna partjain iszapos nedves talajon. — Az Imsóson
Kömld alatt, íl Záelori révnél és Ordas mellett, Ka-
locsa alatt több helyen, Hajós, Aliske és Dusnok körül.

Gyönycirü gyepes lo— 15 cm. átmérj tömegeket ké-
peznek Foktü mellett homokos- iszapos tíikijon a f.

Z. caulescois D. fi. jjéldányiii. F. A. icnuifolia Niitt.

„foliis linearibus vix ix petiolo distinctis^' Benth. in D. C.

X. p, 427. iigyíinazon helyen fordul el.

LXI. OROBANCHKAE JUSS.

S57. Orbaiiokae li. SxiUlor.

637. 0. gracilis Sm. A vidékrl a Kalocsai Her-
báriun\ban képviselve van.

638. 0. EpithyniUlTl J). C. A Kalocsai Herbá-
rium szerint a vidékrl.

639. 0. Teucrii /-. Sdinlh. A kalocsai Herbá-
riumban közelebbi leihely r.élkül.

640. 0. Caryophyllacea ^SV/^.lIomokos helyeken.
— Akasztónál a szllk között (Herb. Haynald.), hol

Csápek plébános iir szerint gyakori és Paks körül.

641. 0. Kochii F. Schnltz. A vidék határán a
Szegzárdi hegyeken.

642. 0. arenaria Borkli. Homokos halmokon
^Ifícj/iisía caiiipcstris gyökerein élsdve. — Píiks mel-
lett a i\IalomheQ-yen (Wiesbaur), Földvárott a Nag-yhe-
gyen és Kömlödnél a Weiherthalban.

643. 0. ionantha Kern. Homokos árnyékos he-
lyeken. Arfciiiisia caiitpcstris-QW (?) — Földvárott a
Nagyhegyen,

644. raiTlOSa L. Kenderen élsdve s legtöbb-
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nyíre homokos talajon. — Akasztónál Csápek plébános
ur szerint gyakori, Úszódnál a Dunaparton és Kömld-
nél a Weiherthíilban, ez utóbbi helyen végtelen meny-
nyiségben s az O. jMntcli F. Scliultz. kétes példányai-
val. Kzen példányokra vonatkozva s b. Uechtritz Wies-
baurhoz intézett soraira*) hivatkozva mint kétes elfor-
dulási! növény emlitendö itt

:

645. 0. Muteli F Schulfz. — O. nana Noc?

LXII. RHINANTHACEAE DC.

35S. llelampyriiiu Ij. Fiiiiar.

646. M. cristatum L Erds mezkön. — A
Hajósi fácános kertben.

647. M. barbatum W. K. Müveit helyeken,
különösen vetések között, homokos dorr.bokon, löszhal-

mok mezin, utak mellett és néha ligetekben. — A
fölsorolt helyeken egyenletes elterjedést mutat; ritka

árnyas ligetekben (az érseki kertben s a Hajósi fácá-

nosban.)

648. M. arvense L. ]>szhalmok mezin, homo-
kos dombokon és szllk közt. — A Paks-Földvári
halmokon, Pataj mellett és Nádudvarnál fordul el.

359 Bhiuaiithiis li. ILapor.

649. R. rainor Ehrh. Nedves réteken. — Akasz-
tónál a Községerdejében (Wiesbaur S. J.) .

650. R. major EJirJi. Nedves homokos réteken.

*) B. de Uechtrilz Joanni Wiesbaur S. J. Coloczam a. 1S76. piofecluro

scripsit se cum in tcrra salsa, quam ab co uua cinn scminibus Taraxaci

leptocephali ex ret^ione pagi, cui Akasztó nomen, praeterito anno acccpisset,

idem ipsum Taraxacum colcret, quadam die ad radices ejus Oiobauchcn
quandam iam defloratara animadvevtisse, illamque quantum adhiic inve-

stij^ari potnit pro Phelippca nana habere. Monebat igitur, ut planlae in

7. leptoccphalo parasiticae attenderet. Quod cum in diversis regionis no-

strae locis diligenter fecissemus. nec tamen plantam clarissimi Ueclitritz de-

tegere potuissemus, originem Orohanchae ad radices Taraxaci hoc modo
explicandam censui. Eadcm occassione, quando terram salsam ad cl.

Uechtritz mittendam effodimus, accepimus a Rev. Csápek parocho exem-
plaria O. ramosae (inter quae dubia Oroh. Jllnteh') iam fructifera ; cum
autem haec in eodcm cum terra salsa fasciculo conii>onercmus, lieri facile

potuit, ut semine quaedam Orobanchae terrae commiscerentur, quae deinde

in culto ab Uechtritz Taraxaco suae existentiae invenerunt nutricem.
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— Akasztónál a község" kaszálóján, Kecel mellett a

község- erdejében, helyenkint az Örjegben ós a Tápéi
pusztán.

360. i:ii|>hra!íia li Szálkac^ék

351. E. Stricta Hosf. I>öszlialmok lejtin. —
Nem ritka a Kömld-Föltlvári halmokon különösen a
Kanacs völgyben, Wciherthalban és a Tápéi pusztán.

652. É. serotina Lamk. Nedves réteken, árkok-
ban álló és folyó vizek körül és lakások k(")zelében. —

•

A mély sikon gyakori, fképen Kalocsíi k(")rül, a hal-

mos vidéken ellenben hiíinyozni látszik.

653. E. lutea L. Töszhalmok bokros lejtin. —
P'öldvárott a Kanacs völgyben,

LXIII. LABIATAE JUSS.

361 Mcntha li Meuta.*)

654. M. silvestris „spicis oblongis, foliis ob-

longis tomentosis, serratis sessilibus, J/. silvcsfris folio

longiore. Bauh. pin, 227,'' Linné. Álló és folyó vizek

mellett, árkokban és ligetekben. —• A Vajas mentében,
az Örjegben a INIorcsai erd körül, Hajós környékén, a
Duna mellett Foktünél, és az Imsóson Kömld alatt.

655. M. candicans Crautz. Nedves legelkön,
homokos mezkön és álló vizek verfényes partjíiin. —
Kalocsa körül fleg a Vajasban és Foktü felé, Pakson
a Tápéi pusztára vezet utón, a Kömldi Weilierthalban
és Kecelen a város körül fordul el.

Hoc nomine formás omnes foliis brevioribus sub-

sessilibus, tomento crassiusculo denso vestitis et spica

apice attenuata comprehendi. Huc eti^im annumeravi
formám insignem spica gracillima, laxa, verticillis om-
nibus remotiusculis jMc/ifliaui arvcnsciii Aiictoriini imi-

tantibus, foliis brevibus superioribus paucidentatis. Oc-
currit in Vajas et ad Kömld.

656. M. nemorosa Willd. Vizek körül árnyas
helyeken és nádasokban. — Foktü felé a Vajasban.

*) Ezen kritikus nem fajainak meghatározásában nat^y segélyemre
volt Dichtl Alajos S. J. (tanár Mariascheinban Csehországban.



Forma nostrarum regioniim non valde typica et

21. gratissiiiiiDii ^Vigi^. imitabu nda,
657. M. incana Sm. Árkokban. — Kalocsa mel-

lett a llalom fcló fekv szöllök körül.

Forma foliis i^etiolatis omnino distincta.

658. M. nepetOideS Lej. Nedves helyeken ma-
gas szárnövényekkel. — Kalocsa k(")rül nem ritka.

659. M. cin ere a Ilolnby. Oest. bot. Zeitschrift.

1876. 149. A város alatt Pataj mellett.

Ulterius videndiun, íin hoc nomon propter J/. ci-

ncrcani Wicrzb. niiinere possit.

660. M. SUbspiCata W'rilic Nedves rétes he-
lyeken. — Ik'itya felé néhány példányban.

NoJi convenit cimi diiignosi et exemplaribus lioreau
defectu pubescentiae. Mea plapta est J/ arvciisis Aiic-
toritiii verticillis superioribus spicam imitantibus, Cfr.

Bor. p. 514.

661. M. aguatica „spicis capitatis. foliis ovatis
serratis petiolatis .... Plánta non hirta. Verticilli ter-

minálos in capitulum s. spicam obtnsam conferti.., Finné
p. 805.

Vizek körül az egész vidéken gyakori. A közön-
ségesebb alak vidékünkön f. J/. Jtirsitfa L. Siil.. a Finné
által leirt typicus alak ritkíibb. Gyakori a f. M. tomcn-
fosa J)C. és M. purpurca Hst.

662. M. arvensixaguatica Wirig.m. Neilr. p.487.
]Mocsáros helyeken. — A Patíiji utón Kalocsa mellett
(Wiesb.). J/. ongaiiifólia Hosf.?

Fólia et ílores j\I. {aqiiafícarj Jrsiifac^ inHorescentia
M. arvciisis Aucfoniiii. Propter incompletum cxemplar
ulteriorem determinationem dare non potui.

663. M. OValifolia Opiz. Iszapos partokon. —
A l*^lksi szigeten (Wiesb.), és a Vajasban. —

Sequenti simillima et ab illa foliis niíigis obtusis
floribiis minoribus et dentihus calycinis brevioribiis. la-

tioribiisque vix sepaianda.

664. M. Sativa /.. Iszapos helyeken. — A Va-
jasban Bátya felé : f. j\l. palndiflora Uechfrifz var. c.xsicc.

665. M. Ballotaefolia Opiz. Kecel mellett ho-
mokos talajon (AViesb.).

Fx unico ramulo sterili, sed valde typico hanc plan-
tam hic afferri posse putabam.
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666. M. Yiridula HosL Vizenys réteken. — A

Hillei pusztán.

PubescentiiL rii^idior, c|iKun in cxoniplaribus Borae-
anis llerb. Kern.

667. M. pulchella Ilo^t. Szárazabb réteken. —
Könilüd alatt (Wiesb.), és ^i llillci pusztán.

668. M. arvensis „floribus vcrticiHatis, íbliis

ovatis íicutis .... Caules diffusi ; verticilli laterales

;

plánta tota liirta.'' linné, sp. pl. 9.

Vetések k(")zt, nedves réteken, árkokban, legelökcm
és iszapos helyeken. — A vidéken elét>" i^yakori s talán
még- igen sok alakot rejt, melyek megkülönböztetést
érdemelnének ; igy J/ salcbrosa Brr. néliány példány
után Ítélve valószínen található a Hillei pusztein ;

f. J/. lrsuta Bcck. szikes réteken (Kékesirét F'ataj

mellett és községi kaszáló Akasztónál. L. Wiesb.)
669. M. AÍlionii Boy. (M. aiisfriaca Ai/. FI. Ped.

I- p, 18. t. 75. f. 2.). Szikes réteken. — Homokmégy és
a Hillei puszta között.

Ab ieone AUionii pubescentia densiore et foliis lon-

gius petiolatis récédet, forte J/, ansfn'aca AucforniiL non
Bor. secundum plura exemplaria exsiccata a me visa.

6Y0. M. atrOYirens flost. Vizenys réteken. —
A Hillei pusztán és Bátya mellett.

Plánta omnino insignis, quae forte saepissime ut

M. (insfnaca, gcnfi/ís, sativa sistitur.

671. M. Pulegium. L. Nedves réteken, mezkön
legelkön és vetések között. — Elöntött vetéseken
több helyütt ig-en föltn és kiterjedt csoportozatokban
fordult el; különben az egész vidéken közönséges. Ta-
lálható a szrmez teljes hiányával és szárazabb helye-
ken caulibus dense hirsutis, foliis hirtis, melyek talán

Visíaiií FI. dalm. II. p. 185. (i. toiiicnt(>sd-\kx\^\L felelnek

meg: M. tomeiitella Hoffingg et Lk.
J/. crispa L. néha kertekben müveive fordul elö.

Hoc genus, si accuratius in nostris regionibus investigari poterit,

liaud paucas adhuc species tum verificandas tum etiam denominandas oflc-

rct. Meae enirahae determinationes non tam lotidem species, quam totidem

tiibus nomine a formis praeeminentibus ducto repraesentare debent, ncc
ullo modo praetendunt exclusioneni formarum hic nondum adductarum.
Verum quideni est multas inutiles formás ab Hst, Opiz et aliis esse in

hoc genere distinctas, inde tamen inforcndum minimé est : omnes illorum

species rejiciendas esse. Si enim quidam pro distinctione inutiles in hoc
gcncre characteres : ut corollae exserta vei indusa stamina, pedicclli glabri
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vei hirsuti, virides vei purpuréi, habitus plantae erectus vei dejectus et

alia similia tollantur, multae adhuc remanebunt species bene, et saltem ita

distinctae ut hodicrnac iii aliis t;cncribus species. „Quod autem uni justum,

alii aequuni."

Ocyiiiiiin Basilicitm /,., O. niiiiinnim L. és Lavandiila vcra DC.
gyakrabban nuiveltclnck. Kox/iiariiiits officinalis L. igen ritkán lálliató.

262. Tycopus L.. Pcszérc.

672. L.. europaeus L. Árkokban, mocsárok,

álló ós folyó vizek k()rül. — Kíilocsa mellett ritkább

mint \x következ faj ;
g-yakoribb Kecel és Földvár kö-

rül ; különben a vidéken gyakori.

673. \x. exaltatus L. fii. Mint az eiöbbi. — Ka-
locsa közvetlen környékén igen el van terjedve s a

falusi utcákon is megfészkeli magát. Nem hiányzik azon-

ban a homokos vidéken sem.

263. SalTia I^. Zsálya.

674. S. SilvestriS L. Száraz mezkön, töltése-

ken, utak mellett, ligetekben és szUök körül. — Bven
terem Kalocsa környékén, a Duna balparlján, Paks
alatt. Nem ritka a halipos vidéken, de sokkal kevésbbé
van elterjedve. — Flore violaceo, albo, rubro et pur-

pur eo.

AViesbaur légit prope Kalocsa plantam flore albo

.,caule siniplici, foliisque profunde cordatís, plerisque

breviter petiolatis, glabriusculis :'' f. S. hauatica Wicrz.

in Heuffel. Itnum. pl. Ban.
675. S. AethiopiS Z. Halmos-homokos mezkön

és legelök(")n. — Igen el van terjedve a Paks-Földvári
halmokon és Császártöltés-Nádudvar mellett ; Kecelen,

Akasztónál, Faddon és lOusnok mellett aránylag ritkábi).

A mély sikon egyszer a Paksi szigeten találtam.

676. S. aiIStriaca Jctcq. IMezkön és töltések mel-

lett, — Kalocsa alatt a Selyemerd körül, a Duna mel-

lett a Zádori révnél, Akasztónál a szllök körül és

Hajós és Nádudviir között szikes mezon.
d77. S. dumetorui'n Audrz. Mezkön és erd-

széleken. — Az érseki kertben, K ömldnél a Weiherthal-

ban, a Bölcskei és Földvári határon, a Tápéi pusztán.

678. S. Yerticillata Z. Töltések mellett, szl-

lökben és ligetekben. — A Duna mentében helyenkint,
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a Paks-Kcimlödi szöllök között, a Gyrs ós Kanacs
völgyökben (I'>ölr.sko-l<\")ldvár). Akasztó mollett ós a

Nádiiclvai-i szöllük körül. Az órsoki kertbon?
Sali'ia argciitca L. ])iszkertekl)en néha mveltetik.

S. offícinalis L. Keitekben (gyakori.

S04. Origauuui li. Miirvsipik.

679. 0. YUlgare L, Bokros és erds vidéken. —
A ^'idók halmos-homokos mezin nem ritka, de a mély
sikon alig fordul clö.

O. Majorn7ia L. néha kerlekbon niiheltctik.

205 Tliymns Ti. Démulka.

680. T. MarSChallianuS JVüld. Homokos me-
zkön, bokros halmokon és szárazabb réteken. — Paks
és K ömldnél a szUk közt, Földvárott ós Nádudvar
mellett. Kalocsa közvetlen környékén f. T. g/i>rcscr>is

Willd. található.

681. T. lanuginOSUS ^[íll. Lszhalmok száraz

lejts mezin. — A Nádudvari szllk közt.

682. T. Serpyllum L. part. Frics. A mély sikon
szárazabb mezkön, ritkábban a halmos vidéken. — Ka-
locsa mellett a szllk körül, Pataj és Bátya felé. F. 7'.

Jiiiniifiisus Bcnili. caulibus diffusis inidique reptabundis
floralibus ex axíllis priorum ercctis, abbreviatis; spicis

brevibus. A Pölstó mellett Földvárnál homokos hal-

mokon fordul el.
T. vulgáris L. Kertekben "gyakran miiveit növényke.

Safiircia liorfcusis L. Mvelve gyakian fordul el, egészen elva-

dulva Us/.Gd mellett a tíilléscken találtam.

30G. C'alstiiiiiilha Hloeiieli. Csombor.

683. C. AcinOS (L-) Homokos halmokon és szán-

tóföldeken. — Píátya felé ugaros elöntíitt szántcjfiUdeken

nag-y mennyiségben találtam ezen növény egy alakját,

Visiani F. dalm. I[. 200. Acinos ihymoidcs y. pcrenuans
leirása teljesen alkahnazható : „basi suffruticulo.sus, foliis

ovatis. Differt a specie caulibus basi sublignosis radi-

ces agentibus. accedit ver calycibus. coroUisque : vide-

tur igítur forma macrior (?) in interstitiis lapidum du-

rior facta et perennans. Hanc quodammodo simulat icon
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Sow fni!L>l. bot. t. 411., quao tamcn ex descriptiono an-

nua est." Ugyaaezt gyakran találtam Paks, Komlód
és Földvár a s/.öllök közt , liol azonban szörí'isolíb

levelekkel bir. ivkasztó szöUöi közt néhány példányban
találtam a C. villosa fPcrs.J alakot. Ilaec, si fólia spec-

tes, valdc acccdit ad C. aciiuridcs Tcn , sed corollac di-

midio circitor minores ; item valdo similis C. (icunii)iafae

(Friv.) sed est annna et flores etiam minores. Uo-yanott
kis alig 5 cm. nagyságú egészen megpirosult példá-

nyokban is található.

307. €liiiopo(1iiiin Ti. Pere^^zléii

684. C YUlgare L. Szllk közt, ligetekben és

bokros hel3'eken. — Az érseki kertben. Hajósnál a fá-

cánosban, Nádudvar, Császártöltés, Kecel, Akasztó, Föld-

vár, Bölcske, K ömld, Paks, Fadd. l'ataj és Homok-
mégy körül. Helyenkint igen ritka.

Melissa officina /is L. ]\itk;il)ban miivolilc.

Hy^sopux officinalis L. Kedvelt kerti 11 (l vény, mely igen könnyen
elvadul.

SOS. Nepeta Ti. Csipkepity.

685. K. Gataria L. Vizek körül, ligetek és er-

dk szélein, utak és töltések mellett. — Kalocsa körül

és a Duna mentében igen közönséges. A halmos vidé-

ken csaknem teljesen a következ faj által van helyet-

tesítve, néha azonban szálankint ott is elfordul pl, p

Kanacs völgyben. Homokos nedves hel3^eken Kecel és

Akasztónál szintén ritkábban található.

686. H. pannonica Jíicq- A löszhalmok bokros
lejtin. — Igen gyakori a KömlÖd-Földvári halmos vidé-

ken, hol július h()ban V. fóliásával gyönyö)rüen ékesíti

a számos völgy által átsztt lszff;! vidék bokros lejtit.

309. Glcolioiiia Ti. Ilepkéiiy.

687. G. hederacea L. Nedves vizenys helye-

ken, árkokban, ligetekben és mvelt helyeken. — Gya-
kori az egész vidéken és különösen a mélysikon.

688. G. rigida RocJicl var. Árnyas erdkben. —
A Hajósi fácánosban és a Morcsai erdben Császártöl-

tés mellett.
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S70. ri»iiiiiiiii Ti. Tittkaiiuf'

689. L. amplexicaule /.. ]\Iüv(;lt lielyekcn és

szárazabb rótes iiKí/kön. — Kalocsa kíirül s átalában
az ojiósz vidéken szllökben és kertekben gyakori, más
helytíken kevésbbé van elterjedve.

690. Ll. purpureuni L. Mint az elbbi. — Ig-en

gyakori s et^yenletes elterjedést mutat.

L. viaciilatuni L. Jlatározott lelliclj-ct nem l.ili'ilok jef^y/eteim kö-

zött, azonban találtam a \'i(lckcn.

271. Galeopsis li. Vajfü.

691. G. angU8tÍfolÍa FJirli. :Miivelt' helyeken
és azok k<")zelében, homokos halmokon. — Kalocsa kö-
rül a tarlókon iyen gyakori ; nem hiányzik a Paks-
Földvári halmos vidéken sem ; ritkább a \'id<'!k többi
helyein.

692. Gr. pubescens Bcss. ].igétekben. — Foktü
alatt a Duna partján.

693. Gr. Tetrghit L. Árnyas erds helyeken —
A Várszeoierdöben.

694. Gr. SpeciOSa J\íill. Árnyas ligetek és erdk
szélein. — Sz. l^jenedek mellett és Fokt alatt.

S73. Siacliys Ti. TTiiuyilí^z

695. S. germanica L. Lakások közelében, utak
mellett, töltéseken, legelkön és ligetek szélein. — A
mélysikon ép ugy , mint a homokos vidéken nedves
helyeken igen gyakori. Falusi utcákon az ottani nö-
vényzet igen jellemz alakja s gyakran tömegesen is

elj.
696. S. Silvatica L. Nedves erdszéleken. —

Igen rilka, A Tápéi pusztán és Kecel mellett.

697. S. paluStri-S Z. Mocsáros helyeken, ned-
ves réteken és elöntött szántóföldeken. — Kalocsa kö-
rül minden irányban gyakori ; a Duna mentében . a
Tápéi pusztán, Kecel körül, Akasztó mellett és az Ör-

jégben szintén közönséges.
698. S. annua /.. Müveit hel^-eken. — (iyakoii a

vetések közt és azok közelében ; aratás után végtelen
mennyiségben lepi el a tarlókat s helyenk int csaknem
egyedüli képviselje az aratás utáni ten3'észetnek.
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699. S. recta L. Boki-os helyeken és halmos

mezkön. — A mély síkon ritka s többnyire szöUk
körül fordul el, a homokos vidéken azonban nagyon
egyenletesen van elterjedve minden irányban.

37:$. Betouica L<. Uakíü.

700. B. officinaliis L. Erdk és ligetek szélein,

RzöUök között, és l)okros halmokon. — A mélysikon hiá-

nyozni látszik. Paks és Könödnél a szöUök között,

Bölcskeés, P'öldvár környékén a halmos- völgj'es vidé-
ken, Cászártöltés és ISládudvar mellett a szöllökben.
Mindezen helyeken f. B. liirfa Lcys. található.

374. Sidcritis T^. Bibelj'ü.

701. S. montana L. Müveit helyeken és homo-
kos halmokon. — A mélysikon csekélyebb elterjedést

mutat (Keser telek és Ré.sztelek pusztákon), a halmos
vidéken ellenben vetések közt elég gyakori,

375. Marrubiiint Ti. Peuiet

702. M. peregrinum Z. Legelökön, lakások
körül, utak mellett, töltéseken és marhaállások közelé-
ben. — Igen sokszor társasán a két következ fajjal s

többn3áre homokos talajon fordul el, A mélysikon
nem találtam. — Kömlödnél a Tápéi pusztán. Akasztó
mellett, Kecel körül, Homokmégynél és Padd környékén.

703. M. remOtulTL Kit. Mint az elbbi, de vala-

mixel ritkábban. -*- Homokmég-ynél, Fadd mellett, Ke-
cel kr)rül, Kömldön s Császártöltés vidékén.

704. M. YUlgare L. Utcákon, utak mellett, töl-

téseken, legelkön, lakások közelében és pusztai kutak
körül. — A mélysikon is bven van elterjedve : igy
Kalocsa mellett, Bátya és I^ataj 'környékén. A nép
eltt mint gyógyfü nagy becsben áll.

27(» Bnllóta l, PesKtcrce.

705. B. nig-ra L. Szllök közt, kertekben, kerí-

tések mellett, utak mentében, töltéseken, lakások kö-
zelében és ritkábban ligetekben is. — Az Imsós árnyas
helyein : f. B. álba L. Kertekben Kalocsán többször
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ós/.loltem ocify alakot , melynek szörmeze némilejjf a
j\í(irni/)í//ii/-o\<.i\t iitánozá, talán ez volna /?. /lí/iíi liorf.

bcrol., Ji. /(!(•/i(/ Laiii., melybl péklányokkal nem birok.

S77. fiC4»iiúi'iiüt Ti <jiyöiig;3'aiak.

706. L. Cardiaca L. Utak mellett, töltéseken,

bokros és erds helyeken, kerítések mellett s átalában
lakások és tanyák körül. — Az egész vidéken eléo-gé

el van terjedve.

378. Chaitiirii8. Ilost Kajlíir.

707. C. MaiTUblastrum /.. Árkokban, falusi ut-

cákon. t(")lt(''seken. leg-eU'iül használt ligetekben, a Duna
mentébíín hel^'enkint s lakások körül. — A vidék min-
den részében képviselve van, de csak ritkán lesz soka-
sága által f(")ltünövé. Legnagyobb mennyiségben az Im-
sóson észleltem; óriási 3 m. magasságú példányokban
Kalocsán s Pataj mellett találtam iszapos talajon.

379. |i$ciitcllaria Tu. Csnkóka.

708. S. galericulata L. IMocsáros ligetekben,

vizenys réteken magas fben és turfás mocsárokban.
— A Duna mentében igen gyakori (fleg az Ims()son

s a Paksi szigeten) ; Kecel mellett a Községerdejében,
az Orjégben Akasztó, Császártöltés és Hajós környékén
szintén tíibbször elfordul. Ritkább Kalocsa mellett és

Dusn oknál.

709. S. hastifOlia L. Mint az elbbi, de sokkal
gyakoribb fleg a mélysikon s kevésbbé nedves ré-

teken.

380. Priiiiella Ti Bekapar.

710. P. vulgáris L. Nedves réteken és mezkön
bokros helyeken és erdk szélein. — (ryakori a vidé-

ken és a talaj minsége szerint nagyon változékony. —
Az Orjegben Császártöltés mellett turfás talajon Hori-

bus intense roseis et albis et íloribus multo minoribus

:

P. parviflora Poir. ? h. halmos vidéken ritkább.

7Í1. P. laciniata L. Halmos mezkön. — Köm-
löd mellett és Császártöltés alatt.

M. L. Növénytenyészete. 10
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381. AJui^a li. Kacskanyak.

712. A. reptans L. Nedves árnyas mezkön, —
Az érseki kertben, a Hajósi fácánosban és a Császár-

töltési Morcsai erdben. Hajóson indák nélkül is : f. A.
alpma Vili. mely név a mélysik növényére sehog-y

sem illik.

713. A. hybrida KerJicr. Hajós mellett egyszer
mint f. A. síipergcncvensisX^rcptans találtatott.

714. A. genevensis L. Mezkön, utak mellett,

töltéseken bokros erdöszéleken, halmokon és néha mü-
veit helyeken. — Gyakori a halmos mezkön ép ng-y

mint a mélysikon, csak a szikes talajon látszik hiá-

nyozni.

F. A. rugósa Hst. caulibus i - 4 dm altis líoccoso-

pilosis, foliis carnosulis glaberrimis, dentibus calycinis o

basi triangulari elongatis. Stolones subterranei vei po-
tius radix repens. Floret fine Julii — Septembrem. In

locis arenoso-salsis ad pagum Császártöltés. Fieri qui-

dem potest, ut nonnisi formám monstrosam repraesentet,

attamen tum propter dubium, quod hac in re dissolvere

non potui, tum propter serum florendi tempus, quod
forte asyngamiae nititur, hoc nomine discernendam
putavi.

715. A. Chamaepitys (L) Müveit helyeken,

és homokos halmokon fleg szUk között. — Bátya
felé, Hajós mellett, Pataj kÖrül, a Paks-Tvömldi szl-
lkbe.i és legelkön. Földvár és Akasztó környékén.

716. A. LaxiTianni (L.) Frds helyeken és a lsz-
halmok bokros lejtin. — Kömldnél legelkön, Bölcs-

ke és Földvár halmos-völgyes vidékén (Kanacs-Gyrüs)
és a Földvári Nagyhegyen.

SS3. Teiicriiiui L Tarorja.

717. T. Scordium L. Nedves réteken, árkokban
mocsárok és vizek körül. — A mélysikon és a Duna
mentében bven van elterjedve.

F. T. cIongaíiniL 111. caule decumbcntc 3—5 dm.

longo pilis elongatis distantibus villoso, ramis oppositis

ílexuosis ; foliis elongatis inferioribus facie glaberrimis

ni.ulis; verticillis 4—6-floris, rarissime bifloris ; calyce
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villoso ; coroUa pubescente, labio elongato. Crescit in um-
brosis et in fossis circa Kalocsa. Videtur forma typi um-
bricola esse.

718. T. Chamaedrys /.. Halmos-homokos me-
zkön és löszdombok lejtin. — A mélysikon hiányzik,
a halmos vidéken ellenben Paks-Földvár, Akasztó-Nád-
udvar, továbbá Pataj és Fadd emelkedettebb helyein
eléggé van képviselve, habár nem nagyon gyíikori.

719. T. montanum Z. A Kalocsai Herbárium
példánya szerint elfordul a vidéken ; de közelebb meg-
határozott leihely hiányzik.

LXIV. VERBENACEAE JUSS.

383. Yerbeua L. Galauibóc.

720. Y. Officinalis L. Nedves helyeken, vizek
körül, utak mellett és töltéseken, Dunamelléki legel-
kön, árkokban és falusi utcákon. — A vidéken igen
közönséges.

A Verbénák némely fajai ritlcán mvelt kerti virágok.

LXV. LENTIBULARIEAE RTCH.

384. IJlriciilaria L. Kencise.

721. U. vulgáris L. Állóvizekben és árkokban.
— Dusnok mellett a Vajasban, Császártöltés és Szakmar
körül árkokban.

LXVI. PRIMULACEAE VÉNT.

385. Tiysiuiaehia L liizinka.

722. Ll. vulgáris L. Mocsáros réteken. — Jelzett

helyeken a vidék minden részében elfordul, de koránt-
sem gyakori ; közönségesen hosszú indáival mindenfelé
kiterjeszkedve találtatik : f. L. paludosa Baumg.

723. Ii. NummulariaZ. Árnyas ligetek nedves
talaján, vizenys réteken és mocsárokban, árkok- és

nádasokban. — Kalocsa körül, a Duna mentében füze-
sekben és a Dunaágak medrében, az Orjegben, a Tá-
péi pusztán, a Kömlödi völgyekben (itt ritkább), a Föld-
\kx\ tavak körül, s a mélysik elönt(")tt helyein

10*
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380. Aiiagallis Ti. Tikszeiii.

724. A. arvensis L. Müveit helyokon, utak mf^llelt

ós laza homokos helyeken. — Gyakori az eg^ész vidé-
ken.. Tarlókon Kalocsa körül többnyire mint f. A. car-
nea ScJirauk. mutatkozik.

725. A. coerulea Sclireb. Az elbbivel hasonló
helyeken és ugyanavval társasán a vidék minden ré-

szében.

S87. Andrósace T^. Müköcs.

726. A. maxima A. Müveit talajon. — Igen gya-
kori Kalocsa mellett a szfíllök körül, Halomnál, Pataj
és Ordas körül szántó földekon.

A PiiiTiulák vidékünkön teljesen hiányozni kítszanak. Keitekben
müveive szintén nem észlelhetk.

388. Hol tón ia X.. TAiiya.

727. H. palustris Z. Álló vizekben és árkok-
ban. — A Vajasban Dusnok mellett és a Halomi szöl-

lök alatt árkokban.

LXVII. GLOBIILARIEAE DC.

389. CllolMiIaria Ti. CiubóTíníg.

728. G. Willkommii Nymán. Homokos verfé-
nyes halmokon. — Akasztó mellett, Földvárnál és a
Paks-Kömlödi halmokon ritka. A vidék több részében
nehezen hiányzik, de eddig nom ismeretes.

LXVIII. PLUMBAGINEAE JUSS.

390. Statice Ti. Tielleg.

729. S. Gmelini Willd. Dusan-szikes mezkön,
— Több helyen mint például a Pataji Kékesirét mel-
lett, Akasztó környékén, Résztelek pusztán és a Hajósi
úton a vidt'ik legszebb növénycsoportozatát alkotja s

mint a szikes tenyészet ]egkiváU>bb és loggyön3^örübb
növénye tnik el. Homoktuégynél, Hille, Kis-Kecske-
mét, Halom, Csert, Dusnok, Fájsz, Kesertelek és Pa-
taj környékén a szikes mezkön sehol sem hiányzik.
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LXIX. PLANTAGINEAE JUSS.

*.r^í, Plaiitago li. UÜlapu.

730. P. YÜlosa Portcnsclil. Száraz homokos he-

lyeken. — Kecel mellett a Községerdeje felé.

ín unico exemplari habeo, quod plantae dalmati-

cae exacte convenit. Fólia paulo minus lanata videntur,

sed in hoc etiam mediterranea plánta plus-minus lanata

variat, nec exemplaria desunt, quae omnino idem ac
nostra plánta iadumentum exhibent. Calycis laciniae la-

terales caiina pilos longos albos gestant.

Extant etiam ex iisdem circa Kecel arenosis exem-
plaria, quae quidem indumento lanato, basi foliorum

et scíipi excepta, carent, bracteis tamen longissimc su-

biilato acuminatis totis membranacels, pallidis glabris

omnino P. (hangaricaui IV. K.) criophorani Hofffug. ct

Link. repraesentant, in multis etiam P. villosiiDi Porteii-

scJilag imitantur, caeterum tamen ita etiam P. laiiceolatae

similcs sünt, ut ubinam subordinentur, multum ambigi
potest ; dum igitur haec plánta ulterius investigata fu-

erit, hic commemorasse sufficiat.

Y31. P. lanceolata L. Száraz mezkön, réteken,

bokros helyeken és homokos halmokon. — Rendkivül
változik. Magas fben (érseki kert, kaszálókban és töl-

téseken) CL l.inné-féle alak „foliis lanceolatis, spica sub-
ovata niida, scapo angulato'' van képviselve. Nedves
iszapos réteken (a Gombolyag pusztára vezet utón) f.

P. goiiiina Grcii. G. a. „Tige et feuilles glabres ou
presque glabres ; épi oblong^' található. — Nedves, szi-

kes homokos mezkön (Akasztó mellett) foliis lineari-

lanceolatis angustissimis, spica subglobosa, scapis ar-

cuato ascendentibus, radice valde crassa mu ticipite : f.

P. angusti'folia Poir. mint igen ritka alak tnik el. Száraz
dombos mezkön és fleg száraz szikes helyeken foliis

lanceolatis vellato-ellipticis, scapis plurimis 5— 12 cm. altis

decumbentibus, spica subrotunda, bracteis latis in apicem
album, subito acuminatis, lacinia calycis anteriore apice
integerrima non emarginata — igen el van terjedve az

egész vidéken s mint /-'. diibia Piljcblad., ^'<^%y P- ciipi-

tata Scliur Herbáriumokban is többször találhíitó. Egész
termetében föltnen hasonlit Linné P. LagopHS-k\ioz.
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732. P. sphaerostachya M. etK.var., P. sphae-

rocephala DC. var. I^étes mezkön magas fben. Né-
hány példányban az érseki kertben. Ex Herbario Kor-
ner distinguitur a P. lanccolata scapis erectis clongatis

15—20 cm. altis et spica tamen síibrotunda, bracteis,

inferioribus praesertim fuscis. — Plánta habitu valde
insignis ulterius tamen observanda. In pratis montanis
circa Oenipontem valde frequens.

Y33. P. glareosa Kcmcr. Löszhalmok iszapos

mélyedéseiben. — Ha nem csalódom, Földvár mellett a
Dunaparton szedtem.

Plantam hanc novo nomine a P. lanccolaia di-

scernebam, cum in Herb. Kerner iain denominatam
inveni. Non exacte quidem cum exemplaribus subalpi-

nis convenit, discrimina tamen inter hanc et illám nul-

lius momenti esse videntur. Plánta colocensis his excol-

lit prae P. lanccolata characteribus.

Radice multicipite, scapis ascendentibus 2—3 dm.
ídtis spica ante anthesin conica, post illám cylindrica

densa ; bracteis tertia fere inferiore parte albis, superne
ferrugineis, apice obtusis laceratis, repando-denticula-
tis vei bifidis, cariná fuscis pilis albis longioribus con-
sitis ; calycis laciniis lateralibus apice macula ferrugi-

nea notatis, carina ciliatis ; lacinia anteriore glabcrrima,
apice maculis duabus ferrugineis insignita. Fólia in ro-

sulam centralem disposita, basi lana albo-villosa, fere

omnia lato-elliptica sünt.

Plánta subalpina oenipontana praesertim bracteis

acuminatis plerumque glabris recedit.

734. P. dalmatlca Scliott. Kissé homokos réte-

ken. — Igen szép példányokban a Meszesi révnél.

735. P. altiSSima L. Mocsáros rétek és nádasok
szélein, árkokban és nedves talajú ligetek körül. —
Nag-yrészt vizbe temetett tökocsánynyal föltn példá-
nyokban találtam Szakmar felé. Gyakori a Duna men-
tében nedves réteken, és a Bátya és Miske közötti

kaszálókon. Az érseki kertbl 15 dm-nél magasabb tö-

kocsányu és majdnem 5 dm. hosszúságú levelekkel
birom.

736. P. média L. Bokros helyeken és réteken.
— Az érseki kertben, és átalában a mélysikon gya-
kori, a halmos vidéken csak nedvesebb helyeken te-

nyész.
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737. P. major Z. Utakon és utak mentében, ut-

cákon, kikások körül, legelkön, vizek mellett és néha
réteken. Gyakori az egész vidéken.

P. inlcnneJia Gilib. Eí^y péUlányban az Imsöson Köinlöd alatt

szcdlcm ; az illet példánynyal azonban nem rendelkezhetvén jclcnlcjj,

adatom is csak kétséges lehet.

/'''. P. miifafa in. foliis elliptico-lanceoUitis lanceo-
latisque, pilosis vei hirsutis, scapis decumbentibus fó-

lia subaequantibus. — Ad muros et inter tegulas
piatearum in rbe colocensi. Videtur forma P. majons
esse, licet foHa tum pubescentia tum figura aliena, et

spicae saepe pauciflorae P. asiaficani imitantes sint.

738. P. asiatioa L. Nedves réteken és mocsáros
iszapos helyeken. — Kalocsa körül, Foktü, Akasztó,
Úszód, Ordas, Harta, Pataj, Bátya és Fájsz mellett

gyakori, ritkább tul a Dunán és az Orjegben. — A Har-
tai példánvoknál a levélnyél kétszer hosszabb a lemeznél.

739." P. ter.uiflora W. K. A vidék földtani vi-

szonyaiból itéhe mindenesetre nem ritka, általam íizon-

ban csak Akasztó és Tetétlen közt volt észlelve.

Ugyanazon helyrl homokos- szikes talajról igen kis

példányokat birok foliis dense setuloso- ciliatis, mely
vídószinüleg : /-•. iniiior Fries leszen.

740. P. maritima 7. Szikes mezkön s néha
homokos réteken. — A vidéken a talaj minsége szerint

igen el ran terjedve. F. P. denfafa Rutli. igen ritka
.Vkasztó körül. F. P. gcnuiiia KocJi. a. a legközönsége-
sebb, f. Wiiífcnii ] Vilid, és f. P. bidentata Miirith hiá-
nyozni látszanak.

F. P. elongafa i/i. foliis setuloso- ciliatis, spica li-

neari elongata. apice attenuata, laxa ; bracteis calyce
longioribus. In salsis ad Homokmég3^

741. P. crassifolia Forsk. Gren. ct Godr. Szikes
mezkön. — Résztelek pusztán.

742. P. arenaria W. K. A homokos tíikij jel-

lemz növénye. — A Duna homokos partjain, liomok-
mégy-, Pataj- és Faddnál, az Akasztó- Nádudvari s ít

Dunántúli homokos mezk és dombokon rendkívül
gyakori.

LXX. A:\iARANTHACEAE JUSS.
293 Auiarautiis Ti. Amar.lnt.

743. A. -J\Y\t\^ L. íarf.—A. Blitum Koch. Müveit
talajon kertekben és szöllökben. — Kalocsa, Pataj,



Paks, Hajós és Bátya kiirnyékén. Veilószinüleg a vidék
többi helyein setn hiány /ik.

744. A. Blitum" A. A silvcslris Dcsf. l\[üvelt ta-

Uijon. — Áltiikim csak a (Tymnasiiini iidvaráljan s Patíij

mellett volt észlelve.

745. A. retroflexus L. Müveit talajon fleg- laká-

sok közelében. — Az egész vidéken igen buján tenyé-
sz pciréj.

A. cauJalus L. Kalucsa kövül elvadulva gyakuri..

Gomphrcna glöbosa L. és Celosia eristata L. sokszor üUetelt

kerti virágok.

ritytolacca dccandra L. Kedvelt lu'ivény, mely yyakran elvadul.

LXXI. CHENOPODEAE VÉNT.

!393. Siiae<1a For»k. Svctla.

746. S. maritinia L. llomokos-szikes tóparto-

kon és mezkön. — Patíijnál a Sziliditó jjartján s a
Kékesiréten és Tetétlen pusztán.

291. iSiils^ola L. Síivar.

747 S. Káli L. Utak mellett, töltéseken, szán-
tóföldeken és kertekben, homokbuckákon és hornokos
dombokon. — A. mélysikon ép úgy mint ,a halmos
vidéken gyakori.

748. S. Soda L. Szemétdombokon. — Akasztó-
nál a szllök között.

305. CorispcruLiiiu I^. Poloskauia^.

749. C nitiduni Z. líomokbuckákon s homokos
dombokon. — Akasztónál íi szllök közt s a/iok kcirül,

Kecel és Nádudvar környékén, és a Tápéi pusztán.

750. C. canescens Kif. Mint az elbbi. — A
Tápéi pusztán és Akasztónál a szllök között.

296 Polycuéiiiiiui L. Torzon.

751. P niajUS A. AV^////, Szárazföldeken, kertekben
homokos dombokon. — Kalocsán s a mélysikon szán-
tóföldeken igen gyakori s valóban óriási példányokban
terül el a réti föltört takijon. A homokos vidéken szin-
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tén g-yakran fordul elö, néha azonban a következ fajok

által van helyettesítve.

752. P. vevruOOoMm. ím'j/í^'-. I lomukos legelökön.
— liartei közelében clé^- gyakori.

753. P. Heuffelii Láng. Vetések közt. — Föld-

vár mellett i\, Fölstó körül..

'497. Kochia Ilotk. Kocbia.

754. K. Scoparia Z. Lakások s tanyák körül,

falusi kertekben és utak mellett. — Kis-K aloescin,

Foktü, Bátya, Fájsz, Pataj és Szakmar környékén a
neve által jelölt használat miatt irtatlanul tenyészik. A
halmos vidéken kevésbbé oyíikorinak látszik.

755. K. arenariaí^íK K.) P^ száraz homokos ta-

laj mindenkori kísérje. — Az egész vidéken a homok-
kcil arányos elterjedést mutat ; nedves talajon azonban
alig tíilálható.

756. K. prostrata (Z.) Nedvesebb szikes mez-
kön. — Akasztó körül minden irányban. Halom, llo-

mokmégy és jMiske környékén (Drágszél p.). Igen sok-
szor Caiiiplwrosina ovata JV. IC. társaságában j elö,

melylyel néha föl is cseréltetik,

757. K. sedOides (Pallas). .T.öszhalmok puszta
lejtin. — F'öldvár mellett igen gyiikori, fleg a Kál-
várián s a Nagyhegyen,

398. Cheuopodiiiiu L. Libatopp.

758. C rutorLini Z. F\alusi utcákon, iszapos he-

lyeken, tavak és folyamok homokos szélein. — Köz-
vetlen Kalocsa körül igen gyakran elfordul s oly vál-

tozatos alakokbíin jelenik meg, hogy Horánk sokalakú
fajíii közt kétségtelenül els helyen áll. Ez s átalában
a Chenopodiumok a Kalocsai mélysikot igen jellemz
növények. Minél inkább száraz és vizszegény lesz a
vidék, annál gyorsabban lépnek ezen növények is hát-

térbe s helyöket közönségesen külföldi elvadult növé-
nyek (Erigeron, Datura, Xanthium stb). foglalják el.

Az óriási szétterült alak, mely gyakran Kis-Ka-
locsa utcáin s a Vajasban jelenik meg a 67/. gloiiicni-

tiiDi (M. Taiidüii) ; még kifejlettebben s egész csoportoza-
tozatot képezve j el ugyanezen növény Pataj mellett
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a Sziliditó partjain ; itt egy méter magasságra emel-

ked kÖzéptengelylyel s ugyanoly hosszú körben ki-

terült s a homokos talajhoz simuló ágakkal az egyes
példányok egész bokrokot képeznek ; a virágzat hosszú

ágas fürtöki)öl s füzérként helyezett apró szcmek-
mint meg annyi gyöngyszemekbl van összealkotva ; az

egyes szemek zöld, sárga vagy vörös szinben változ-

nak s néha ugyanazon növényen mindannyi árnyalai-

taiban jelennek meg. — Ezzel csoportosan számos át-

meneti alakokban f. Ch. foliolosíim (M. Tandoii) talál-

ható. E két alakot Wiesbaur. S. J. által szedve Bae-
nitznél {n. 2946. Eicf. 30.) mint Bliíum crassi/o/iin/i-ot

adtam ki; Kerner azonban B. crassifolium alatt egy
egészen más növényt ért, melyet alább ugyanezen név
alatt sorolok föl, s melyet én új, még le nem irt fajnak

tartottam ; mivel jelenleg nem vagyok azon helyzetben,

hogy a két növény fölött szorosabb vizsgálatokat te-

hessek, Kerner s több más botanikus tekintélye eltt

vizsgálat nélkül hajlok meg. Annyi igaz , hogy ha
ezen növény volna az igazi Ch. crassifolium, ugy Ch.

r/íbnnn-tó\ alig volna fajilag elválasztandó, ugyanezt
azonban a Kerner-féle Ch. crassifoliinn-rö\ nem ál-

lithatom.

Foktü és Kis-Kalocsa utcáin nem ritka ezen nö-

vénynek azon föltn alakja sem, melyet CJi. blitoidc'á

Lej. St, h. 74. n. 15. neve alatt ismerünk. Ritkán jö el
azonban a typus teljes kifejldésével és sokszor csak

kétesen állitható, váljon Cii. bliioides vagy f. 67/. vulgarc

(M. Taridon) áll-e szemünk eltt; általában ez utóbbi

alak, melyet Kalocsa körül, Foktün, a Duna partján

Úszód, Sz. Benedek, G. Eak és Kömld alatt, továbbá
Pataj és Halom körül többször találtam, oly sokféle-

képen érinti a többi alakokat, hogy teljes lehetetlen a

kevés formatypusok alá annak minden irányban és

minden részben változó példányait besorolni.

F. C. fxgmaeum ni. (Tíerb. Baenitz n. 2947. Tief.

30) caulibus humillimis erectis vei prostratis ; foliis car-

nosis subintegerrimis, oblongis vei lanceolatis, rarius

subtriangularibus vei deltoideis
;

glomerulis congestis

crassis brevibus, viridibus Havis vei purpureis pedun-
culo et pedicellis nuUis. Plánta erecta 2—7 cm. alta,

prostrata diametro transversiili 2— 10 cm., rosulas pul-
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cherrimo variegatíis effonnat. Fre(]iiens circa Kalocsa
in limosis, praesertim autumno.

759. C hu.mii e Ilookcr. Nedves, mocsáros ré-

teken utak mellett. — Patajnál a Kékesirct felé.

760. C. botryoides Sm. C. crassifoliiini Rocni.et

ScJiitlt. Xedves homokos réteken és iszapos mocsáros
helyeken. — Igen nagy mennyiségben találtam a Va-
jasban Bátya felé ; Kalocsa alatt azonban s a Szilidi-

tó mellett Patajnál csak néhány példányban. Kés sz-
szel helyenkint egészen benve találtam a Víijas med-
rét oly példán5^okkal, melyek a szikleveleken kivül csak
két szárlevelet viselnek s mégis alig 2—4 cm. magas-
ságra nve teljesen érett magokat fejlesztettek. Mivel
CIi. rubruiii néha szintén s ugyanazon helyeken hasonló
nagyságú és fejldési! példányokban található, nehéz
mindenkor biztosan a két fajt egymástól elkülöniteni.

C. botrxoidcs azonban ilyenkor foliis spathulato-oblongis
glomerulo pedicellato deformi et colore pallido még
mindig jól megkülönböztethet,

761. C. rhomlDlfollum Mühlcnh. Falusi utcákon
és utak mellett. — Kis-Kalocsa utcáin 17. dm. ma-
gasságú példányokban igen gyakori: Foktün és Paks-
nál a Dunaparton szintén elfordul. Néha C. rnhniui-\\oz

igen csalékonyan hasonló lesz.

Habitu valde ramoso et racemis laxiuscule distan-

tibus praeter foliorum formám valde a C. iirbico L. recedit.

762. C. urbicum L. Utcákon, szemétdombokon,
utak mellett és lakások körül. — Kalocsán. Foktn.
Bátya, Ordas. Pataj, Kömld és Bölcske környékén. —
Saepe occurrit foliis integerrimis, triangularibus vei

etiam deltoideis. — Specimina „foliis bevius dentatis,

dentibus triangularibus acutis" Koch, in Kis-Kalocsa
non ra.ro inveniuntur: f. 6^. niclanospcniiuni Wallr.

763. C hybridum L. Kertekben, kerítések mel-
lett, szöllük körül és utcákon. — Kalocsa, Foktü. Pataj,

Sz. Benedek, Hajós. Földvár, Császártöltés környékén.
Többn3''ire szálankint.

764. C. muraié L. Utcákon házak mellett és utak
mentében. — Kalocsa, Paks, Fájsz, Foktü és Pataj
mellett.

765. C. album L. ]\Iüvelt és elhagyott helyeken,
házak körül és utcákon. — Szárazabb és nedvesebb
helyeken kövér és sovány talajon különféle alakok s^e-
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rint változva jö elö. Kertekben és utak mellett a kisebb
termet T.innéféle C. albniii g-yakori, nedvesebb talajon
f. C. vindc L. igen elágazó példányokban alkalmatlan
növény; kövérebb helyeken s fképen szemétdombokon
magasra fejld ágas növénynyé változik : f. C. glonicfii-

los/uji RcJib. Ezekbez mint ritkább akikok esatlakoznak

:

f. C. concatenahmi TJutill. (Kalocsán a sörház mellett)

és f. C. pagamini RcJib. (az Orjegben a Császártöltési
határon).

766. C. serotinum L. Nedves iszapos helyeken.
— A Vajasban Bátya felé szkor gyíikori. — ISIüvelt ta-

kijon néhíi elfordul egy másik keveset különböz alak
is, mely talán a Boreauféle növény C. ficifoHuDi Siii. le-

hetne ; ezen növénynél ugyanis Boreau Smithbl fl. brit.

277. a következ idézetet hozza : „Le C. scrotinuni L. dií-

fére par sa tige cinq fois[plus haute, ses feuilles plus gran-
des, dcíltoides á peine hastées, sa floraison plus tardive.^'

767. C. opulifolium Schrad. Az elbbiekkel mü-
veit talajon. — Ritkábban ug-yan mint C. albniii L. de
ugyanavval társasán az egész vidéken többször található.

768. C. glaucum L. Kövér, nedves és isziipos

helyeken, utcákon, vizek és mocsárok szélein. — Igen
gyakori s néha nagyobb téreket egy mag'a foglal el.

Nagysága, levelei s szine nagyon változók. A Vajasban
3— 5 cm. nagyságú példányokban (f. C. salsuiii Sclinr a),

a Duna nedves partjain pedig teljesen pirosra festett

sziírral tíilálható.

769. C. Yulvaria L. Fleg házak mellett és sze-

métdombokon, néha pedig utakmentében és legelökön
fordul el. — (xyakori a jelzett helyeken.

770. C. polyspermum Z. INIüvelt talajon és ned-
ves iszapos réteken. — A mélysikon igen gyakori f-
leg a Kalocsa, Paks, Pataj és Fájsz közötti nedves he-

lyeken. Nem hiányzik ^izonban müveit talajon a vidék
más helyein sem.

F. C. (U'iítifoliuin Kif. teljesen kifejldött typusza
ritkán fordul ugyan el, egy Ordas melletti ligetben ma-
gas fü közt szedtem azonban karcsú eg'yenes példá-

nyokat, melyek ezen alakhoz tartoznak.*) A Paksi szi-

*) Megegyez-nek a Kitaibel-fclc eredeti pcKlátiynyal az innsbiucki

egyetemi gyjteményben.
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jreton a halászhá/, nioUett szintén zen typuszhoz tartozó

s nag-yon föltn példányokat találtam, melyeknt külö-
nösen mcg-jclölni érdemesnek tartok:

F. C. bisscrialc iii. caiile primario erecto 4— dm.
alto, ramis patentissimis inferioribus decumbentihus, axi
primario subaequalibus ; foliis inferioribus o\ato-oblon-
gis hastatis ; racemis (in ramis) bisserialibus compositis,
densissimis.

771. C. Botrys /.. Homokos dombokon — Fadd
mellett (AViesbaur S. I.).

772. C ambrosioides /.. Iszapos partokon és
utcákon. — Foktü utcáin s a Poktüi Vajasban.

1875-ben csak a Vajasban találtam, 1876-ban már
az utcákon is el volt terjedve, st Kalocsán a gymna-
sium melletti kövezeten is több példányban kezdett te-

nyészni, hová a szárítás közben kihullott magok által

jutott. Kernernek sejtelme 1. c. n. 1445-—, hog*y a növény
rövid id múlva a magyar Alföldön is befészkeli magát,
habár az ideig még nem találtatott is, föltnen kezd
teljesülni.

Béta vulgáris L. A vidéken több válfajban mveltetik.
Spinncia nleracca L. kertekben mveltetik.

390. Canfiphoroíüiiia fi. Sziköi*

773. C. OVata ír, K. Szikes mezkön. — Igen
gyakori mint a szikes vidékek mindenkori és hü jel-

zje. Némely helyeken az egyedüli növény, mely a ter-

méketlen talajt födi.

300. Atriplex I^. Maglapél.

774. A. nitens Rchevt. Bokros helyeken és ma-
gas szárnövényekkol szllk. kertek és utak mellett.

— Kalocsa, Foktü, Pataj, Akasztó, Kecel, Nádudvar,
Fájsz, Fadd, Paks és Kömld mellett.

775. A. Oblongifolium W. K.A.fafuricuinAucto-

rum. Utak mellett, szllk körül, lakások közelében.
— Igen közönséges fleg Kalocsa körül, a jelentéktelen,

de ritka alak A. cavipesfre K. cf. Z. társasán fordul

el a typuszszal.

776. A. patulum. L. Mint az elbbi. — A vd-

déken meglehetsen el van terjedve s csak a homokos



helyeken ritkább. F. crcctiiiii. Siii. gyakori. Levelei
néha ig'en elszélesednek, s ilyenkor teljes ellentétben

áll az A. augustifoliuni Sni. — alakkal: ezek talán az

A. niacrodiruvi Giiss. — alakot képviselik.

77Y. A. hastatum W. K. Iszapos talajon, mo-
csárok és tavak szélein, lakások közelében és árkok-
ban. — Kalocsa körül a Vajasban ig^en el van terjedve az

A. iiücrusperriiíiin IT, iT. -alak ; ennek csekélyebb vál-

tozata ,,bracteis parvis fructum aequaníibus, integerri-

mis r" yí. niderale Wallr. ritkábban jö elö, egy más vál-

tozata „bracteis denticulatis et dorso muricatis" : A,
dcltoidatni Bah. (Marsson, Flóra von Neu-Vorpommern
p. 395) csak kétes példányokban áll elttem.

F. A. triangulare Willd. Rchb. FI. excurs. p. 578.

Patajnál a Kékesirét felé helyenkint egész telepeket

képez, Kalocsán a Vajas szárazabb helyein néha szin-

tén elfordul, Foktü és Úszód mellett ritkábban ta-

láltam.

F. A. oppositifolinm DC. Borcau 1. c. p. 548. 2—30

cm. nagyságú példányokban igen gyakori a Sziliditó

partjain. A Boreauféle diagnosissal igen jól megegyezik,
s a név nagyon jellemz. Néhány példányban ugyan-
azon helyen egy egészen eltér sokkal nagyobb ala-

kot szedtem, melynek csak legalsóbb levelei utalnak

még A. hastafiim-rsi s melynek A.patiiIiini-h.oz is igen nagy
hasonlósága van ; ez Boreau jegyzetét követve valószí-

nleg : A. prosratiim Bouch., melyet Reichenbach A.

pafuli(viA\oz^ Marsson és Gren. Godr. A. /lasfafn/Ji-h.oz,

Koch A. latifuliuniAxoz sorolnak s végre Boreau A.

oppositifolium és microspcrmiim közé állít.

F. A. vadiduni M. ef K. néhány kevéssé typicus

példányban a Vajas körül észlelhet,

Oszszel a Vajas iszapos partjain kési példán3^ok

fejldnek foliis carnosis, inferioribus obscure hastatis

vei omnibus omnino integerrimis, bracteis maximis gla-

berrimis integerrimis, quoad formám valde ludentibus,

venosis. — Fzek ép ugy közelednek A. vlidii/ii-h.oz

mint Marsson. A. venosHni-']kh.oz., határozottan azonban
egyikhez sem tartoznak.

Inter omnes has formás, tormae aliae his interme-

diae illasque processu continuo conjungentes froquen-

ter observíiri possunt.
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778. A. littorale L. Nedves és száraz szikes me-
zkön s néha faluk körül. — Elég gyakori a luélysík
szikes tájain. — Leggyakoribb a typicus Marsson által
1. c. leirt alak ; f. A angustissiuuivi Marss. y. szintén
nem ritka, f. A viarinuju L. általam csak a Hillei pusz-
tán találtatott. — Az .i. rJiyncJiotJieca Fischer-dCi.dLV-

hoz közel álló, még fejletlen példányt szedtem Szak-
mar felé.

779. A. tataricum L. Utcákon, utak mellett, sze-
métdombokon, marhaállások közelében és pusztai kutak
körül, vizek mentében és töltéseken. — Igen gyakori a
vidéken.

780. A. roseum L. Utcákon. — Igen gyakori
Kis-Kalocsán és Pakson.

A. liorti'iise L. S-.ll ükben [müvelik s néha elvailiil (Ivalocsa, Pa-
laj, Paks).

LXXII. POLYGONEAE JUSS.

301. Polygoniiiii Ti. €ik$4zár.

781. P. amphibium L. Álló vizekben, tavak-
ban mocsárokban és árkokban , — Mint P. natans
Koch. ritkábban jö elö a Duna mellékágaiban és a
Weiherthalban Kömlödnél, mint P. tcrrcsfre Koch y.

elég gyakori a vidék több helyein s különösen Akasztó
mellett ; mint F. cnenosnni Koch [i. a leggyakoribb a
vidék mocsáros helyein.

782. P. lapathifolium L. Kern. Vizek körül és
nedves réteken. — A Duna mentében mindenütt, de
fleg Foktü és Úszód mellett, Kalocsa körül a Vajas-
ban, árkokban és réteken, az Orjegben, fleg a csa-
torna mellett. A vidék többi helyein sem hiányzik, a'

homokos vidéken azonban sokkal ritkább s más fajok
által van helyettesítve. F. P vircscens Gren. Godr. /S.

fP. lapatliifolio-nodosuiiL Rchb.J a typikus alak tömeges
sokasága között fképen Miske és Bátyói között ta-

lálható.

783. P. tomentOSUm ScJtrank. Kiszáradó árkok,
tavak és mocsárok iszapos-homokos talaján. — Foktü
alatt nagy mennyiségben fordul elö, ugyanott s Úszód
mellett a Dunaparton, Kalocsán néha réteken. Akasztó
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mellett a szöllk kíirül ós Császártöltés vidéki'üi. Kisebb
péklányok : f. /^. incano-procuvihcns Dcsporí l'"ükt mel-
lett találhatók.

784. P. danubiale Kcmcr. Iszapos talajon vi-

zek mellett. — Kalocsán a Vajasban és Foktünél a
Dunaparton.

78B. P. Persicaria L. Nedves homokos és isza-

pos helyeken. — Igen gyakori fleg a homokos vidé-
ken (Homokmégy, Kecel és Akasztó mellett) ; a mély-
sikon szintén eléggé el van terjedve fleg a Vajas men-
tében Kalocsán; kisebb példán3^ok P genninuvi a. Gren.
Godr. P. dainihialcA\oz nagyon hasonlók lesznek ; na-
gyobb karcsú példányok ellenben : f. P. bifoi'mc Walilhg.

P. lapnf]iifoliuin-vi\:ú. könnyen fölcserélhetök ; ez iití'^bbi

alak az Ürjegi csatorna mellett fordul el.
786. P. mite Schrank. Árkokban, réteken és vi-

zek körül. — Kalocsán az érseki kert mögött, Foktün
a Vajasban, a Duna mellett a Zádori révnél.

787. P. minus Huds. Árkokban és vizenys ré-

teken. — Az érseki kert mögött s az Orjegi csatorna
mellett.

788. P. Hydropiper Z. A kiszáradó talaj kövér
iszapjában vag-y nedves homokjában. — A Foktüi szi-

geten s a Vajasban Foktünél.
789. P. aviculare L. Utcákon, utakon, töltése-

kon, legelkön, szikes mezkön, vizek körül iszapos-

homokos talajon és müveit helyeken. — Végtelen \ál-

tozékonysága számos alak fölállitására adott alkalmat,
melyek közöl vidékünk is sokat számlál.

P. lifforale Lk. igen föltnen viseli a szikes talaj

nyomait s csak ritkán fordul el (Homokmégy mellett.).

F. P. Jiiiiiiifusuin Jord. Foktü mellett a Duna ho-
mokos partjain j el s a talajon 4—7 dm. hosszaságu
ágaival mindenfelé szétterül. Ide tartoznak azon példá-
nyok is,melyeket a Paksi szigeten füves homokban s kissé

fölegyenesedve találtam : f. P. riirivnginn Jord. Hasonló
s hamar lehulló levelekkel ritkán födött példányokat ta-

láltam a AVeiherthalban K ömldnél : P. doiitdahuii J)tsv.

F. P. crcclmii Kofk. Szakmar felé magas fben.
F. P. triviak Reickb. a legközönségesebb, mely néha

elszélesült levelei által nem csekély alkati hasonló-
ságot mutat P. )Nari/i'inínii-\\oz, máskor ismét keskeny
hosszú leveleiben WierzbickiP. grai)i{nifoliuni-]k\. utánozza.
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790. P. Bellardi Ali. Homokos halmok lejtin s

utak mellett. — A Kanacsi völgyben Földvár mellett és

Gombolyag" puszta felé.

791. P. arenarium. IV. K. Homokbuckákon.
— A vidéken laza homokban mindenütt elfordul ; a

l*aks-Földvári vidéken, az Akasztó-Császártöltési vona-

lon s azonkívül Pataj, Homokmégy és Miske mellett.

792. P. ConYOlYUluS L. Müveit talajon, magas
fübon, utak mellett, töltéseken, kerítések mellett. — A
\idékon egyenletesen van elterjedve s elég gyakori,

793. P. dumetoruiTL L. Bokros nedves helye-

ken. — Az Imsóson Jvömld alatt. Igen ritka.

P. orientale L. Kertekben gyakiau mveltetik.

r. Fas^'-opyjiiii L. és P. tatariciim L. mint látszik a vidéken nem
mveltetnek.

303. Bumex Fi. Tióroni.

794. R. maritimus L. Homokos partokon. —
Foktü mellett a Duna partján néhány 15—20 cm. nagy-
ságú példányban találtam. A Vajasban Kalocsán néha
oly példányok találhatók, melyek ugyanazon joggal

R. maritiiiius vagy R. paliistcr-he?. sorolhatók.

795. R. paluster Smifh. Mocsárok, álló és folyó

vizek partjain és iszapos réteken. — Nagyon gyakori

Kalocsa körül, Bátya és Foktü mellett, Patajnál s nem
ritka a Duna mentében.

796. R. COnglomeratuS Mnrr. Utcákon, árkok-
ban és mocsáros helyeken.— Kis-Kalocsa és Pataj utcáin,

a Hillei pusztán, Hajós és Kecel mellett és Földvárott.

797. R. sanguineusZ. INIint az elbbi. — Fiajós

és Kis Kalocsa utcáin s valószínleg a vidék több más
helyein.

798. R. Silvester Wallr. Kövér iszapos talajon

álló vizek közelében. — Foktün a Vajasban.

799. R. pratensis Mcrfcns ct Koch. Nedves és

vizenys réteken. — (ryakori a Hillei pusztán és az

rjegben Császártöltés mellett. Bátya körül és Szeg-
zárd alatt.

F. R. biforiius m. foliis caulinis oblongo-lanceola-

tis. undulatis crispis, radicalibus . . . . ; verticillis folio

fultis remotiusculis, supremis approximatis aphyllis ; la-

ciniis perigonii fructiferi interioribus ovatis cordatis,

obtusis, oranibus calliferis valde dentatis, apice abbrevi-

AI. L. Növénytenyészete. 11
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ato subintegerrimis. In Orjeg ad Császártöltés in pratis

turfosis. An hybridus ex í?. paiisfrí et prafensi

800. R. crispus L. Árkokban, vizenys réteken,
utcákon, vizek körül és nedvesebb legelökön. Elszórva
az egész vidéken található.

801. R. Hydrolápathum. L. Vizenys réteken
és folyó vizek mentében magas szárnövények között.
— Helyenkint a Duna mellett (Paksi sziget, Imsós,
Foktü) és mocsáros helyeken Hajós és Dusnok között.

Néha soha nem látott, nagy tölevelekkel diszeleg.

802. R. domestÍGUS Hartm. Nedves lejts réte-

ken. — Bölcske határában a Gyürüs völgyben.
803. R. Acetosa L. Mezkön, réteken és erdk-

ben. — Gyakori az egész vidéken, de tömegesen alig

fordul el.
804. R. AcetOSella L. Száraz homokos mez-

kön. — Földvár mellett a Fölstó körül, a Tápéi pusz-
tán és Kecel környékén. Csak mint f. R. angustifolius

Koch. /?. található.

R, sciitatiis L. néha mint kerti müveit növény fordul el.

LXXIII. THYMELEAE JUSS.

303 Stelleia L. €ic6.

805. S. Passerina L. Müveit talajon. — Az
egész vidéken egyenletesen van elterjedve s csak ho-
mokos talajon látszik hiányozni.

LXXIV. SANTALACEAE ROB.

304. Tliesiiiiu Ti. Bögre-tok.

806. T. L.Ínophyllon L. Száraz homokos me-
zkön. — Kalocsa körül, Gombolyag pusztán és Paks
környékén.

807. T. montanum KJirh. Nedves lejts réte-

ken. — A Kömldi Weiherthalban közel a temeth()Z
csoportosan fordul el.

808. T. ramosuiTl Hayne. Homokos mezkön. —
Bizonytalan helyrl birok pár ágat (Paksi sziget ?).

Elaeagiitis angiistifolia L. ilis/,lverlel;l)c-n \(á teiiyés/.
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LXXV. ARTSTOLOCHIFAE JUSS.

305. Aristolochía Ti. OégeTirág

809. A. CleniatítiS L. Erdöszéleken, ligetekben,
szöllök körül, utak mellett, töltések mentében s néha
(^soportosan nedves réti szántóföldeken. — Igen gya-
kori az egész vidéken.

Aristolochia Siplio L. az érseki kcrtl)en '\^QX\ s/,ép liiijas- növény.

LXXVI. líUPHORBIACEAE JA\SS.

300. Eiiphorbia Ti. FíkteJ.

810. E. heliOSCOpia L. Müveit talajon, utak
mellett és árkokban. — A mélysikon gyakori, homo-
kos talajon ritkábbnak látszik, szikes földben igen ritka,

(rombolyag felé 7— 8 dm. magas terebélyes példányok
fél akkora ágakkíil találhatók, szántóföldeken pedig
kis példányok a srn csoportosult legelek nyomait
viselve, fölötlö száruk által vonják magukra a figyelmet

811. E. platyphylla L. Legelökön, utak mellett,

töltéseken és lakások közelében. — Kalocsa körül s

átalában a mélysikon s fleg a Duna melletti legelö-
kön közönséges. I.egtöbbn3'ire f. E. literata (Jacq).
Koch. fordul elö.

812. E. palustris L. Mocsáros réteken, árkok-
ban, fzesek körül és vizek mentében, — Az Orjegben.
a Bátya és Miske körüli mocsáros helyeken, a Vajas-
ban, több helyen a Duna mellett különösen a Zádori
révnél és az Imsóson Kömlöd alatt.

813. E.villOSa W. K. Nedves homokos réteken.
— A Tápéi pusztán (Wiesbaur), Kecelnél a Községer-
dejében (foliis utrinque pilosis), az Orjegben a Morcsai
erd mellett és Akasztónál. — Capsulis semper glabris.

foliis pubescentibus : f. E. glabrafa Heuff. (S.

814 E. Qerardiana yac(/. A löszhalmokon és
homokbuckákon. — Homokban fképen legelkön min-
denütt nagy mennyiségben s egész önálló csoportoza-
tokat képezve van elterjedve ; Kömlöd körül a lsz-
halmok legelül használt lejtin szintén nagyon gya-
kori. Akasztó és 'l'etétlen puszta között szikes legelö-
kön is találtam ; itt különösen f. E. viinor. Dnb. néha

11*
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szintén található ; f. E. gcmiiiia Groi. Godr. és icnuifolin

conindcm homokos talajon egymás mellett találhatók.

Kecel környékén egy sajátszer példányt szedtem, mely
els tekintetre inkább E. g/arcosa j\l. B. mint E. ge-
rardiaiia lenne. Az elszélesült levelek, gallérok és gal-

lérkák azonban határozottan elkorcsosult kéjjletek és a
növény tulajdonképen i jellegein semmit sem változtat-

nak ; söt a szár alsó részein fejldni kezd terméketlen
ágak egészen E. Gerardimia leveleit mutatják.

815. E. glareosa M. B. Homokos dombokon,
löszhalmokon és fleg azok leg'elin. — Földvár mel-
lett, Akasztónál és l*atajon a szöllk körül (itt nem
gyakori) ; A Paks-Bölcskei halmokon helyenkint nag-y
csoportokat képez (a szöllökben és legelkön). F. E.
tricliocarpa Ncilr. a. = E. pannoiiica Hosf és leiocarpa

Neilr. /?. non E. scrotina Hosf. sec. diagnosim, társasán
fordulnak el.

816. E. ai-nygdaloides L. Árnyas erdkben. —
A Morcsai erdben Császártöltés alatt (Wiesbaur S. J.).

817. E. CypariSSias L. Legelökön, mezkön,
réteken, utak mellett, töltéseken, müveit talajon és néha
erds helyeken. — Az egész vidéken egyenletesen van
elterjedve s minden talajon elfordul. — F. E. salsicola

111. caulibus abbreviatis decumbentibus, rigidis, foliis

elongatis i— 1-5 cm. latis margine rev^olutis, subtus al-

bidis, densissime vestitis — in pascuis salsis ad Tetét-
len et Homokmégy.

Nagyobb példányok E. csiiloidcs DC. ritkán for-

dulnak el.
818. E. Esula E. Müveit helyeken, utak mellett,

töltéseken és legelkön. — Kalocsa körül, Pataj kör-
nyékén fleg a Zásztói pusztán. Szakmar mellett, a
töltéseken Foktü Bátya és J'\ajsz közelében. Tolna és

Fadd között, legnagyobb mennyiségben a Hartától Te-
tétlen pusztára vezet árnyékos utón.

Ámbár vidékünk(")n ezen növény egészen sajátszer
alakokban jelenik meg, a f. E. laiicccdaia Groi. Godr. /?. és

collina conindeni /, még sem fordulnak el. A Kalocsai
növényt fképen az elszélesült levelek teszik föltünvé

;

ezek ugyanis néha 92 cm. hosszúság- mellett 17 cm.
szélesek, a gallérkák pedig 30 cm. hosszúság mellett

21 cm. szélességet mutatnak. A szár megrövidülése és

a virág-tengely megnyúlása által szintén igen sajátsze-



- 16.5 -
rüen változik a növény. ^íindezen változások azonban
elkorcsoöulás tüneményei látszanak lenni, melynek okai

még tüzetesebben vizsgálandók. Elfordul (Zásztoi pusz-

tán) egy más széleslevelü alak is „foliis elongato-ob-
longis, vei oblongo-linearibus, utrinque pubescentibus,

obtusis, margine subrevolutis, brevissime petiolatis. Um-
bolla longe stipítata. Involucri foliolis triangulari-tra-

pe/oideis, obtusis mucronulatis. In\ ollucellis subreni-

formibus obtusis, integerrimis mucronulatis. Capsulis

granulosis. Seminibus lividis." f. E. paradoxa ScJinr. c.

quae etiam monstrosa deformitás esse videtur. — Tolna
mellett elfordul f. E. síibraccinosa Sclmr. c.

819. E. luoicLa W. K. A Dunamelléki iszíipos

réteken és áradásos legelökön. — Töméntelen mennyi-
ségben az érseki kert mögött ; helyenkint a Duna mel-

lett, a mélysikon gyakori fleg Tajsz és Bátya felé.

Hajós körül és Dusnok mellett ritkábban fordul el. F.

E. latifólia Wiui. ct Gr. és f. salicifolia coriiudoii, társa-

sán jnck el, ez utóbbi fképen Halom felé.

820. E. Yirgata W. K. ^Mezkön, utak mellett,

töltéseken és szllk körül. — Kalocsa mellett többször
elfordul, de majdnem mindig csak szálankint. Nagyon
változékony levelei nagysága- és azok kihegyezésében,
a gallérok íilakjában (involucris elliptico-oblongis —
lanceolatis), a virágzat fejlödöttségében (umbella 5- mul-
titida, radü 2—6 cm. longi) és a mirigyes függelékek
minségében (glandulis longius vei brevius bicornibus,

apice crenatis vei integris ;
posterior haec varietas : E.

monlaua Rcichcnh. /í. rarior. Kömld.) ad. Ezen sokféle vál-

tozás következtében több rokonfajhoz mutat hasonló-

ságot, mely azonban nem kcresztdzésen alapul : f. E.

Psendo-virgata ScJiur. b. Tolna mellett ; más alakok, me-
lyek f. E uralcnsist (Fisch) megközelítik, több helyen
találhatók. A forma pntaták ezen és más Eupliorbidk-xúX

(valamint egyátalában majd nem minden növénynél)
rendkívül csalékonyan elváltoznak, ily különös alako-

kat láttam Kömldnél a templom fölött, Kesertelek
pusztánál (szántóföldön !), Gombolyag puszta mellett ha-

sonlóképen szántóföldön. E. Psciido-virgata Schur vagy
legalább a Tolnai növény szintén fonna piitatd-wÁí

látszik.

821. E. erythrosperma /V6T//Í-/'. Szántóföldeken.
— Közvetlen Kalocsa alatt Szakmar és Gombolyag felé.
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„Sie unterscheidet sich von E. falcata L. durch dic

nicht grannenförmig' bespitzten oberen Blátter und Hül-
len, durch braunrothe (nicht licht;.;raue) Samen. die

fást hörnchenlosen Glandiae und die bis zur ISIíttc

gespaltenen GriffeL" Kerner 1. c. n. 1,512. A Kalocsai
példányok, mel3^ek a Dalmátországi eredeti példányok-
kal teljesen megegyeznek, piros mirigy függelékkel és

visszás tojásdad lándsás levelek és gallérok s többnyire
kerülékded gallérkák által is jellemeztetnek.

822. E. falcata L Müveit talajon. — Pataj,

Szakmar, Akasztó körül igen gyakori s valószínleg a

vidék más helyein is bven van elterjedve. Földvárott
ke\'ésbbé látszik elfordulni. A Harta- Tetétleni utón

:

pedicellis pilosis ! Kalocsa körül gyakori a f. E. oh-

scura Lois.

823. E. exigua L. Utak mellett. — Általam csak
a Hartától Tetétlenre vezet árnyékos út mentében ta-

láltatott.
Biixit.s sf/u/ycrvírr/ts L. Kertekben mint iliszcserie igen gyakori. A

jezsuita nyarak')n nagy mennyiségben és igen jól tenyész.

Ricinus coniviiuris L. Kertekben tenyész.

LXXVII. URTICEAE JUSS.

307. Urtica I. Csaláii.

824. U. urens L. Lakások közelében, utak mel-

lett. — Az emiitett helyeken mindenütt. .Szántóföldön

nem találtam.

825. U. dioica L. I>akásük közelében, árkokljan,

mocsáros helyeken, ligetekben (fleg a Duna menté-
ben) és müveit talajon. — Falvakban nem ritkán talál-

ható f. U. )iiicrop]iylla Hausm. ; a közönséges alak igen
gyakori.

308. Parietaria I.. Faliií.

826. P. Officinalis L. Utak mellett és szöllök

közt. — Csak helyenkint és ritkán található, de mind-
annyiszor nagy tömegekben. Földvár és Paks mellett

a szöllk között s a Dunaparton.

30O. €aunal»is Ti. Kender.

82Y. C sativa Z. Igen gyakran mveltetik
s mivel elvadulva is igen sokszor elfordul, mcghono-
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sultnak tekinthet. így tnik föl a Tápéi pusztán és

Akasztónál, Fájsz és Foktü mellett.

»10. Kumulns L HoiuI6.

828. H. Lupulus /,. Egyike a Dunamelléki te-

nyészet legjellemzetesebb növényeinek ; gyors és er-
teljes fejldés mellett csakhamar fölülemelkedik a leg-

nagyobb szárnö vényeken, melyeket emelkedése legalsóbb
lépcsi gyanánt kacsaival hordozóivá alacsonyít, elfödi

és zöld lepelbe burkolva, befonja a közeles bokrokat
s igy emelkedik föl mintegy versenyezve a vad szöU
szintén míigasba siet hajtásaival a legmagasabb fák
csúcsait. Hasonló szerepet játszva a vidék minden bok-
ros és erds helyein gyakori : szöUk közt homokos
erdkben ép ugy, mint dústenyészetü ligetekben,

Ficiis Carica L. Néha kertekben müvelik s teleinket kiállja.

311. Morus 11.. Eperfa.

829. M. álba L. Igen gyakran müveit növény.
Egyes helyeken egészen elvadulva található (Ordas és
Foktü mellett.).

JA niQ-ra L. müveive fordul el.
Brousionetia papyrifera Vént. Igen jól tenyész müveit fa (jezsuita

nyaraló).

Ce/tis aiislralis L. és Platanus orientális L. ritk.'ibban mvel-
tetnek.

313. Ulmas T.. Szilfa.

830. U. campestris L. Erdk és ligetek hasonló
fái között Kalocsa környékén, az érseki kertben. Kecel
körül és Paks mellett vadon fordul el. Néha kisebb
csoportozatokat képez (Imsós, Várszegierd). Az érseki

kertbl (Tóth S. J.) mint f. U. major Siii. van a Ka-
locsai Herbáriumban képviselve.

831. U. glabra Mill. Gyakran elfordul szllk-
ben és kisebb ligetekben, de néha müveive is Kalocsa
mellett az érseki kertben, a Selyemerdben, a szllök
körül Nádudvarnál, Pakson és Földvárott a halmok lej-

tin és Kecel körül a tölgyesekben.

832. U. minor .]////. Rclib. t. 660. f. i33o. Szol-



— i68 —
lök körül. — Kalocsa és Pataj környékén (Herb. coloc.

Tóth. S. J.).

In oninibiis partibiis niinor ac U. glabra.

833. U. COrylifolia Ilosf. A Kalocsai Herbári-
umban közelebbi leihely nélkül van képviselve ; mivel
azonban ugyanazon ivén Cytisus anstriacits is cs^itolva

van, hihetleg P^iksról származik, hol amaz elég gyakori.

834. U. peclunculata Fougcr. U. cffnsa Willd.

Az érseki kertben, hol valószínleg vadon tenyészik.

LXXVIII. CUPULIFERAE RICH.

313. Qaercns Ja. Tölgy.

835. Q. Robur Z. (Q. peduncnlata EhrJi.) Homo-
kos talajon Kecel, Nádudvar, Paks és Földvár kör-

nyékén.
836. Q. australiS Hcnf. INÍint régi erdk marad-

ványa a vidéken több helyen az elbbivel fordul el.
A mélysíkon ligetekben egyes vagy más kevés számú
csoportos példányok is találhatók, (xyakoribbnak lát-

szik mint a megelz faj.

A mennyire a most fönnálló erdöromok után Ítélni

lehet, a legszebb tölgyerdk Kecel vidékén voltíik ; mi-
után azonban tölgyfák a vidék minden részében fleg
homokos tíilajon eredetileg vadon találhatók, nem lehet

kételkednünk, hogy e gyönyör fák éghajlatunkat nem-
csak könnyen kitartják, hanem ugyanott már azeltt
nagyobb elterjedéssel is birtak.

Q. düatata Kenier, Q, //íOesce/is JVi/lii., melyeket Korner a íilonor-

Pilisi erdkben talált, talán vidékünkön is fölfödözlietk.

yuglans Regia L. a vidéken mindenütt mveltetik s jól tenyész.

Fagus silvatica L. müveive is csak ritkán tálálható diszkertekben

(érseki kert).

Castanca saiiva jl/ílL vidékünkön müveive sem fordul el.

314. Corylns I^. Mogyoró.

837. C. Avellana L. Löszhalmok lejtin. — Vii-

don fordul el a Kömldi szöUk körül. Hogy a Kalo-
csai szllk körül, az érseki kertben s a Földvári hal-

mokon vadon fordulna el, valószíntlennek látszik.

Ép igy kétesek a Hajósi fácánosban s a Nádudvari
halmokon elforduló példányok.



A Hajósi plebániii kertjében egy g) nyörü tere-

bélyes embervíistíigsíigú fa által van képviselve, mely
azonban csakis üres kupacsokat termel

!

C. tubiilosa Willil. Kcrlckbcn iiiiivclvc fordul el.

:fil5. €ar|>iuu8 L. Oyertytlu.

838. C. Bétulus L. A Várszegierdöben Fadd
alatt teljesen víidon tíilálható.

Ostrya carpiiiifolia L. diszkertekben ritkán müveit fa.

LXXIX. SALICINEAE RICHÁRD.

316. |i$alix 3^. Fz.

839. S. álba L. A. Dunamelléki füzesek egyik
legközönségesebb és fö alkatrésze. A halmos vidéken
is gyakr£in található. A Bölcskei Gyrs víilgyben oly

helyen is találtam ezen fát, hol köröskörül félóra já-

rásnyira egyetlen vadon tenyész fa sem volt látható.

840. "S. palustris Hst. {supcralba>: fragilis.) Ka-
locsa alatt £1 szöllök felé, mely helyen kétségtelenül
ültetve vagyon, elfordul azonban nem ritkán Foktü és

Úszód alatt s átalában a Duna balpartján. Köuilöd
mellett az Imsóson (Wiesbaur.).

841. S. excelsior Hst. (subáiba X fragilis). Ka-
locsa kör], Úszód mellett és a Könildi Imsóson.

842. S. fragilis L. A vidéken eléggé el Víin ter-

jedve s ig-en szívesen ültetik is. Nagyobb mennyiség-
ben észleltem Kalocsa körül fleg a temet mellett.

Bátya és Foktü alatt, a Kömldi Imsóson, Halom felé

és az Orjegben a Keceli úton.

F. S. fragilissima Hst. Kalocsii alatt a Foktüi
úton (az Irága végzdésénél) egy igen szép § példány-
ban fordul el.

843. S. amygdalina L. A Duna mentében he-
lyenkint sr bokor-csoportozatokat képez, így a Foktüi
révnél s a Kömldi Imsóson. A Duna kiöntései miatt
csakis az szi virágzó példányokat birom. Levelei a
legsajátságosabb módokon változnak el.

844. S. viminaliS L. A vidéken igen ritka. Ál-
talam csak Akasztónál a község kaszálóján észleltetett.

845. S. GinGrea L. Alocsáros réteken, zsombékos
helyeken, álló vizek körül és utak mellett fleg a ho-
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mokos vidéken gyakori. Kalocsa körül a Foktüi utón,

a Vajas mentében, Pataj és Szakmar felé fordul el.
Kecel, Nádudvar, Császártöltés (különösen a Morcsai'

erd körül). Akasztó, Földvár, Kömlöd, Paks környé-
kén s a Tápéi pusztán nem ritka. A Duna balpartján

a folyam mentében alig" fordul el. F. S. aqiiatica Sffi.

foliis obovatis gyakran található s S. auritd-\dX köny-
nyen összetéveszthet.

846. S. purpurea L. Sinith. Utak mellett álló

és folyó vizek körül. — Helyenkint a Dunamelléki lige-

tekben ; Kalocsa mellett mint f. S. Lambcrtiana Siiiith.

is található.

847. S. angustifolia Wídf. Kcmcr. Homokos
réteken, Kecel mellett s a Tápéi pusztán.

848. S. rosmarinifoia L. Homokos nedves he-

lyeken. — Kecel mellett a szöUk felé (Wiesbaur.).
S. habylonica L. sokszor ültetett kedvelt fa. 0.

317. Populiis li. IVyárfa.

849. P. álba L. A fzfák után a vidék legter-

mészetesebb fája, mely a mélysik vizenys és mocsá-
ros helyein s a homokos talaj nedves mezin és mé-
lyedéseiben egyaránt könnyen megfészkeli magát s pom-
pásan tenyészik. Igen gyakran müvelik is.

850. P. canescens Smitli Az elbbivel társasán,

de sokkal ritkábban fordul el. Kalocsa környékén a

szUk körül s az érseki kertben, Foktü és Fadd mel-

lett Dunamelléki ligetekben s többnyire egyes példá-

nyokban található.

851. P. nigra L. Igen gyakori ültetve utak men-
tében és kertekben. Vadon fordul el a Dunamelléki
ligetek és kertekben.

P. pyraiiiidalix Rozier. Mindenütt csak müveive tenyész a vidéken.

Igen kedvelt növény, melyet Foktn a szegényebb házikók udvarában is

gyakran találhatni.

LXXX. BETULINEAE RICH.

318 Betiila L. IVyir.

652. B- verruCOSa Ehrii. Vadon csak a Tápéi

pusztán az Oreg-M7>í?í-ben fordul el. Diszkertekben,

pl. az érseki kertben néha müvelik.
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311K Alniis Tournef. Kg^er

853. A. glutinosa Gacrtn. Nedves jnocsáros ta-

lajon i,íí"en jól tenyész fa. A Vajasban s az Örjcgbcn Csá-
szártöltés alatt s néha Dunamelléki ligetekben elég gya-
kori. Az érseki kertben valószinüleg szintén víidon tenyész.

./. incana DC. K.7. érseki kert m(')<rött a Fokt felé vc/,cl6 ulun
iiclu'iny iiéklányban ültetve van.

LXXXT. CONIFERAE JUSS,

330 Jimiperus !.<. Boróka.

854. J. COmmunis L. Hallomás szerint a Tápéi
pusztán fordul elö, különben mvelve sem láttam. „Bo-
róka elég" bven van a Vadkert melletti pusztákon
Kecel közelében" (nsg. Molnár J. Keceli plébános úr ).

Taxiií baccata L. az érseki kertben mveltetik.
CypressHS senipervirens L. az érseki kertben s átalában diszkcr-

tckbcn igen jól tenyész.

Ahics exceha ÍMm. (A. Pinus Ables Z.)az érseki kertben több pél-

dányban elég jól tenyész. „Kecelnél a község melletti tölgyes erdben
(Nag\ ul) egy kis csoport — pár száz fából álló — fenyfa is van"
(nsg. Molnár J. Keceli plébános ur).

II. Endogeneae Phanerogamae Koch.

LXXXII. HYDROCHARIDEAE DC.

331 Sírati^tes IL<. Kolokáu.

855. S. aloides AUó vizekben. — A Hajós és
Dusnok közti mocsárokban.

333. ITydrocbaris li. Potnya.

856. H. morSUS ranae L. Álló mocsáros vizek-
ben.— Hcijós és Dusnok közt s az Orjegben Kecel felé.

LXXXIII. ALISMACEAE JUSS.
333. Alísma L. Hidör.

857. A. PlantagO L. Mocsáros helyeken, ned-
ves réteken, árkokban, álló és folyó vizek körül. — A
vidéken mindenfelé gyakori, majd mint f. A. laticcolation

Wiiher^ majd mint A. minimum Kit. (5— 12. cm.) s
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néha (a Pataji utón) óriási példányokban s majdnem
szívalaku levelekkel a Lypicus akik.

331. Sagitlaria L. Nyilfü.

858. S. sagittaefolia Z. Álló vizekben. —A vi-

déken nagyobb elterjedéssel bir, de nagyobb csoportok-
ban ritkiin található. Kalocsa mellett ritka a Viijasban.

gyakori azonban Diisnok, Hajós, ílillei pusztci, O. -Föld-

vár és K ömld környékén; leggyakoribb íiz Orjegben
Akasztó és Császártöltés között.

LXXXIV. BUTOMEAE RICH.

335. Butouiiis L. Elecs.

859. B. umbellatlIS />. Nedves és mocsáros ré-

teken, álló é.s folyó vizek körül. — Kalocsa közvetlen
környékén helyenkint minden más növényt túlszárnyalva

nagyobb csoportozatokát képez ; 'a mélysík mocsáros
helyein s<,íhol sem hiányzik; a halmos-homokos vidéken
ritkább, s csak mélyedéses helyeken jelenik meg.

LXXXV. JUNCAGINEAE RICH.

336. Trigtochiu L.. Mutsxa.

860. T. palustris L. Turfás réteken. — Az Or-
jegben Császártöltés alatt.

861. T. maritima Z. Homokos mocsáros réteken
— Pataj mellett a Kékesiréten, Akasztó körül fleg a

községi kaszálón, és Földvár vidékén.

LXXXVI. POTAMEAE JUSS.

|337. Potaiiiojséton. IL<. Vszany.

862. P. natans Z. Álló mocsáros vizekben. —
D. Földvár mellett a Fölsötóban s a Hajós és Dusnok
közti mocsárokban.

Ö3 P. lucens Z. Mocsáros vizekben és árkok-

ban. — Fadd alatt Tolna felé (Wiesb.), Kalocsa mel-

lett Szakniíir és Halom felé.

864. P. crispus Z. Álló és lassan folyó vizek-

ben. — A Vajasban Kalocsa mellett nagyon gyakori,

tömegesen fordul el az Orjegben helyenkint.
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865. P. acutifolius Z/>?/^. Mocsárokban — Ka-

locsa alatt Hátya felé egy mocsáros vizérben nagyon
el van terjedve. Aiigusztas hóban egyetlen egy gyü-
mölcsös példányt sem tudtam találni.

866. P. pusillus L. Mocsáros hel3^eken, árkok-
ban és lassan folyó vizekben. — Mint f. P. fcniiissinius

Koclt. Ivalocsa alatt a Vajasban s a Pataji utón.

867. P. iTiarinuS L. Kisebb tócsákban, árkok-
ban és álló mocsáros vizekben szikes mezk szomszéd-
ságában. — Akasztó kíirnyékén elég gyakori, Kalocsa
mellett Szakmar felé ritkább.

868. P. peotinatUS L. Álló vizekben. — Pataj

mellett csak néhány példányban szedtem.

:t3S. Zaiiiiicliellia Ij. Zaiiiiioliellia.

869. Z. pedicellata Walilmhcrg. Árkokban és

mocsáros vizekben szikes mezk szomszédságában. —
Akasztó mellett t(")bb helyen fordul el (Sz. Királyi
puszta, Ácstó, Telétleni út s az Akasztói szöUök.).

LXXXVII. NAJADEAE LINK.

339. Naja^ X^. Ifiiisfr.

870. N. niinor L. Álló és las.san folyó vizekben.
— Az egész vidéken hiába kerestük. Nm. Haynald
érsek ur azonban az érseki kert tavában nagy meny-
nyiségben födözte föl.

LXXX\aiT. LEMNACEAE LINK.

330. TiCniiia Ti. T^epose.

871. L. trisulca L. Álló és lassan folyó mocsá-
ros, de tisztább \izekben, árkokban és tócsákban. —
A mél)^sikon mindenfelé igen g3'akori. Kecel, Földvár
és K.ömlöd környékén szintén elfordvil.

872. Ii. polyrrhiza L. Mint az elbbi. — Bát^^a

felé a X'^ajasban.

873. L. ininor L. Tisztább álló vizekben. — Az
Orjegben több hel^-en és a Vajasban Kalocsa mellett.

874 L.. gibba L. Posványos vizekben. — Kalo-
csa mellett és Dusnoknál a Vajasban.



— 174 —

LXXXIX. TYPHACEAE JUSS.

331. Typha L Gyékény.

375. T. angustifolia L. Árkokban. — Hajós és

Nádudvar között az Orjeg-ben.

876. T. latifclia L. Mocsáros réteken és álló

vizekben — Kalocsa alatt a Pataji iiton igen gyakori.
Földvár mellett a Fölsötóban, Akasztó és Császártöl-

tés között az Orjegben szintén bven található.

333. Npai'ganiuiu Ti. Baka.

877. S. ramosum Huds. Árkokban és vizenys
réteken. —^ Kalocsa alatt fleg a Pataji utón, a Vajas-
ban s az Orjegben több helyütt s Kömlödnél a Wei-
herthalbán fordul el.

XC. AROIDEAE JUSS.

333. Á c o r II s Hl. K d 1 lu o s.

878. A. CalamuS L. Vizenys réteken. — Kalocsa
mellett a Selyemerd mögött igen jól tenyész.

XCI. ORCHIDEÁÉ JUSS.

334. Orclii^ li. Kosbor

879. 0. fusoa Jacq. Ligetekben. — A Hajósi
fácán o.sban tanítványaim szedték.

880. 0. COriÓphora L. Homokos mezkön. —
Akasztó környékén (Csápek plébános ur) s a Keceli
Községerdejében fordul el.

881. 0. Morio L. Homokos nedves mezkön. —
A Fölstó körül Duna-P'öldvárott.

882. 0. palustris Jacq. Vizenys réteken lige-

tekben, — Bven terem Kecel mellett a Község-erdejében.

335. Ophrys I^ Bangó.

883. 0. aranifera lífuís. höszhalmok mezin. —
Földvár környékérl llalvax József hílkész úr szives

közlése folytán láttam.
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3.16. Cephalanthéra Rich. Tekeporhoii.

884. C. pallens Rich. Árnyas ligetekben. — Az
érseki kertben többször találtam.

337. £pipactis Bich. Bibak.

885. E. rubiginosa Gaud. Futóhomokban. —
Kecel környékén Halas felé (Wiesbaur S. J.).

XCII. IRIDEAE JUSS.

338. Iris li. Nögziroin.

886. I. variegata L. Löszhalmok bokros lejtin
s ligetekben. — A Nádudvari szöllök közt s a Hajósi
fácáno.sban.

887. I. pumila L. Homokos dombokon, lüszhal-

mok lejtin és futóhomokban, — Földvárott. Kömld
és I^aksnál a szUk közt, a Tápéi pusztán futóhomok-
ban. Kecel környékén homokos dombokon.

Variat flore violaceo et luteo. spathis raro subae-
qualibus, foliis caule multo longioribus, illumque ae-
quantibus,

888. I. Pseudo-Ácorus L. Árkokban, vizenys
réteken vizek körül és mocsárokban. — A Vajasban
helyenkint s a Pataji utón nagyobb mennyiségben for-

dul el. Gyakori az Orjegben Hajós és Akasztó közt.

Itt-ott a Duna balpartjának kiöntéses viz szélein is

mutatkozik.

Iris germanica L. igen kedvelt kerti növény.
Crocus sativus Ali. Foktn kertekben lenyésztilí.

Gladiohis commitnis L. kertekben gyakran müveit virág.

XCIIT. AMARYLLIDEAE R. BROWN,

339. lieiicoiiini ILi. Tözike.

889. L.. aestivum L. Vizenys réteken és lige-

tekben. — Kalocsa alatt a Pataji utón, Szakmar felé

és Halom környékén s a Duna balpartján Foktü és

Bátya alatt igen nagy mennyiségben van elterjedve.
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Narcixsus polHicus L, ós N. Fseiidu-Narcissiis L. kii/.ÍJnségcs kerti

növények.
Galantlnis ;//7yí//.í'Z.Egyesek álHtása szerint Paks kíirnyékéii elfordiil.

XCIV. ASPARAGEAE JUSS.

340. Aspiiragiis \a Nyiilílriayék.

890. A. Officinalis L. Mezkön, réteken és mü-
veit talajon az egész vidéken elfordul, de nem tryakori.

341. C'OiiTallaria Ti. <<iyön{;yvir;1^.

891. C. latiiolia Jacq.- l.igotckben. — Az érseki

kertben, a Tápéi pusztán s a Nádudvari halmokon.
892. C. niulti flóra L. Ligetekben — A Hajósi

fácánosban.
893. C. maialis L. Árnyas ligetekben. — Az

érseki kertben, a Hajósi fácánosban s Wiesbaur S. J.

szerint Foktü alatt és Kecel környékén is.

XCV. LILIACEAE DC.

343. Autliericiiiu I-. Hölye.

894. A. raniOSUni L. Löszhalmok lejtin s ho-
mokos dombokon. — Kecel, Nádudvar, Kömlöd és

Földvár környékén helyenkint s többnyire egyes pél-

dán3'okban mutatkozik.

343. Orniihogaliiiii Hi. ISáriiia.

893. 0. pyramidalé L. (L. Kern. Oe. bot. Z.

XX.VIÍI. I.) Szántóföldeken és bokros mezkc)n. — Az
érseki kertben csak néhány példányban észlelt(Mn, na-

gyon el van terjedve azonban Kalocsa mellett Szakmar
felé s Pataj körül. Résztelek pusztán végtelen mennyi-
ségben lepi el a búzaföldeket.

896. 0. UinbellatUlTl L. Mezkön, ligetekben,

kertekben és mü^•elt talajon. — Igen gyakori az egész
vidéken fleg a mélysikon, nem ritka a lszhalmokon
sem. Földvár mellett a b'ölsötó körül homokos talajon f.

O. tenuifoluDi Gtiss. fordul el. Agyagos szántóföldeken
Kalocsa mellett f. O. angiistifolium Bor. néha szintén

elfordul O. divergens Bor.^ Herb. Kerner gyakori a
vidéken.
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897. 0. refractum /F./v". Homokos töltéseken. —

A

Me.szosi révnél Nagy Sándor VIT. oszt. tanuló födözte föl.

898. 0. Chloranthum Sautcr. Árnyas ligetek-

ben, homokos mezkön és szöllök közt. — Az érseki

kertben, a szöllökben. a Földvári halmokon s igen nagy
mennyiségben Halomnál.

O. iiiifanx L. a vidékrl eddig nem ismeretes.

344. Gagea L. Tytiktaréj.

899. G. Stenopetala (Pcrs.) Mezkön és hal-

mokon. — Nagyon közönséges az érseki kertben s a Se-
lyemerdö mellett, a mélysikon egyes helyeken ; Kömlöd-
nél és Földvárott a szöllök közt szintén elég gyíikori.

Az érseki kertben egyes példányok G. prafcnsis (Pers)

alaknak felelnek meg- ; G. Sclireberi ReicJib. alakjához

igen közel álló példányt a Selyemerdö mellett szedtem.

900. Gr. arvensis {Pcrs) Árok-partokon, szöllök

kih'ül, mezkön, ligetekben, töltéseken és müveit tala-

jon. — Kalocsa körül többn3áre az elbbivel s a szöl-

lökben fordul el ; Halom, Kömlöd, Földvár és l*aks

környékén nem ritka.

901. Gc. lutea (L. pru paríc) Árnyas ligetekben.
— Az érseki kertben igen gyéren s valószinüleg még
több más helyen.

902. G. pusilla (L., Sclinlf.) Homokos halmo-
kon. — Földvár mellett a Fölstó körül és a ivömlödi
halmos leg-elökön,

345. Sa\\\^ H. Csilla.

903. S. bifolia L. Ligetekben és bokros helye-

ken. — A Dunamelléki füzeseken s az érseki kertben.

346. Alliiim Ti. Hagyma.

904. A. atropurpureum W. K. Vetések közt és

ugarokon. — Nm. Haynald érsek úr Résztelek pusztán

ffdözte föl, honnan már a szomszéd területekre is ki-

terjedt. Oly tömeges elterjedéssel bir, hogy egyetlen

egy helyen kocsira men halmazokban láttam az útra

kihányva, melyek azonban az útfélen is megérlelték

magjaikat.

M L. Xüvénytenyészete

.

l<i
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905. A. acutangulum ScJirad. Nedves réteken
— Kalocsa k(">riil fuleg Szakmar felé; Pataj és Bátya,
környékén,

906. A. Ampeloprasum L. Vetések közt. —
Halom, Oreg-C'sert, Negyven, Szakmar, Résztelek és

Kesertelek pusztákon, valamint Kalocsa és Pataj mel-
lett, Bátya, Fájsz s Foktü falvak közelében nagyon
gyakori s némelykor tömeges megjelenése által a ve-

tések közt igen alkalmatlan növény.
Néha 15. dm. magasságra nve dúsvirágú ernyi-

vel gyönyören himbálódzik a buzakakiszok fölött.

„Diagnosis cel. Koch. ad -amussim, icon ver cel.

Reichb. ne minimum quidem convenit." Pleuff. p. 211,

quod verissimum est.

90Y. A. rotundum L. Vetésekben és szöUök
közt. — Mint az elbbi fleg a mély sikon van elter-

jedve, de a löszhalmokon, a Kömlöd-Földvári vonalon,

hol A. Ainpcloprnsnin teljesen hiányzik s a homokos
talajon szintén képviselve van, st a következ faj te-

rületébe átcsapva bokros mezkön, a lszhalmok lej-

tin és szllk között is megjelenik. A mélysikon több-

nyire mint f. A. Waldsfciniayiinii Roem. et ScJiiilf.

In arenosis ad Nádudvar f. A. Synnotü Don. Re-
gei. 1. c. p. 59 : „vaginis foliisque glaljris" légi.

Plantam ex diversissimis Europae regionibus (Herb.

Haynald), investigans ab A. Auipcloprasd etiam bulbillis

constanter fuscis nigrisque distinctam inveni.

908. A. sphaerocephalumZ. Fszhalmok bok-
ros lejtin. — Gyakori a Földvári, Bölcskei és Kömldi
halmokon.

„Ombelle trés-fournie, arrondie ou oblongue, á pé-

dicelles inégaux, les inférieurs plus courts, ceux du
centre s allongeant aprés 1' anthése, parfois trés-longs

et rendant 1' ombelle ovoi'de (A. dcscendcus imiltY A.
desceudens (L.) G?'en. Godr. A. eminens Grcn. non ob-
servavi FIoc Regei (Alliorum Monogr. p. 47) ab A.
spliaeroceplialo non distinguit, at rationem ab ipso alla-

tam nondum sufficere judico. Illó dicit : ,,(TÍenier und
Godron beschreiben dicse letztcro h^orm als das áchte
A. descendens und ziehen die von l-leichenbach abge-
bildete Pflanze zu A. spJiacrocrpJialiiiii [}. Rert. fi. it. ÍII.

p. 30. — Uns liogen von dicsér Ictzteren Form 2. ducrh-
aus identische von Moricand gesammelte Exemplare
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vor, von denen das eine áussere braune. aber sonst
wenig íToschlitzte Zwiobelháute , das andere dagegen
íiussorc unregolmassig in fadenförniige T.appen geschlitzte
liraiiiK! /wicbnlhiliito bíjsitzt. (xeradc dieses letztere Kxom-
plar hat gesticltc I)rutbulbillen aus der Zwiebel cnt-
wirkolt, wahrend (jrenier und (xodron die Zwiebel als

cin fach beschreiben." Jam duobus visis exemplaribns
rem dinmi non puto, nec verba cl, Grenier : „ümbclle
ot flcurs de moitié plus petites que celles de 1' yi. spJiac-

roccpJialuii'-'- negligcnda esse existimo, nec denique ob-
liviscondum existere varietatem . í. spJicroccpltnli buUio
simplici : A. arvcnsc Gnss.y quo etiam exemplaria in

nostris regionibus lecta, licet floribus nequaquam pal-
lidioribus. adnumeranda censui. Nostrum A. spliacrocc-

plinlofi tunicis bulbi fuscis subintegerrimis vei parallelé
laciniatis, nunquam tamen laciniis íiliformibus invenitur.

909. A. Yineale L. Vetések közt homokos tala-

jon. — Kecel alatt, az Orjeg s Kecel közti búzaveté-
seikben s Akasztó mellett a szöUök körül.

Tantum qua f. A. compactuni Tliuil. Regei 1. c. p.

41 : „bulbi tunicis albis, capitulo bulbillifero compacto,
floribus nuUis. . . . Bulbus ovatus , albidus compositus e

bulbillis 2—4 inaequalibus. Spatha diutissime persistens."

910. A. Scorodoprasum Z. Ligetekben, bokros
helyeken, kertekben, szöUök közt és réteken. — Az
érseki kertben, Foktü és Bátya mellett. Földvár alatt

és a Nádudvari szöUökben.
Hoc posteriori loco in arenosis légi exemplar foliis

angustioribus sepalis carina eximie verruculoso-scabris,

(|uod forte A. arenariiini L. fuerit. Propter defectus
oxomplaris et praesertim spathae certum judicium ferre

non possum.

911. A. Oleraceum L. Bokros ligetekben. — A
lápéi pusztán s a Bölcskei Gyürüs völgyben, ez utóbbi
helyen f. A. viresccns Lam.

912. A. flavum L. Löszhalmok bokros lejtin. —
P\')ldvárott a Xagyhegyen.

913. A. fuscum jr K. Regei, /. e. p. iqo. Er-
ds-bokros lejtkön. — Löldvárott a szllk között. Ab
A. longispatho Red. interdum vix differt ,,sepalis elliptico

oblongis, obtusis vei ex apice rotundato minute apicu-
latis." Regei 1. c. Fólia valde varian t.

12*
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Aliiiim sathntni L., yl. Porru/n L., A. Schooiopratimi ós A. Ascalo-

iiiciim L. kertekben és faluk körül igen gyakran miivélteinek.

A. Ccpa L. és fishilosiini L. J^'oktü, Bátya, Úszód,
Sz. Benedek és G, Lak faluk körül rétes helyeken
nagy müvelésnek örvendenek s mint ig-en kitünö mi-
nségek, mindenfelé nagy hirrel birnak.

A. sathmvi L. in umbrosis liorti archiej)iscopalis omnino sponta-

neiim \imbella síibdicephala ex bulbillis cömposita, lloribus nullis, in plu-

ribns exemplaribiis inveni.

I/í'/nerocal/is fúlva L. kertekben néha mvelve s az érseki kertben

félvadon találliató. Itt említhetk azon kerti virágok is, melj'ek tíibbnyire

ezen rendbe tarto/.va sokszor szemlélhetolc kertjeinkben. Igen gyakoriak

Tuiipa Gcsitcriaita Z., FritiUaria iniperialis Z., Liiiiim caiul/i/ii??i Z., líya-

cinf/iíix oi-icnialis Z. s. t. eff.

347. JHuscari Tourucf. Gjöiigj'ike.

914. M. COmoSUm {L) I^okros ligetekben, ker-
tekben és szántóföldek körül. — A Tápéi pusztán Pa-
taj mellett s az érseki kertbon.

915. M. racemOSUni {L) Mvelt helyeken, me-
zkön és halmokon. — Az érseki kertben, a szUk
körül, Kömlöd és Földvár mellett,

XCVI. COLCHICACEAE DC.

:{18. üolcliiciiiii Ti. Kikerics.

916. C autumnale Nedves réteken. — Csá-
szártöltés alatt a Morcsai erd körül (Brandis S. J.).

917. C. arenarium W. K. Homokos mezkön.
— Vidékünk határán a Kélesi erdbon (Nádudvar felé)

Nm, Haynald érsek úr födözte föl.

349. Veratriiiii T. Zíiszpa.

918. Y. album L. Turfás és nedves homokos
réteken. — Mint f. V. lohclianuin- Bern]i. Kecel körül (a

Községerdejébon és Halas felé) fordul el.

XCVII. JUNCACEAE BARTLING.

350. JiiiiciiH li Szilly^V

919. J. glaucus ElirJi. Nedves homokos és szikes

réteken. — Az Orjegben Császártöltés alatt, Akasztó
körül, Kömldnél a Weiherthalban és Földvár környékén.
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920. J. lamprocarpus Elirli. Árkokban nedves

reteken és mezkön, vi/.ek körül és lij^'etekben. — Vál-
tozatos alakjai közöl néhány kiváló képviselje van
környékünkön. A Ilillei pusztán mint f. J. inacroccpJialus

Viií. igen föltn és ritkíi ; mint f. J. /IiiHídis Koc/i. /?.

helyenkint a ])una mellékágaiban (Paksi sziget) talál-

liaíí) ; mint f, J. adsce^idens Hosf. nem ritka a Vajasban,
árkokban és mocsárok szélein.

Formae viviparae hinc inde occurrunt.
921. J. COmpressuS Jacq. {J. bnlbosus L. ed. 2.

p. 466.) Utakon, réteken és nedves mezkön. — Kalo-
csa kch-ül nem ritka, kevésbbé van elterjedve Kömld,
Pataj, Akasztó, Hajós és P'ajsz környékén.

922. J. Gerardi Lois. Szikes tartalmú nedves ré-

teken. — Kalocsa alatt a Pataji utón, Halom körül és
Kecel mellett.

Plánta circa Halom lecta eminet lloribus dupdo
mcijoribus, magis nigris, superioribus approximatis fas-

ciculos subbilloros imitantibus : f.
'J. iiiacrajilJius ni.

923. J. bufonius /.. Nedves, fleg árnyékos he-
lyeken, árkokban és vizek körül. — A ligetekben s a
Duna homokos partjain mindenütt gyakori, a mélysi-
kon többször található, ix halmos vidéken ellenben rit-

kább lesz. P'okt mellett mint f. J. fasciculatus Bcrf.
nem ritka. Ezen föltn alakon kivül még" számtalan
igen meglep változatokat mutat, melyek azonban ré-

szint a szár merevsége, részint az egyes vir^igok tö-

megesülése s részint a növény változékony nagysága
által könnyen megfejthetk.

351. Ijiiziila D€. liiiziila.

924. L. campestris fl..j Homokos mezkön. —
Földvárott a Fölstó körül, Paks, Kömld és Kecel
vidékén.

XCVIII. CYPERACEAE JUSS.

352. C'yperuH L. Palka.

925. C. ílavescens L. Homokos és turfás ned-
ves réteken. - Kalocsa mellett a szllk felé, Foktü
körül, Császártöltés alatt az Örjcgben és Földvárott a
Kanacsi völgyben s a Fölsötóban.
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In turfosis ad Császártöltés exemplaria gracillima

2—3 dm. alta, anthcki diffusa, foliolis involucri longis-

simis vei anthclani act[iiantibus lej^i . . . lusus píirvi

momcnti.
926. C fuSCUS L. Nedves helyeken, fleg vizek

körül. — Kalocsa mellett, a mélysikon és a Duna
mentében mindenütt közönséges, ritkább ci halmos vi-

déken.

F. C. vircsccus HoffiiL. gyakoribb az elbbinél s

néha 2—3 dm. magasságú nagy példányokbíin fordul

el. A typicus alak a Foktüi szigeten ^ilig- 2—5 cm.
nagyságú szálakban kirívóan fekete kalászokkal igen

rrieglop de jelentéktelen változatot képez. Ezek való-

színleg mint kési példányok értelmezendk.

927. C. glomeratus L. Homokos és iszapos
partokon vizek körül. — E növényt legelször Nm.
llaynald érsek úr az érseki kert régi tavában födözte
fól, s onnan származó példányokban bven közölte is.

A tó ixtalakitása következtében a növény csaknem tel-

jesen kiveszett s csak az utóbbi idkben jelentkezék
ismét csekély számú példányokban. Tóth S. J. a Víijas

medrében, hol magam is Bátya és Foktü felé bven
találtam, szedte ugyanezen növényt. A Vajasban köz-
vetlen Kalocsa alatt s a Duna partján Sz. Benedek
mellett nagyon ritka. A Foktüi szigetrl, hol a növény
nagyon szépen tenyész. Bagó M. kanonok ur 70 cm.
nagyságú példányokban közölte.

928. C. pannoniCUS L. Homokos partokon vi-

zek mellett, és nedves homokos mezkön.. — Nagycso-
portokban födi a Sziliditó homokos lapályos partjait

(Pataj) s elég gyakori Akasztó körül.

S53. ISchoenug £i. Csaté.

929. S. ferrugineus Z. Kalocsa akitt a Pataji

utón s valószínleg még több nem jelzett helyen ; S.

nigricaiis L. szintén aligha fog hiányozni.

:{51. IIe1e6charis R. Browu. T^mIísk.

930. H. palustris (Z.) Árkokban, mocsáros he-
lyeken, vizek körül, nedves és száraz réteken. — Gya-
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kori az egész vidéken s a talaj minsége szerint vál-

tozik ; leynevezeteyeljb alak a szárazabb réteken el-
forduló //. Vdria fSc/irc/).) ghiinis spíidiccis.

931. H. uniglumls Link. Homokos mezkön.

—

Kecelnél a Községerdejében s Akasztó kórul.

932. H. ovata/?. Brown. Sin. Vizenys réteken.
— Foktü alatt a J)iina partján.

933. H. acicularis (/..) Ned\es talajon s fleg
ligetekben. A Duna mentében mindenütt elfordul.

St^S. Scírpus li. Kitka.

934. S. SUpinuS Z- Nedves réteken. — Az 1S76-

iki vizáradás után a mélysíkon mindenfelé, de fleg
Kalocsa kiirül gyakori volt, a megelz években sehol

sem volt található.

935. S. lacustris L. Mocsáj-okban, tavii szé-

lein és vizenys réteken. — Az egész vidéken elfor-
dul s a mélysikon kiterjedt csoportokat képez.

93Ö. S. Tabernaeniontani Gm. Az elbbivel
hasonló helyeken, de annál sokkal ritkább. 1 lomokos
és szikes talajon többször csoportosan található.

Mig Gren. és Godron ezen növényt határozottan S.

lacustrisAxoz sorolják, s mig Koch: „Tota fortasse spe-

cies nil est, nisi varietas S. lacusiris'''' szavakkal ingatja

meg ezen növény faji öníillóságát, az alatt másrészrl
Marsson, ki sok más fajokat összevon, ezt határozottcin

szétválasztja. „Steht dem .S*. láciistris sehr nahe, und
wird von manchen Botanikern nur als Abart desselben

angeselien. Ich habé die Pflanze stets sehr bestándig
gcfunden, und sie lásst sich unschwer unterscheiden
durch den dünneren, immer blaugrünen Stengel, meist

kleinere Spirren und Aehrchen, durch die von erhabe-

nen purpur-bráunlichen Punkten rauhen Spelzen, durch

die an der Spitze kahlen oder fást kahlen Antheren,
durch 2 Narben und kleinere mehr zusammengedrückte.
planconvexe Früchte." Ezek után valószinü, hogy a két

növény közt észlelt átmeneti alakok fajvegyületek gya-

nánt tekinthetk, mit késbbi vizsgálatok igazolhatnának.

937. S. Pollichii Godr. et Groi. (S. triqndcr

(iiícfonun non L. Cfr. Gren. et Godr. III. p. 374.) Vize-

nys réteken és mocsárokban. — Császártöltés alatt az

Orjegben, Akasztó és Kömld környéken.
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938. S. Rothii IIoppc. Homokos mocsárokban —
Földvár mellett a Fölsötóban.

939. S. HolOChoenuS 7.. Nedves homokos réte-

ken és mezökíhi. — .S*. ro)ii(HUts 1^. pro p. alakkal együtt
Kecel és Akasztó vidékén s a Tápéi pusztán nem ritka.

F. S. aastralis L. Kecel mellett mint látszik, szintén

elfordul, de megersítésre vár.

940. S. maritimus L. Nedves réteken, árkok-
ban, mocsárokban és vizek körül, — A mélysikon
igen gyíikori, de majd mint a typricus alak, majd pedig
mint f. S. coinpactiis Krock. spiculis omnibus sessilibus

glomeratis, majd ismét, de igen ritkán mint f. S. i/io-

iiostacJtys Soitdcr,xíi'd}\& pcdig fleg homokos talajon mint

^S*. inacrosfacJiys Willd. jelenik meg.

941. S. Michelianus L. Homokos és isziipos

helyeken vizek körül. — Kalocsa mellett a Vajasban
és Bátya felé a Duna balpurtján ; Fajsz-Pataj mellett he-

lyenkint nagyon gyakori.
Caulibus interdum fere 2 dm. ítltis, elongatis. in

siccioribus ver caulibus subnullis, pkmta min ima. ca-

pitula tantum undiquc cum foliis exhibens.

356. l^rióplioruiu li. Gyapii.

942. E. ^OlyQXjSiQhYXllTiL. (E. auguslifoliiiin Roth.)

Mocsáros réteken. — Földvárott a Fölstó mellett és

Kecel körül.

357. Carex li. Síts.

943. C. Stenophylla Wahlcnb. Szárazeibb réte-

ken és mezkön, fleg homokos talajon. — Kalocsa
mellett, Foktü s Úszódnál a Dunaparton kevéssé van
elterjedve, gyakori azonban Paks, Kömld, Földvár.
Akasztó és Kecel vidékén.

944. C. divisa Hnds. Szikes-homokos réteken-
— Akasztó és Kecel k()rül s a Tápéi pusztán.

945. C. disticha Htidson. Árkokban és nedves
réteken. — Az Orjegben Hajós és Nádudvar között.

946. C. VUlpina L. Árkokban, mocsáros és ho-
mokos réteken. — Kecel mellett több helyen, az Orjeg-
ben Hajós és Császártöltés mellett.



947. C. muricata L. Nedves réteken, mocsárok
körül, árkokban és liijetckljon. Az e.^ész vidéken iefen

gyakori s najjfyon változékony. Sokszor 6'. stclliilata

Good. némely alakjához föltnen hasonló lesz, mely
azonban a vidékrl nem ismeretes.

948. C Yirens Lam. Mint az elbbi. — Császár-

töltés alatt a Morcsai erdben s az Imsóson Könild
alatt.

Spica valde elorgata, intcn-rupta. bracteis setaceis

spica lonj^ioribus foliis caulinis culnuim excedentibus
latioribus bcne a C. miin'cííi distingnitur.

C. divtilsa (Joüd. a vúlclven cddiy nem találtatott.

949. C. paradoxa Willd. Homokos réteken. —
Földvárott a Fölstó körül.

950. C. praecox Schrchcr (C. ScJircbcri Sclinink)

Mezkön, ligetekben, homokos dombokon, utak mellett

és töltéseken. — A halmos-homokos vidéken elég gya-
kori, a mélysikon ritkább, szikes talajon netn tíiláltam.

951. C. brizoides L. Ligetekben és nedves réteken.

A Kömlödi AVeiherthalban.
952. C. remota I.. Árnyas nedves ligetekben. —

Várs/egierdben Fadd alatt (Brandis et Wiesb.)

953. C. Stricta Good. Turfás és homokos réte-

ken, árkokban és ligetekben. — Mint a zsombékos ré-

tek fötényezöje az Öijegben több helyen kiterjedt cso-

portozatokat képezve fordul el. Mocsáros helyeken Föld-

vár, P>ölcske, Kömlöd, Foktü, Kalocsa, Kecel, Akasztó
és Pataj mellett többször található.

C. GoodcnüiigJüí Gay. (1830-)= C- vuln^aris Fríes.{\^\Z^ — Cvidiraris

L. ? Homokos réteken. Földvár mellett a Fölsötóban, a liölcskci Gyrs
völgyben s valószínleg még több más helyen.

Cum exemplaria, completa nulla habeam, dubia pro nostris régio-

nibus haec species esse videtur. Adsunt quidem dubia specimina, (piac tamen

plantara istam nostris regionibus propriam nondum demonstrare suf-

ticiunt.

954. C. aouta L. pro parfc. (C.gracilis C/i/f.) Ár-
kokban, vizek körül mocsáros helyeken és nedves ré-

teken. — A Duna mentében helyenkint, Kalocsa alatt

a Foktüi és Pataji utón. Kömld és Földvár vidékén

és az Örjegben. A Foktüi ligetekbl C. cldorostachya

Rchb. — a Kömldi Wcihcrthalb(51 a C. Mociiciiiana

Waid. alakot is birom.
In omnibus partibus maximé variat. Ftiam flores
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2—3-gynos in eadem spica non raro inveni. Bracteae
non reiro C. GcodoiongJui miru iniitantur.

955. C. tomentOSa L. Mezkön é.s bokros he-
lyken. — A niélysikon nem ritka; Kalocsán az érseki
kertben, a Meszesi révnél, Píitíij ós Hajós mellett. A
halmos vidéken Földvár kórnyékén szedtem.

956. C. poyrrhiza W'allr. ISIezökön. — A Me-
szesi révnél.

Verisimiliter distinguenda a yenuina C. polyrrliiza

et C. lofigifoiia Hst. niincupíinda, hiicusque tamen non-
nisi colore glauccscenti et foliis caiile longioribus distin-

guere possum.
957. C.rhizostachyaZí'/.s7. in lieufF. n. 1805. var.

„spica iníima subradicíüi longissime pcdunciüata.'-' l'"óld-

vár mellett egy példányban találtam. An C. uinbrosa Ifos/ ?

958. C. nitida Hst. Homokos mezkön. — A
Tájjói pusztán és Kecel környékén.

959. C. verna Víll. (C. praccox Jacqn.) Száraz
mezkön, fleg homokos talajon. — A mélysikon ig'en

ritka, de elég gyakori a homokos vidéken.
960. C. flacca ScJírd). (177 1.) C. glanca Scop.

{i'j'j2.) Nedves homokos mezkön — Gyakori Földvár
körül s a p£iks-B öleskei völgyekben. F. C. crythrostacJiys

Hoppé. Földvár mellett a Fölsötó körül fordul el
961. C. MiChelii Hst. Ligetekben. — A Hajósi

fácánosban, de ritkán fordul el.
962. C. Oederi V?/'/'//. Mocsáros réteken. — Haj()s

mellett az Orjegben (Wiesbaur S. J.).

963. C fúlva Good. Homokos réteken. — Föld-
Viír körül, a Bölcskei Gyürüs völgyben s Kecel környé-
kén. F. C. HoniscJiiicliiana PIoppc szintén Földvár mel-
lett a Fölsötó körül egyes példányokban található.

964. C distans /,. Nedves fleg homokos réte-

ken, mezkön és ligetekben. — Igen gyakori Kecel
körül. Akasztónál, Földvár mellett, Kömldnél a AVei-
herthalban és a Tápéi pusztán. A mélysikon ritkábban
található (érseki kert.).

965. C Sylvatica Huds. Árnyas ligetekben. —
Fadd és Tolna mellett a Dunamelléki ligetekben (Wies-
baur S. J.).

966. C. Pseudp-Cyperus L. Turfás réteken, ná-
dasokban. — Az Orjegben Kecel felé (Wiesb.) és

Földvárott a Fölstóban.
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967. C. vesicaria L. Mocsáros réteken és ár-

kokban.- — Kalocsán a Duna mellett, az Orjegben több
helyen és a K ömld- Jiölcskei völg-yekben.

968. C. aOUtiformiS Ehrh. (1785.) C. pdí/idosa

(\rn)(/. (1794). Árkokban, nedves és vizenys rtíteken és

mocsáros hel}'eken, Földvíir, Kömlöd, IVilcske vidékén
s az Orjegben.

969. C. Kochiana DC. Mocsáros réteken. —
Igen nagy mennyiségben fordi el a Bölcskei (.Tyürüs

\ ölgyben.

C. iiiihiiis Hst. Nedves réteken. A Kömldi Weilieillialhan kéles.

970. C riparia Cnrt. Mocsáros réteken és ár-

kokban. — Közönséges és gytikori az Orjegben Akasz-
tótól IIaj()sig ; elfordul itt-ott a Duna mentében s a

K ömld-Bölcskei völgyes mélyedésekben.
971. C. hirta L. Vizek köiül s nedves réteken.

— Az egész vidéken elfordul, de a mélysikon ritkább.

972. C. hirtaefcrmiS Pcrs. Nedves réteken, —
Az Imsós szigeten Kömld alatt.

XCIX. GRAAITNEAE JUSS,

S58. Auclropogoii fi. Fcuycr.

973. A. ISChaeiTLUm L. Száraz réteken és me-
zkön. — A halmos vidéken és a mély sikon egyaránt
el van terjedve.

974. A. GrrylluS L. A homokos talaj s az itt

term növénycsoportozatok jellemz növénye. — l-^g-

níigyobb elterjedést Kecel környékén, Fcildvár mellett

s íi Tápéi piisztán mutat,

Zea Mays L. A vidéken mindenfelé natívban mvelik. Aránylag
kevés.sé termelik a Kömld-Bíilcskei löszhalmokon. Elvadulva soha sem
fordul el.

Sorghum vulgare Pers és ^\ halepense Pi.rs. mvelve fleg kuko-
riczaföldeken találhatók.

359. Tragiis Hall. Polyvaborz.

975. T. racemosus Ball. A homokos talaj és
homokbuckák jellemz, s ritkán hiányzó növénye, mely
némelykor a laza homokot csaknem egyedül, habár igen
tökéletlenül födi be.
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976. P. Sanguinale 7.. Müveit taUijon, utak mel-

lett és töltéseken s homokos mezkön. — A vidéken
közönséges, kertekben és szöUökbcn néha alkalmatlan
növény.

977. P. Ciliare AV/s. Futóhomokban. — Kecel
k(")rnyékén s £i Tápéi pusztán.

978. P. Crus-galli L. Müveit talajon, utak mel-

lett, töltéseken és vizek körül. — Igen gyakori és sok-

szor méter nagyságra emelkedik, míg ellcinben a ])un£i-

parton alig lo cm. nagyságú kifejlett példányok is ta-

lálhiitók.

F. P. sftignínu/íi- Hst. quod in uliginosis „Orjeg"
altissime excrescentem observavi, totó habitu alienum
et forte a genuina plánta separandum érit. Aristae sem-
per coloratae 30—35 cm. longae!

r. nüliaceuni L. Néha mvelik s gyakran elvadulva található (Ka-
locsa és Ordas mellett).

301. Sciai'ia P. Bcaiiv. (SertcpáKSit.

979. S. YertiCillata (Z.) Müveit talajon és utak
mellett.— Kalocsán és Patajon kertekben gyakori ; Paks.
Kömlöd és Földvár mellett a szöllokben helyenkint ta-

lálható. A nép leleményes találékonysággal a g-allér-

serték hátrafordult fogait tekintetbe véve néha kalapot
s más hasonló tárgyakat fonal s bármi más eszköz ki-

zárásával készit kalászaiból.

980. S. Viridis (Z.) Müveit talajon, utak mellett,

töltéseken és mezkön fleg homokos talajon. — A vi-

déken gyakori növény. Homokos mezkön és tarlókon
egy kis, ágas és szétterült alakban fordul el : f. S.

Wciiiuiaiiiii R. ct S. *

981. S. glanca (Z.) ^Müveit talajon, utak mellett,

mezkön és sz^irazabb réteken. — A vidéken igen el-

szórva fordul el, csak a Dunamelléki homokos réte-

ken képez folytonos kisebb, nagyobb csoportozatokat
(Paksi sziget).

.9. italica Bcauv. a vidélccii ritkábban mveltetik.

303. Phiílaris li. Polyvacsiik.

982. P. arundinacea L. Vizek körül és mo-
csárokban. — Akasztó körül és helyenkint a Duna bal-
partján.

Vhalaris ficta L. néha kertekben látható.
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:t03. llicróclilou Ciiiu. SKCiilpáxmit.

983. H. Odorata (/..) Nedves homokos réteken.
— Halom mellett a szöUök alatt.

Anfho.xaiithiim oJoratiim L. a viUékil nem ismeretes.

304. Alopcc'iiriis Ti. Kcsctptlzsit.

984. A. pratensis L. Mezkön, réteken, utak és

töltések mellett, kertekben és szöUökben. A vidéken elég-^é

el van terjedve, o-yakoribb azonban a mélysik rétjein.

983. A. geniculatUS L. Árkokban és nedves
réteken. — Kalocsa körül, a Hillei pusztán és Kömld
mellett.

986. A. fulvus Si/i. Homokos mocsárokban. —
A Nádudvari szUök közt.

365. Crypsis Ait. Bajiiszpiizsit.

987. C. aculeata (A.) Szikes réteken. — Akasztó,
Pataj és Szakmar között a nedvesebb szikes réteken
o-yakori. Elfordul de ritkábban Kalocsa, Sz. Benedek,
Bátya és Homokmégy körül.

988. C. SChoenoides (A.) Nedves réteken fleg
kissé szikes talajon. — Az elbbivel, de Kalocsa körül
a Dunaparton s Fokt mellett szintén g-yakori.

989. C. alopecuroides Sdirad. Réteken, mez-
kön, árkokban és ligetek szélein. — A Dunaparton
Fokt mellett, Kalocsíi körül fleg- Úszód felé; Bátya.
Miska és Hajós környékén.

306. Plilciiiu Ja. Koinöcsíii.

990. P. Boehméri Wih, Homokos halmokon és

lszdombok lejtin. —Nádudvar, Paks, Kömlöd és Föld-
vár vidékén.

991. P. pratense A. Mezkön, réteken és lige-

tekben. — Kalocsa, Pataj, Fokt és Kömld körül. F.

P. nodosiiJJi L. gyakoribb mint a t)^picus alak.

367. C'yiiodOH Kich. EI»fog.

992. C. Dactylon (Z.) Mezkön utak mellett, töl-

téseken és homokos halmokon. — Igen gyakori a mély-
sikon ép ugy, mint a halmos vidéken.
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:16S. fieersia Solauclcr. lieersia.

993. L. oryzoides (/..) Nedves és mocsáros ré-
teken. — A KömU'kli Weiherthalbaii és a Bölcskei
(Tyiirüsben. F. L. claudcsft)ia (Wíg.) panicula indusa
licet mense serius, qiiam prior, lecta, in Orje^" ad Csá-
szártöltés et in insula ad Foktü occurrit.

3G9. AgrosUs Li. Tippau.

994. A. álba L. (A. stoloiüfcra Koch.) Nedves
réteken, mezkön és vizek körül. — A mélysikon f-
leg- Szakmar, Pataj és Kalocsa alatt, a halmos \idéken
a Kömld-B öleskei völgyes mélyedésekben s a Tápéi
pusztán fordul el. Szakmar felé mint f. A. giganfca
Gaud. nem ritka, mint A. Diarifiiiia G. Mcy.-í\\:úí^ot egy-
szer találtam. F. A. varia Ilosf. közönséges.

A vidéken ezen nembl Uibb faji nem találtam.

370. Apéra Adaits. Apéra.

995. A. Spica Yenti (Z.) Müveit talajon és ho-
mokos mezkön. Helyenkint tömegesen fordul el Akasztó,
Kecel s Császártöltés környékén s a lápéi ]jusztán.

„ 996. A. interrupta (Z.) Vetések közt. — Kecel
és Orjeg között búzaföldeken.

371. €a1aiiiagr6sU!^ Adaiis. Nádtippaii.

997. C. littorea Sckrad. Vizek körül. — A Duna
mentében fleg- az Imsós szig-eten. Szakmar és Pataj

k(">rül mocsáros hel3'eken s az ürjegben ( .'sászárrtltés és

Akaszt() mellett. 6". glanca (M. 7? .y*. -alakot Kalocsa
m fiilett találtam.

998. C epigeiOS {L.) Lszhalmok lejtin. — Paks
és Kömld környékén. A Szegzárdi szllhegyeken szinte

elfordul.

373. ISHpa r.. najka.

999. S. pennata L. Homokos mezkön. — Ke-
cel vidékiérl ti")bbszr volt alkalmam látni, én azonban
vidékünkön sehol sem szedtem.

1000. S. capillata Z. Lszhalmokon és homokos
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mezkön. — A halmos vidéken elég gyakori, a mély-
sikon azonban hiányzik.

373. Ariiuflo Ti. Telöiiiid.

1001. A. Phragmites L. A kiterjedt é.s .saját-

•szcrü nádasokat képezi, melyekben majdnem minden
egyéb növény kiv'esz. A Duna mentében még mindig
elég tekintélyes csoportokban fordul elö s farkasoknak
még mindig jó búvhelyeket alkot. A mocsárokban s

fleg azok szélein íiz Orjegben képez f(">ltünbb csopor-
tozatokat. A Duna homokos partjain és szigetein nem
ritkán 6— 12 m. hosszúságú indái által szaporodik : f.

A. repeUS (Mcycr).

374. Koeleria Pers. Köloria.

1002. K. OriStata Pcrs. Menkön, réteken, hal-

mokon és homokos mezkcin. — Majd mint K. vüiior Ncilr.

a. fordul el, majd pedig (érseki kert) gyönyör nagy
példányokban mint /v. iiiajor Ncilr. /:?. jelenik meg. Ez
utóbbi példányok csaknem K. pyrauiidafa Laiii. alaknak
felelnek meg, de ez 1 >oreau szerint : „differt glumis lae-

vibus nitidis, muticis."

1003. K. glauca 7^6". Homokos mezkön. — Ke-
cel vidékérl (Községerdejc) mint f. K. lohata Mnrss.
alakot birom : ,,panicula spiciformi, lobato-interrupta."

Plánta Hungáriáé planioris non levrter a plánta aliarum
regionum, praesertim Germauiae borealis differt. l'olia

brevissima scabriuscula, glumis, paleisque inferioribus

aristato-mucronatis, carina ciliato scabris. Habitu valde
accedit ad K. crassipcdcm Lgc, sed notis characteristi-

cis auctoris omnino differt.

375. Aira T^. Nápic

1004. A. CaespitOSa L. Nedves réteken. — Szak-
mar felé mint f. A. altissivm Link. többször található,

Aira flexiiosa L. e(UTi<í a viclókrl nem ismercteíí.

37r». Holciis T.. Cirok.

1005. H. lanatus L. Ligetekben. — Az érseki

kertben és Ordas mellett.
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:{77. Arrliciiulheriiuft P. Beaiiv. lírezal».

1006. A. elatius (/..) Lii^etekben és réteken. —
Kalocsa, Paks, Kömlöd, Földvár, Pataj, Hajós, Nádud-
var, Fájsz és Fadd kornyékén,

:t78 Avena L. Zab.

1007. A. fatua L. Vetések közt ps utak mellett.
— Szakmar felé, Komlód mellett és Fájsz körül.

A. safira L. gyakran s A. orientális Schreh. ritkán mveltetik.

1008. A. pubescens Ilmh. Ncilr. Réteken. — A
Kömlödi Weiherthalban gyéren.

»79. Mélica T^ T.éhapöt.

1009. M. Ciliata L. Homokos halmokon. — Pa-
taj mellett a Nádudvari halmokon, a Kömlödi és Föld-
vári szöUök közt s a Tápéi pusztán.

S80. Briza Ti. Kezge.

1010. B. média Z. Löszhahnok rétes lejtin. —
A Kömlödi Weiherthalban.

381. Eragróslii^ P. Beaiiv. Tölippaii.

1011. E. megastachya Link. Müveit talajon és

homokos mezkön. — A Tápéi pusztcin, Kecel mellett

s a Homokmégy i szöllökben.

1012. E. poaeoides Bcauv. Utak mellett, müveit
talajon és néha mezkön. — Kalocsa, Pataj és P>átya

körül gyakori ; nem ritka K ömld és P'öldx ár xidékén.

1013. E. pilosa (7>.) Vizek körül és müveit ta-

lajon. — Kalocsa mellett (Wiesbaur S. J.) és a Duua
partján Foktünél, itt az E. vcrlicillafa R. ^V/z-alak is el-
fordul.

»83. Poa li. Pei-je.

1014. P. dura (A.) Utakon és legelökön. — Ka-
locsa mellett a szllök felé és a Fokti szUök körül.

1015. P. annua A. Müveit talajon, utcákon, utak
mellett nedves mezkön, réteken és legelökön. — Gya-
kori a mélysikon, valamivel ritkább a halmos vidéken.
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P. bulbOSa L. Mezkön, dombokon és lige-

tekben igen közönséges fleg homokos talajon.

1016. P. paustris W>fh. Vizenys és mocsáros
réteken. — Szakmar körül.

Verám plantam hujus nominis puto legisse in iili-

ginosis circa .Szakmar, quae forte etiam Poani hydro-

p/iilain Kit- repraesentarit, licet „caule infracto adscen-
dente basi ad genicula radicante," quod Neilr. Diagn.

p. 138. de originalibus exemplaribus testatur, minimé
in plánta colocensi verificetur. Ex loco natali desumta
haec suspicio contemnenda tamen non videtur. Idque eo
minus, quod aliíi plánta in coUinis siccis inter vineas

oppidi Földvár lecta, quae veram Poam serotinam Ehrh.
= Poam ferlilcui. Hst. sistit, a Poa in nliginosis lecta

haud oxigue differat. Poa palitstris nempo in omnibus
partibus glabrior, vaginis glaberrimis non scabris, quae
in P. scrctina superne scabriuscula sünt (P. eff/csa (Kit.)

Heuff.) ; glumella inferior obtusa, apice (quartam partém)

membranaceo ferruginea (non membranaceo- albida)

;

spicula ovata 3 cm. longa, 2 cm. lata vei minor; pani-

cula erecta multiflora ; anthera violacea.

1017. P. triviális /.. Utak mellett, utcákon, me-
zkön, réteken és müveit talajon. — (i-yakori fleg a

mélysikon.
1018. P. pratensiS L. Mint az elbbi, de gya-

koribb és számos alakra oszlik. Mint f. P. angustifolia

Sin. ritkábban agyagos talajon j el ; mint f. P. siib-

caenilca E. B. igen sokszor található, mint f. P. latifolia

Kocli. a. nedves homokban ritkább (Homokmégy).
1019. P. COmpressa L. Szántóföldeken, utak mel-

lett, halmokon és réteken, — Ismételve találtam Pataj,

Résztelek p. és Kesertelek p. szántóföldjein ! Elfor-
dul a Paksi, Kömldi és Földvári szöUök közt, Kalo-

csán az érseki kertben s több helyen annak környékén.

38:i. Glyceria K. Browii. Mézpázsil.

1020. G. aquatioa (Z.) Mocsáros vizekben. — A
Vajasban több helyen, az Örjegben Császártöltés és

Akasztó közt, és helyenkint a Duna mentében.

1021. G. fluitans (Z.) Mocsáros vizekben és ár-

kokban. — Az Örjegben helyenkint és a Kömldi Wei-
herthalban.

21. L. Növénytenyészete. 13
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1022. G. distans (/..) Szikes és homokos réteken.

In chiabus formis occurit : altéra foliis planis, ramis

paniculae exiniio distantibus, reflexisíiue ; altéra foliis

convolutis rigidiorlbus, ramis paniculae, ut videtur vix

distantibus. Primam formám, quae in arenosis potius

occurrit veram G. disiantevi habeo (in vallibus Paks-
Földvárensibus), alteram, (juae in salsis siccis (Hajós

et forte ubique) invenitur G. convoliifaiii (Frics) Grieseh.

in J.edeb. vei G. capülai'cvi WJtlbg. esse exsistimo

;

diaíJ-nosís G. convolntne quantum exemplaribus non
omnino completis applicari potest, bene plantae no.strae

couAcnit.

381 Molinia Scbrauk Moliiiia.

1023. M. caerulea (Z.) Homokos szikes réteken.
— Akasztó mellett a községi kaszálón s a Tápéi pusztán,

1024. M, littoraliS Hst. Többnyire az elbbi-
vel. Az Örjegben több helyen, a Tápéi pusztán, Ke
cel és Akasztó körül s a Kömldi völgyekben for-

dul elö.

3S5. ]>ácfyli8 li. £l»ir.

1025. D. glomerataZ. Mezkön, réteken és lige-

tekben gyakori.

386. Festiica Ti. CsenkesK.

1026. F. OYÍna Z. A gyepes mezk egyik jel-

lemz füve, mely a szikes legelkön is tömegesen jele-

nik meg, homokos talajon azonban csaknem hiányzik.

Mint kifejldöttel)b alakja a F. durinsciila L. kissé ned-
vese bb mezkön fordul el.

1027. F. hlrsuta HosL Árnyas homokos mez-
kön. — Kecel környékén (Községerdeje) s a Tápéi
pusztán.

1028. F. glauca Sclirnd. A futóhomokban és

homokbuckákon F. ovwd-t pótolja, de korántsem oly
közönséges.

1029. F. vaglnata Willd. Futóhomokban. —
A Keceli szöllkben félig homokba temetve fordul el.

1030. F. amethystina IJosf. Homokos halmo-
kon. — A Tápéi pusztán és Kecel mellett.

/'. pan)io)üca Hst. a vidéken alig fog hiányozni, eddig azonban
nem talúltalott. F. mbra L. szintén elfordulhat.
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1031. F. gigán tea (/,.) Ligetekben rs erdkben. —

A Dunaniellóki ligetekben Sz. Benedek mellett s az
IniRÓson ; a X'árszegierdben Fadd alatt.

1032. F. arundinacea Sdirch. Bokros ligetek
szélein. — Kecel mellett a Községerdejében.

Minor quidem, quam exemplaria hucusque visa,

sed typice in omnibus plantam hujus nominis exhibet.

1033. F. eatior /.. fl. suec. ed. 3. ]). 32. Árkokban
és nedves réteken igen gyakori.

]-*anicula valde variábilis et saepe F. f>sciido-l<)lin-

rrniii Frícs exhibet (Kömlöd, Kalocsa). De hac forma
(Íren. (rodr. 1. c. III. p. 581, haec habent: „Varié á
panicule appauvrie, presque simple F. pscudololi'acca

Fn'cs summ. scand. p. 75.) et cetté forme ressemble
au Glyccria loliacca ; elle s' en distingue par ses épillets

plus longuement pédicellés et par ses caryops, qui

présentent des caractéres bien differents." Jam ego
(íxemplar h^ibeo in fossis ad P. Gombolyag lectum
caulibus plurimis caespitose unitis, quorum nonniiUi

genuinam F. clafiorem sistunt, alii ver paniculam sim-

plicissimam seu potius spiciíormem exhibent, spicis lon-

gius (pedicellis dimidíam partém spicae aequantibus),

vei brevius pedicellatis, habitu omnino F. loliaccavi aiic-

foniDi praeseferentibus. Si igitur haec plánta Glyccria

loliacca Godr. fl. lorr. 3, p. 168. esset, nonnisi fotma F.

clafioris manere deberet. Quia tamen praecipuum di-

stinctionis momentum in fructus fabrica constituitur, et

mea exemplaria vix florentia hac in parte non investi-

gavi, ulteriorí observationi plánta haec commendanda érit.

387. Brno1iy|>o(liiiiii P. BeaiiT. Kurta topp.

1034. B. sylvaticum R. ct Sch. l.lgetekben.
— A Hajósi fácánosban, Kecel környékén, Fadd és

Fájsz mellott.

1035. B. pinnatum (/..) Halmokon és bokros
helyeken. — ATint f. 7>. cacspitosiini R. ct Sch. az érseki

kertben, a Nádudvari halmokon, Kömlöd és Földvár
mellett fordul elö.

388. Broiuiií^ T^. Rozsnok

1036. B. secalinus L. Utak mellett, vetések

közt és kertekben. — A mélysikon elég gyakori, a

13*
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halmos vidéken ritka. F. B. grossiis Gand. és f. B. vul-

gáris Koc/í. a. majdnem egyenl elterjedéssel birnak.

1037. B. racemosus L. Utak mellett. — Néhány
példányban Bátya felé.

1038. B. niolliS L. Réteken, mezkön, utak mel-
lett és müveit talajon. — Gj'akori az egész vidéken.
F. B. nnnus Weig. a Kömlödi halmos legelkön ta-

lálható.

1039. B. arvensis L. Müveit talajon, homokos
mezkön és utak mellett. — A mély sikon fleg Ka-
locsa körül s a Paks-Földvári halmokon; itt néha és

Fadd mellett mint f. B. vei'sícolor Pollicli. fordul el.
1040. B. patulus M. K. Homokos mezkön és

utak mellett. — Kalocsa körül és Paks vidékén.
1041. B. squarrosus L. Homokos halmokon és

mezkön s homokbuckákban. — A homokos talajon

gyakori B. villosiis Gvi. alakkal együtt, mely B.
mncrosfacI/ys-ióX Dcs-f. csakis hor.szabb kocsánok által

látszik különbözni, s talán önálló.
B. ercctiis Iluds. a vidékrl eddig nem ismeretes.

1042. B. inermis Leyss. Réteken, mezkön, utak
mellett és töltéseken, szöllök közt és bokros helyeken.
— Igen sokszor található a mélysikon ép ugy mint a
halmos vidéken, de mindenkor csekélyebb mennyiségben,

1043. B. SteriliS L. Árnyas ligetekben és szol-

lök közt. — Az érseki kertben, a Hajósi fácánosban és
a Várszegierdben Fájsz alatt.

1044. B. tectorum /.. Müveit talajon, puszta,
terméketlen hel3'eken, homokos mezkön, homokos hal-
mokon és legelkön. — Igen gyakori az egész vidé-
ken s csak a szikes mezket és a homokbuckákat nem
kedveli.

380. TrUiciiui T.. Biixa.

1045. T. YUlgare Vili. A leggyakrabban müveit
faja ezen nemnek, mely sokszor félvadon is elfordul.
A vidék kiterjedt búzaföldjein, melyeken a lakosság f-
kincsét és gazdagságát képezik csak igen ritkán ész-
lelhetk más fajok pl. 7". polouicum L. és T. Spelta L.

1046. T. glaucum i?. et Sch. Utak mellett ho-
mokos helyeken. A vidéken ritkán fordul el.

1047. T. intermelum Hosf. Lszhalmok lej-

tin. — A Szegzárdi szöllhegyeken több példányban
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találtam, a Kömlödi halmokon jegyzeteim szerint szin-

tén elfordul,
Spiculis maximis (sub- 8-floris) ut in T. stricto

Deth.^ sed valvis paleisque truncatis, foliis latis facie

scabris dorso laevibus (sec. Hst : „fólia . . . dorso tan-

tum ad costam scabra"), vaginis ciliatis et habitu elato

íirmoque facile ab omnibus distinguitur, Praeterea ner-

vi foliorum supra seriebiis numerosis pilorum brevis-

simorum (multo tamen breviores et rariores, quam in

T. stricto, jiDicco L. etc. cernuntur) obsiti sünt. Hujusmodi
observationem de formis 7\ gldiící auctorinii iam Dr.
Borbás (Oest. bot. Zeitschrift, 1877. p. 139.) commemo-
rat, ibidemque T. haiiaticinii Hciiff var. pro parte iden-

ticum T. intcriiicdío Hst dicit. Quid T. banaticuvi sit,

non növi , nostra ver plánta bene T. inter'íuedium

Hst repraesentat. Yalvis paleisque eximie viridi-nervo-

sis sed tantum quinquenerviis a T. rigido ScJirad.^ T.

piDigoiti Pcrs. evidenter discernitur.

1048. T. repens Z. Mint az elbbi, de sokkal
gyakoribb — Kitn alakja : T. arvciise ScJirk. (RcJib.)

a Dunaparton Foktü mellett fordul el. T. dnmctorum
Sc/irk.-alíxkot igen szép példányban ttiláltam Akasztó
mellett szikes-homokos mezk árokjaiban, f. T. subiUa-

fiiin Sclirk. Halom és Kalocsa körül nem ritka.

1049. T. areniCOlum Kcnier Herb. incd. Pro-
ximum T. glanco. Caespitosus non repens, caulibus plu-

ribus rigidis. Vagináé ciliatae. fólia convoluta scabra,

subtus glaberrima. Spiculae acutae basi excisuris ra-

cheos incumbunt, apice divergunt, hirsutissimae vei

glabriusculae. Valvae lineares obtusae margine lato

membranaceae,subquinque nerviae dimidiam spiculae lon-

gicudinem subaequantes. Pleniorem plantae descriptio-

nem cl. Kerner relinquo. in cujus Herbario insigni plan-

tam hoc nomine iam distinctam inveni.

Habitat in aréna mobili ad Kecel et D.-Földv^ár. Rara.
1050. T. cristatum Schrcb. Lszdombok kopár

lejtin és homokos mezkön. — A Paks-Földvári és

Kecel-Nádudvari vonalon helyenkint igen gyakori. El-
fordul Pataj mellett is,

390 Sécale Ti. Rozs.

1051. S. cereale L. A vidéken kevésbbé müve-
lik, de elvadulva mégis többször található.
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1052. S. fragile J/ B. Futóhomokban. — A
Keceli szöllök közt Cytisus biflorus és Tragopogon Jioc-

cosus társaságában.

391 Hordciiiii ]1<. Árpa.

1053. H. YUlgare L. Müveive fordul elö s néha
elvadulva is. A gyakrabban müveit növény azonban

:

H. distichum Z. Néha H. hexasticon L. is elfordul.

1054 H. murinum. L. Utak mellett, utcákon,

ligetekben és müveit helyeken. — Gyakori az egész

vidéken.
1055. H. maritimum Wühering. Szikes réte-

ken és mezkön. — Pataj mellett, Sz. Király és Keser-
telek pusztákon és Akasztó körül. Igen gyéren a Gom-
bolyag pusztán is található.

393. liOlium L.. Yadóc.

1056. II. perenne L. Réteken, mezkön, lege-

lökön, utak mellett, ligetekben és utcákon. — Igen közön-
séges az egész vidéken. F. /.. touie L. spiculis 3—

4

floris, valvis vix longioribus, caulibus erectiusculis in

horto archiepiscopali occurrit. Ut L. yainosiiDi Rclib. in

urbo inveni

.

A. italicitDi L. a vidéken nem mveltetik s vadon sem találtam.

1057. Ii. temulentum L. Vetések közt. —
- A

vidéken igen ritkán fordul el búzában.
Lcptutiis pannoniciis Kniitli. vidékünkön aligha fog liiánj'ozni, eddig

azonban nem találtatott.

A rendszeres fölsorolásból tévedésbl kimaradtak ;

AdoniS YernaliS L. Löszhalmokon és szikes
mezkön. — Gyakori Tlomokmégy és Kis-K ecskemét
puszták mellett; elfordul 1^. -Földvár és Kömlöd körül.

Dipsacus pilOSUS L. A Dunumelléki ligetekben
(Brandis S. J.).
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Adonis aestivalis L.
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Lap.

171 Aethusa Cynapium L.

domestica. Wallr. .

57 A g r im o n i a E u p a t o r i II ni L
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C arex Oederi Ehrh
paludosa Goocl.

paradoxa Will.
p o 1 y r r h i z a W a 1 1 r

praecox Jacq. .

praecox Schreb.
P s e u d o-C y p e r u s L
r e m o t a L. .

rhyzostachya Loisl
ripariaCurl.
Schreberi Schrank.

stellulata Good.
stenop hylla Whlb.
strictaGood. .

s y 1 V a[t i c a H u d s.

tomentosaT,. .

umbrosa Hst .

verna Schrank.
vesicariaL.
virensLmk
vulgáris Fries.

V u 1 p í n a L.

Carlina vulgáris L.

Carpesium cernuum T.

Carpinus Betulus L.

Carthamus lanatus L.

tinclorius L.

Caucalis daiicoides L
muricata Biscli.

C e 1 a s t )• i n e a e K. B r o w n

Celtis australis L. .

C e n t a u r e a am a r a L.

australis P a n c.

banatica Kerner
C alcitrapa L.

colocensis Menyh. .

Cyanus L.

J ac e a L.

mutata Menyit.
pratensis Tliuil.

r h e nana B o r.

S a d I e r i a n a Janka
Se abios a I,.

solstitialis í.. .

s p i n u 1 o s a R o c h.

stereop hylla Bess.
Tauscheri Kern.
Weldeniana Rchb. .

Ceph alant hera palién:
R i c h,

Cephalaria transsil
V a n i c a (L.)

Lap.
86

87

8S
86

86

85
86

8^

86

87

85

8,S

84

85
86
86
86
86

87

85

85

84

03
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69

04

04
87

87

50
167
I04

106

106

106

105

105

104

105

105

105

105
106

105

106

104

175

92

Cerastium anomalum
AV. K. . . .

brachypctalumDesj
í^landulosum Kocb
hirsutum Schur
holosteoides Fr.

obscurum Chaub
pumilum Curt.
semidecandrum 1

triviale /J. neraoralc Uech
tritz

vulgatum L.

Ceratocephalus ortho
c e r a s DG.

C e r a t o p h y 1 1 e a e G r ,1 y
Ceratophyllum demer

s u m L.

s II b m e r s u ra L. .

Cercis Siliquastrum L. .

C e r i n t h e m i n o r L.

maculata MB. .

Ghaerophyllura bnlbo
s u m IJ.

t e m u 1 u m L.

(j h a i t u r u s M a r r u b i a

s t r u m R c h b.

Cheiranthus Cheiri I..

< - h e 1 i d o n i u m május L
(Jhonopodeae Vént
Chenopodium acutifolium Kit

a 1 b u Hí L.

a m b r o s i o i d e s T..

bisseriale Menyh.
blitoides Lej. .

botryoides S ni.

B o t r y s L.

concatenatum Thuill.

crassifolium R. et. Sch.

ficifoliuni Sm.
foliolosum (M. Tand.)

g 1 a u c u ra L.

glomeratum (^^. Tand.)

glomerulosum Rchb.
hybridumL.
melanospermum Wallr.
murai e I>. .

opulifolium Schrad
paganum Rchb.
p o 1 y s p r m u m T^.

pygmaeum Menyh. .

r li om b i f o 1 i u m M ü h 1 b
r u b r u m L. .

salsum Schur . .

Lap.
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Cheiiopodium serotimim Huds
u r b i c u m L.
viliele L. .

V u 1 V a r i a ]..

Chlora serotina Koc
C h o n d r i 1 1 a j ii n c e a

(-hrysantheinum indicum Curl
C i c li ü r i u m I n t y b ii s L

Kndiwia I.. .

C ir ca e a 1 u t c ti a na J..

C i r s i um a r g e n t c u in V e s

ii r V e n s e L. .

b r a c h y c e p li a 1 u ni

J u r a t z k a

c a n u m M. B.

ciliatiim M. B.
horridum W. et Gr.

1 a n c eo 1 a tu m (L.)

mutatum Menyh.
mite Koch
n e m o r a 1 e K c li b.

p al u s t r e (L.)

setosum M. B.
s p a t h u ] a l u m (Moretli)

Kern.
Cistineae Dunai .

C 1 e m a t i s banatica AViorzb
dumetosa Neilr.

integrifolia L.
r e c t a L.

pratensis Ncilr.

scandens Borldi.

V i t a 1 b a L. .

C 1 i n o p o d i u m v u 1 g a r e L.

Colchicaceae DC.
Colchicum arenarium
W. K. . . .

autumnaleL. •

Col u tea arborescensL
Compositae Adans.
C o n i u m m a c u 1 a t u m I.

Conringia orientalisL
Convallaria latifolia
Jaqc.
m a j a 1 i s J.. .

ni u 1 1 i f 1 c) r a L. .

Convolvulaceae Juss
Convolvulus arven

s i s L.

sagittaefolius (M. B.)

s e p i u m L. .

tí-icolor L. . .

villosus Lej. . ,

La/>,

155
156

156
116

109

97
107
107

79
102
102

102
102

102

102
102

103
102

102

102

102

102

41
21

21

21

21

21

21

21

142
180

180
180

69

93
88

35

176
176

176
118

118
118

118

118
118

Coreopsis Bidens L.

Corchorus japonicus Thunberg
C o r i s p e r m u ni c a n c

c e n s K i t.

n i t i d u m K i t . .

C o r n e a e DC.
C o r n u s m a s L.

s a n g u i n e a L.

Coronilla Emerus L.

V a r i a L.

Corydalis cava L.

albillora Kit.

C o r y 1 u s Av e 1 1 a n a L.

tubulosa Willd. . .

Cütoneaster vulgáris Lindl.

Crassulaceae DC. .

C r a t a e g u s ni o n o g y n

Jacq.
n i g r a W. K.
o X y a c a n t h a L.

Crepis biennis L.

dentata Koch
foetida L,

r li o e a d i f o 1 i a M. B
runcinata Koch
segetalis Roth
setosaHall.
tectorumL.

Crocus sativus Ali. .

Cruciferaejuss .

Crujjina vulgáris Per
Crypsis aculeata (L.)

a 1 o p e c u r o i d e s Sch
s c h o e n o i d e s (L.)

Cucubalus bacciferuí
L

Cucumis Meló L. .

sativus L. . .

Cucurbita aurantia Willd.

Citrullus L,
maxiraa Buch .

Melopepo L. .

Pepo L.

verrucosa L
Cucurbitaceae Juss
Cujjuliferae Rich.
Cuscuta Epilinum
Weih
E p i t li ym u 111 L. .

lupuliformis Kroc
planiflora Ten.
T r i f o 1 i i B a b. .



Cydonia vulgáris Pers

C y n o d o n D a c l y 1 o n

Pers.
Cynoglosum officináié L.

Cyperaceae Juss. .

Cyperus flavescens I

f u s c u s , L.

glomeratus I..

p a n n o n i c u s L.

virescens líofilm.

Cypressus sempervii'ens L.

Cytisus austriacus I

biflonis W. K.
c a p i t a t u s G r a b.

Laburnum L. .

n i g r i c a n s L.

ratisbonensis Schfi

Dactylis glomeratu l

Dalilia variábilis Desv. .

D a 1 11 r a S t r a m o n i u m 1

D a u c u s C a r o t a L. .

D e 1 p h i n i u ra A j a c i s I

C o n s o 1 i d a J^.

D i a n t h u s a r e ii a r i u s I

banaticus Heuff.
barbatus L.

Caryophyllus L.

chiuensis L.

plumarius L. .

p r o 1 i f e r L.

saxifragus (L.).

speciosus Rchb.
s u p e r b u s L.

Diplotaxis i n te rni ed i

Schur. .

m u r a 1 i s (L.)

monensis W. K.
ramosa Neilr. .

tenuifolia (L.) .

Dipsaceae DC.
Dipsacus laciniatus

pilosusL. .

s i 1 V e s t r i s M i 1 1.

D o r y c n i u m h e r b a c e u

Vili.
D r a b a americana (DC

)

Krockeri Andrz.
nemorosa Ehrh.
praecox Stev.

spatliulata Láng
V e r n a L.

Droseraceae DC.
Ecballíon Elaterium Ricli.

Lap. Lap.

78 Echinops sphaeroce-
p h a 1 u s L.

1 8g E c h i u m a 1 1 i s s i m 11 ni

I 20 J a c q.

1 b I v n 1 g a r e E.

181 Elaea^.fnus angustifolia . L.

182 El a tine Hydropiper L. .

182 E 1 a l i n e a e C a m b e s.

182 Emilia sonchifolia (L.) .

182 Epilobi um adnatumGrisb.
168 li i r s u t u m E.

Cii jJulustreL.
61 ji a r V i f 1 oru m Schrb.
t-

1

E p i p a c t i s r u b i g 1 n O s a

t^i G a u d,

í* I E r a g r o s t i s megásta-
1 c h y a L i n k. .

\^\ p i 1 o s a L. .

97 poaeoides Beauv.
125 verticilJata R. et Sch. .

87 Erigeron a c e r L.

3^ c a n a d e n s i s L. .

30 E r i o p h o r u m angustifolium

47 Roth
47 p o 1 y s t a c h i u m L. .

49 E r o d i u m c i c u t a r i u m E.

49 hirsutum Jord.

49 p i 1 o s u m (T h u i 1 1.) .

49 praecox Cav. .

47 praetermÍKf,um Jord.

47 triviale Jord. .

47 Ervum Lens L. . . .

47 Eryngium campestre L. .

p 1 a n u m L. .

34 E r y s i m u m c a n e s c e n s

35 Roth
34 c h e i r a n t h o i d e s L.

34 niicrantluim Buek .

34 r e p a n d u m L.

92 E ryt hraea Centaurium L.

92 emarginata W. K. .

198 latifolia Schmith.
42 1 i n a r i a e f o 1 i a (Lam.)

p u 1 c h e 1 1 a Sw. .

67 pyrenaica Pers,

38 ramosissima Pers. .

38 S z egzárden sii Menyh.
38 Vaillantii (Schm.) .

38 E u c lidium syriacu m.L.

38 Eupatorjum cannabi-
38 n u m L. .

46 Euphorbia amygdalo-
82 ides L.

lOI

122
122

162

54
54

97
78
78
78
78

»75

192
192

192

192

96

95

184

184

58
58

58

58

58

84
84

35

35

35

35
117
IT7
J18

118

117

U7
117

117

117

42

93

164
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E u p h o I- b i a

et Godr.
collina Gr.

C y pa r i s s i a s L.

eryth 10 s per ma Ker
n e r. .

E s u 1 a L.

esuloides DC.
e X i g u a L. .

f a 1 c a t a L. .

genina Gren. Godr. var.

'i e r a r d i a n a J a c i|. .

jílabrata Heufl".

Sí 1 a r e o s a M. B.

h e 1 i o s c o p i a L.

lanceolata Gren. Godr. .

latifolia Wim. Gr. .

leiocarpa Xeilr.

literata (Jaqc.) Koch.
1 u c i d a W. K..

montana Rciib.

minor Dub.

p a 1 u s t r i s L.

pannonica llost.

paradoxa Schur.

platypliylhi L.

pseudovirgata Schur.
salicifolia AV. Gr. .

salsicola Menj'h.

serotina Hst. .

subracemosa Schur.
tenuifolia (ir. Godr.
trichocarpa Neilr. .

uralensis (Fisch.)

V i I 1 o s a W. K. .

V i r g at a W. ív. j.

E u p h o r b i a c e a c Juss. .

E u p h r a s í a 1 u l e a L.

.s e r o t i n a L a m k.

s t r i c t a II o s l. .

Evn y ni u s e u r o !> a e u s L.

V e r r u c o s u s S c o p. .

F a g u .s s i 1 V a t i c a E.

Falcaria Rivini Hst
s i o i d e s (Wib.) .

P' e s t u c a a m e t h y s l i n a

Hst
a r u n d i n a c e a S c h r e b.

duriuscula L. .

e 1 a t i o r E.

giganteaVill.
glaucaSchrad.
hirsutaHost. .

/.a/>.

104

164

1O4

164

164

164

163

164

165

164
163

lí'S

ií>5

163

163

164

1^
1^5

164
164

165

164

'63

tí^3

163

137

"37

'37

60
60

168

84
84

ly4

195

194
I9.S

194

194

194

I'" e s t n c a loliacea Hud^, .

o V i u a L.

pannonica Hst.
pseudololiacea Fries .

rubra L. . . . .

V a g i n a t a W i 1 1 d.

]*"
i c a r i a c a 1 t li a c f o 1 i a

R c h b
cordifolia Neilr.

h 11 m i 1 i s Neilr.
r a n u n c u 1 o i d c s M ocnch

,

l'icus (3arica E. .

J"" i 1 a g o a r V e n s i s E.

J"" r a g a r i a collina Ehrh.
efilagellis Duchesne.
elatior Ehrh. .

m o s c háta Duchesne.
V e s c a E.

V i r i d i s D u c h e s n e

Fraxinus excelsior E.

h'ritillaria imperialis E. .

J'' u ni a r i a difiusa Hausskn.
officinalisE. .

Se

h

leicheri Soy, Wili.

Vaillantii Eois.
vernalis Haussk.

I*" u m a r i a c e a e DC.
Gagea arvensis (Pcrs.) .

1 u t e a (E.) .
,

pratensis Koch. (Pers.)

p u s i 1 1 a E.

Schreberi Rchb.
s t e n o p e t a 1 a Rchb.

Galanthus nivalis E.

Galegaofficinalis E.

G a 1 e o p s i s a n g u s t i fo 1 i a

E h r li. . .

s p e c i o s a M i 1 1.

p u b c s c e n s B e s s.

T e t r a h i t E.

Galinsoga parvitlora Cav.

G a 1 i u m angustifoliuni Roth.
A p a r i n e E.

b o r e a 1 e E. ,

(J r u c i a t a E.

d e b i 1 e D e s V, .

glabrum Kalbr.
interniediuni Koch.
hyssopifolinm Hoflni.

infeslum Kit. .

latifolium Roth.
E o 1 1 u g o E.

palustreL.

La/>.

Í94

194
l'9.í

194

194

30
30
30
3<J

167

98

7.S

75

75

75

75

75
H5
iSo

33

33

33
33

3S
3i

177

^77
T77

170

70

143

'43

143
143

97
90
9'

9"

91

91

ql

gi

'»1

'^1

90
90
91



Lap.
G a 1 i u m pubescens Scleicli. go

l'sfiulo-nibioides Schm . yi

)• fc 1 1 o r s u m DC. . t)i

r II b i i> i d e s L. . . g i

s p u r i u m L. . . q i

t r i c o r n e L. . . g i

u 1 i g i 11 o s u m f,. . 91
verosimile R. el Sch. . yO
V e r II m L. . . . qo

Géni sta tinctoiia L.' . 60
(í e 11 1 i a n a P n e u 111 o n-

t h e L T 1 7
Geutianeaejuss . . 116

G e la n i a c e a e DC. . . 57
G e r ali i ii m malvaefoliuni

Baiimg 57

p u s i 1 lu m L. . . 57

p y r e n a i c u m L. . 57
r o b e r t i a n um L. . 58

s a n g u i n e u m L. . 58
umbrosum \V. K. . . 57

(i e u m u r b an u m L. . . 7('

Gladiohis communis L. . • 175
Glaiicium cornicula-

l um L . . . . 32
nibrum Sm. ... 32
tricolor Bernh. . . 32

Tr 1 e c h om a hed crac e a]>. 142
li g i d a R o c h. . . 142

( r 1 o b u 1 a r i a AV i 1 1 le o m-
m i i N ym. . . .148

Globularieae DC. . I48
G 1 y c e r i a a q u a t i c a T.. . 1 93

capillaris Whlbg , -194
convoluta Fries. . .194
d i s t a n s W h 1 b g. . 1 93
f 1 u i t an s (L.) . . 193
loliacea Godr. . -195

Glycyrrhiza echinataL. 70
G n a p h a 1 i u m a r e n a r i-

u m L. . , . .98
I u t e o-a 1 b u m L. . 98
ovieiatale Touinef. . . 97
II 1 i g i n o s 11 m L. . . 98

G r a m i n e a e J 11 s s. . . 187
< j r a t i o 1 a o f fi c i n a 1 i s L. 1 27
G y p s o p li i 1 a m urális L. 47

p a n i c u 1 a t a L. . . 47
Halorageae Rob. Biown 79
H e d e r a ÍI e 1 i X L. . . 88
Heleocharis acicula-

ris L. . . . .183
ovata R. Br. . . 183

H e 1 e o c h a r i s p a 1 u s t r i s I,

u n i g 1 u m i s Link.

J 1 e 1 i a n t h e 111 11 m I"' u m a n a

Al 11 1

o b s c u 1 11 m J^ e I s

t o m e 1) t o s 11 m S in.

ilelianthus anniuis L.

tuberosus \..

I lelechrysum arenaiium DC.
i l e 1 i o t r o ]i i II 111 e u j- o p a e

u m ]-.

H e 1 m i 11 1 li i a ec h i o i d e s

G li r tn ,

II e 1 o .s c i a d i u m i n 11 n d a

t u m K o c li

lIemeroca]]i.s fúlva L. .

H e r a c 1 e u m S p h o n d y.

1 i u m L. .

Herniaria glabra L.

i n c a n a Lm k
He.speri.s matronalis L. .

t r i st i s L. .

Hibiscus ternatus Cav
s yr i a c u s L.

Hieracium auriculoi
d e s L a n g

auriculoides Rclib. .

B a u h i n i S c h u 1 t.

cinereum Tausch
collinum Gochn
colocense Menyli. .

decipiens Kocli
echioides Lumn.
fallacinum F. Schulz
flagelliflorum Schur
floribundum Wimm.
grandiflorum Koch
melachaetum Tausch
macranthum microcepba
lum Uechtr.

murorum L.

niveum Mull .

obscuium Rchb.
P i 1 o s e 1 1 a L.

Rothianum Wallr.
setigerum Tausch
u m b e 1 1 a t u m L.

AVolfgangianiim Bess.

Hierochloa odorát
Whlbg .

} 1 i p p u r i d e a e L i nk.

"

Hippuris vulgáris L.

Holcus lanatusL.

Lap.

183

• 83
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II o 1 o s t e n m glabnim Scluii

glaiululoso-viscidum Sclun

Ileiifielii Wieiv.b. .

lianssilvanicum Schnr
umbellatum L.

H o r d e u m d i st i c h u m L
hexastichon L.

mar i t i mum \V t h r.

mu li n u 111 L.

\' II 1 g a r e L .

H o 1 1 n i a ]3 a 1 ii s t r i s L
H u m u 1 u s L u p u 1 u s I

Hyacinthus orientális I,.

Hydrocha ideae DC.
H y d r o c h r r i s m o r s vi

<

r a n a e L.
H y o s c y am n s agreslis Kit

n i g er L.

H ypericineae DC.
H y p e r i c u m angustifolium

Koch . . . .

elegáns Steph.
latifolium Koch
p e r f o r a t u m L.

t et r a p t e r u m F r i e s

Hyssopus officinalis L. .

J a is n e m o n t a n a L.

Ibéri s umliellata L.

Impaticns Balsamina L.

I n u 1 a B r i t a n i c a S.

c o n y z a DC.
en s i f o 1 i a L.

g e r m a n i c a I-.

Heleniura L.

Ö c u 1 u s C h r i s t i I ,

s al i c i n a 1..

Ipomaea purpurea L,.

1 r i d e a e Juss.

I r i s germanica L.

P s e u d-A c o r u s L.

]) u m i 1 a I,. .

variegata L.

I fi a ti s t i n c t o r i a T..

Juglans regia L,

Juncaceae Barll

J u n c u s adscendens íTost.

b u f o n i u s L

.

bulbofius L. .

compressus Jacq
fasciculatus Bért.

fluitans Koch.
GerardiLois .

glaucusEhrh.

Lap.

52

52

52

.S-

52

Tc,8

ig8

lg8

l,,8

iqS

148

. 167
180

171

17'

125

125

55

55

55

55

55

55
142

114

44
5«
.>b

«)6

.;6

96

•)7

96
qb
118

'75

175

175

'75

175

42
168

i8
ibi

181

181

181

181

181

181

180

J u n c 11 s la m p r o c a r ]-> ii s

Ehrh.
macrocephalus Viv.

macranthus Menyh.
funiperus communis L,

J u r i n e a m o 1 1 i s C a s s

K n a u t i a a r v e n s i s L.

indivisa Bor.

involuCTosa Rchb. .

K o c íi i a a r e n a r i a A\'.K

profitráta L.

S c o p a r i a- L
s e d o i d e s Pali.

Koeleria eristata Per?
glanca DC.
lobata JMarss. .

nnijor Neilr.

p y r a m i d a t a Lam.
L a b i a t a e Juss.

L a c t u c a s a 1 i g n a L
sativa L.

S c a r i o 1 a L.

viminea (L.)

Lagenaria vulgáris Ser. .

L am i u ni a m j) 1 e x i c a 11 1 eL
niaculatum L.

j) u r p u r e ii m 1 .. .

L a j) pa 111 i n o r Se h k.

officinalis Ali.
t o 111 e n t o s a La m.

La p ji u 1 a b a r b a t a (M. B.

longicaulus (Schrenk.)

M y o s o t i s M o e n c h

p a t u 1 a (L e h m.L e d e b

L a p s a n a e o m 111 n n i s 1

L a t h y r u s i n t e r m e d i 11

W a II r. .

lati r o 1 i US. L.

]) a 1 n fi t r i s L.

pr a t e n s i fi L. ,

fiativus l^. . .

t u b e r ü s u s L,

Lavandula vera DC.
L a V a t e r a t h 11 r i n g i a

c a L. .

Leersia ory/oides (L.)

elandestina (Wig.) .

L e m n a g i b ba L.

m i n o r L.

p o 1 y r r h i z a L. .

trisulcaL.
L e n t i b u Ta r i e a e R i c h

Leontodon autumnalisL

Lap.

181

181

181

171

104

93
93
93
153

153

153

153
igi

191

191

191

191

137
109
109

109

109
82

143

143

143
103

10.5

103

120
120
120

120
106

/
-

72
72
72
72
140

57
190
190

173

173

173

173

147
107



Leontod on ericetonim

(Kiess )'Rchb. .

hastilis L. . . .

hispidusL.
p s e u d o c r i s p u s

Schultz-Bip.
L e o nurus Cardiaca L.

Lepidium campestiel..
crassifolium W. K.
D r ab a L.

pe r f o 1 ia t u m L.

ruderaleL.
sativum L. . . .

Lepturus pannonicus Kunth .

Leucoium aestivumL.
Libanotis montana AH.
Ligustruni vulgare L.

Liliaceae DC. .

Lilium candidum L.

Limnanthemum ny ni-

p h o id e s (L.)

Limosella aquaticaL.
caulescens DC.
tenuifolia Nutt.

Linaria Biebersteinii Bess.

El át in e (L.)

genistifolia(L)] .

i t a 1 i c a Trev.

niacrantha Menyh. .

m i n o r (L ) .

s p u r i a (L.) .

vulgáris L.

L in ea e DC.
Linosyris vulgáris
C as s.

L i n'u m a u s t r i a'c u m L. .

catharticuniL.
fl a V u m L. .

h i r s u t u m L.

pannonicuna Kerner
p e r e n n e L.

t e n u i f o 1 i u m L.

u s i t a t i s s i m u m L.

L i t h o s p e r m u m a r v e n-

s e L.

officináié L. .

purpureo-caerule-
u m L

L o 1 i u m italicum L. .

p e r e n n e L.

rainosum Rchb,
temulentumL.
tenue L

Lap. Lap.
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Plantago crassifoli
Forsk.
dalmatica Scliott.

dentata Roth.
dubia Liljebl. L.

elongata Menyh.
eriophora Hoffmg. .

geruina Gren. Godr.

genuina Koch.
glareosa Kerner.
hungarica W. K
intermedia Gilib,

Lagopus L.

lanceolataL. .

m a j o r L.

maritiraaL.
m e d i a L.

minor Fries

mutata Menyh.
sphaerocephala DC.
spaer o

s

tachy a M. K
tenuiflora W. K.
villosa Portshl.
Wulfenü Willd.

Platanus orientab's L.

Plumbagineae Juss.
P o a angustifolia Sm. .

a n n u a L.

bulbosaL.
compressaL. .

duraScop.
effusa (Kit.) Heufi".

fertilis Hst. .

hydrophila Kit.

latifolia Koch.
palustris Roth.
pratensisL. .

serotina Ehih.
subcaeiulca Engl. Bot.

triviális L.

P o d o s p e r m u ni J a c q i n i

n u m K o c h. .

Polemonium cacruleum L.

Polyc nemm Heuffel
Láng.
május A. Braun.
V e r r u c o s u m ] ,"á n

Polygala comosa Schr
pubescens Rhode .

vulgáris I,.

Polygaleae Juss.
Polygoneae Juss. .

P o|l y g o n u m am p h i b i u m

Lap. Lap.
a
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Potentllla inclinata
Vili. .

o b s c u r a W i 1 I il.

p a c a L.
r e c t a L.
r e p t a n s I..

sericea Koch.
subacaulis Wiilf.

s u p i n a I.. .

1 o r m e n t i 11 a C r u n t z

viridis Koch. .

P o t e r i u m p o 1 y g a in u m
W. K. . . .

S a n g u i s ü \-h a J,

P r i m u 1 a c e a e Vént.
Piunella laciniataL

pavviflora Poir.

V u 1 g a r i s L.

P 1" u n u s Armeniaca L.

avium L.

Cerasus L-

C ham a e cer a su sjacq
domestica L. .

insititia L •

Padus L.

s p i n o s a L- .

Pulicaria dysenteri
c a L.

vulgáris Gartn
Pulmonaria mollissi
maKerner .

Punica gvanatum L.

Pyrus communis L.

M a 1 u s L. .

Ouercusaustralis HeuíT
dilatata Kern
pedunculata Ehrh. .

pubescens AVilld.

R o b u r L, .

Ranunculaceae Juss
Ranunculnsacer L.

aquatilisL. .

arvensisL. ,

boraeanus Jord.
caespitosus Thuill. .

colocensis Menyh. .

c o n fu s u s Gren et Godi
cordigerus Viv.

erectus Lej.

Frieseanus Jord.
fluitans Gren. Godr.
glabratus Lejeune .

H a y n a 1 d i Menyh.

Lap.

75
74
75

74
74
74
75
^-\

75

74

77

77
147

145

145

145

73

74
74
73

74
73

74
73

97

97

7ö
78

i68
i68

i68
i68

i68
21

-5

24

29
26

25
26

25

2q
28

26

24

27
28

Ranunculus illyricusL
laciniatus Baumg.
laevis Menyh.
L i n g u a L. .

mediterraneus Grisb
micranth us Niitt.

minimus DC. .

napellifolius Schiir

parvulus L.

p e d a t u s W. K.
polj'anthemos L.
pfilyanthem oi d e

B o r e a u

pol3\inthemoides Schur
prostratus Flörke .

rectus (Bauh.) Bor. .

r e p e n s L.

sardous Crantz.
sceleratusL.
serotiáus Wím. et Grab
spretus Jord. .

Steveni Andr,
submersus Gien. Grodr
terrestris Gren. Grodr.

tomophj-llus Jord. .

trichophyllus Chaix
trílobus Desf.
tuberculatus Kit.

vulgatus Bor. .

Raphanus R a p h
s t r u m L. .

satívus L.

segetum Rchb.
Rapístrum perenneL
Reseda inodoraRchb

1 11 1 e a L.

1 11 1 e o 1 a L. . ,

odorata L.

Phj'teumaL.
Reseda ceae DC.
R h a m n e a e R. B r o w n

Rhamnus catharticaL
Frangula L.

pubescens Willk. et Lge
t i n c t o r i a W. K.

Rhinanthaceae DC.
Rhinanthus major Ehrh

m i n o r Ehrh.
Rhus Cotinus L. .

typhina L.

Ribes aureum Pursh
Grossularia L.

reclinatum L. .

Lap.

29
29
29

25

29
30
30
25

29

29
27
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Ribes lubrum L. .

Uva crispa L.

Ricinus comiiunis L.

Robina PseudacaciaL
Roripa amphibia (L.)

anceps (Rchb.)
Armoracia (L.)

auriculata (DC.)

austriaca Crantz
brevistyla (Koch) .

dentata (Koch)
incisa (Koch) .

Kerneri Menyh.
macrocarpa (W. K.
p a 1 11 s t r i s (L e y s

)

prolifera Heuff.

pyi^naica (L.) ,

rivularis (Koch)
silvestris (L.) .

variifolia (DC.)

Rosa andegavensisBa
ar.vensis Huds
austriaca Crantz

c a n i n a L.

centifolia L.

dumalis Bechst

dumetorum Thuill
fragrans Red. .

indica L.

lutetiana Lém.
provinciális Ait

pumilaL. fii.

sempervirens L.

sepium Thuill.
spinosissima L.

sulphurea Ait .

urbica Lém
verticillacantha Christ

Rosaceae Juss.

Rosmarimis officinalis L.

Rubus agrestis W. K.
caesiusL. .

Idaeus L.

Rudbeckia pnvpurea L.

Rnmex Acetosa L.

Acetosella L. .

angnstifolius Koch.
biforniis Menyh.
c o n g 1 om e r a t u s M u r r

c r i s p u s L. .

domesticus Hartm
Hydrolapathum L
maritimusL.

Lap,
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Schoenus ferrugineus L.

nigricans L.

Scillabifolia L.

S c i r p u s australis L.

monostachys Sond
ITolosclioenus
lacustris L.

macrostachys "Willd

maritimus L.

Michelianu sL.

compactus Krock.
P o 1 1 i c li i i G o d r. G
romanus L.

Rothii Hoppé
s u p i n u s L. .

T a b e V n a e m o n

Gmel.
triqueler L.

S c 1 e r a n t li e a e Link.
Scleranthuo annuus

verticillatus .

Scorzonera hispanica
h u m i 1 i s L. .

parviflora Jacq.
p u r p u r e a L.

Scrophularia Ne
W i r t g. .

n o d o s a L.

Scutellaria galei
lata L.

hastifolia. L.

Secale Cereale L
f r a g i 1 e M. B.

Sedum acre L.

boloniense Lo
Hillebrandtii Fenzl
maximum Suté
sexangulare L
Telephium Sadler.

Selinum Carvifolia L
Sempervivum assimile

Schott
t e c t o 1 u m L.

Senebiera coronopus L
Senecio barbareaefo-

1 i u s K r o c k e r

bobemicus Tausch .

c a mp ester Retz.
D o r i a L.

erucifolius L.

f 1 u V i a t i 1 i s W a 1 1 r

glaberrimus Schur. .

integrifolius L.

Lap.
182 Se n e c i o Jac ob a e a L
182 Mikaniae DC.
177 paludosusL.
184 Sídleri Láng. •

184 teni ifolius Jacq.
184 V u 1 g a r i s L.
183 Ser ratula heterophyllaRclib
184 integrifolia Krock
184 t i n c t o r i a L.

184 SeseliannuumL.
184 coloratum Ehrh.
183 HippomarathrumL,
184 V a r i u m L.

184 S e t a r i a glanca Beauv.
183 italica (L.)

verticillata (L.)

183 viridis. (L.)

183 Weinmanni R. et Sch.
82 SherardiaarvensisL,
82 Sideritis montana L
82 S i 1 e n e Armeria L.

108 c o n i c a L.
108 dicliotomaElirh.
108 genuina Gren. et Godr. var

108 inflata Sm.
minor Moris .

127 multifloraEhrh
126 nutansL

O t i t e s (L ) .

T45 p ar V i f 1 o r a P e r s.

145 Pseudo Oti*es Besser,

197 viscosaL. .

198 S il e n e a e DC. .

83 Sylibum marianum.L
83 SinapisalbaL
83 a.vensisL.
83 n i g r a L.

83 Schkubriana Reich.

83 Sisymbrium Column
86 Loeselii L.

officináié L.

83 pannonicum J
83 S o phi a L .

43 Sinm angustifoliu
latifolium L

TOi Solaneae Juss.
101 Solanum Dulcamara
100 miniatum Bernh
101 Solanum nigrura L.

lOi nigrum chlorocarpum
lor Spenn.
loi tuberosum L. .

100 villosum Lam

Lap.

ae L

a c q

ra L



Solidago angustifoHa Koch
canadensis I^.

microcej)liala Schur.

racemosa Schur.

Virgaaurea L
S o n c h u s a r V e n s i s L.

asperAll. .

inermis Bischofí".

integrifolius AVallr.

1 a c e r u s "W i 1 1 cl.

paluster AVilld

jjungens Bischofí.

oleraceusL.
triangularis Wallr. .

u 1 i g i n o s u s M. E.

Sorbus aucuparia L.
doraestica L. .

Sorghum halepense. Peis.

vulgare Pers. .

S p a r g a n i u m r am o s u ni

Hr. ds.

Specularia Speculum
Spergularia campestii

Fenzl.....
m a r i n a (L ) .

m e d i a (L ) .

r u b r a (L.)

Spinacia oleracea L.
S p i r a e a crenata L. .

Filipcndiila L.

opulifolia L. .

salicifolia L. .

ulmifolia Scop.
Stachys annua L. ,

germanicaL. ,

palustrisL.
r e c t a L.
s y 1 V a t i c a L.

Staphylea pinnata L.
Stati ce Gmelini Willd
Stellaria apetala Neilr.

g r a m i n e a L.
m e di a L.
n e g 1 e c t a W e i h e.

palustris Ehrh.
uliginosa Murr,

í^tellera Passerina L.
StellataeL. .

Stenactis bellidioide
Öder

bellidiflora Wall. .

Stipacapillata L.
pennata L.

Lap.

96

97
96
96
96

IIO
IIO
IIO

109
IIO

IIO

no
109
no
IIO

78
7«
187

187

174
115

54

54

54

54
157

74
74
74
74
74

143

143

143
143

143

59
148

52

52

52

52

52

52
162

90

95

95
190
190

Stratiotes aloides L.
SuedamaritimaL.
S y m p h y t u ra innundatum
Menyh
officináié L.

uliginosutn Kern
Syrenia angnstifolia
R e ic h b. .

Syringa persica L.

vulgáris 1>. .

Tagetes patula L. .

procumbens I..

Tamarix gallica L. . .

Tanacetum corymbo-
s u m L
L e u c a n t li e m u m (L.)

Parthenium (L.)

vulgare L. .

Taraxacum cornicula-
t u m K i t.

leptocephalumRchb.
maculatum Jord.

o f f i c i n a 1 e L.

serotinum W. K. .

udum Jord.

Taxus baccata L. .

Tetragonolobus sili-

q u o s u s (L
)

' maritimus (L.) .

T e u c r i u m C h am a e d r y s L.

elongatum Menyh .

montanumL.
ScordiumL.

Thalictrum angustifo-
liumjacq.
aquilegifolium L.

c o 1 1 i n u m Wallr.

e 1 a t u m Jacq.
f 1 a V u m L
flexuosum Rchb.
heteroph^-llum Wimm. et

Grab . . • -

laRerpitiifolium
Willd

laserpitiifulium Koch
május Jacq.
minus L. ...
Morisonii Gm.
rufinerve Lej. et Court. •

sylvaticum Koch. .

stencphyllum Wimm. et

Grab. ....
Thesium linophyllum L,

Lap.

171

152

121

121

121

35
115

"5
97
97
81

99
99
97
99

108

109
108

108

109
108

67

67

147
146
t47

146

22

22

22

22

23

23

23

23
22

22

23

23

23
162



— IQ —
Lap.

Thesium mon tanúm
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Verbascum Lychnitis L.

neraorosum Schrad .

n i g r u m L, .

phlomoides L.

phoeniceum L,

Fseudo-Blattaria Sclileich

repandum Reich
rubiginosum W. K.
virens Hst

Verbéna officinalis L
Verbenaceae Juss.
Veronica agrestis L.

AnagallísL. .

anagalloides Giiss
angustifolia Kern
angustifolia Fiscli .

arenicola Menyh.
a r V e n s i s L.

austriacaL.
BeccabungaL.
bihariensis Kern
brachysepala F. Schiiltz

cartilaginea Ledeb.
Chamaedrys L
colocensis Menyh.
ciínita Kit.

dentata Schm.
divaricala Tsch.

elatior Ehrh
f o 1 i o s a W. K.
hederifolia L
h y b r i d a L.

lamüfolia Hayne
linariaefolia Pali

longifolia Hst
major Rchb
m a r i t i m a L.

micrantha Link et HoftVn

nana Lf.m.

nitida Poir.

peduncularis M. B.

pilosa Willd .

polita Fries
polyanthemos Thuill

polygonoides Lam
praecox Ali.
prostrata L.

Rudolpliiana Hayne
salina Menyh.
sciaphila Menyh.
Schmidiii R. S.

scutellata L.

serpyUifolia L.

spicataL. .

Lap.

125
125
126

125
126
126
126

126

126

147

147
133
128
128

132
132

133

í33
130
128

130
129
132
128

134
130
130
128

132
132

134
132
128

132

133
132
132
128

133
131

129
128

133

133

133

133

131

128

13^

131

131

128

133
132

Veronijca Teucrium L,

Ticinensis PoU.
triloba Opiz.
triphylla L.

V e r n a L.

virgata Menyh.
viscida Kit.

umbrosa Menyh.
V i b u r n u ni L a n t a n a L

O p u 1 u s L. .

r o s e u ra L. .

Vicia Cracca L
dasycarpa Grisb. et

Schenk.
h i r s u t a L. .

lathyroides L
macrophylla Menyh
montana Fröhlich

pannonica Jac
s a t i V a L.

segetalis Thuill.
s e p i u m L. .

s t r i a t a M. B,

tenuifolia Roth.
villosaRoth. .

Vinca herbacea W. K
Vincetoxium offici
naleMoench

Viola ambigua W. K.
austriaca Kerné r

arenaria DC.
arvensis Murr.
elatior Fries .

h i r t a L.

Kitaibeliana R, et S.

lactea Sm
mirabilisL.
odorata L
puraila Chaix. ,

stagninaKit. .

silvestris Link.
tricolor L. .

Viola rieae DC.
Viscuir album L. .

VitisviniferaL. .

Xanthiura spinosumL,
s t r u m a r i u m L

Xeranthemura annuum L
Zannichelliapedicel

1 a t a W a h 1 b.

Zea Mays L. .

Zinnia elegáns Jacq.
Zygophylleae Brown



Az elsorolt nemek magyar nevei.

AUiaria 36
Alkanna 122

Araaránt 151

Angyelika .... 86
Apéra 190
Aranyfürt .... 94
Aszász iio

Atracél 120

Ádáz 85
Álakác 70
Árnö 120

Árorr 58
Árpa 19

Babó 71
Bajnóca 74
Bajuszpázsit. . . .189
Baka 174
Bakfü 144
Baktopp 84
Balhafü 97
Bangita . . .

'

. . 89
Bangó 174
Baraboly. .... 88
Barcs 102

Benge 60
Békavar 145
Bérese 21

Bibetyü 144
Bodza 89

Bogács , . .
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Csészeszárny
Csibehúr .

Csigacsö .

Csikorka

.

Csilla .

Csillaghúr
Csipkepity
Csombor .

Csövirics

.

Csucsor .

Csukóka .

CsüküUö .

CsüUeng .

Daravirág
Dercefú
Derezle
Démutka
Dudafürt

,

Ebfog .

Ebir .

Ecsetpázsit
Elecke.
Elecs .

Eperfa.
Estike .

Éger .

Fagyai.
Fagyöngy
Falfü .

Fanzár.
Farkkóró.

Fenyer
Ficaria
Fintar

.

Fonalfü
Foszlár
Földepe
Fuláncs
Fülfü .

Füstiké
Fütej .

46

54
61

127

177

52
142

141

78
123

145
104

42

38

47
86

141

69

189

189

116

172

167

38
171

115

89
1Ó6

124

125

187

30
136

98

37
ii7

24

83

33
163

Füzény .

Füz . . .

Galagonya
Galaj .

Galambbegy
Galambóc
Galga . .

Gálna . .

Gerebcsin
Gerely. .

Gégevirág
Gomborka.
Gordon
Gódirc.
Gólyahír

.

Gömbvirág
Gönye. .

Gubóvirág
Gurgulya.
Gyapu. .

Gyertyán.
Gyékény.
Gyopár ,

Gyökönke
Gyöngyajak
Gyöngyike
Gyöngyvirág
Gyujtovány

Hagyma .

Hajka . .

Haramag

.

Harangvirág
Hályogfa

.

Helminthia
Hérics.
Hibik . .

Hidör . .

Higvirics .

Hinár . ,

Holgyomál
Homokhúr
Hölye . .

80

169

77
90
92

147

70
121

94

57
163

41
104

32

30
92
81

148

85
183

169

174

98
92

145
180

176

127

177

190

85
115

59
107

24

57
171

70

^73
1 10

50
176
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Hunyász 143 Kömag-
Hutsza 172 Körisfa

Kötör .

Ibolya 44 Krépin
Iglic 61 Krupina
Ikrapik 36 Kukuba
Ikrend 34 Kunkor
Iringó ...... 84 Kurtatop
Iszaprojt 135 Küllörojt,

Jávor 58 Labdaborz
Jurinea 104 Lapor .

Lavatera
Kacskanyak . . .146 Lágyoda
Kajtár 145 Látonya
Kákics 109 Lednek
Kandilla 31 Leersia
Katáng 107 Lelleg

.

Kazupa 93 Len . .

Káka 183 Lépese.
Kálmos 174 Légyfogó.
Káposzta 34 Léhapót
Kecskedisz . . . .107 Libatop
Kecskerágó. ... 60 Linka .

Keltike 33 Lizinka
Kender 166 Lonc .

Kerep 67 Lócsagaz.
Kigyószisz . . . .122 Lóhere
Kikerics 180 Lórom.
Királydinnye ... 59 T,uzula

Klóra 116 Lúdhúr
Kochia 153
Kocsord 86 Madárhúr
Kolokán 171 Magiszák.
Komócsin . . . .189 Maglapél
Komló 167 Magvarótt
Konkoly 49 Mandola .

Kornilla . . . . . 73 Mácsonya
Kosbor 174 Mák . .

Kökörcsin . . . . 2:^ Mályva .

Köléria 191 Menta . .

Körfény 103 Meténg ,

Körte 78 Mécsvirág



— 24 —
Méregölö. . . .



— 2;

Syrenia . .



A gyors nyomatds s a nagy távolság miatt a nyoDi-

dahclyt'ól (Innsbritck—Buda-Pest) több sajtóhiba ma-
radt jelen munkában ; ki^retik tehát a szives olvasó leg-

alább a zavaró hibák kegyes megjavítására.

21.
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