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Dr. Hollós László: Újabb adatok Kecskemét

vidékének flórájához.

Kecskemét vidékén 18 éven keresztül sok száz gyjt
kirándulásban szedtem növényeket és mégis még mindig akad-

nak olyan phanerogamok, melyeket eddig nem találtam. Ezek
csaknem mind kizárólagosan egy, vagy néhány elszigetelt kis

területen teremnek, vidékünkön sehol másutt nem kerültek el.

Eme különleges, egy kis területen, egy csoportban tömegesen
elzárt növények feltalálása a gyjtt valósággal meglepi. Ilyen

meglepetésben volt részem 1909 június 8-án, midn Nagy-Krösön
a Nagy-erd néhány homokdombján nagy tömegben ezernyi- ezer

Anthericum Liliago-t láttam fehérleni. E szép és feltn növényt

18 év alatt vidékünkön sehol sem találtam. D r. D e g e n Árpád
szives levele szerint: „Ez az Anthericum mint mediterrán elem

liazánkban csak igen kevés helyen s ott is csak igen csekély

számban fordul el."

A Vicia serratifolia Jacqu.-t a Szikra Tsének egy irtá-

sában szintén tömegesen találtam ugyancsak 1909-ben elször.

D r. D e g e n levelének e növényre vonatkozó megjegyzése :

„keleti faj, mely hazánkban ritka."

Kecskemét vidéki újabb kirándulásaim czélja volt, hogy
gombáit lehet tökéletesen egybegyjtsem. Az e közben talált

érdekes vagy vidékünkre új virágos növényeket a következk-

ben sorolom fel

:

Veratrum album L. Peszér-Adacson egy helyütt bven.
Eddig csak Nagy-Krösön, szintén egy helyen találtam. Á nagy

magyar Alföldön ritka,

Ornithogalmn Bouchéanum (K u n t h) A s c h. Czegléden a

budai úti erdben. Levelei Puccinia Lojkaiana Thüm. és

Septoria ornithogalicola Holl.-al voltak elárasztva.

Allium pallens L. Kecskemét mellett a Kis-Nyir erdben,

néhány bokros helyen. Augusztus 9.

Anthericum lAliago L. Nagy-Krösön a Nagy-erd néhány

homokdombján ezernyi. Június 8.

Epipactis palustris Crtz. Izsák és Uzovics között, több-

nyire a vasúti töltés árkaiban, de a homokos mezk vízállotta

mélyedéseiben is bségesen. Július 6.

Matricaria discoidea D C. Nagy-Krösön a vasútállomástól

a városba vezet út mellett tömegesen. Kecskemét f vasúti

állomásának kútja mellett is. Május 26. Egy megkésett, bokor-

szer, nagy példányt október 31-én is láttam, üde friss virá-

gokkal.

Picris hieracioides L. Tisza-Ugh vasútállomáshoz közel, a

töltésen. Október 5. A példányok rozsdagombával, Puccinia

Picridis H a z s 1. voltak megrakva. Ezt a gombát Hazslinszky
1876-ban irta le Mehádia mellett talált példányokról.
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Dracocephalum ausiriacum L. Kecskemét mellett a Nagy-
Nyír erdben ismét találtam egy tisztást, melyen ezer meg ezer

példány virított, május 23-án.

Fhysalis Alkekengi L. Kecskeméthez közel, a ballószügi iskola

mellett egy kis nyárfa erdcskében bven. Eddig csak a Szent-

Háromság temetben találtam. A nagy magyar Alföldön rirka.

Mentha spicata L. Kecskeméten a budai úton. Ez is meg
a köverkez faj és változata rozsdagonibával, Puccinia Menthae
P e r s. volt teli.

Mentha arvensis L. Tisza-Ugh mellett. Variét cuneata
B r b. Tisza-Ughnál és Ííagy-Körösön a Nagy-erdben.

Linaria Elatine Mi 11. Tisza-Ugh mellett a töltésen.

Monotropa hypopitys L. Kecskemétnél a Nyír- erdben.
Sclermithus annuus L. Nagy-Krösön a Nagy-erd egy

tisztásán rengeteg sok. Csaknem az összes példányok levele,

szára srn meg volt rakva a Septoria Scleranthi D e s m.
gombával.

Vicia serratifolia J a c q u. A Szikra Tösének egy irtásá-

ban bven.
A felsorolt virágos növények közül Kecskemét vidékére

újak : Allium pallens L., Anthericum Liliago L., Epipactis
palustris Crtz., Mentha arvensis L. et variét, cuneata Borb.,
Mentha spicata L., Picris hieracioides L., Scleranthus annuus L.,

Vicia serratifolia J a c q u.

Kecskemét vidékérl 1896-ban felsoroltam 728 faj vir.igos

növényt.^ Ehhez csatoltam 1909 ben 30 fajt - s így a most pót-

lólag emiitett nyolcz fajjal együtt 760 faj vadon term virágos
növényt találtam Kecskemét vidékén.

(A szakosztálynak 1910 január 11-én tartott ülésébl.)

Dr» Hollós Lászíó: Kecskemét vidékének
Puccinia fajai,

A Puccinia genuszt C. H. Persoon 1797-ben nevezte el

T. Puccini florentinoi tanár tiszteletére.^ 1801-ben 11 fajt

sorol fel, melybl azonban csak nyolcz tartozik a tulajdonképeni
Puccinia genuszba.^

Azóta az ismeretes Puccinia-í?i]ok száma hatalmasan meg-

^ Kecskemét múltja és jelene. A honfoglalás ezredik évfordulója
alkalmából és emlékére kiadta Kecskemét város közönsége. 1896. Növény-
zet, 77—147. lap. Különlenyomat 37—107. lap.

- Magyar Botanikai Lapok. VÍII. köt., Nr. 5/9, p. 215-217. 1909.
^ C. H. Persoon. Tentamen dispositionis methodicae fungorum

in classes, ordines, genera et familias. Lipsiae 1797, 8", 4 tab. aen. {Puc-
cinia, p. 38.)

* C. H. Persoon. Synopsis methodica fungorum. Göttingae 1801,
8", 5 tab. aen. {Puccinia, p. 225—230.)
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