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telén P. spinosánok látszik, teljesen kopasz hajtásokkal és leve-

lekkel, utóbbiak tompás fogúak, még fejletlenek. N e i 1 r e i c h
az elzvel együtt a P. spinosa kérdéses szinonimjául veszi.

Prunus suaveolens Kit. (Addit. 298. old.; herb. fasc. XIV.
nr. 154.) „An insititia? farx(?)" megjegyzéssel. Aránylag kicsiny

virágú P. insititiansdí nézem, a minek ííitaibel ésNeilreich
is tartja.

(A növ. szakosztály 1915. évi febr. lü-éii tartott ülésérl.)

Kovács F.: Változások Óbecse flórájában.

Innen-onnan 40esztendeje vizsgálgatom már Óbecse bácskai
nagyközség 42,000 kat. holdat kitev határának növénytenyé-
szerét és nap-nap után tapasztalom, mennyire más és más lesz

lassankint az óbecsei flórának arculata nemcsak az egyes növény-
fajok egyedeinek mennyiségét, hanem maguknak a génuszoknak
és fajoknak számát illetleg is, aminek oka legnagyobbrészt az

itteni talajviszonyok idközi megváltozásában keresend.

Aniig ugyanis a város mellett kanyargó szeszélyes Tisza

folyó egész a hetvenes évekig korlátlanul íiömpölygette hullá-

mait az 5000 kat. holdnyi óbecsei Alsó-, Fels- és Kisréteken,

mint ártereken keresztül : addig nemcsak a legközönségesebb,

hanem a ritkább vízi növényeknek ezrei is benépesítették az

emiitett rétek terjedelmes mocsarait.

Továbbá, ameddig a várost környékez 9000 kat. hold.

terület ú. n. járásföldeken, azaz közlegelkön, a kilencvenes

évekig víg furulyaszó hangzott és a gulya és a ménes kolom-
polt : addig ott is a bársonyos pázsitból kikandikálva a legkü-

löníélébb mezei virágok köszöntötték a járókelt.

És most is eszemben van, mily pajzán kedvteléssel szök-

décseltem deákkoromban fel és alá a határunkban végzd és

a régmultakról regél bogárhátú római sáncokon és gyjtöget-
tem azokon nem egy olyan növényt, aminek ma határunkban
se híre, se hamva, mert hát a kapzsi realizmus a múltnak emez
emlékét sem kímélte, hanem a szomszédos síkföldekkel egyen-

lvé téve ezt is könyörtelenül az eke uralma alá hajtotta.

És mit szóljak városunk egyik volt büszkeségérl a 42 kat.

holdnyi tiszaparti kíméletlenül kiirtott Árpádligetröl ?, a melynek

úgy áruyashelyei, mint bozótjai és tisztásai mindaddig, míg
1910-ben ez a páratlanul szép erd a teknvájó cigányok fejsze-

csapásai alá nem került, változatos, gazdag és meglep flórájukkal

valóságos élvezetet nyújtottak a scientia amabilis kedveljének.
De hol vannak az Agrimóniákat, Clematisokat, Conyzákat,

Lavathérákat, Althaea paliidát, Isatisokat, Cytisusokat, Genistákat,

Amygdalus nanát, Origanumokat, Selinumokat, Anthemis tinc-
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tóriát, stb term : Csókity-, Zsótér-, Báró Jóvits-, Dungyerszky-,

Kapás- és Horváth Lukács-féle óárkok ? Bizony-bizony ezeket is

nagyrészt elszántogatták a szomszédos birtokosok.

És hol vannak a kövér Orobanchékat. Alliuniokat Myagrumo-
kat, Androsacékat, Senecio vernalist stb szül ugarföldek ? Az ugar-

rendszert nálunk manapság jóformán már csak a hírébl ismerik.

De lassan-lassan eltünedeztek határunkból a tüskeboronát

adó és ezeltt csaknem minden szálláson divatos kökényesek

is, amelyek szintén igen alkalmas termhelyei voltak nem egy

érdekes, határunktól búcsút vett növénynek.

Bezzeg vajmi szembeszök változás állott be tehát nálunk

is az egész határban rövid néhány évtized alatt is, ahol az

iparkodó gazdák mindent, de mindent felszántanának, szint' egé-

szen a templom küszöbéig. Változás itt is, változás ott is, mégis

a legnagyobbat a tiszai ármentesítés idézte el határunkban,

mert a mióta a rakoncátlan Tiszát szabályozták és hatalmas

gátak közé, mintegy kényszerzubbonyba szorították, azóta nem
búvik a réteken a temérdek vízi szárnyas a nádasok rengetegeibe

s nem ácsorog a kandi szürkegém órahosszat a feneketlen lápok

szélén. Más, messze vidékre költözött innen : a daru, a kócsag,

a kárókatona, a bodor gödény és a nádiverebek éktelen riká-

csolását és a bukfencez bíbicek „búvik" kiáltozását, a réteken

is a dalos pacsirták andalító trillái váltották fel és az egykor fene-

ketlen lápok helyén is ma már a szorgalmas földmivelk gólya-

fészkes kéményei mererleznek az ég felé.

Midn herbáriumom növényeit nézegetem, bizony nem egyet

találok közöttük, mint az egykori óbecsei dús flórának csupán

emlékeit. De van számos olyan növényünk is, amely valamikor

seregesen tenyészett flóránkban, most pedig már-már szintén

búcsút venni készül határunktól.

A tetemes növényveszteségért azonban, ami flóránkat az

ármentesítés, közlegelfelszántás, rétmüvelés, erdöirtás, stb.

folytán érte, hál' Istennek, némi kárpótlást nyújtott mégis a hatá-

runkban idközben épült és Szabadkára, Zomborba és Újvidékre,

viv három vasúti vonal ; azon kívül a vasúti és tiszai gzhajó-
állomásoknál 4 év eltt létesült remek két új angolpark ; továbbá

a városból kiágazó és legújabban kikövezett állami és törvény-

hatósági mutak a kavics és homok révén ide hurcolt új növé-

nyekkel és az ]894. III. t.-c. által Óbecse mellé helyezett Ferenc-

csatorna, a mely 12 kim hosszan szeli az óbecsei határt. Mind-

ezeken a helyeken sok elköltözött növényünk újra elkerült,

st ugyanitt és egyebütt is akárhány bevándorolt új plánta is

tenyészik határunkban.

Ezen általános vázolás után rátérek Óbecse elköltözött és

bevándorolt növényeinek részletezésére, megjegyezvén, hogy a
kritikusabb vagy ritkább növényeket a M. N. Múz. uöv. osztá-

lyában is bemutattam.
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Elköltözött növények : Typha minima Fnk, Sparganimn
minimum Fr., Potamegeton eoloratus Vahl., Potamogeton densus

L.. Potamogeton gramineus L., Naias marina L., Scheuchzeria

palustris L. Mindezek a rétek mocsarainak lakói voltak, valamíg

az ármentesítés határunkból valamennyit ki nem lakoltatta.

Hagnaldia villosa (L.) Schur, Cynosurus crístatus L., a

közlegelök felszántása eltt ugyanott nagyban tenyészett.

Lolinm teinulentum L. azeltt a vetésekben fel-felbukkant,

pár év óta azonban hiába keresem.

Digitaria humifusa Eich.. Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.,

Hierochloa australis (Schrad.) R. et Sch., Poa palustris L., Cala-

magrostis lanceolata Roth, Aegilops cglindrica Hst., Eragrostis

pilosa (L.) Beauv., Elymus arenarius L., Secale silvestre Hst.,

Chrysopogon grgllus (L.) Trin., Stipa pennata L. Az alsóréti

homokos mezket lakták : azok felszántásakor azonban eltntek.

Antlioxanthiim odoratum L., Brachypodium píniiaíuni {L.)

Beauv., Brachypodium sUvaticttm (Huds.) R. et Sch. Az Árpád-
ligetet egészen benépesítették, ennek kiirtásakor teljesen nyo-

muk veszett.

Pholiurus pannonitus (Hst.) Trin. az alsóréli Irizsethát

kemény szikes talaján, hol azeltt tenyészett, 5 év óta már
nem honos.

Carex dividsa Good., Carex flacea Öchreb., Carex silvatica

Huds., az Arpádligettel együtt elbúcsúzott,

Carex paradoxa Willd., Carex stenophylla Whlbg., az alsó-

réti homokosokon tenyészett.

Cladium mariscus (L.) R. Br., Eriophorum angustifolium

Roth, Trichophorum austriacam Palla., Heleocharis ovata (Roth)

K, Br., Scirpus radicans Schk., Schoenoijlectus setaceus (L.) Palla.

Schoenoplectus supiniis (L.) Palla. Az ármentesítés eltt a rétek

mocsaraiban lépten-nyomon találhatók voltak.

Arnm maculatum L., Allium iirsinum L., Gagea lutea (L.)

Ker., Scilla hifolia L., Polygonatum officináié AH., Polygonatum
multiflorum (L.) Ali., Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf., Paris

qiiadrifolia L., Tamus communis L. Az Árpádliget árnyas

helyeinek valóságos ékességei voltak ; az erdöirtáskor ezek is

kivesztek.

Allium ampéloprasmn L., Allium vineale L., Allium atro-

purpureum W. et K. az ugarokon és vetések közt valamikor

nagyban díszlettek ; határunkban évek óta már csakis az Allium

rotundum L. vad hagyma tenyészik. Luzula campestris (L.) DC,
Leucojum aestivum L., Iris sibirica L., Iris spuria L., Orchis

morio L., Orchis corío])hora L., Orchis milítaris L., Ophrys

aranifera Huds. fajokat az ármentesítés a Felsrétbl számzte.

Helleborine {E2)ipactis)latifolia {Euás.) Druce, Cephalanthera

álba (Cr.) Simk., az Árpádligettel együtt búcsút vett tlünk.

Populus h-emida L., Parietaria o/ficincdis L., Viscum

album L., az Árpádligetet lakta.
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Polygonum arenarium W. et K., az alsóréti homokokról
eltnt.

Salsola soda L., Suaeda maritima (L.) Dum.; Minuartía
(Alsine) verna (L.) Hiern., Spercjula arvensis L., azeltt az Alsórét

szikes-homokos helyeinek polgára volt.

Stellaria holostea L., Moehringia trinervia (L,) Clairv.,

Cucuhalus haccifer L., Silene dichotoma Ehrh., az Arpádligettel

együtt tnt el.

Silene otites (L.) Wib., Silene parvi-fiora (Ehrh ) Pers, vala-

mikor a római sáncokon dúsan tenyészett,

Nupliar hiteum (L.) Sm., Nuphar sericeum a rétek álló

vizeiben rengeteg mennyiségben ntt ; az ármentesítéssel lassan-

lassan gyérühii kezdtek, míg az idén a holt Tiszaágtól is búcsút

vettek.

Anemone rannncidoides L., Ranuncidus ficaria L., az

Arpádligetböl,

Adonis vernalis L. pedig az Irizpethát szikes helyeirl
pnsztult Id.

Clematis integrifolia h., Clematis recta L. a legutóbbi

évekig a liatár bozótos óárkail)an tenyészett.

A Caltha j^cdustristól az ármentesítés eltt szintúgy sárgál-

lottak tavaszkor a rétek mocsarai ; manapság egy szál sem n
már belle.

A Thalidrum aquilegifoJinmhól 4 év eltt néhány szép

példányt szedtem a tiszai füzesek közt, de azóta nem találom.

Érysimum cheiranthoides L., Arabis Jiirsuta (L.) Scop.,

Draba yiemorosa J., Alliaria off'icinalis L., Corydalis cava (L.)

Schw. et K., az Arpádliget árnyas helyein bven tenyészett.

Érysimum diffusum Ehrh., Syrenia cana (Pill. et Mitterp.)

Rchb. az alsóréti homokosok eltnt polgárai közé tartozik.

Barbarea vidgaris R. Br. a rétekrl, Isatis tinctoria L.

pedig a római sáncokról és határunk óárkaiból költözött el.

A PotentiUa recta L.-nek a római sáncokon és az óárkokban
volt a tanyája.

Parnassia 2)alustris L.. PotentiUa erecta (L.) Hampe, Sangui-
sorba officinalis L. a rétek turfás helyein diszlett.

Trifolium arvense L. az alsóréti homokos mezkön tenyészett.

Astragalus glycyphyllos L., Vicia serratifolia Jacq., Vicia

grandiflora Scop., Lathyriis silvestris L., Lathyrus platyphyllos

Retz fajokban az Arpádligetben évekig gyönyörködtem.
Geránium pyrenaicum h., Oeraniimi Robertianum L. az

Árpádligettel együtt búcsút vett.

Az Althaea cannabina L. a kilencvenes években még az

alsóréti partszakadékokban ntt.
A Viola sylvestris Lam. és a Viola mirabilis L. az Árpád-

liget ékessége volt.

Viola pumila Chaix, Viola stag^iina Kit. fajokat az ármen-
tesítés kilakoltatta határunkból.
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A Circaea lutetiana L. nagyon otthonos volt az Árpád-
ligetben ; nincs már belle nálnnk egy szál sem. Vidékünkön
jelenleg csakis a temerini Kiserdöben honos, hol bven n

Eryngium 'planvjn L., Peucedamim oreoselinum (L.) Mnch.,

Seseli annuum L., a római sáncokból és az óárkokból pusztult ki.

Helosciadiiun nodifloruni (L.) Koch, Angelica silvestris L.,

Selinum carvifolia L. az Arpádliget végén lev vizenys helye-

ket lakta.

Heradeum spliondylium h., Aegoiiodiurn podagraria L.,

Chaerophyllum temulum L. az Arpádligettel együtt elköltözött.

Aethiisa cynapiiiui L. a kertek ritkább lakója volt, de ma
már eltnt.

A Gentiana pneumonanthe L. és az Erythraea centaurium
(L.) Pers. az Arpádliget nedves tisztásait lakta.

Eythraea tdiginosa (W. et K.) R. et Sch.-t az Alsórét

homokos, nedves helyein gyakran gyjtöttem.
A Menyayithes trifoliatát deákkoromban nyalábszámra szedtem

a rétek mocsaraiban.

A Lycopsis arvensis L. a közlegelk felszántása eltt a

római sáncokon és a legelkön nem volt ritkaság.

A Lithospernium piDpureo-coerideuni L. a kiirtott Arpádliget

egyik legszebb virága volt.

A Salvia nutans L. a római sáncok és a Salvia pratensis

L. az alsóréti homokos mezk lakója volt.

Lamiunt foliosinn Cr., Stachys sylvatica L., Betonica offi-

cinalis L., Olechoma hirsuta W. et K., Nepeta pannonica L.,

Ajuga reptans L. az Arpádligetben nagyon közönségesek voltak.

A Galeopsis ladanum L. a tarlókon itt-ott elkerült, most

nyoma veszett.

A Physalis alkekengi L. a tiszai füzesek árnyas, nyirkos

helyein és az Arpádligetben volt honos.

OrthantJia lutea (L.) Kern. az alsóréti homokokról elköltözött.

Veronica chainaedrys L., Veronica elatior Ehrh.. Scroplni-

laria nodosa L. az Árpádligettel együtt pusztult el.

Pedicularis p)alustris L , Alectorolop/iíis goniotricJms Borb.,

Al. minor (Ehrh.) W. et Gr. fajokat az ármentesítés vitte el.

Orohanche caryophyllacea Sm., Or. gracilis Sm., Or. pnr-

purea Jacq., Or. cdba Steph., Or. teucrii Holandre. az ugar-

rendszer abbanhagyásával és a római sáncok felszántásával tnt
el. Most csakis az Or. ramosa honos határunkban.

Az Asperula odorata L. az Árpádligetböl költözködött el.

A. Dipsaciis pilosus L. az Arpádliget szélén ntt.

A Succisa prcdensis Mnch. a réti földeken most teljesen

hiányzik.

Bryonia dioica Jacq. a Gyorgyevits szállás parkjában ntt
2 példányban.

Az Artemisía scoparia W. et K. a római sáncokon te-

nyészett.
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A Senecio doria L. és a Senecio barbareaefolius Krock. az

Alsórét polgára volt.

A Carpesium cernuuin L., Arcthnn tomentosum Mill., Híera-

cium xnlosella L. az Árpádligetet lakta.

A Scorzonera parvifiora Jacq., Serratula tindoria L. a rétek

ármentesítése folytán pusztult ki.

A Carlina hiterniedia Schur és az Echinops sphaerocephahis

L. a római sáncokon és a kökényesekben valamikor nagyon
otthonos volt.

162 tehát azon növényfajoknak a száma, amelyek pár évti-

zed alatt az óbecsei határnak búcsút intettek. Fájó szívvel gon-

dolok mindig ezekre az elköltözött ismersökre és jó barátokra,

valahányszor volt termhelyeiken járok-kelek és csupán az

vigasztal, hogy ezen teriileteken is aranykalásztenger hullámzik

a magyar mezgazdaság büszkeségére és a drága magyar haza
üdvére-javára. Másrészt meg némi megnyugvásul szolgál az is,

hogy helyükbe jórészt a már föntebb emiitett okoknál fogva 89
új növényfaj érkezett hat;irunkl)a, köztük nem egy ritkább is,

amelyekrl az alábbiakban szólok.

A vasúttal bevándorolt óbecsei növények : Arrhenatherum
elatius (L.) M. et K. ma már a belvárosi temetben is bven
terem. Bromus inermís Leyss., Ornkhogaluw pyramidale L

,

0. flavescens Lam. a vasúti árkokon és töltéseken kivül itt-ott

a vetésekben is felbukkannak. Thesium linophyllívm L., Poly-

gonuni dmnetorum h., Dassia sedoides (Pali.) Aschers. és Sde-

ranthus coUinus Hornung a vasúti töltés jellemz növénye.

Delphinhiru orientale Gay. ma már egész határunkan, kivált a

vetések közt széleskör elterjedést mutat. Papaver hyhridum L.,

Fuinaria rostellata Knaf., Calejmia irregiddris (Asso) Thell.,

Neslia x^^inicidata (L.) Desv., Lepidiuiii yraminifolium L. az

összes temetökbeu, de néha-néha a vetésekben is elfordul.

Alyssum desertorum Stapf. az Alsórét gyepes helyein, a tiszai

töltéseken és a Ferenccsatorna füves partjain is díszlik. Eeseda

luteola L., R. phytheunia L.. Sanguisorlia inuricata (Spach.)

Gremli, AnthyUis polypliylla Kit., Medicago elongata Roch.,

Onohrychis viciaefolia Scop. és Amarantus albus L. nálunk kizá-

rólag a vasúti töltések lakója. Linum x^s^^n'^^ L- ^i mutak
mentén is honos. Anchusa italica Retz.-, Melainygriu)) barhatum
W. et K. a vetések közt is, különösen a szállásokon, szálankint

elfordulnak. Linaria genistífolia (L.) Mill.-t Veronica teucrium

L-t itt-ott az öregárkok bozótjaiban és a szegedi országút gyepes
helyein is találtam. Ttissüago farfara L. néhány példányát szed-

tem az aracsi kompállomás fölött is a Tisza agyagos-homokos
árterén és a Soós-téle kénesfürdö lecsapoló-árokpartján. Senecio

vernalis W. et K a rétek szántóföldjeit is kora tavasszal szintén

aranymezbe szokta öltöztetni. Crepis rhoeadifolia M. B. és Tara-
xacum serotinum (W. et K.) Poir. a temetk gyepes helyein és a

mutak árokpartjain is évrl évre szaporodnak. Összesen 31 növény.
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A mtíiitak révén betelepült növények : Stipa capillata L.

az alsóvárosi temet gyepes helyein és sirdombjain is évrl évre

szaporodik. A Chenopodium botrys L. a zombori niüúton nagyon

elszaporodott, a kaviccsal és homokkal került ide ; az én ker-

temben is vadon tenyészik. Euclidium syriacuw (L.) R. Br. bi
valamikor egyetlen szál sem ntt itt ; manapság az összes utakat

seregesen ellepi. Myagruw perfoliahi'in L. a vasutak mentén a

vetések szélében itt-ott terjeszkedik, de nálunk határozottan

ritkának mondható; míg pl. Kalocsa vidékén és a Nagyalföld

egyéb helyein alkalmatlan dudvaként szerepel. Althaea paliida

W. et K. és A. hírsuta L. az utak bozótjainak csinos növénye.

Thymelaea passerina (L.) Coss. különösen a küls szállások

szántóföhijeit lakja. CaucaUs latifolia L. a szállási vetésekben

ritkán, Színik gyógyszerész alsóréti tanyáján azonban bven
terem. Kalocsa környékén ez is kiirthatatlan gyom. Bifora radians

M. B. undorító poloskaszagától langyos májusi es után csak i'igy

bzlik az egész tájék, különösen a kiritkult vetések közt. Seseli

liippomaratltrum L. és Melissa officinaUs L. a mutak homokos-

kavicsos árkaiban, a Melissa az én }»arkomban is vadon n. a

cementhez használt homokkal került ide. Salvia aethiopis L., S.

austriaca Jacq. és Verbascum pjhoeniceum L. a temetk kaszá-

lóin és a szállási gyepeken is bven n. A 8. austriaca meghá-

mozott zsenge szárát a gyermekek : „rekenye" néven eiini szok-

ták. Carthaitnis lanatus L. és Centaurea solstitialis L. az utak

mentén mindenütt egymást kiséró hséges pajtások. Xeranthe-

mum annuum L. és Artemisia annua L. az országutak és a

vasúti töltések mellett nálunk ritka vendégek. Összesen : 17 növény.

A Ferenccsatorna által idekerült növények: Homalocenchrus

oryzoides (L.j Pali. a Ferenccsatorna nádas szélein mindenütt

bségesen terem. Chlotocyjjenis glomeratus (L.) Palla, a Tisza

nyirkos, homokos-iszapos árterén is rókaszinü csomós kalászkáit

már messzirl mutogatja. Juncus ghmcus Ehrh. Visszavándorolt

növényünk, a mely a Ferenccsatorna szélén sokszor egész zsom-

békokat alkot, a mikre a horgászó gyermekek szoktak ülni.

Roripa Kerneri Menyh. a Ferenccsatorna szélén a „Szuvadula"

lapos nedves- szikes mezin nagy ritkaság. Callitriche verna L.,

Peplis portála L., Hippiiris vidgaris L.. ütricularia vulgáris L.

a Fereiiccsatornában elég gyakori. Vallísneria spirális L. néhány

példányban a Ferenccsatorna „Szuvadiának" nevezett részén n.
Valeriána officinaUs L. a legritkábban, Bellis perennis L. pedig

igen bven terem a Ferenccsatorna déli oldalán a „Türrzsiiip"

mellett; de a kiirtott Árpádliget helyén, a volt Lövölderészen, a

kertészlakástól délre is otthonos ; egyebütt határunkban nem
található. A Bidens cernua L. visszavándorolt növényünk. Vala-

mikor a lápok környékén, most a Ferenccsatorna nádas szélein

meresztgeti csinos sárga virágszemeit. Az Aster tripolium L.,

kizárólag a Ferenccsatorna két partján a Szuvadulában terem.

Bupleurum tenuissimum L. társaságában. Összesen: 13 növény.
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A parkok révén behurcolt növények: Melica ciliata L,

a központi szerb temetben gyepes helyeken már 3 év óta

szintén bven terem. Gyapjas bubáiért téli csokrokba gyjtik.
Brassica elongata Ehrh. már az összes temetkben is elterjedt.

Vicia 2)ctnnonica Cr., V. tetrasperma (L.) Mnch., V. Biebersteinii

Bess., V. lutea L. az alsóréti parallelárok töltésein is bven
tenyészik. Vicia hirsuta (L.) Gray-t, a tiszai füzesek honiol<os

talaján is szedtem. Sherardia arvensis L., Galium cruciata (L.)

Scop., G. boreale L. gyepes helyeken széltében tenyészik. A
ChondriUa juncea L. a parkokban most ritkán n ; annál szapo-

rább az alsóréti tiszai töltések oldalán, hol évrl évre több és

több lesz. Orlaya grandifiora (L.) Hoffm. most kizárólag a kiir-

tott Arpádliget helyén és az alsóvárosi rk. temetben található.

Erodiuni ciconium (L.) Willd. ma egyedül a Botrában lelhet
dr. Balaton fszolgabíró szöllejének bejáratánál az útszéli bozót-

ban. Összesen : 13 növény
Más úton-módon idekerült növények Sternbergia colchici-

flora W. et K., az alsóvárosi rk. és a központi szerb temet
gyepes helyeinek szi ékessége, ahol szép aranysárga virágai-

val szeptember-októberben egészen ellepi a talajt. Corispermum
nitidum Kit. az alsóréti bosztánok (bolgár kertészet) homokosain
ritka. A Cerastium anomalum W. et K.-tól az alsó és felsréti

szántóföldek tavasszal néha egészen fehérek. A Gypsophila
muralis L. a Tiszapart homokosain és az Irizsethát száraz szike-

sein kecses rózsaszín virágocskáival több helyen ékeskedik.

Astragalus contortuplicatus L. a Tisza homokos-agyagos árterét,

kivált az aracsi kompátkel fölött, hever száraival néhol srn
takarja, ügy hogy a juhok legelésznek rajta. Lathyras aphaca
L. t a tiszai füzesek közt a Ferenccsatorna torkolatán alul néha
tömegesen találtam. Geránium dissectum L. az alsóréti utak
mellett és az ottani árokpartokon helyenkint bven n. Abutdon
Avicennae Adans. a Tisza homokos-agyagos partján évrl évre

gyakoribb lesz. Galeopsis speciosa Mill. néhány jól kifejlett pél-

dányát találtam a Ferenccsatorna partján Mendey Dávid ölfara-

kásai között; úgy látszik a faszállításkor került ide a bos/niai

erdkbl. Xanthium italicum Moretti, Obecse egyik legérdekesebb
növénye, amelyet els ízben 1908. szept havában találtam a

tiszai gzhajóállomásnál, ahonnan a Tisza agyagos-homokos
árterén lassan-lassan elterjedt s néhol hatalmas ágas-bogas pél-

dányokban található. Tuzson J. 1908. nov. 11-én mutatta be
a növ. szakosztálynak az óbecsei XantJiium italicumoU Újabban a

delibláti homokpusztán Wagner János találta. Galinsoga
parviflora Cav.-t els alkalommal a nagykikindai rk. plébánia zöldsé-

ges kertjében fedeztem fel vidékünkön; késbben az óbecsei kertek-
ben is itt-ott elkerült ; az óbecsei határban jelenleg kizárólag a
ferenccsatornaiTürrzsilip északi oldalán tenyészik. Helmintliia echio-

ides (L.) Gartn. néhány év óta az alsóréti agyagos szántóföldeken és a
kiirtott Árpádliget helyén, szintén megmunkált talajon tömegesen n
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és egyre nagyobb elterjedést nyer. Nagyon szívós természet növény,

néha, mint pl. az idén is, még decemberben is virít. Atropa hella-

donna L., Coriandrum sativum L. és Cnicus benedidus L.-t

Lévai Jen Aladár droguista 2 év eltt nagyban tenyész-

tette Parisba való kivitelre az Arpádliget mellett ; azóta ugyanott

vadon élnek. Összesen : 15 növény.

89 tehát azon növényfajoknak száma, amelyek az óbecsei

határban a legutóbbi idkben bevándoroltak. Vajha még más
vendégnövények is megörvendeztetnének bennünket és vajha az

elköltözöttek is lassan-lassan mind visszaszálliugóznának ! Faxit

Deus

!

(A növ. szakosztály 1915. évi jamiáiius 13-án tartott ülésébl.)

IRODALMI ISMERTET.

Dr. A. von Degen : A\p- und Weidetvlrtschaft im Velehit-

gebirge. 50 ábrával. (Ertíüiizungsband zum 2. Jahrgange des Jahr-

buches über Neuere Erfahrungen auf deni Gebiete der Weidewirtscliaft

und des Futterbaues. Hannover, 1914.)

A szerz a 120 km hosszú Velebithegylánc havasi és legelö-

gazdaságával foglalkozik. A bevezet részbl örvendve vesszük tudo-

másul, hogy ezt a 96 oldalas és 50 szép fotográfiai felvétellel díszí-

tett közleményét egy „Flóra Velebitioa" cím nagyobb mü fngja

követni, amelyen a szerz évtizedek óta folytatott helyszíni tanulmá-

nyok alapján dolgozik.

A bevezet részekben rövidesen foglalkozik a szerz a tanul-

mányozott terület hegyrajzi, idjárási és általános gazdasági viszonyai-

val, azután áttér az ottani havasi és legelgazdálkodás részletesebb

ismertetésére.

Az állattenyésztés és az azzal kapcsolatos legelgazdálkodás ott

sokkal kezdetlegesebb, mint az Alpok vagy Kárpátok vidékén. Leg-

nagyobb akadálya az állattenyésztésnek az alsóbb régiókban az

aszályos éghajlat, a karsztvidék legelinek csekély fütermése s az

ezzel járó takarmányhiány és a vízhiány.

A takarraányhiányt lombtakarraánygyiíjtéssel pótolják. A vizet

ciszternákból és kisebb forrásokból szerzik, de még ezek az igen

ritkán található vízforrások is kiapadnak a nyári száraz hónapokban.

Itatóul felhasználják a kisebb mélyedésekben összegyülemlö esvizet

és a mély szakadékokban nyáron át megmaradó havat is, ezt létrák

és kötelek segélyével hozzák fel és szállítják el sokszor napi járó-

földre es legelkre. Aszályos években az egész tengerparti karszt-

vidék Fiumébl hajón hozott vízre van utalva.

Ezen a vidéken, ahol a természeti viszonyok olyan nagy aka-

dályokat gördítenek az állattenyésztési törekvések elé, csak a leg-

igénytelenebb állatok legelhetnek, fként juhok és kecskék, néhol

szamarat, öszvért, sertést és lovat is lehet látni. Régi illír eredet


