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Krb. Syst. Lich. Gerra. (1855) pag. 50; Hazsl. Magy. zuzmóti.

(1884) pag. 51; Parmelia ciliaris A eh. Meth. (1803) pag. 255;
Hagenia ciliaris Eschw. Syst. Lich. (1828) pag. 20; Physcia cilia-

ris D. C. Flór. Franc. (1805) pag. 396; Schaer. Enum. (1850)
pag. 10; Th. Fries. Lich. Scand. (1874) pag. 132; Lichen cilia-

ris Linné. Spec. Plánt. (1753) pag. 1144; Lumn. Flór. Pos.

(1791) pag. 495.

Supra corticem Querci in silvis montis Hárshegy (Roth!), s.

cort. Ulmi, Rézmál (S ánth a), Szépjuhászné (Borbás).

JnceHae seclis.

142. Amphiloma lanuginosa. E. Fries. Lich Eur. (1831)
pag. 88; Parmelia lanuginosa E. Fries. Lich. Eur. (1831) pag. 88;
Nyl. Prodr. (1861) pag. 69; Pannaria lanuginosa Krb. Syst. Lich.

Germ. (1855) pag. 106.

Supra terram mnscosam (Simon kai).

Ezen zuzmónak apotheciumjai ismeretlenek, rendszertani helye

nincs megállapitva. éppen azért a rendszeren kívül soroltam fel.

A dolgozat készült részben a budapesti tud. egyetem növény-

tani intézetében, részben a bécsi Naturh. Hofmuseum növénytani

osztályában. A magyar Nemzeti Múzeum gazdag anyagát más alka-

lommal óhajtom átvizsgálni.

B a r t a I K, : Adatok Szekszárd környékének flórájához.

Tolnamegye egyike a botanikai szempontból legkevésbbé
ismert megyéinknek. Az irodalomban alig lehet egy-egy adatra

akadni, a mely e vármegye flórájára vonatkoznék ; oly részle-

tesebb munka pedig, a mely azt kimerítbben tárgyalná, egy-
általában nincsen. Pedig Tolna megye florisztikai szempontból
talán nem volna egészen érdektelen. Felületének, talajának elég

gazdag változatossága, a dombvidék, síkság, folyópart, mocsár,

erd, rét és mivelt területek nyújtotta különböz oikologiai

körülmények között kifejldött flóra bizonyára nem kevés érde-

kes lelettel fogja meglepni a vele részletesebben foglalkozót.

A mi a megye flórájára vonatkozó irodalmi adatokat illeti

ezek, a mint már fentebb említettem, rendkívül gyérek, A meny-
nyire módomban volt átkutattam hazánk florisztikai irodalmát és

e közben talált adataim a következk

:

Kitaibel két ízben (1799 és 1802-ben) fordult meg
Tolna vármegye területén, elször baranyai, másodszor pedig
szlavóniai útja alkalmával. A Kanitz kiadásában megjelent



34 BARTAL K.

„Reliquiae Kitaibelianae"-ban találtam néhány Tolna megyére
vonatkozó adatot, igaz, hogy keveset, de valószín hogy Kitai-

b élnek kéziratban lev, baranyai és szlavóniai útjára vonatkozó

naplójában többet is fel lehetne fedezni. A talált adatokból az

tnik ki, hogy K i t a i b e 1 a megyének csak közvetlenül a Duna
mellett fekv részét érintette, Paks és Tolna környékét (Kitaibel:
Iter baranyense anno 1799 susceptum. Verh. d. zool.-bot. G-es.

in Wien XIl. 1862. p. 590 ; Kitaibelii : Iter croaticum anno 1802
peractum. U. ott: 1863. p. 519, 533 stb.).

1857-ben Hillebrand F. bécsi botanikus kertész, a
Duna jobb partján lev hegyeken és síkságon botanizálva, gróf

Zichy társaságában Tolna megye területére is eljutott, de úgy
látszik csak legészakibb, Fehér megyével határos részében fordult

meg. mert csak Kéér és Tápé melll említ néhány növényt.

(Hillebrand: Beitrag zur Flóra von Ungarn. Verh. d. zool.-

bot. Ver. in Wien VII. 1857 p. 39—42.)

ügy Kitaibel, mint Hillebrand, a mennyire közle-

ményeikbi kitnik, csak a vármegye szélén jártak. Végre
1880-ban találunk néhány adatot Kiss István tollából a
vármegye belsejébl. Kiss Szentlörincz, Kisszékely és Varsád
környékérl 83 növényt sorol fel. (Kiss: Adatok Toinamegye
flórájához. Természetrajzi Füzetek 1880. IV. p. 202—209.)

Ezzel végére is jutottam Tolna megye szerény floriszíikai

irodalmának. Ha a felsoroltakon kivül talán közölt is még itt-ott

valaki egy-egy adatot, még akkor is oly kevés ez, hogy Tolna-
megye flórájáról alig tudunk valamit.

Magam Szekszárd környékén gyjtöttem néhány növényt
azzal a szándékkal, hogy, ha módomban lesz, gyjtésemet tága-

sabb körre is kiterjesztem és behatóbban tanulmányozom e

megye oly kevéssé ismert flóráját. Fentebbi néhány szavamnak
elssorban az volna a czélja, hogy a vármegye területén él
botanikusoknak, vagy a botanika iránt érdekldknek meg-
mutassa, milyen tág tér nyílik itt a munkára és hogy fölkérjem

ket arra, hogy e megye flórájának megismerésében és ismer-

tetésében velem vállvetve közremködni szíveskedjenek.

Szekszárd város maga a Mecsek hegység legészakibb

nyúlványainak lábánál fekszik, alsó részével a Duna régi árterü-

letét képez síkon elnyúlva, fels részével pedig a szlhegyek,
keskeny völgyeibe felhúzódva. Tle kelet felé síkság terül el, a

Nagy-Alföld dunántúli keskeny szalagja, a Sárköz, a melyet
még néhány évtizeddel azeltt el-elöntött a víz egészen a
városig, máma azonban hála a víz szabályozásának legnagyobb-
részt jó szántóföld és szl, mely csak úgy önti a „lapi bort".

Rajta itt-ott még egy-egy kisebb-nagyobb mocsár s a Duna
partján hosszúra elnyúlva sr, lombos erd.

A várostól nyugat felé fekv dombvidék tiszta lsz, mely-
nek jellemz alakulatai a rendkívül mély, keskeny, meredekfalu
szurdikok — keskeny vízmosások, melyeknek falai helyenként
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8—10 m. magasan is állanak egészen függélyesen s feneküket
folyton vájja-vágja az olykor veszedelmes folyóvá dagadó „Séd"
vize. Persze, hogy egy-egy hevesebb zápor után sok helyütt
nagy darabokban szakad le az alámosott part, az érdekelt sz-
lsgazdák nem kis bosszúságára. K e hegyekben, legalább
Szekszárd közvetlen környékén egyáltalában nincsen, legfeljebb
a löszbe beágyazva egy-egy dió-, vagy ökölnagyságú „lszbaba".
A dombok a város közelében mindenütt szlvel vannak beül-
tetve, távolabb hatalmas erd boritja ket.

A terület e szerint eléggé változatos, s érdekessé teszi

azon körülmény, hogy tiszta lsz-talajon találkozunk itt a külön-
féle formácziókkal.

A mi a meteorológiai viszonyokat illeti, ezekrl, miután
megbízható adatok egyáltalában nem állanak rendelkezésre, b-
vebb felvilágosítással nem szolgálhatok.

A mennyire legnagyobbrészt tanítványaimmal rendezett
kirándulásaink alkalmával módomban volt, gyjtögettem a város
környékén, miután azonban nagyobb tömeggel csak járt utakon
lehet mozogni, az ily alkalmakkor gyjtött növények legnagyobb
része közönséges gyomnövény. Tekintve azonban, hogy e vidék-
rl még ezeket sem i?^mertette senki, nem lesz talán egészen
érdektelen, ha ezeket is felsorolom.

A hol a felsorolásban a növény neve után semmi jel nincs,

ezek a növények általánosan elterjedtek mindenfelé. A duna-
melléki erdben gyjtött növények neve után: (de), a dombokat
borító Sötétvölgyi erdben gyjtöttek után : (sv), végre a Sárvíz
melletti mocsarakban és a Vámerdben gyjtöttek után (v) jel

jelöli a termhelyet.

Gymnospermák közül csak Juniperus communis-t találtam

a Sötétvölgyben.

Monocotvledoneae.

Pandanales : Typha latifolia L. (v) — Glumiflorae : Milium
effusum L. (sv) — Alopecurus pratensis L. A. eu-pratensis A. et G.

(de) — Agrostis álba L. (sv) — Calamagrostis epigeios Roth.
(Szlhegyeken). — C. epigeios Roth. var. intermedia G m e 1, (de)

— Phragmites communis T r i n. — Koeleria gracihs P e r s A.

paUida üechtritz. (A Sötétvölgyben a vadászlak felé vezet út

szélén.) — Melica uniflora Retz. (sv) — M. uniflora Retz B.

autumnahs A. et G. (A Sötétvölgyben a vadászlak fölötti hegyoldal-

ban. A tipikus M. unifloratól abban tér el, hogy kalászkái egészen

halaványak, majdnem fehérek és szorosan a virágzat! tengelyhez

simulok, virágzata nem szétterül.) — M. transsilvanica Schur. (A
remetei szlben a szurdik szélén ) — Dactylis glomerata L. D.

glomerata L. [3p. ciliata Peterm. (v) — Poa bulbosa L. f. vivipara

K e 1 e r. (Rendkívül nagy mennyiségben a szlhegyek száraz, napos
helyein.) — P. nemoralis L. (de) — P. nemoralis L. var. tenella

3*
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Rchb. (sv) — P. palustris L. II. levis A. et G. (de) — P. palustris

L. b. scabriuscula A s c h. (de) — P. pratensis L. (sv) — P. pra-

tensis L. p. angustifolia S m, (de) — P. triviális L. (de) — P. triviális

L. b. semineutra Richter. (Tolnai szigeten.) — Festuca valesiaca

Schleicher subsp. sulcata A. et G. (Szlhegyeken a Kálvária körül.)

— F. valesiaca Schleicher subsp. pseudovina var. angustiflora

A. et G. (Remetei szlben útszélen.) — F. v. subsp. pseudovina var.

parviflora A. et G. (v) — F. myuros L. (sv) — Bromus hordea-

ceus L. A. I. b. siraplicissimus A. et G. — B. sterilis L. f. lanugi-

nosus Rohlena. (de) — B. tectorum L. var. longipilus Borb.
(de) — Lolium perenne L. — Triticum glaueum D e s f. a. genui-

num Gren. et Godr. — T. glaueum D e s f. A. I. b. hispidum A.

et G. — T. repens L. var. arvense Rchb. — Hordeum leporinum

Link. (A Remetei szlben az útszélen bven terem. Kalászkáinak

szerkezetében kissé eltér a H. leporinumtól és a murinum felé köze-

ledik, úgy hogy a kett között körülbelül középen áll.)

Cyperaceae : Scirpus lacustris L. (de) — Carex brevicoUis

DC. (A Sötétvölgyben az elején lev réten a kis nádas szélén.) — C.

divulsa G d. (sv) — C. Goodenowii Gay var. elatior A. et G. (v)

— C. Goodenowii Gay var. angustifolia A, et. G. (Sárvíz mellett a

híd közelében.) — C. gracilis CurtisS. angustifolia Kükenthal. (de)

— C. gracilis d. fluviatilis Kükenthal. (de) — C. hirta L. (de) —
C. Michelii Hst. (sv) — C. praecox S c h r e b. (v, sv) — C. praecox

S c h r e b. B. paliida A. et G. (de) — C. tomentosa L. (de) — C.

vulpina L. (de, v, sv)

Spathiflorae : Árum maculatum L. (sv)

Liliflorae : Luzula F o r s t e r i DC. (sv) — Ornithogalum
umbellatum L. var. hortense N e i 1 r. (Csörge-tó mellett.) — Colchi-

cum autumnale L. (sv) — Muscari comosum L. — M. racemosum

M i 1 1. — Ruscus aculeatus L. (Sötétvölgyben a haramiakút felé.) —
Polygonatum multiflorum A 1 1. (sv) — P. latifolium D e s f. (Sv. és

a Remetekápolna mellett.) — Convallaria majális. L. (sv) — Leu-
cojum aestivum L. (A vasúti töltés mellett Öcsény felé.) — Galan-
thus nivalis L. (sv) — Tamus communis L. (A Sötétvölgyben a

vadászlak háta mögötti hegyen.) — Iris graminea L. (Egyetlen pél-

dányt találtam mindjárt a sötétvölgyi erd elején a bokrok között.)

— I. pseudacorus L. (Mocsarakban mindenfelé.) — I. arenaria W. K.

(A Sötétvölgyben a vadászlaktól nyugat felé lev szántóföldek szélén.)

— Gladiolus imbricatus L. (v)

Microspermae : Cephalanthera álba Link. (A sötétvölgyi

erdben a haramiakút közelében.) — Neottia nidus avis L. (sv) —
N. nidus avis L. p. glandulosa B e c k. (sv) — Ophrys aranifera

H u d s. (Egyetlen példányt találtam a sötétvölgyi erdben a vadász-

laktól észak felé lev rét melletti hegylejtön.) — 0. muscifera

H u d s. (Szintén csupán egy példányt találtam a Remetekápolna mel-

letti szurdikban a bokrok között.) — Orchis militaris L. (3. inter-

cedens Beck, (sv) — 0. militaris L. a. typica Beck. — 0. purpurea
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H u d 8. (Lent a rét szélén a Sötétvölgyben.) — Platanthera bifolia

R c h b. a.
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Lepidium campestre R. B r. (sv) -— L. draba L. — Thlaspi
perfoliatum L. — Alliaria officinalis Andrz. (sv) — Sisymbrium
sophia L. — S. pannonicum J a c q u. (A remetei szlben.) —: S.

columnae L. (Útszélen a Bödöben.) — Chamaeplium officináié

W a 1 1 r. (A tolnai szigeten.) — Sinapis arvensis L. — Dentaria
bulbifera L. (sv) — Capsella bursa pasíoris L. — C. b. pastoris

L. S. parvula B e c k. (Tavasz elején a parásztai szlben.) —
Camelina sativa Crantz. f. microcarpa Andrz. — Roripa amphi-

bia Bess. y- variifolia (R c h b.) B e c k. (de. és a vára melletti

mocsarakban.) — R. süvestris Bess. (Remetei szlben és sv.) —
R. Kerneri M e n y h. (Keselys közelében a Duna melletti erdben.)

— Arabis auriculata L a m. (Remeíekápolna mellett.) — A. hirsuta

S c p. (sv) — Erysimum sírictum FI. — E. pamionicura Crantz.
(Benedek-szurdikban.) — Cardamine pratensis L. (de) — Alyssum
calycinum L.

Reseda lutea L.

Rosales : Sedum acre L. (de) — Pirus piraster L. (sv) —
Crataegus mouogyna Jacqu. (de) — C. torminalis L. (Keselys

közelében.) — Rubus caesius L. A. vulgáris A. et G. (de) —
Fragaria vesca L. a. süvestris (L.). — F. moschata Duchesne.
(sv) — Potentilla reptans L. (de) — P. rubens Zimm. (sv) —
P. arenaria Borkh. 2. meridionalis A. et G. (sv) — P. anserina L.

(sv) — Geum urbanum L. (sv) — Poterium sanguisorba L. (Kál-

vária.) — Prunus cbamaecerasus Jacqu. (Kálvária.)

Cytisus hirsutus L. — C. laburnum L. (A szlhegyeken itt-

ott elvadulva.) — C. austriacus L. 7. aureus N e i 1 r. (A Remetei

szlben.) — Colutea orientális M i 1 1. (A Sötétvölgybe vezet út

mellett, valószínleg elvadulva.) — C. arborescens L. — Trifolium

pratense L. a. spontaneum Willd. (sv) — Tr. alpestre L. (sv) —
Tr. repens L. (de) — Tr. montanum L. (sv) — Anthyllis vulneraria

L. b. polyphylla (Kit.) Koch. (Remetei szlben.) — Lotus corni-

culatus L. c. hirtus Koch. (Remetei szlben.) — Medicago fal-

cata L. — Astragalus vesicarius L. (Az Oszoly-féle szl déli végén

lev bokros helyen.) — Coronilla varia L. (de) — Onobrychis
viciaefolia S c p. (sv) — Vicia villosa Roth, (sv) — V. eracca

L. b. lineáris (Peterm.) Koch. — V. pannonica Crantz. b.

striata M. B. (Bödöi szlben.) — V. sativa L. — Lathyrus niger

B e r n h. (sv) — L. vernus B e r n h. (sv)

Geraniales ; Geránium sanguineum L. (Remetekápolna mel-

lett.) — Erodium cicutarium L'Herit.
Linum austriacum L. (A Sárvíz melletti töltésen.) — Dic-

tamnus albus L. (sv) — Polygala comosa S c h k. (sv) — P.

major Jacqu. (sv)

Euphorbia esula L. (sv) — E. cyparissias L. — E. palustris

L. (v) — E. lucida W. K. (v) — E. polychroma A. K e r n. (sv) —
E. helioscopia L. (Aránylag ritka a területen, csak a Vámerd mel-

letti szántóföldeken gyakoribb.) — E. falcaía L. (v) — Mercurialis

perennis L. (sv)
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Sapindales : Evonymus europaea L. (sv) — E. verrucosa

S c p. (Remetekápolna.)

Acer campestre L. (de) — A. campestre L. var. suberosum

Dumort. (sv) -— A. tataricum L. (sv)

Malvales : Malva silvestns L. S, hispidula B e c k.

Parietales : Hypericum perforatum L. (Remetei szölö.) —
Helianthemum hirsutum A. Kern. (sv)

Viola arvensis Murr. subsp. communis Wittrock. (Remetei

szlben.) — V, arvensis Murr. subsp. pátens Wittrock. (sv)

Umbelliflorae : Hedera helix L. (sv)

Bupleurum rotundifolium L. (Remetekápolna.) — Sanicula
europaea L. (sv) — Chaerophyllum temulum L. (de) — Anthris-

cus vulgáris Pers. — A. cerefolium Hoffm. b. trichosperma

Schult. (Remetei szölö.)

Cornus sanguinea L,

Metachlamydeae.

Primulales : Lysimachia nummularia L. (sv)

Contortae : Fraxinus ornus L. (sv) — F. excelsior L. p.

vulgáris B e c k. (de) — Ligustrum vulgare L. (de) — Vinca
minor L. (Remetekápolna.) — Cynanchum vincetoxicum (L.) R. B r.

(Tolnai- szigeten.)

Tubiflorae : Convolvulus arvensis L. — Cuscuta europaea

L. (Vicia sativán.) — Asperugo procumbens L. — Symphytum
oflficinale L. — S. tuberosum L. (sv) — Anchusa oíficinalis L.

(sv) — Nonnea pulla (L.) DC. (v) — Pulmonaria oflficinalis L.

— Myosotis palustris Lam. (de) — M. hispida Schlecht. (v)

— M. arvensis L. (Kálvária.) — M. sparsiflora Mikan. (A Remete-

kápolna melletti szurdikban.) — Lappula echinata G i 1 i b. —
Lithospermum arvense L. — L. purpureo-coeruleum L. (sv) —
Cerinthe minor L. (sv) — Echium vulgare L. (Aránylag nagyon

gyéren fordul elö a vidéken.) — Ajuga Laxmanni Berth, (Töme-

gesen terem a Sötétvölgyben a vadásziaktól északra fekv hegyen.)

— A. reptans L. (sv) — Scutellaria hastifolia L. (de) — Melittis

melissophylium L. (Bokros hegyeken mindenfelé.) — Lamium
galeobdolon Crantz. (sv) — L. purpureum L. — L. amplexicaule

L. — L. album L. — L. maculatum L. a. crenatum (Peterm.)
B e c k. (sv) — Glechoma hederacea L. — G. hirsuta W. K. (sv)

— Galeopsis ladanum L. (de) — Leonurus cardiaca L. (de) —
Stachys silvatica L. (de) — Salvia pralensis L. — S. nemorosa

L. (Remetei szlben.) — Calamintha acinos Brand. (sv) —
Thymus raarscballianus WiUd. (sv) — Th. marschallianus Willd.
var. subhirsutus B o r b. (sv)

Píij^^salis alkekengi L. (sv. és v.) — Lycium vulgare D u m.
— Solanum dulcamara L. (v)

Verbascum blattaria L. (sv) — V. phoeniceum L. (sv) —
Linaria vulgáris Mi 11. — Scrophularia nodosa L. (de) —
Veronica prostrata L. (sv) —V. austriaca L, f. dentata Schmidt.
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(sv) — V. austriaca L. -(. praeterita B e c k. (sv) — V. serpyllifolia

L. (de) — V. chamaedi-ys L. (de) — V. polita F r i e s. — Alectoro-

lophus parviflorus W a 1 1 r. (v)

Plantaginales : Plantago lanceolata \j. (A tipikus Pl. lanceola-

táa kívül találtam egy Plantágót. melynek habitusa a lanceolátáéval

megegyezik, azonban eltér tle abban, hogy virágzata rövid, tojásdad

alakú, a vii'ágok murvalevelei haloványak, ersen kihegyezettek, szé-

lesen fehér-hártyás szélüek, csészeleveleik pedig ersen szakállasak a

csúcsukon. A virágzat egészen halovány ezüstösen-szürke szinü. A
breslaui botanikus-kert herbáriumában találtam egy példányt, a mely

az enyémmel teljesen megegyezik, ez Dalmácziából való, Pl. lanceola-

tának van meghatározva, azonban neve után kérdjel van téve, jeléül

annak, hogy nem egyezik teljesen a tipikus lanceolatával. Ugyanazt

a növényt több helyen (nedves helyeken) találtam, a mi annak a jele,

hogy ez nem valamely rendellenes torzképzödraény, hanem állandó alak.)

Rubiales : Asperula galioides M. B. ^. hirsuta (Wall r.)

B e c k. (Remetei szl.) — A. glauca B e s s. (v) — A. odorata L.

(sv) — Galium moUugo L. d. elatum (T h u i 1) Bee k. (de) —
G. mollugo L. p. glabrum Neilr, (v) — G. verum L. (de) —
G. mollugo X verum (de) — G. aparine L. (de) — G. tricorne

With. (v) — G. cruciatum Scop. (sv) — G. boreale L. (Tolnai-sziget.)

Sambucus nigra L. — Viburnum lantana L. (sv) — V.

opulus L. (de) — Lonicera caprifolium L. (sv)

Valerianella dentata Poll. f. 2. Morisonii (DC.) Beck. (sv)

— V. olitoria Poll. (sv) — Valeriána sambucifolia Mikan. (de)

Campanulatae : Bryonia álba L. (v) — Campanula sibirica

L. (sv) — Knautia arvensis C o u 1 1. (de) — Erigeron acer L. (v)

— Stenactis bellidiflora A. B r, (A Tolnai-szigeten a Bogyiszlóra

vezet kocsiút mentén.) — Bellis perennis L. — Anthemis austriaca

Jacqu. — Achillea millefolium L. — A. collina Becker. (de)

— Matricaria chamomilla L. — Chrysanthemum leucanthemum

L. — Chr. leucanthemum L. f. denudatum Bonn. (v) — Chr.

corymbosum L. (sv) — Tussilago farfara L. — Cichorium intybus

L. — Crepis praemorsa T a u s c h. (Remetekápolna.) — Hieracium
pilosella L. subsp. subcaaescens v. genuinum f. pilosiceps NP. (sv)

— H. macranthura N P. (Tolnai-sziget.) — H. macranthum N P. var.

osmanicum NP. ? (Tolnai-sziget.) — Leontodon incanus L. —
Lapsana communis L. — Taraxacum officináié L. —- Erechthites
praealta R a f. (Remetekápolna.) — Tragopogon orientális L. (Álta-

lában feltn, hogy a Compositae családja e vidéken nem játszik

olyan nagy szerepet, mint más vidéken szokott, fleg az erdben alig

találtam egy-egy compositát.)

Ez ideig összegyjtött növényeim felsorolásának végére érve, kedves

kötelességemnek tartom, hogy köszönetet mondjak Pax F breslaui

egyetemi tanár úrnak abbeli szíves engedélyeért, hogy növényeimet inté-

zetében meghatározhattam és az intézet könyvtárát s herbáriumát használ-

hattam.

(A szakosztálynak 1909 jiinius 9-én tartott ülésébl.)


