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Thaísz L,: Adatok Abauj-Torna vármegye flórájához*

(Ul-ik közlemény.)

A mint azt a mostani Ill-ik közleményem adatai is igazolják,

hálás feladatra vállalkoztam akkor, midn vármegyénk flórájának

felkutatásához hozzá fogtam. Ezúttal ismét vagy 200 adattal

sikerült bvítenem vármegyénk flórájának ismeretét.

A már eddig átkutatott területek is újabb nevezetességek-

kel leptek meg. így Kassa környékén érdekes Alnus hybridekre,

Populus villosa-YVi, Primula carjMtica-va^ Boripa hybridekre és a

Campanula divergens-re akadtam. Ugyanitt bukkantam a Monok-

patak völgyében — a megyében talán egyetlen — tzegmohás
lápra, a melyen vagy 20 -féle Carex-en kívül Drosera rotundifolia,

Betula pubescens és Salix cinerea is terem.

A Kassa fölötti 607 méter magas Jahodna hegyen már
egyes magashegyvidéki növények is megjelennek, mint a Stel-

laria uliginosa és nemorum, Chaerophyllum cieutaria és Geum
rivale.

Kassahámor vidéke — megyénk legészakibb pontja —
magashegyvidéki elemekben még gazdagabb, A már korábban

közzétetteken kívül ott a múlt évben még a következket gyj-
töttem : Asp)lenium viride, Polystichuni Braunii, Bibes alpinum

f. Scopolii^ Circaea interm.edia és a Struthiopieris germanica-t,

mely utóbbi a Hernád árterét díszíti ott, a hol a folyó a megye
területének szélére lép. A Melampyrum bihariense — ez a keleti

növény — csak ezen az egy ponton érinti vármegyénket.

A hogy a Hernád Kassát elhagyja széles völgybe lép, attól

nem messzire már megjelenek azok a növényelemek, a melyek

az Alföld felül hatoltak e völgybe. így Encstl lefelé egész

Ongáig helyenként nedves, részben szikes talajú területekre buk-

kanunk, a hol a következ növények találhatók: Artemisia

monogyna, Atropis limosa, Lotus siliquosus, Symphytum molle,

Juncus atratus és — egy Közép-Magyarországban pusztuló fél-

ben lév nagy ritkaság, az Iris subbarbata.

A tokaj-eperjesi hegylánczhoz tartozó hegyek déli része a

Bükk és Mátra flórájára emlékeztetnek. Ezen vonulatba tartozó

hegyek közül különösen az abaujszántói Sátor nev vulkánt

említem meg, melyrl a múlt évben a Brunella disseda, Lactuca

pererinis, Nepeta pannonica és Poa scabra kerültek el. Hogy
mennyire nevezetesek az itt term Onosma fajok is. arról érde-

mesnek tartom legközelebb külön közleményben beszámolni.

A Sátor hegytl nem messze észak felé esik a bodók-
váraljai Várhegy. Ennek a flórája talán még meglepbb, mint a

Sátoré. Az itt term növények közül is csak néhányat sorolok

el : Bassia sedoides, Minuartia frutescens, Polygonum Bellardi,

Sempervivum assimile, de legnagyobb nevezetessége, a közép-

magyarországi flórában alig ismeretes Cotoneaster melanocarpa.
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Ezek mindegyike növéuygeografiai határkként szerepel nemcsak
megyénk de hazánk flórájában is, nagyobbára az észak fele ter-

jed határokat jelezvén ; épp úgy, mint a Kassahámornál felso-

rolt növények a dél felé való terjedés határát jelzik.

A szabályozott és kiszárított Kanyapta mocsárnak, mely az

Ida patak mentén terül el, a szabályozás eltt igen érdekes

flórája lehetett, minek nyomait ma már csak egyes laposokban

vagy ásott csatornákban találjuk meg. Nem volt még alkalmam

e területet alaposabban átkutatni, egyes helyeken azonban érde-

kes mocsári flórára akadtam, pl. a Hottonia iKilustris-ra..

A Bodva patak vármegyénk nyugati szélén ered ; elbb
keleti, majd déli, késbb délnyugati irányba folyva hagyja el a

megyét. Ezen vad hegyipatak völgyét már részben szintén átku-

tattam. A fels szakaszon Stósz és Alsómeczenzéf között legin-

kább két észak-kelet fell idekerült növény lepett meg, neveze-

tesen a Circaea intermedia és a Struthiopteris germanica. Az
alsóbb szakaszon, Komjáti tájékán a Poa palustris, Potamogeton

tricJioides, Sagittaria, Schoenojjlectus tabertiaemontani^ Succisa

inflexa és Sium latifolium említésre méltók.

A Bodva patak egy nagy mészk hegycsoportot ölel át

félkörben. Ennek a flórája igen gazdag és lényegesen elüt a

megye legnagyobb részének flórájától. Jászónál pl. egy alacsony

mészkszirt vonja magára a kutató figyelmét. Midn egy rövid

idei ott idzés után is érdekes Sorbus fajokat. Lactuca peren-

nis-t, Saxifraga aizoon-t, Campanida divergens-t és Sesleria calca-

ria-t gyjtöttem a jászói prépostság ezen kis paradicsomában,

már is láttam, hogy a jövben nagyobb figyelemmel kell e vidé-

ket átkutatnom.

Az említett mészk hegycsoport legnevezetesebbike kétség-

kívül a Szarvashegy, mely Falucska fölött van. Ezen szigetsze-

ren eltör karbonkori smészhegy, mint nagyapa tekint le a

körülötte lév sokkal fiatalabb triaszkori mészhegyekre. Ezen a

hegyen botanikus még sohasem járt, pedig mily sok érdekes

növény ékesíti, pl. : Aconitum gracile, Botrychium lunaria, Coto-

neaster integerrima^ Spiraea media^ három Sorbus, az ária cso-

portból stb. Ha pedig a Szarvashegyrl lemegyünk Alsómeczen-

zéfre s utunk a Vaskapu völgyön halad át, akkor a Taxus
baccata múlt évig még ismeretlen termhelyére bukkanunk.

Ugyancsak ezen mészkhegycsoportból jön le Somodi irá-

nyában a szép Miglinczvölgy. Ott találtam meg a Senecio cam-

pester-t, Campanula divergens-t. Cypripediimi-ot és&Festuca dalma-

tica-t, melynek hazánkban bizonyára ez a legészakibb termhelye.

A szádeli völgy szintén a fentemlített mészk hegycsoport

hasadéka. Itt már Hazslinszky óta sok botanikus megfordult,

magam is többször, a múlt évben pl. négyszer kerestem fel. De
mintha kimeríthetetlen volna e csodaszép sziklahasadék flórája,

mert ott a múlt évben is az eddig ismerteken kívül még e követ-

kez növényeket fedeztem fel : Crepis Jacquini, Cynoglossum
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HaenJcei, Diplachne serotina, Genista pilosa, Isatis praecox, Lac-

tuca perennis, Rumex alpinus, Salix silesiaca, Sesleria calcaria,

Spiraea média, Thymus carpaticus^ Valeriána sambucifolia, Cam-
panula divergens; végül megtaláltam a Trisetum alpestre-t is,

melyet ott valamikor 1864 eltt Hazslinszky fedezett fel, de
azóta senki sem talált meg.

A múlt évben ismételten meglátogattam a szádelivel szom-
szédos áji völgyet is, melyrl Pax (Karpathen 11.) mve után

azt hihetnk, hogy flórája a szádeli völgyével teljesen azonos.

Az én vizsgálataim szerint a két völgy flórája hasonló ugyan,
de korántsem azonos ; a szádelié sokkal gazdagabb, viszont az
áji völgyben is van néhány olyan érdekesség, a mely a szádeli
völgyben hiányzik. Bizonyára nem tévedek, ha azt hiszem, hogy
itt van a Campanula turhinata legnyugotibb hazai termhelye.
Itt terem a Cytisus hirsutus talakja, a Nepeta pannonica^
Folystichum lohatum^ Sesleria calcaria és még egy egész sereg,

az alábbi felsorolásban kimutatott érdekesség. Tiszafa itt már
nem terem, ezt az észleletemet az ottani lakosok — a kik a
tiszafát nagyon jól ismerik — szintén megersítették.

Megvizsgáltam az áji és szádeli völgyek közé, illetleg

fölé es fensik flóráját is, fként annak megállapítása czéljából,

hogy vájjon ott is havasira emlékeztet flóra van-e, mint lent a
szomszédos völgyekben. A völgyek havasias flórájának rejtélyét

csak így sikerült megfejtenem, melyrl az eddigi kutatók csakis,

mint csodás jelenségrl tesznek említést, de az okokat eddig
senki sem magyarázta meg.

A völgyek fölé es fensik flórája ugyanolyan, mint általá-

ban a fels-magyarországi alacsonyabb mészkhegyeké szokott

lenni, csak itt-ott akadunk egy-egy magasabb hegyvidéki elemre

(pl. Senecio aurantiacus), azok a havasi, illetleg alhavasi ele-

mek azonban, melyekben mindkét völgy bvelkedik, itt hiányoz-

nak. Ennek magyarázatát nemcsak a terep alakulatának külön-

bözségében találjuk meg, hanem fként abban, hogy a fensik

klímája nem oly zord, mint a völgyeké, E szk és magas szikla-

falakkal határolt völgyekben tavaszszal igen késn olvad el a hó
s késbb is a völgyfenekeken folyó igen hideg viz patakok
a völgyeket állandóan hsen tartják. Az is lényegesen hozzá-

járul a völgyek hidegségéhez, hogy magas sziklafalak korlátozzák

a napsugarak behatolását. Helyenkint csak ^2 vagy Vé napig,

számos ponton pedig egyáltalán nem jutnak a növények közvetlen

napsugárhoz. így eredményeztek a havasi klímára emlékeztet
viszonyok, havasias flórát. Minthogy pedig a völgyek fölötti

hegyeken nincs havasias flóra, vagy legalább is nagyon szórvá-

nyosan van, tehát úgy az áji, mint különösen a szádeli völgy-

ben régióalávetödés fordul el. Ezen tényt, mint az eddigi itteni

kutatásaim legérdekesebb eredményét kell kiemelnem.

A mi azután a völgyek havasi elemeinek odaszármazását
illeti, ezt azon körülmény magyarázza meg, hogy a Magas- és
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Alacsony-Tátra és e völgyek közé es magas hegyvidék i(/en

alkalmas vezetje a havasi elemeknek, a mennyiben t. i. újabb

beszármazásokról van szó, mert az ottani havasias elemek egy

része bizonyára régi geológiai korszakok maradványa.

Az imént vázolt havasias flóra a két völgy torkolatánál

csaknem az alföldi flórára emlékeztet növényzetbe liirtelen csap

át, csupán a völgyek nyíltabb torkolatánál észlelhet némi flóra-

keveredés, ezt is csak az idézi el, hogy a legel állatok néhány
kóbor növényt hurczolnak be a síkságról.

A völgyek eltti sikság alföldies flórája ismét elég hirtelen

változik meg, a mint a síkságtól ''/^-ed részben körülvett tornai

Várhegyre megyünk fel. Ez meg a Bükkhegység meszes részé-

nek megfelel növényzetére vagy éppen a budai hegyek flórá-

jára emlékeztet. A Várhegyen a már ismert érdekes Onosma
fajokon kívül a múlt évben Helianthemum canum-ot, Phyteuma
canescens-t, Dorycnium herbaceum-ot, Quercus lanuginosa-t stb.

gyjtöttem. A mint a fentebb elmondottakból kitnik, Torna
vidéke növénygeografiai tanulmányokra kiválóan alkalmas hely,

mert ott háromféle flóraterület találkozik.

A mit a tornai Várhegy flórájának jellemzésére elmondot-

tam, az körülbelöl az Alsóhegyre is ráillik. Ez egy mészkfensík,
mely elég meredeken esik le egyrészt a Torna, másrészt a líodva

patakok völgyébe, azután beleolvad a gömöri mészkhegységbe.
Itt a következ növénygeografiai nevezetességek találhatók

:

Minuartia fasciculata, Sempervivum assimile, Silaus Rochelii,

Campanula divergens, Teuerium botrys, továbbá Sórhus tormi-

nalis, melyet a megye más pontján még nem találtam.

Vármegyénk flórájának új adataihoz fzött ezen elzetes
növénygeografiai tájékoztatómban sok oly növényt sorolok fel,

a melyek az ország más vidékén közönségesek. Azért tartom

szükségesnek e növényeket itt mégis mintegy kiemelni, mert

ezek a mi megyénkben, a hol több flóraterület találkozik, való-

ságos növénygeografiai határköveket jeleznek. Ezek összekapcso-

lásával fogom évek múlván meghúzni azon határvonalukat, a hol

a megyét érint egyes flóraterületek egymástól különvállanak.

Az alábbi felsorolásban szerepl egyik-másik génusz helyes

meghatározásának fölülvizsgálására speczialistákat szoktam fel-

kérni, a kikrl munkám befejezte után fogok megemlékezni,
valamint azokról a megyémbeli természetbarátokról is, a kik

tanulmányaim közben készséggel segítségemre szoktak lenni.

Pteridopliyta.

Struthiopteris germanica W 11 1 d. In parte superiore rivi Bodva
ad : Stósz, Falucska, Alsómeczenzéf et Falucska ; in valle Hernád ad

Kassahámor. Polystichum aculeatum (L.) P r e s 1. ssp. lohatum (H u d s.)

A. et G. Aji völgy. P. Braunii (S p e n n.) F é e. Kassahámor. Asple-

nium viride H u d s. Kassahámor.Boírí/c/Mwm lunaria (L.) S w. Szarvas-

hegy ad Falucska.
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Coniferae.

Taxus baccata L. In rupibus vallis Vaskapu inter pagos Falucska

et Alsómeczenzéf deteximus cum amico meo. L. de Györy. E comi-

tatu nostro praeter stationem memoratam tantum in valle szádeliensi

fit cognita.

Monocotyledoneae.

Sparganium ramosum H u d s. ssp. polyedruni A. et G. Kom-
játi, Bodvalenke.

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. var. condylo-

carpus (T s h.) A. et G. Komjáti, Bodvalenke, Sagittaria sagittifolia

L. Komjáti, Bodvalenke.

Typhoides arundinacea (L.) M n c h. Nagyida, Jászó, Onga,

Szikszó, Komjáti. Agrostis canina L. Abaujszántó. Trisetum flavescens

(L.) R. et S. ssp. alpesire (Hst.) B e c k. In parte superiore vallis

szádelöiensis valde raro ! ! (Hazsl. Ész. Magy. vir. 1864, p. 335.)

Seslcria coerulea (L.) S c o p. pr. calcaria (Per s.) A. et G. Áji völgy,

Szádelöi völgy, in monte Szépleány ad Jászó. Diplachne serotina (L.)

Link. Szádelöi völgy. Catahrosa aquatica (L.) B e a u v. Alsómeczen-

zéf. Melíca uniflora Retz. Komjáti. Poa palustris L. Komjáti. P.

sterüis M. B. ssp. eu-sterüis A. et G. pr. scabra (K i t.) A. et G. In

monte Sátor ad Abaujszántó. Atropis limosa (L.) Gr is. pr. limosa

(S c h u r) m. {Atropis distans L e d e b. var. limosa S c h u r. En. pl.

Transs. 1866, p. 456.) Festuca ovina L. ssp. eu-ovina Hack. pr.

glauca (Lam.) A. et G. var. pallcns (Hst.) Koch. Jászó, Szádelöi

völgy, Áji völgy. Szarvashegy ad Falucska. F. ovina L. ssp. valesiaca

(S c h 1 e i c h.) A. et G.- pr. eu-valesiaca A. et G. Kassa, Hernádtiliany,

Somodi, Kisida. F. ovina L. ssp. valesiaca (S eh 1 e i c h.) A. et G.

pr. dalmatica (H a c k.) A. et G. In valle Miglincz ad Somodi.

F. ovina L, ssp. valesiaca (S c h 1 e i c h.) A. et G. pr. pseudovina

(H a c k.) A. et G. Kassa. F. ovina L. ssp. valesiaca (S c h 1 e i c h.)

A. et G. pr. pseudovina (H a c k.) var. parviflora (Hack.) A. et G.

Kassa, Széplakapáti, Benyék, Csobád, Olcsvár, Hernádtihany. F. ovina

L. ssp. valesiaca (S c h 1 e i c h.) A. et G. pr. pseudovina (H a c k.)

var. angustifiora (H a c k.) A. et G. Csobád, Izrató ad Szalánczhuta,

Ujszállás, Kassa. i?'. ovina L. ssp. valesiaca (Schleich.) A. et G. pr.

sulcata (H a c k.) A. et G. var. typica (H a c k.) A. et G. Jászó, Cso-

bád, in montibus inter valles Áj et Szádelö, Nagyida, Kassa. F. ovina

L. ssp. valesiaca (Schleich.) A. et G. pr. sulcata (H a c k.) A. et G.

var. typica (Hack.) subv. rupicola (Heuff.) Hack. In montibus

inter valles Áj et Szádelö, Jászó, Lengyelfalva, Csobád, Nagyida,

Ujszállás, Kassa. F. ovina L. ssp. valesiaca (Schleich.) pv. sulcata

(Hack.) A. et G. var. typica (Hack.) A. et G. subv. barhulata

Hack. Nagyida, Kassa, Csobád, Ujszállás, Szalánczhuta. F. ovina L.

ssp. valesiaca (Schleich.) A. et G. pr. sulcata (H a c k.) A. et G.

var. typica (Hack.) A. et G. subv. hirsuta (Hst.) Hack. Ujszál-

lás, in montibus inter valles Áj et Szádelö, Jászó. Bromus japonicus
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T h b g. var. grossus C e 1. Szilvásapáti. Agropyrum cristatum (L.)

R. B r. var. imbricatum M. B. Bodóköváralja A. cristatum (L.) R. B r.

var. typicum B e c k. Bodóköváralja. A. intermedium (Hst.) Beauv.
ssp. glaucum (D e s f.) R. et S. var. genuinum (Gr. et G o d r.) A. et G.

Komjáti. A. intermedium (Hst.) B e a u v. ssp. glaurum (D e s f.)

R. et S. var. viresrens Panc. Szilvásapáti. A. interm.edium (Hst.)
Beauv. ssp. trichophorum (L k.) ni. Abaujszántó. Schoenoplectus

Tahernemontani (G m e 1.) P a 1 1 a. Komjáti. Bolboschoenus maritimus (L.)

Pa 11 a. Kassa, Szikszó. Carex distans L. Szikszó. C. Goodenoughü

G a y. pr. turfosa (F r i e s) .A . et G. Kassa. G. hirta L. f. subhirtaefor-

mis K n e u c k. Jászó. C. leporina L. f. longibracteata P e t e r m.

Kassa. C. paniculata L. Kassa. C. umbrosa Hst. Kassahámor.

Juncus atratus Krock. Csobád.

LuzuJa pilosa (L.) Willd. Soraodi, Hernádtihany, Kassabéla.

Paris quadrifolia L. Kassahámor, Szalánczhuta, Izrató et Na^ymilicz-

hegy ad Szalánczhuta, Baska, Jászó, Kassabéla, Somodi, Szarvashegy

ad Falucska. Iris ochroleuca L. ssp. halophila (Pali.) A. et G. pr.

subbarbata (J o ó) A. et G. Csobád.

Ccphalanthera álba (Cr.) S i m k. Komjáti. Epipactis latifolia

(L.) Ali. Szarvashegy ad Falucska, Kassa, Bodvalenke. Cypripedium

calceolus L. In valle Miglincz ad Somodi.'»

Dicotyledoneae.

Populus tremnla L. pr. villosa (L á n g) A. et G. Stósz, Hernád-

tihany, Kassa, Kassabéla, Alsómeczenzéf. Salíx cinerea L. Kassa.

S. silesiaca Willd. Szádelöi völgy.

Betnla pubcscens Ehrh. In sphagnetis vallis Monokpatak ad

Kassa. Alnus spuria Callier(.á. rotundifolia y^ incana) ssp. Beckii

CaUier, var. ambigua Beck. Kassa. A. spuria Callier (A. ro-

tundifólia X incana) ssp. Tauschiana Callier var. hybrida Callier.
Kassa. A. spuria Callier [A. rotundifolia X incana) ss^. Tauschiana

Callier var. pubescens T a u s c h. Stósz. Quercus lanuginosa (L a m.)

T h u i 1 1. In monte Hradova ad Kassa, in monte Várhegy ad Torna.

Ulmus laevis Pali. Arbores singulares vetustae in valle fluvii

Hernád, ad pagum Széplakapáti, olim silvam formantes.

Rumex alpinus L. Szádelöi völgy. R. odontocarpns (Sánd.)

Borb. Kassa. Polygonum amphibium L. var. aquaticum Leyss.
Jászó. P. Bellardi A 1 1. var. typicum Beck. Bodóköváralja.

Polycnemum arvense L. var. május (A. Br.) Schimp. Kom-
játi, Bassia sedoides (Pali.) Aschers. Bodóköváralja. Dianthus

superbus L. ssp. siiperbus (L.) Hay. Alsómeczenzéf. Stellaria nemo-

rum L. Kassabéla, Kassa. S. uliginosa Murr. Kassa. Cerastium

glutinosum F r. Csobád. G. vulgatum L. var. holosteoides (F r.)

Wahlb. Udvarnok, Nagyida. Minuartia recurva (Ali.) Schinz et

T h e 1 1. ssp. frutescens (K i t.) m. {Arenaria frutescens Kit. in

Schult. Österr. FI. 1794, p. 667; Kitaibel Addit. 1864, p. 208.)

In monte Várhegy ad Bodóköváralja. M. fasciculata (L.) Hiern. In
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monte Alsóhegy ad Komjáti. Arenaria serpillifolia L. var. viscidula

R 1 h. Kassa, Zdoba, Stósz, Meczenzéf, Áji völgy, Bodóköváralja.

Spergula vulgáris Bonn. Inter linum ad Kassa.

Aconitum gracile (R c h b.) G á y. In monte Szarvashegy ad

Falucska. Anemone pulsatilla L. var. grandis (Wender.) Beck.
Kassa, in montibus inter valles Áj et Szádelö. Ranunculus aquatüis L.

Makrancz, Bárcza. B. circinatus Sibth. Kassa, Bodvalenke, Jászó.

B. flammula L. Kassa, Makrancz, Hernádtihany, Nagyida, Komarócz,

Komjáti. Thalictrum fiexuosum Bernh. Torna. T. galioides NestL
Komjáti. T. lucidum L. var. stenophyllum (W. Gr.) Hay. Baska,

Bodvalenke.

Corydalis Gebleri L e d e b. Kassahámor. Fnmaria Schleicheri

Soy-Willm. Szádelöi völgy, Somodi, Komjáti, Csobád. Sisymbrium

Loeselii L. Bodóköváralja. S. sinapistrum C r. In monte Gyíírhegy ad

Abaujszántó. Isat/s praecox K i t. var. hebecarpa (L e d.) m. (/. hebe-

carpa C. A. Mey. in Ledebour FI. Alt. III. p. 205.) Szádelöi

völgy. Barbarea arcuata (0 p ) Rchb. Kassa. Boripa Morisonii

(T a US eh.) Beck. {B. silvestris'X. austriaca). Nagyida, Kassa. B.

Beichenbachii K n a f. (B. austriaca X silvestris). Kassa, B. silvestris

(L.) B e s s. var. rivularis Rchb. Kassa. Camelina alyssum (Mi 11.)

Thell. Kassa. Arabis turrita L. var. typica Beck. Szádelöi völgy.

A. Halleri L. Stószfürdö. A. hirsuta (L.) Scop. Szépleányhegy,

Jászó, Komjáti, Somodi, Kassa, Áji völgy. Erysimum erysimoidcs (L.)

F r i t s c h. var Wittmanni (Z a w.) m. (E. Wittmanni Zawadzki
Enum. plantar. Galiciae et Bucovinae etc. 1835, p. 194.) Szá-

delöi völgy.

Drosera rotimdifolia L. In sphagnetis vallis Monokpatak

prope Kassa.

Sempervivum assimile S eh ott. In monte Alsóhegy ad Komjáti,

in monte Várhegy ad Bodóköváralja. Bibes alpinum L. var. septten-

trionale T u z s o n f. Scopolii (H 1 a d n.) S i m k. In valle rivi Cserto-

vik ad Kassahámor. Spiraca média S m. Szádelöi völgy, in monte

Szarvashegy ad Falucska. Gotoneaster integerrima M e d. Stószfürdö,

Szarvashegy ad Falucska. C. melanocarpa Ldd. In monte Várhegy

ad Bodóköváralja. Pirus communis L. ssp. achras (Gaertn.) A. et G.

Szilvásapáti. P. communis L. ssp. piraster (L.) A. et G. Kassa.

Sorbus torminalis (L.) C r. In monte Alsóhegy ad Komjáti. Poten-

tilla anserina L. var. sericea Hay ne. Falucska. P. argentea L.

var. incanescens F o c k e. Bodóköváralja, Miszlóka. Filipendula ulmaria

(L.) M a X. var. denudata Beck. Szádelöi völgy. F. ulmaria (L.)

Max. var. glanca (Schultz) A. et G. Kassa, in valle Bodva inter

Stósz et Alsómeczenzéf, Bodvalenke. Prunus avium L. pr. silvestris

(Kirschl.) A. et G. Stósz, Kassabéla, Somodi, Kisida, Falucska,

Hernádtihany, Komjáti. P. fruticosa Pali. Abaujszántó. P. padus L.

Alsómeczenzéf, Stósz, Hernádtihany, Kassabéla. Genista pilosa L.

Stósz, Áji völgy, Szádelöi völgy. Cyiisus hirsutus L. ssp. leucotrichus

(Schur) A. et G. pr. genuinus (Briq.) A. et G. Áji völgy. Trifo-

lium pannonicum Íj. Bodvalenke. T. pratense L. 1. albifiorum Plusk.
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In montibus inter valles Áj et Szádelö. T. rubens L. Abaujszántó,

Aranyosi völgy, Bodvalenke, Komjáti. Medicago falcata L. var. viscosa

Rchb. Torna. I)ori/cnium germanicum (Gremli) Rouy. Torna.

Lotus siliquosus L. Szikszó. L. corniciilatus L. pr. tenuifolius (L.)

A. et G. Komjáti. Astragalus onobnjchis L. Bodóköváralja. Vicia

tenuifolia Roth. Somodi, Szepsi, Szádelöi völgy, Bodvalenke, in monte
Szarvashegy ad Falucska, Kassa, Csobád. Lathyrus megalanthus

S t e u d. Bodvalenke, Abaujszántó. L. nissolia L. var. puberulus

B e c k. Komjáti.

Euphorbia cyparissias h. ya.T. pinifólia Lam. Csobád. E. poly-

chroma Kern. Szádelöi völgy, Áji völgy, Miglinezvölgy ad Somodi.

Szarvashegy ad Falucska. Acer campestrc L. ssp. hiocarpum (0 p.)

Pax, var. normálé Gr. Schw. Komjáti. A. tataricum L. Abaujszántó.

Helianthcmum canum (L.) B a u m g. In monte Várhegy ad

Torna. Viola canina L. var. ericetorum (Schrad.) Rchb. Kassa,

Nagyida. V. canina L. var. lucorum Rchb. Kassa, Szalánczhuta.

V. elatior Fr. Csobád. 7. mirabilis L. In valle Miglincz ad Somodi,

Kassahámor.

Epilobium Lámii Schltz. Komjáti. Circaea intermedia Ehrh.
Kassahámor, in valle Bodva inter Stósz et Alsómeczenzéf.

Sium latifolium L. Onga, Szikszó, Komjáti, Bodvalenke. Oenanthe

aquatica (L.) Poir. Makrancz, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Kom-
játi, Bodvalenke. Silaus Rochelii (Heuff.) Simk. In monte Alsó-

hegy ad Komjáti. Selinum carvifolia L. Kassa (Páter ! !), Miszlóka^

Kisida. Angelica montana (DC.) Gaud. Kassahámor. Laserpitium

latifolium L. var. glabrum (Cr.) Neilr. Szarvashegy ad Falucska,

Hradovahegy ad Kassa, Szádelöi völgy. Chaerophifllum cicutaria

Vili. Kassa.

Prtmida elatior (L.) Schreb. var. carpatica Griseb. et

S c h e n k. Kassa. Hottonia palustris L. Makrancz.

Yinca herbacea W. K. Szádvár ad Derenk (Hulják exss !).

Cynoglossum Haenkei S c h u 1 1. Szádelöi völgy. Si/mphytum
molle Jka. Szikszó, Onga. Nonnea pulla L. var. atra (Griseb.)
Szikszó. Nepeta pannonica L. Abaujszántó, Komjáti, Áji völgy. Bru-
nella dissecta W e n d e r. (B. grandifiora X laciniata). Abaujszántó.

B. grandifiora (L.) J a c q. Szarvashegy ad Falucska, Abaujszántó.

B. pinnatifida Pers. {B. vulgáris ^laciniata). Komjáti. Phlomis

tuberosa L. Abaujszántó, Csobád. Salvia austriaca J a c q. Szádelö,

Halmaj, Csobád. S. nemorosa L. cum fl. albo ad Szikszó, cum fl.

roseo ad Csobád. Thymus carpaticus Cel. Szádelöi völgy. T. collinus

M. B. ssp. anstriacus (Bernh.) Simk. Abaujszántó, Komjáti. T.

collinus M. B. ssp. austriacus (Bernh.) Simk. var. Kosteleckyanus

p. Jászó, Áji völgy. T. collinus M. B. var. decussatus Simk.
Benyék, Áji völgy. T. collinus M. B, var. subhirsutus Borb. Abauj-

szántó, Áji völgy, in montibus inter valles Áj et Szádelö, Somodi.

Mentha rerticillata L. Kassa. M. pulegium L. Kassa, Aranyosi völgy.

Verbascum phoeniceum L. Enyiczke, Nagyida, Csecs. Linaria vídgaris

Mi 11. cum peloria. In monte Vöröshegy ad Kassa légit L. Brósz.
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Chacnorrhinum viscidum (M n c h.) S i m k. Kassa, Szádelöi völgy, Áji

völgy. Veronica aquatica Berh, Komjáti, Áji völgy. V. dentaia

S c h m. Somodi, Áji völgy, Falucska, Torna, Abaujszántó. V. longi-

folia L. Bodvalenke. V. scutellata L. Komjáti. V. spicata L. var.

subcanescens S c h u r. Bodókváralja, Czekeháza. Melampyrum, nemo-

rosum L. var. hihariensc (K e r n.) Kassahámor, M. nemorosum L.

var. typicum Beck. f. virens (Klett et Richt.) Kassa. Orobanche

caryophyllacea Sm Kassa. 0. lutea Baumg. Kassa.

Galitim boreale L. Csobád. Valeriána sambucifolia M i k. Szádelöi

völgy. Sucf.isa infiexa (K 1 u k.) J u n d z. Komjáti, Bodvalenke. Scabiosa

banatica W. K. var. pseudobanatica (S c h u r) m. {Asterocephalus

Pseiido-banaticus Schur En. pl. Transs. 1866, p. 300; Scabiosa

columbaria Chyzer in M. B. L. 1905, p. 328 et Lengyel ibidem

1907, p. 172, non L.) Szádelöi völgy, Áji völgy.

Campanula carpatica J a c q. ssp. turbinata (S c h o 1 1.) S i m k.

Áji völgy. G. sibirica L. ssp. divergens (W i 1 1 d.) S i m k. (C. bar-

bata Páter in Kassai gazd. tanint. évk. 1893, p. 80— 85, non L.)

Kassa, Jászó, Somodi, Falucska, Komjáti, Szádelöi völgy. Phyteuma

canescens W. K. In monte Várhegy ad Torna. Aster bellidiastrum

(L.) S c p. Áji völgy. Erigeron droebachensis Mull. In valle Bodva

inter Stósz et Alsómeczenzéf. Artemisia monogyna W. K. Halmaj,

Csobád. Senecio campester (R e t z) DC. In valle Miglincz ad Somodi.

«§. campester (R e t z) DC, var. aurantiacus (DC) Beck. In mon-

tibus inter valles Áj et Szádelö. Carduus collinus W. K. Bodókvár-
alja, Szarvashegy ad Falucska, Abaujszántó. C. hamulosus E h r h.

Szádelöi völgy. Cirsium pannonicum (L, fii.) Gaud. Szarvashegy

ad Falucska. Centanrea jacea L. ssp. angustifolia (Schrk.) Gugl.
var. integra Gugl. snhv . pannonica {R e u f f.) Gugl. Baska^ Aranyosi

völgy, Kassa, C. jacea L. ssp. eu-jacea Gugl. var. typica Gugl.
Szádelöi völgy. C Michaeli Beck. {G. jacca-typica Gugl. X steno-

lepis Kern.) Miszlóka. G. maculosa Lam. ssp. rhenana (Bor.)

Gugl. var. gcnuina Gugl. Bodókváralja, Szarvashegy ad Falucska,

Komjáti, Kassa, Torna. G. phrygia L. ssp. austriaca (Willd.)

Gugl. Kassa, G. psendo-stenolepis W a g n. (G. stenolepis Kern. X
austriaca Willd.) Miszlóka. G. scabiosa L. ssp. eu-scabiosa Gugl.
var, vulgáris K o c h. Szarvashegy ad Falucska, Kassa, Szádelöi völgy.

G. scabiosa L. ssp. eu-scabiosa Gugl. var. spinulosa (Roch.) Koch.
Bodókváralja, Szepsi, Jászó, Komjáti, Bodvalenke, Grepis Jacquini

T a u s c h. Szádelöi völgy, in parte posteriore vallis. Lactuca perennis

L. Áji völgy, Szádelöi völgy, Jászó, Somodi, Abaujszántó. L. saligna

L. f. Ruppiana Wallr. Kassa. Tragopogon dubius Scop. Komjáti.

Scorzonera austriaca Willd. f. platyphylla Beck. Szádelöi völgy.

S. humilis L. Kisida. S. Jacguiniana (Koch) C e 1. Csobád, Bárcza,

Zsebes, Enyicke. S. purpurea L. In montibus inter valles Áj et Szádelö.

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


