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BOTANICA.

KIRÁNDULÁSAIM A BIHAE- ÉS AZ ISKOLA-
HEGY SEGEKBEN.

Közli: Dr. SiMKOvics Lajos.

Bihar megye egyik legszebb s a természetbúvára legérdekesebb vidé-

két, alhavasainak, a Biharhegységnek vidéke képezi, mely a Sebes-Körös

forrásvidékeitl a Fekete-Körös és Kis-Aranyos forrás vidékéig tart, s dél-

fele a festi szépség és sziklás Vulkánhegynek meg hegycsoportjának en-

ged tért. Éjszak-keleti csoportját e Biharhegységnek, a trachyt kzetbl
álló s a Sebes-Körös két f forráspataka által közbefogott Vlegyásza al-

kotja; mig délibb részét az s kristályos kzetekbl és mészkövekbl álló

igazi Biharhavasok, — nevezetesen azoknak petroszi és rézbányai hegy-

csoportjai képezik.

Fvészeti tanulmányaim úgy a petroszi és rézbányai Bihart, mint a

Viegyászát kutatásaik tárgyává tették : mégpedig 1879 júliusában Belényes

(s a Pontoskö) vidékével együtt a Petroszi-havasokat látogattam meg; majd

1880 júliusában a Kézbányai-hegycsoportot jártam be Vidráig és Ponorig,

mely kirándulásomban a Bihar-hegyen, a Eotundán és Gejnán (hol a leány-

vásárokat tartják még ma nap is) áthaladva, a Vulkán-csoport szélét is érin-

tettem, s annak Ponorel völgyén jöttem le a Kis-Aranyoshoz — végül a

Vlegyásza hegycsoportját, szintén a múlt 1880-ik év júliusában keres-

tem fel.

A Vlegyásza egyhangúbb hegycsoportja egészen Erdély területéhez

tartozik ; ellenben a délibb s változatosabb s kiterjedtebb Bihar, részben

Biharmegyéhez, részben Erdélyhez tartozó, — mert fbb gerinczeinek és

csúcsainak ormai által jelöli meg a kett között lev határt. így tehát a

Biharhegység flórájának kutatása, egyszersmind Erdély flórájának kutatása,

— a mi kitzött czélom vala.

De nemcsak e czél vonzott engem e hegységek fáradságos bebarango-

lására ; hanem serkentett engem e munkára az endemikus és általam még
nem gyjtött nevezetes növényeiknek ösmeretszomj a, valamint azon körül-

mény is, hogy e hegység ekkorig kevesek által volt kutatás tárgyává téve,

st részben, — mint jdI. a Vlegyásza egy része — eddig ismeretlen is volt.

Ugyanis a kik elttem a Viegyászát meglátogatták, — így Bielz,

Janka, Wolff, Boebás, mindannyian Bánfi-Hunyad fell tettek reá kirán-

dulást, s a Pietra-Arsáról és a Székelyó völgyébl közöltek néhány érdekes

növényt. Elkerülték tehát mindnyájan a Vlegyásza nyugati oldalát, úgy
hogy egy^ik fvölgye a Drágán völgye ez ideig fvészetileg ösmeretlen volt.

E völgy felkutatását, s a hazánk endemikus nevezetességét képez Syringa
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Josikaea Jacq. termhelyének újonnan való megkeresését, tztem ezért ki

feladatomul a Vlegyásza hegycsoport meglátogatásánál.

A Jósika-féle Orgonafát [Syringa Josika?a], melyet újabb idben töb-

ben hasztalanul kerestek a Csucsa-sebesváraljai völgyben, hosszas keresés

és a vidék lakosainál való puhatolódzás után, csak ugyan sikerit újra meg-

lelnem, több szép példányban a Josika-féle birtokterleten Csúcsa mellett.

Megtudtam továbbá a csúcsai lakosoktól azt is, hogy e szép s ritka Orgona-

fa, — melyet ök rumunyúl «Melinw-nek neveznek, és igen jól ösmernek,

mert illatos virágainak fözetét a marhák bels betegségei ellen sikerrel

használják és e miatt jeles orvosságként magasztalnak — Feketetó mellett

is, tehát Biharmegye területén is terem a Sebes-Körös mentén, de ott

is ritka.

A Drágán völgyének bejárata is eredményes, és így hézagot pótló

volt ; mert több ritka vagy Erdélyre karakteres növényen kívül, mink :

Dianthus heptaneurus Gr. (bven), Phyteuma tetramericum Schur (több

helyen), Eriophorum gracile Koch, és Drosera rotundifolia L. (melyek a

Drágán felsbb völgyében elég bven nnek), Sempervivum rubicundum

Schur, Agrimonia odorata Mill, ß) glandulosa Simk. stb. — e völgyben

leltem az 1 880-ik évi kutatásaim legérdekesebb s egész hazánkra új növé-

nyét, az Argrimonia pilosa Led.-t.

A Biharhegység déli részének flóráját is Kitaibel Pál néhány ada-

tán kívül csak Keener Antal gondos kutatásaiból, tehát kevesek nyomán,

ösmerjük ; és ennek is meg voltak a maga nevezetességei, endemikus növé-

nyei, melyekért át kellett azt kutatnom. Ily nevezetességei voltak a Kernee

által felállított, megkülömböztetett biharhegységi új növényfajok, melyeket

á Pedicularis limnogená-n kívül (ezt az egyet Janka Victor kereste fel)

Kerner óta, vagyis 1858—59 óta, hazai botanikus nem keresett meg, s így

eredeti termhelyükön se nem tanulmányozott se nem gyjtött.

E KERNER-féle új fajok tüzetes ösmeretére, nekem Erdély flórájának

tanúlmáynozásánál kiváló szükségem volt ; mert elre volt sejthet, hogy

azok közül egyik-másik nem csak a Biharhegységben, vagy nem csak Erdély-

nek e szélén, hanem Erdély egyéb helyein is el fog fordulni. S valóban

kitnt, hogy a Cornul-muntelni alhavas szikláin term Hieracium Porphy-

riticum Kern. nem csak a Petroszi havasokon, hanem a Ketyezát hegycso-

portban is terem ; hogy a Hgpericum umhellatiin Kern. nemcsak a Kis-Ara-

nyos völgyének hegyein n Vidra mellett Erdélyben, hanem terem Bihar-

megyében is, Eézbánya felett a Pietra-muncelulului-on ; hogy a Cotoneaster

Orientalis Kern. synonym az Erdély Cotoneaster vulgárisával ; és hogy a

Thymus marginatus Kern. Erdély egyéb részein is elterjedt növény, így pl.

Brassó havasain. — Felkerestem s megleltem továbbá KERNER-nek érdekes

új fajai közül: Belényesnél a Pontoskövön a Poa Pannonicát, mely ott oly

tömegesen n, hogy akár szekér számra lehetne belle szedni ; ugyan csak
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a Pontoskövön a Veronica Bihnriennist; azután a Cornul-muntelui alatt

lev erdben a Lonicera leiaphijllat ; ugyancsak a Petrosz-havasokon a Pcífi-

cularis limnogenát, mely a porphyros közein Corniil-munteluitól kezdve

bven tíirt egész a Pietra-arsáig, illetleg addig, hol a Pietra-arsát elhagyva

mészk talajra jutunk; végül a Lathyras gram in east, mely aPetrány mellett

elterül kaszálókon is terem.

Megösmerkedtem e kirándulásaim alkalmával egyszersmind a Bihar-

hegység sajátos növén^'zeti viszonyaival, továbbá szép karszt-féle részletei-

vel, melyeken süppedt dolinák, búvó patakok, ravasz lyukak, barlangok stb.

váltakoznak. A növényzeti viszonyokat illetleg, elttem is feltnt st
bosszantott azon jelenség — melyet már Kerner tárgyalt — hogy a hegy-

ség délnyugati oldalain, vagyis a biharmegyei oldalon alig van, vagy épen

nincs fényves, hanem a Bükkfa erdk egyhangú s medd növényzet regiója,

helyenként átmenet nélkül, s így bizonyos idétlenséggel, egyszerre átmegy

a fátlan alhavasi gyeptájba. Feltnt továbbá azon jelenség is, hogy a hegy-

tetkön túl keletnek és éjszaknak fenyvesek terülnek el, s azok öve annál

szélesebb és annál mélyebben halad le a völgyekbe, minél inkább vannak

a völgyek s oldalaik a hideg éjszaki és keleti szeleknek kitéve. Egy-egy

éjszakkeleti völgy irányában feltolakodnak a fenyvesek a hegyhátak horpa-

dásaig st magokat e hágókat is elborítják, — de csak a hágó nyugati szé-

léig, a hol mintegy kardcsapásra vége szakad a fenyvek tenyészetének.

A délnyugati és éjszakkeleti lejtök növényzete közt létez eme kü-

lömbségnek tehát éghajlati okának kell lennie, s ezt ismét részint e hegy-

ség lánczolatának csapása (iránya), részint pedig a délnyugat felöl a hegy-

séghez közel fekv Magyar-alföld hozza létre. Délkeleti csapásánál fogva

ugyanis felfogja a Biharhegység az ö erdélyi, az az éjszakkeleti oldalaival

s völgyeivel az összes hideg szeleket, s ezért ott az éghajlat hidegebb; más-

részt pedig ugyancsak e csapásánál fogva biharmegyei oldalaival, melyek

már úgy is védve vannak a hideg szelek ellen, a Magyar-alföldön még me-

legebbé lett délnyugati szeleknek állja útját, melyek éjszakkeletnek haladva,

itt akadnak meg elször és itt hütögetik le els ízben meleg páráikat,

—

és ezért ez oldalain az éghajlat melegebb, annyira meleg, hogy a Bükkfa

egész az alhavasi tájig megtalálja létföltételeit.

Az Iskola-hegységet, a Brassói havasok ez elrsét, a Biharhegyseg

ellentétekép kerestem fel az 1880-ik év augusztusában. A Biharhegyseg

ellentétekép tekintem e hegységet azért ; mert míg amaz Erdély ej szaknyu-

gati, — emez Erdély délkeleti szélén terül el. Az Iskolahegység átkutatása

után a Brassói-havasokra szándékoztam ; azonban midn az Iskolahegység

csúcsairól már egész pompájukban megláttam a Bucsecset és Királykövet,

s à midn a Ketra-marerl gazdag zsákmánynyal, lelkes örömmel s a vidék



természeti szejDsegei iránt való elragadtatással tértem vissza Brassóba, —
itt váratlan esemény várakozott reám, mely lelkesültségemet mély levert-

séggé htötte le, és véget vete egy évre az oly szép reményekkel kecsegtet

további kutatásaimnak.

E vázolt kirándulásaim fbb eredményét, a következ adataim, észle-

leteim és tanulmányaiiíi közlésével foglalom össze rövidre :

i. Festuca nigrescens Lenn. Terem: a Biharhegységben a

Petroszi-havasokon így különösen aVarasoján; a Hátszegi hegységben a

Eetyezát csoportban, így különösen a Za-nugatónál.

2. Poa Pamionica Kern. Ö. B. Z. XIV (1864) p. 84—85,
synonym a Poa scabra Kit Addit. 7. növénynyel.

Poa Pannonica Kern. tömegesen terem Petrány mellett a Pontoskö

(s nem Bontosk, mint Kernek emlegeti e hegyet) napos szikár lejtoiu, s

azért azt ott, mint eredeti termhelyén részletesen tanulmányozhattam;

terem továbbá Eadna-Sólymos mellett a Sólymosi-várhegyen, hol 1872-ben

szedtem, a Hazslinszky Frigyes vezérlete alatt kiküldött társas kirándulás

alkalmával. *

A pontoski Poa Pannonica számos példányainak megszemlélése, en-

gem mindenek eltt arról gyzött meg, hogy a róla közölt diagnózis több tekin-

tetben hibás ; másodszor gedig arról, hogy a Poa Pannonicára a Poa scabra

Kit. karakterjegyei tökéletesen reá illenek,úgy hogy az a Poa scabrá-nak

legfeljebb alakja lehet.

Kernek diognozisa szerint ugyanis a Poa Pannonica terjedelmes és

terpedt bugájú (panicula ampla, diffusa, patens), én azonban keskeny s

összehúzódott bugájú alakokban is szedtem, épen az eredeti termhelyén.

A diagnózis szerint továbbá, a Poa Pannonica virágpolyvái kiemelkedetten

eresek ers erekkel (nervis palearum lateralibus elevatis, validis) s így e

növény nem a Poa scabra és Poa sterilis csoportjába, hanem a Poa praten-

sis-ébe tartoznék; én azonban az 1879 jul. 15-én szedett pontoski példá-

nyaimon, melyek már szinte hullatták terméseiket s így teljesenkifejlettek,

a virágpolyvák ereit többé kevésbbé elmosódva találom, úgy hogy a virág-

polyvák eressége szerint a Poa Pannonicát nem a Poa pratensis L., hanem
a Poa scabra Kit. illetleg a Poa sterilis M. B. csoportjába kell helyeznem

egész határozottan. A Poa Pannonica szárának bütykei is majd el vannak

fedve a levélhüvelyek által, majd nincsenek, s így nem általánosak a diag-

nózis e szavai : vaginis internodis brevioribus, nodis culmi .... denuda-

tis» ; a legels szárlevél lemeze is, majd rövidebb hüvelyénél, majd akkora

* Hazslinszky Fr. e növényemet Poa scabra Kit.-nek határozta ; de miutliogy
a Poa scabrat a Poa sterilis M. B.-val fajilag azonosnak tartotta, ezért sólymosi nö-
vényemet az Ak. Közi. X. p. 28. Poa sterilis M. B. név alatt tette közzé.

(
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vagy hosszabb annál, — s így a diagnózis e szavai sem karakterezik: »va,-

ginis supremis folio suo iDarnm longioribiis» ; végi rostos gyökérzete kö-

zül gyakran vékony rhizoma nyúlik ki, miért is gyökérzete nem tisztán

gyepesen rostos (radice fibrosa caespitosa).

Mindezeknél fogva tehát sem a terjedelmes és terpedt bugát, sem a

virágpolyvák kiemelked erezettségét, sem a fedetlen szárbütyköket, sem a

legfels levelek lemezének rövidségét, sem a tisztán rostos-gyejíes gyökérze-

tet nem tekinthetjük a Poa Pannonica diagnozisos és karakterezö jegyei gya-

nánt. De ha mind ezek nem karakterezik, akkor a hazánk éjszakibb és

nyugatibb részeibl ösmert és birtokomban lev Poa scabra Kit.-töl sem a

diagnózisok, sem a példányok összehasonlítása mellett fajilag megkülön-

böztetni nem lehet ; másrészt pedig a Poa Pannonica Kern. a Poa sterilis

M. B, legközelebbi rokonául bizonyul be, mert attól csak érdes szára és

levelei, valamint hosszabb ligulái által, vagyis ugyanazon karakterjegyek

által, tér el, mint a Poa scabra Kit.

Megjegyzem itt azt is, hogy azon külömbsógeket, melyeket Borbás

ViNczE állít fel a Poa sterilis, és Poa scabra között az Ak. Közi. XV. 59. lap-

ján, t. i. : hogy a Poa scabra kalászkái állandóan nagyok s nagyobbak mint

a Poa sterilis-éi ; és hogy a Poa scabra kalászpolyvái kalászkáiknál 2

—

3-szor

rövidebbek, míg a Poa steriliséi kalászkáiknál alig rövidebbek, — nem tart-

hatom valódi külömbségeknek, mert az én Poa scabráim azokat teljesen meg-

döntik. Vannak ugyanis kis kalászkáju Poa scabráim Hontmegyéböl Szo-

kolya-huta melll, és jóval nagyobb kalászkájúak Visegrádról meg Török-

Balintról; azután pedig a pontoski Poa scabrákisazt mutatják, hogy egyik-

nek, a szikárabb példánynak kicsiny, a másiknak pedig, melynek jobb ele-

ség jutott, vagy két akkora kalászkái vannak. A kalászpolyvák hosszasága

is ép oly változó mint a kalászkák nagysága ; és míg a kis kalászkák alig

hosszabbak kalászpolyvájuknál, addig a nagy kalászkák 2- szer vagy annál

is jobban meghaladják kalászpolyváik hosszát, mi elssorban több virág-

jukból érthet meg.

o. Garex piluUfera L. Ezen a Biharhegységbl eddig nem ös-

mert Sásfajt bven találtam a Bihar-hegy csoportjában, hol az úgy a Pvéz-

mint az erdélyi oldalon a fenyk övében s azon felül terem. így a Dimbu-

tyisin, a Biharon s az Ariesen.

ß. pallida Pet. Az elbbi társaságában ugyanazon helyeken.

4-- Carex irrigua Sin. Ez is új a Biharhegységre, s hazánkból

csak Schur említi Erdély déli hegységein. Szedtem a Petroszi-havasokon

tzeges nedves területeken a Pietra-arsánál, hol bven n.
. Liívzula flavesceilS Gancí. Szedtem a Petroszi havasokon,

a sziklás Padis alatt elterül nedves füves helyeken. E lelhelye összeköt

kapocs gyanánt szolgál a iiíizánkból eddig ösmeretessé lett éjszaknyugati

(Javorinka völgye. Babjagora) és délkeleti (Bucsecs) lelhelyei között.
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6. JuTlCUS diffitSltS Hoppe. [Jimcus effnsus X glaiicus Lasch.]

Bven no a Bihar hegység tövénél elterül réteken Bragonyesd és Szudrics

közt, a Jímcus efíüsus és Jnncns glaiicns társaságában. A Biharhegység

flórájára még most is új ; 1879 jul. 16-án azonban, midn e növényt elször

szedtem, hazánk egész Királyhágón innen való részére új volt, mig most

már nem az, mert Trencsen megyébl a Lopennik határhegyrl lett közölve

Holuby által az ÖBZ. 1880 p. 337.

7. JuJbCUS alpinus Vili. Feltn alakját szedtem a Petroszi-

havasokon Paltinet és Pietra-arsa között.

8. Gorallorrhiza itvnata B. Br. Eitka a Biharhegy alatt

az erdélyi oldalon, s ezért nem csuda hogy Kerner nem találta.

9. Alnus incana DG forma glahrescens. [An Aluns Tiro-

lensis Sauter in Kchb. le. ?] A hegyi patakjaink mentén közönséges Alnus-

incánának, Erdélyben és határán oly alakjai is vannak, melyeknek levelei a

rendes alakénál kisebbek, kerekded vagy alig hegyes csúcscsal birok, s a

mi f alsó színükön zöldelk, és a ferek kivételével egészen meztelenek,

vagy csak gyengén szrösödk.

E zöldelö s meztelen hátú levelekkel bíró alakok, a többé-kevésbbé

szörösödö level alakok által, valamint az által is hogy a meztelen level

alakok ágainak végén álló levelek is szrösödk, össze vannak kötve az Al-

nus incana töalakjaival. Minthogy tehát e fák, határozottan az Alnus inca-

nálioz tartoznak, s attól csak meztelenebb és ezért zöldebb aljú leveleik által

térnek el, azért azokat (még azon esetben is, ha az Alnus Tirolensis Sauter-

rel megegyeznek) Forma glahrescenn név alatt látom leghelyesebbnek meg-

különböztetni. Szedtem e f. glabrescenst : Vidra mellett a Kis-Aranyos men-

tén ; Csernoháza és Brátka közt a Jad és Sebes-Krös mentén ; Nagyváradon

a Sebes-Körösnél a fels vasúti hídnál.

Közel áll ez alak az Alnus Sibirica Fisch, et Turcz.-hoz is, de levelei

nem karélyosak.

1 0. Awiarantus commiAjtatus Kern. [A. Blitum 8. polygo-

noides Moq.] Erdélyben is ez a legközönségesebb Amarantns, — így Kolozs-

vár, Brassó és a Hátszegi völgy környékén. Minthogy e növény az Amaran-

tns viridishez nagyon hasonló, ezért Baumgarten, a valódi Amarantns viri-

dissel ezt s nem a nagyon eltér Amarantns retroflexust téveszthette össze,

és fkép erre illenek a »fere ubique» (majdnem mindenütt) szavai.

11. Thymus marginatus Kern. Szedtem a Vlegyásza hegy-

csoportban a Drágán völgye mentén, és Brassó mellett az Iskolahegyen és

Pietra-marén.

12. Euphrasia inontana Jord. A mirigyszrös Euphrasiák

e faj által vannak képviselve a Biharhegységben, a Vlegyásza hegységben s az

Iskola hegységben. Szedtem : a Petroszi havasok hegyein; a Bihar alatt Vidra

felé ; a Drágán völgyének felsbb részein ; s az Iskolahegyen és Pietra-marén.
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13. VerbascujfI dint'Orphin Franchet [Y. lijchmtis ><- su-

perphlomoides]. E korcsnövényt, a telivér V. Lychnitis L. és V. phlomoides L.

közt szedtem a Pontoskö déli lejtin.

14- VerhascuJYl Vidavense [N. Austriaco x Blattaria] Simk.

E tudtommal eddig ösmeretlen korcsfajt, a Nagyvárad és Belényes között való

úton szedtem Kapocsány falunál, hol az a Verbascum Blattaria L.-vel ntt

együtt, s a hol az út mentén elég Verbascum Austriacum Schrad is tenyészik.

Diagnózisát a következkben állapítottam meg : Gyökere kétnyári. Szára

magas, hosszában karczolt, majdnem meztelen, vagyis gyengén szrösöd, és fent

virágfürtökbe elágazó, s ezek által bugás. Levelei kétszeresen csipkés élek, csúcsos

vég csij)kefogazattal, alsó színükön aprón s gyengén szrösödk. Alsó levelei

nyelesek, hosszúkás-lándzsásak, nagyobbak mint a V. Blattaria levelei, és válluk

táján szárnyasán hasadozottak vagy öblösek ; fels levelei ülök, hosszúkás-lándzsá-

sak ; a legfelsbbek fokozatosan kisebbek, és kihegyzettek. Virágozata a Verbas-

cum Austriacum Schrad. -éhoz hasonló, de ágai hosszabbak és nyúltabbak. Virágai

csomósak, ritkán párosak, rövid kocsánúak ; kocsánai vékonyak, alig hosszabbak

mint a Verbascun Austriacum-nál, és a csészével együtt aprón mirigyszrösek,

különben pedig zöldek
;
pártája sárga és nagyocska (vagy akkora mint a Verbas-

cum Blattariánál)
;
porzóinak szálai violaszín szröktl szakálasak.

[Diagnosis. Verhascwn Menne. Caule elato, lineis Jougitudinalíter striato, sub-

pubescente, snperve, racemis ßoriferis íJanicuJato. Foliis clu-plicato crenatis crenisnmc-

ronatis, subtus tenidter pubescentibus. Foliis inferioribus petiolatis, oblongo lanceolatis,

quam, in V. Blattaria majoribus, basi p)innato incisis sinuatisque ; superioribus sessi-

libus, oblongo -lanceolatis ; supremis decrescentibus aciiininatísque. Inflorescentia V. Atis-

triaci Schrad simili, sed e raceinis longioribns, strictiorib usque constans. Floribus fas-

ciculatis, rare binis, breviter2}eduncHlatis,pedunculistenuibus, vixquamin V. Austriaco

longioribus, calyceque minute glandulosi pilosis, ceterum viridibus ; corolla flava, majus-

cula (fere quam in V. Blattaria) : filamcntis violaceo-barhatis,]

Kai ahterez(') jegyei : Rövid, vékony és csupán apró mirigyszrökkel ellátott

kocsánai, valamint csupán aprón mirigyszrös csészéi által eltér valamennyi hozzá

hasonló s vele legközelebbrl rokon növényfajtól, — így a V. intermedium Eupr
;

a V. Schmidlii Kern ; a V. Claudiopolitanum Simk ; a V. rubiginosum W. K ; s a

Verbascum psilobotrium Led.-tól. Szrös levelei, csomós virágjai, rövid s vékony

kocsánai, bugás virágzata és egész termete által eltér a V. Blattaria L.-tl ; csupán

csak apró mirigygszr, lazábban álló és kevésbbé csomós virágjai, nagyobb pártája,

nyultabb virágfürtjei, és keskenyebb s a Verbascum Blattaria leveleinek alakjához

húzó levelei által pedig a Verbascum Austriacun Schrad.-tl.

[Notae characteristicae] : Dignoscitur ab omnibus proximis et affinibus, sic a V.

intermedio Eupr., V. Schmidlii Kern; V. Claudiopolitano Simk; V. rubignoso W. K ;

et Verbasco psilobotrio Led. — pedunculis brevibus tenuibus et cum calyce solum minute

glanduloso-pilosis. A Verbasco Blattaria L. foliis pilosis, floribus fasciculatis, pedun-

culis brevibus tenuibusque, inflorescentia paniculata et toto habita ; a V. Austriaco im-

vicem. floribus laxioribus, minus fasciculatis et solum, minute glandulosis, corolla majore,

racemis floriferis magis elongaiis, foliisque angustioribus et magis cum foliis V. Blatta-

riae similibus, — discrepat.]

Természetrajzi füzetek, v. kötet i. fnzet. *
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15. Campanula lanceolctta Lap. var pithescens. Szed-

tem Brassó mellett az Oboniij völgyében a Pojána felé menetközben.

Erdélyben úgy a Brassói Iskolahegységben, mint a Vlegyásza hegységben

a Drágán völgy felsbb részén, s a Biharhegységben fkép a Vidrai hegy-

csoportban elég bven találtam a Campanula lanceölata Lap.,t, de csak

mint var. glabra-t, azaz mint meztelen alakot. A var. pubescens egészen sz-

rös szárú és level, és csak egy helyen szedtem s észleltem Brassó mellett.

Campanula lanceolatánknak van keskeny és széles level alakja,

s a var. puhescens is a széles levelekhez tartozik; e széles level alakok is

azonban határozottan eltérnek a Campanula rhomboidalis L.-töl az által,

hogy leveleik nem széles vállnak, hanem vállnkba ékformán megkes-

kenyedk.

16. Sympkyandra Wanneri (Rochl). A Bihar-hegységen is

terem e növény, hol azt Rézbánya felett a Vurvu-Kreminyisu havas szik-

láin szedtem.

17. Anthémis rigescens Willd. Ezen Erdély hegységeiben

igen elterjedt növénynek két fajtáját,- illetleg három alakját kell meg-

különböztetnünk, u. m. :

1 . A töfajtát, melynek merev levelei vannak, fészekpikkelyei feketén

szegélyezettek, kögvirágai narancssárgák, s az egész növény szürkébb

mez. Szedtem e töfajtát a Pietra-munceluli napos sziklás lejtin. Réz-

bánya felett.

:2. A macrantha (Heuff) fajtát, melynek levelei puhák, nem merevek,

rendesen szélesebb gerinczüek, a mel}^ egész termetében zöldebbet mutat,

és erds cserjés helyeken, vagy patakok mentén tenyészik. E fajtának

ismét 3 alakja van :

a) Egyik alakjának olyanok a fészkei, mint az Anthémis rigescens

tfajtájáé, vagyis fészekpikkelyei fekete szegélyek, és kögvirágai narancs-

sárgák. Ezt szedtem a Drágán völgyében Nagy-Sebes felett, a Kis-Aranyos

völgyében Vidra felett.

ß) Másik alakjának citromsárgák a kögvirágai és barnán vagy szinte

lenül szegélyzettek a fészekpikkelyei. Ez volna az Anthémis macrantha

Heuff. talakja, mert ez terem a Retyezát hegység völgyeiben és hegyein,

Heuffel eredeti term helyén; ez alakot azonban a Biharhegységben is

szedtem a Petroszi havasokon, az Aleu és Galbina völgyekben.

Jegyzet: Anthémis rigescens Willd (illetleg A. marcantlia Heuff.) ével

gyökérzet, és fészekkocsánai a rájuk simuló szrezettl szürkék. E karakterez

tulajdonságai által határozottan eltér e növény az Antbemis Triumfetti Ali.-tói,

melynek gyökerérl én is, mint már Boissier sejti (FI. Or. III. p. í282) azt állitha-

tom, hogy nem ével, hanem 2 évi, s a melynek fészekkocsánai zöld szinüek

Anthémis Triumfetti All.-t a Sebes-Krös völgyében Csúcsa és Nagy-Sebes közt

bven találtam tenyészni a vasúti töltés szélein és árkain.
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18. GardltltS Bihariensis (C. acanthoidi x candicnns) Simk.

Felfedeztem Belényes vidékén a Pontoskö napos köves hegylejtöin, hol a

Carduus candicansW. K. társaságában nö, de attól feltnen elüt termet.

E növény középszer, (vagy inkább kicsiny) és tojásdad-gömbded fészkei-

nél, valamint két évi gyökerénél fogva az Acanthoidesek csoportjába

tartozik, egyébként pedig közép helyet foglal el a Carduus candicans AV. K.

és C. acanthoides L. között. Levelei, szára és szárának gatyái egészen

zöldek, mint akár a C. acanthoideséi ; továbbá leveleinek hasábjai rövidek,

tojásdadok és helylyel-közzel majdnem tenyeresen hasadtak vagy pedig

egyenetlenül kéthasábuak ; végi fészekkocsánai is rövidek : mind ezen

tulajdonságai által tehát a C. acanthoidesre emlékeztet, és lényegesen eltér

a C. candicans W. K.-tól s a C. collinus W. K.-tól. Másrészt azonban

fészkei alakra s nagyságra nézve egészen megegyeznek a Carduus candicans

és C. collinus fészkeivel; a többé-kevésbbé rövid, gyakran a fészeknél is

rövidebb fészekkocsánainak fehéres molylia által is a C. candicans és

C. coUinushoz hasonló : igy tehát e tulajdonságai által ismét a Carduus

acanthoidestl tér el határozottan. Fészekmurváinak legfelsbbjei kissé

megkeskenyedve apró szálkába végzdnek, s igy e tulajdonsága által is

közép helyet foglal el a Carduus acanthoides L. és C. candicansW. K. közt;

mert a C. acanthoides L. legbels fészekmurvái hirtelenül húzódnak össze

szálka-csúcsokba, mig a C. candicans W. K.-éi egyenletesen vékonyra

hegyesednek ki.

Diagnózisa tehát a következkben fejezhet ki:

Carduus — e yrege Cardai acanthoidis L. — radice bienni, capitulis medio

-

cribus, ovato-globosis. Caule alato foliisque viridibus ; foliis pinnatipartitis, segmentis

brevibus, ovatis, hinc-inde fere j3alinato-ßssi<i, tenuiier spinosis : pedanculis brevibus

albo tomentosis ; involucri phyllis siipremis in cuspidein brevem attenuatis.

19. Senecio suhjiehrodensis (S. Nebrodensi x viscosus) Simk.

Felfedeztem a Drágán völgyében Nagy-Sebes kerítései mentén, a Senecio

Nebrodensis L. és Senecio viscosUs L. társaságában, hol e két telivér

Senecio faj bven terem. Hogy valóságos korcs-fajra és pedig a két emlí-

tett növény szülte korcsra bukkantam arról a helyszínén tett összehasonlí-

tásból és növényem egész termetébl apróra meggyzdtem. Korcs termé-

szete mellett bizonyítanak termései is ; mert, noha növényeim kedvez

helyen s jó talajban nttek, és noha növényeim részben már a termés

elhullatás korában állottak, — terméseik mégis mind elsatnyultak és

elaszottak voltak.

Termetére nézve a Senecio Nebrodensis L.-hez hasonlóbb, mert

leveleinek szabása, szárának nagysága és elágazása a S. Nebrodensisével

egyezik.

Terméseinek gyenge szrösödése is a S. Nebrodensisre emlékeztet,

mert annak termései szrösödök, míg a S. viscosuséi meztelenek.

4^;= .
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Másrészt azonban eltér a S. Nebrodensis-töl, s a S. viscosus-hoz

közeledik az által, hogy szára fészkei s levelei enyvesen mirigyszörösek ;

hogy fészkeinek félszer virágai mindig kisebbek mint a S. Nebrodensiséi,

söt néha majd oly kicsinyek mint a S. viscosnséi; és végül, hogy gyökere

nem ével mint a S. Nebrodensisé, hanem (vastag tövébl és vékony

gyökerebi Ítélve) kétévi.

Diagnózisa ; Senecio radice hienni : caale foliisqtie glanduloso víscosis : acheniis

abortivis et snbpuberulis. Caiile crassiuscalo, erecto, superne ramoso ; foliis iis S. Ne-

brodensis L. similíbus, sed viscosis ; capitidis mediocribus, ovatis, corymbosis ; ligulis

involacro fere dimidio brevioribus ; involucri phyUis linearibis acutis, viscidis, apice

nigris squamulis involucro fere 3-plo brevioribus.

^0. Hieracium pratense Tausch. Kerner e növényt a Bihar-

hegységben nem találta, s ezért jegyzem meg, hogy én Eézbánya felett a

Pietra-munceluluiról való visszajövet alkalmával szedtem ama hegységben.

21. Hieraciuiiz auricula x auranUacuni Nägeli. Elég

gyakori növény a Bihari havasokon, de eddig nincs sem onnan, sem egyéb

hazai lelhelyrl közölve. Szedtem a Petroszi-havasokon a Corvul-

munteluion, s a Eézbányai havasokon a Vervu-Kreminyisunál és a Bihar-

hegy tövén.

22. Hieracium suhnig rescens (H. alpino x nigrescens)

Sinik. Kerner Antal szerint a Biharhegységen a Hieracium alpinum L.

nem n, hanem csak a H. nigrescens Willd; én azonban a Biharhegy

tövén lev hágónál (a Pietra Grejtore felöl) a Hieracium nigrescens társa-

ságában a H. alpinum L. példányaira is akadtam egy kis területen. E kis

területen az említett két Hieracium faj között nttek H. subnigrescens-em

példányai, melyek ott a hely szinén nyomban feltntek mint a H. alpiuum

és H. nigrescens között álló alakok; mert mig tleveleik színe, szörözete

és alakja nyomán, valamint keskeny s feketélö fészekpikkelyeiknél, szeny-

nyessárga bibenyelük és bibéjüknél, és elszórt mirigyszrökkel bíró szá-

ruknál fogva a Hieracium nigrescens Willd.-hoz kellett volna azokat

számítanom, — addig kevésbbe feketélö fészkeik, csupán csak mirigytelen

s hosszú fehér vég szrökkel ellátott fészekpikkelyeik, és hosszú s fehér

vég szrökkel is ellátott száruk által a Hieracium alpinum-hoz hasonlí-

tottak és közeledtek.

Diagnózisa: Euhieracium, e stirpe H. alpina L., phyllopodum et virens.

Caulis scapiforinis, inferne niidas vei unifolíus, superne phyUis 1—2 bracteiforinibus

praeditus, canofloccosus, pilis loyigis albidis et intermixtis brevibns sparsis ylandulosis

vestitus, apice monocephahis. Folia radicalia rostdata, petiolata, subtus et ad petiolos

inagis pilosa, plus-ininiis dentata, oblongo lanceolata, et fere semper acuta. Involucri

phyUis quam, in H. alpino angustioribus, nigricantibus, pilis albidis, elongatis, eglandu-

losis, hirsutis,- Lígulae inferne apiceque pilosae. Stylus fuLigineus.
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23. Valeriana inter-media Vahl. (Koch Syn. I. 289). Szed-

tem Vidra felett a Kis-Aranyos völgye felé néz Pietra Strucu sziklás

cserjés helyein. Szárlevelei ép úgy mint tölevélei egyszerek s épek, s ez

ép de nyeles szárlevelei által tér el a Valeriana tripteris L. töalakjától.

Ez tehát a harmadik fajtája Erdélyben a V. tripterisnek. Feltn az

elöjövetele Vidránál, mert ott nemcsak a V. tripteris talakja n, hanem

ugyancsak a Pietra Strucu sziklás helyein, annak nagyon osztott level

fajtája t. i. a V. tripteris var. hijtiga Simk. (= V. transsilvanica Schur hb.)

is található. E var. bijuga Simk. különben a Biharhegységben gyakori

(igy a Biharhegyen) s vegyesen n a töalakkal.

24-- Seclum glauciun W. K. var. glareosum Simk. Ak. Közi.

XVI. p. 147. E mirigyszrös szárral és levelekkel biró Sedum glaucumot,

a Sebes-Körös fövenyes és kövecses árterein szedtem Csúcsa és Nagy-

Sebes közt.

2. Ägrimonia J)Ílosa Led. Felfedeztem a Drágán völgyének

felsbb részében, ritkás erdk szélén a Vlegyásza hegycsoportban. Fontos-

ságot nyer e növény hazánkban, nemcsak azért, mert eddig innen ösme-

retlen volt, hanem az által is, hogy eddig hozzánk legközelebbrl Galicziából

és Közép-Oroszországból volt ösmeretes, és így a Drágán völgyi lelhelye

a legdélnyugatibb elfordulását képezi.

26. Geuiil Alejjpicum Jacq. Vidra mellett terem a Kis-

Aranyos mentén helyenként.

27. Gotoneaster Orientalis Kern. Ö. B. Z. 1869. p. 270

= Cotoneaster vulgaris Lindl. A Cotoneaster Orientalis egyik eredeti

termhelyén, a Pietra-muncelului-on a Eézbányai hegység e kiváló pontján

szedett Cotoneastereim mind veres termésüek ; s így míg egyrészt ingado-

zóvá teszik a Cotoneaster Orientalisnak a termések fekete színére alapított

karakterjegyét; másrészt a Cotoneaster vulgaris Lindl.-ti nem térnek el

egyéb tulajdonságaik által, mint ama változó és kevés érték jegy által,

hogy leveleik a fels lapjukon szrösebbek, mint egyik-másik Cotoneaster

vulgaris-nál.

Minthogy én példányaimat juHus 17-én (1880) szedtem, ezért a ter-

mések feketedésének már meg kellett volna tetszeniök. Feltéve azonban,

hogy a termések, legalább némelyiknél nyár végén megfeketednek, s ezt

annál inkább hiszem, mert én is szedtem a Domugieden (Herkulesfür-

döknél) s a Ptetyezáton (Pisoru-Kolcului) kékes fekete színbe hajló termés-

sel Cot. vulgarisokat : akkor is a Cotoneaster vulgárishoz csatolandó

Kerner e faja, s össze esik a már Ledebour által kellen méltatott, s a

C. vulgárissal összevont Cotoneaster melanocarpa (Fisch, sub Mespilo)

növénynyel.

28. Hypericum umhellatum Kern. = Hypericum alpino

X montanum m. Hypericum umbellatum eddig csak Vidra melll volt



5'k

ösmeretes, hol én a Pietra-Strucu és Pietra-Tyertyezsel hegyein bven
találtam és szedtem ; én azonban egy másik lelhelyére is akadtam, s ez a

rézbányai Pietra-munceluluinak erds teteje. Hogy e növényt a Hyperi-

cum alpinum W. K. és H. montanum L. korcsának tartsam, arra els

sorban termetének reám hatása indított, valamint azon észrevételem,

hogy magvai noha egészen érettek, mégis meddk azaz csirátlanok.

E föltevésemet igazolják a következ tulajdonságai, melyek azt a

Hyp. alpinum és H. montanum közt álló középalaknak tüntetik fel :

a) Nagysága s egész termete fkép a Hyp. montanuméval egyezik,

annyira, hogy az els s gyengébb példányokat, elsben én is Hypericum

montanum L.-nek véltem; de szorgosabb megszemlélés mellett mégis

eltér termetében a H. montanumtól, mert legfels szárlevelei, így a virá-

gozat alatt állók is nagyok, úgy hogy szárának levélzete szerint a Hyp.

alpinum W. K. mellé kellene sorolnunk.

h) Levelei ép és sima szegélyüek, s ezt a tulajdonságot a Hyp. alpi-

numtól örökölhették, mert a H. montanum levelei érdes szélek ; de leve-

lei átlátszó pontokkal is ellátvák, s átlátszó pontjai a Hyp. montanum

leveleinek vannak, míg a H. alpinum levelein hiányzanak az átlátszó

pontok.

c) Virágozata azért látszik majdnem ernyösnek, mert végálló bog-

ernyje alatt kifejlett virágozati ágak közelebb állanak a végálló bogernyö-

höz mint a Hyp. montanumnál, mely közeledés megmagyarázható ha a

H. alpinum és H. montanum korcsának tekintjük, minthogy a H. alpinum-

nak rendesen csak végálló bogernyje van.

d) Csészesallangjai jóval keskenyebbek mint a H. alpinuméi, e

tekintetben hasonlítva a H. montanuméihoz ; de csúcsuk felé határozot-

tabban és menedékesebben keskenyednek mint a H. montanuméi, úgy

hogy e tekintetben viszont a H. alpinum csészesallangjaihoz közelednek.

Murvái is kihegyesedk.

e) Csészesallangjainak széle — eltérleg Kerner diagnózisától, hol

az fogasnak mondatik — valóságos mirigyes czafrangokkal van ellátva, a

melyek azonban vékonyabbak mint a H. montanum ciliái, és ersebbek

mint a H. alpinuméi. Különben a csészesallangok ciháinak hossza változó,

a mint arról különösen H. alpinumjaim tanúskodnak, melyek között sza-

bályszeren ciliás és oly alakok is elfordulnak, ugyanazon egy term-

helyrl szedve, melyeknél a cihákat csak mirigyvég fogak pótolják. Ily

változó ciliáju H. alpinumokat különösen Brassó mellett szedtem, hol e

változás már a termhelyen (Pietra-mare) feltnt.

f) Magvai finoman karczoltak ugyan hosszúkban, mint a H, alpi-

numéi; de valamennyinek össze van esve a középs tere, vagyis azon

része, hol a csirának kellene elhelyezve lennie, s ezért a magvak mindkét

oldal fell laposak, vagy legalább egyik oldaluk fell behorpadtak.



g) A korcsképzöclés lehetsége a H. alpinum es H. montanum között

Vidránál semmi ellenvetésbe nem ütközhetik, mert a Kis-Aranyos a Bihar

felöl jön le Vidrára s a vidrai hegyek közel esnek a Biharhegyhez, melyen

tömegesen tenyész a H. alpinum W. K., másrészt pedig a H. montanumot
is szedtem a Biharhegységhen.

Jem/zet : 1 . Hypericum Baumgarteniaiium Schur (H. elegantissimiim Bmg.
non Cr. quod est = H. montanum L.) leirása nagyon talál a H. umbellatum

Kern, re 2. Hypericum alpinum W. K.-t a Hypericum Burseri Spacli. pyrenaei

es olaszországi példányaitól megkülönböztetni nem lehet, mert annak alakjai,

melyek leveleik alakjában és csészéjök alakja meg czafrangosságában teljesen

megegyeznek a H. Burserival, ezért W. K.növénye a Spach növénye synonymjáúl

veend.

^9. Gerastiujn laricifoliuni Vili. E növénynek Erdélyben

két alakja terem. Az egyik mirigyszörös (= forma glandulosa mihi) s ez

Brassó körül több helyen terem, így : a Czenkhegyen, az Obunuj völgye

s a Pojána között fekv emelkedésen ; az Iskolahegyen, s a Pietra-marén.

A másik alak mirigyszörtelen (= forma cglandulosa mihi), s ez a

Székelj^körl van birtokomban, hol azt Wolff Gábor szedte és aztán Ce-

rastium ciliatum név alatt publikálta.

30. Helianthemuni penicillatum Thih. (= Helianthe-

mum Italicum Schur). Szedtem Brassó mellett a Pietra-mare mészszikláin.

Növénjáink úgy szélesebb levelei, valamint szrözete által eltér a H. Itali-

cum (L.)-töl, de viszont megegyezik az aragoniai H. penicillatum Thib.-bal,

melyet Boissier a El. Or. I. p. 444. a Helianthemum Oelandicum (L.)-hoz

von, mint varietást.

31. Erysiinwm Pannonicum Gr. forma viridis mihi. E nö-

vény az által tnik fel, és az által tér el az E. Pannonicum rendes alakjai-

tól, hogy termései egészen zöldeknek látszanak, és csak kézi nagyitóval

láthatjuk meg lajjjaik közepén a szürkeséget. Szedtem Kézbánya felett a

Pietra-muncelului sziklás lejtin.

(Dignoscitur, fructibus conspicue totis viridibus.)

3^. Aconitum forniosiun Bchh. Szedtem a Petroszi-hava-

sok fels erdtájában a Corvul-muntelui alatt. Egyike az Aconitum

Napellus L. ritka alakjainak. Legközönségesebb alakja az Aconitum

Napellus-nak a Bihar hegységen, a Vlegyászán, a hátszegi havasokon és a

Parengen az A. Tauricum Wulf.

33. Aconitum paniculatum Bmg. Terem hellyel-közzel

az egész Vlegyásza-Bihar hegységben is, így : a Drágán völgyében a Vle-

gyásza hegycsoportban; a Padison a Petroszi hegycsoportban; a Vidra felé

lejt völgyekben a Vidra-rézbányai hegycsoportban.

34- Caltlia laetci 8. JY. K. Szedtem a Biharhegy alatt,

már az erdélyi oldalon ; a Drágán , völgyében , Drosera roiundifolia
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L. és Eriophorum gracile Koch, társaságában ; a Pietra marén
Brassó mellett.

Ugy látszik ez a hegyi alakja nálunk a Galtha palustris L.-nek; míg

a Caltha cornuta S. N. K., mely nemcsak Pest mellett nö a Eákos síkságán,

hanem Nagyváradon is és innen lefelé a Sebes-Körös síkságán, s a mely

hosszabb és sarlóformán görbült termései által van karakterezve ; a sík-

ság alakja.

Meg kell még említenem a Eézbánya-vidrai hegycsoportban szedett

prothalliumos növények közül a Lycopodiiim alpiimni L-t, melyet a Bihar

havason szedtem, s ott csak egy kis területen észleltem.


