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A bélapátfalvi Bélkhegy flórája.

Die Flóra des Berges Bélk bei Bélapátfalva.

|

Budai József (Miskolcz).

A Bükkhegység, fkép nyugati szakasza még, mindig nem
tekinthet teljesen átkutatott területnek, jóllehet elég számosán
foglalkoztak e szigethegység flórájának felderítésével. Az eger-

putnoki vasút kiépítése óta azonban változott a helyzet és sok

olyan pontját megközelíthetjük a nyugati szakasznak is, melyek
felkeresése régebben sok nehézségbe ütközött. Egy ilyen floristikai-

lag érdekes pontnak, a bélapátfalvi Bélknek flóráját szándékozom
ezúttal, nagy vonásokban megismertetni.

A Béík Bélapátfalva felett, a falutól északra emelkedik s

hatalmas méreteivel, sajátos alakjával és északi oldalán falsze-

ren emelked kopár szírijeivel uralja a vidéket. Északi oldala a

középs szakasz leszámításával inkább erds, míg a déli lanká-

sabb fele gyéren bokros, mert a hegyoldalt elborító mésztuskók

közt kevés a termföld. Tetejének meredek, párkányszer éles

orma geologialilag nagy vetdés! síknak felel meg, melynek vona-

lában a hegy északi oldala lefelé sülyedett. Egész tömege másod-
kori tömör mészkbl áll.

Ezt a hegyet az 1910. és 1911. évek folyamán nyári idben
többször felkerestem. Tavaszi és szi flórájának összeállítása a

jelen és következ évek munkatervében szerepel.

A változatos, gazdag mészflórának teljes felsorolását mell-
zöm, csupán a Biikkhegvsegbl még nem közölt, avagy közölt,

de ritkább növények elsorolására szorítkozom. A nem közöltek

a következk

:

1. Stipa Joannis Cél. A hegy déli oldalán.

2. Diplachne serotina L. Csak a leveles, nem pedig a virá-

gos növényét láttam; mégis hiszem, hogy nem tévedek, mert a

Bükk más pontjáról e növényt jól ismerem.

3. Oryzopsis virescens (Trin.) Beck. A déli oldalon liellyel-

közzel.

4. Festuca silvatica L. Az északi oldalon, elég bven.
5. Cárex Pairaei F. Schultz. A tetn s a déli oldalon. El-

fordul a Bükk fensíkján Lustavölgyben és Felshámor felett az

Odvaskvön. (a két utóbbi helyrl Dn. Degen határozása.)

6. Allium vineale L. A hegy tetején és déli oldaláu.

7. Dianthus serotinus W. et K. Az északi oldal középs sza-

kaszában, falszerleg emelked meredek szirtek repedéseiben, gye-

pesen. Virít junius 1-én.

8. Silene Pseudotites Bess. A hegy északi felén, meredek
sziklák szélén és hasadékaiban. Elfordul a Tarkn, Hármaskn,
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Alsó- és Felshámorban, nagyobbára meredek lejtkön vagy szik-

lákon, st leereszkedik a dombvidékre is. Pl. Szirmabeseny Király

nev helyén rhiolith-tuffán igen közönséges.

9. Arenaria viscida. Lois. A hegy tetején és déli oldalán

gyakori.

10. Hernaria glabra L. E növényt, mely folyók partjainak

kavicsos helyeit szereti, a hegy tetején találtam nemcsak itt, de

a Tark és Khát tetken is.

11. Thalictrum foetidum L. Az északi oldalon, a hegypár-

kány közelében. Itt-ott a déli oldalon is.

12. Ihalictrum fiexuosum Bernh. A déli oldalon, igen szór-

ványosan. Találtam Kis-Gyr fölött is. a Nagy-Galya hegyen, bven.
13. Arabis alpina L. A hegy északi oldalán, vegyesen a

Scutellaria altissimaval. Jnnius 1-én már csak terméses példákat

láthatunk belle.

14. Spiraea média Schm. Sziklás helyeken a tet közelében.

15. Kosa pendulina L. Az északi oldal fels harmadában,
Rosa spinonissimával vegyest, elég gyakori. Fels Hámorban, a

szentléleki ösvényen is gyjtöttem.
10. Vicia dumetorum L. Bokros helyeken a hegy déli olda-

lának alsó felében, az út mellett.

17. Geránium lueidum L. A hegy északi oldalának középs
és fels harmadában bven.

18. Geránium columbinum L. A hegy párkányának déli

oldalán, bven.
19. Tiha platyphylla Scop. !3. HazslinszJcyana Borb. A hegy

északi oldalán, (det. Dr. Jávorka).

20. T. vitifolia Hst. Ugyanitt, de ezenkívül elfordul még
Diósgyr erdeiben is a Hegyestetn s a Felsforrás felett fekv
hegyhátakon.

21. Ferula Sadleriana Ledeb. A hegy déli oldalán, bokrok
alatt. Sajnos, igen ritka. Mindössze 6—7 példányt láttam az érdekes
növénybl, melynek ez a harmadik biztos termhelye hazánkban.

22. Caucalis daucoides L. A déli oldalon helyenként bven.
23. Onosma Visianii Clem. A déli oldalon bven.
24. Sideriiis montana L. A hegy tetején és a déli oldalon.

25. Phlomis tuberosa L. A déli oldalon a tet közelében.

26. Asperula tinctoria L. A hegy ormán és déli oldalán igen
bven. Junius 20-án teljes virágzásban.

27. Galium pedemontanum All A déli oldalon, leggyakoribb
a hegypárkány körül.

28. Valeriána tripteris L. Az északi oldal középs és fels
harmadában, meredek szírieken, elég bven. Fels Hámorban is

elfordul.

29. Scabiosa banatica W. et K. Az északi oldal középs har-

madában, meredek sziklákon. Elég gyakori itt e szép és ritka

növény. Alsó Hámorban is elfordul, a Szinvaforrás körüli sziklákon.
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30. Jurinea mollis (L.) Rechb. A déli oldalon elég gyakori.
Hatalmas piros virágaival jun. i-én megragadó látvány

31. Bosa sepium Thuill. forma ditrichopoda Borb. A hegy
déli felén, az ut mellett bven.

A Blikkbl régebben közölt ritkább növényekbl a Bélkvön
következket gyjtöttem

:

Cerastium matrense Kit. E ritka növény, mely a Tarkvön,
honnan Hulják és utána Prodán közölték — csak szálanként for-

dul el, a Bélk tetején és déli oldalán a Minuartia setacea-v al

társalva, rendkívül gyakori. Juuius 1-én fehérük tlük az egész
hegyoldal.

Draba Aizoon Wáhtog. (termésben láttam) az északi oldalon.

Saxifraga Aizvon L.-vel együtt meredek sziklák repedéseiben vagy
peremén.

Isatis tinctoria L. A hegy déli lejtjén bven.
Cotinus Coggiggria Cotoneaster integerrima MEDic.-al vegyest

az északi oldalon igen gyakori, de a hegytetn és déli oldalán is

feltalálható.

Cytisus procumbens (W. K.) Bpr. A tetpárkány közelében,

szórványosan.
Astragalus Onobrychis L A begy déli oldalán, alant az út

mellett bven.
Hipprocrepis comosa L Ugyanott.
Scutellaria aliissivm L. A hegy északi oldalának középs

szakaszában, a meredek sziklafalak lábánál, mésztuskók közt igen

bven. Virágzik jun. 1. és 20-ika közt. Zsérczen is a Paphe-
gyese nev begy lábánál bven.

Campanula divergens W. et K. A tetn és déli oldalon bven.
Phyteuma canescens W. et K. Prodán Eger felett Nagy-Ege-

den gyjtötte. A Bélkvön a tet közelében és a déli oldalon elég

gyakori.

Achillea distans W. et K. A begy északi oldalán, közel a

tethöz, helyenként bven.
Centaarea Mátráé Wagn. Vegyesen a C. Sadleriana-val, de

az elbbi itt is ritka. (det. J. Wagnfr).
Hieracium bupleuroides Gmel f. latrae Gris. A begy északi

oldalán, bven.
A Bélkövet azonban, mely mint látható, egyike a Bükk leg-

érdekesebb pontjának, sajnos, veszély fenyegeti. Pár év eltt fel-

épült a Weszely-féle czementgyár, mely a begy kihasználási jogát

az egri káptalantól 100 évre kibérelte. Már néhány év is iszonyú

pusztítást végzett a gyönyör sziklákban, éppen a legérdekesebb

növények lelhelyein, az északi oldalon. Csak pár évtized még
s Scabiosa banaticát

,
Arabis alpinat

,
Dianthus serotinust s a hegy

más érdekességeit hiába keresi majd a kutató botanikus. A dina-

mit nem kiméi se sziklát, se növényt s a kultúra, mikor épít,

egyben rombol is.
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Ezért kell az ilyen pusztulás elé néz helyek flóráját addig
összegyjteni -- míg nem kés.

Das Bükk-Gebirge, insbesondere sein westlicber Teil ist ein

nocb nicht vollstándig durchforschtes Gebiet unseres Landes
;
es

war bis in die jiingste Zeit ziemlicb scbwer zugánglich und erst

die Eröffnung dér neuen Babnlinie Eger—Putnok bat uns die-

sen Gebirgsteil naher geriickt. Einer dér interessantesten Berge
dieses Gebirges ist dér Bélk, dér sich im Norden des Dorfes Bél-

apátfalva zu einer betracbtlichen Hbe erhebt und durch seine

Masse, sonderbare Gestalt und die gégén Norden steil abfallenden

kablen Felswánde einen hervorragenden Punkt dieser Gegend
darstellt.

Sein Nordabbang ist mit Abrechnung des mittleren Teiles

eher bewaldet zunennen, wábrend dersanfter abfallende südliche

Abhang spárlicb buscbig bewacbsen ist
;
zwiscben den dórt lierum-

liegenden Kalkblöcken ist die fruchtbare Erde eben spárlich.

Dér Verf. záhlt in obiger Enumeration nur einige dér bemer-
kenswertesten auf diesem Berge gemachten Funde auf, von wel-

cben wohl dér wichtigste die Entdeckung eines dritten (sicheren)

Standortes von Ferula Sadleriana Led. in Ungarn ist, welcher
zwiscben dem Standorte auf dem Pilisberg nacbst Budapest und
jenem in dér Tordaer Sclducbt liegt.

Adatok Bosznia, Herczegovina és különösen
a Cabulja planina flórájához.

Beitrage zr Flóra von Bosnien und dér Herzegovina,
insbesondere dér Cabulja planina.

Közh:
I

prodán Gy> (
Zombor).

A következkben a Drsnica
selo környékéu, Medveden, Ca-
bulja planinán (VK. Vlajna,

Osljar, Medalevo Brdo, Lede-
nica potok) tett 4 napi (1910.

aug. 1— 5), valamint boszniai

kirándulásaimnak eredményét
közlöm. Ezen begy, növény-
világára Dr. Decen Árpád egy.

m. tanár ur hívta fel figyelme-

met. Ezért, valamint a *-gal

jelzett növények meghatározá-
sáért fogadja ez úton is hálás

köszönetemet ; köszönettel tar-

tozom még Dr. Janchen Erwin

lm Beifolgenden zable ich

jene Pflanzen auf, die ich in

dér Umgebung von Drsnica

Selo, auf dem Medved, Ca-
bulja-Planina (VK. Vlajna,

Osljar, Medalevo Brdo, Lede-
nica Potok) wahrend eines

4-tágigen Ausfluges (1—5. Aug.

1910) beobachtet habé, ferner

einige andere, welche ich

wahrend meiner früheren Ex-
cursionen in Bosnien und dér

Herzegovina gefunden úabe.
Auf die reiche Flóra dér Ca-
bulja-Planina hat mich Herr
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