
Adatok a zalavármegyei norikum flórájából.

Beitráge zr norischen Flóra des Comitates Zala.*)

Von'* (
Gáyer Gyula (Kolozsvár).

A norikumi flóravidék: végs kiágazása Zalavármegyének az

a 2—300 méteres alacsony dombvidéke, mely Vasvármegye déli

részével, fleg a körmendi járással1
)
határosait ethnographiailag a

Göcsejhez tartozik. Népnyelvébl a botanikust érdekl egynéhány
nevet e lapok 2. évf.-ban közöltem (Növénynevek túl a Dunán.
217—220. o.), flórájából egynéhány Hieracium vasvármegyei ada-

taim között van (H. seminiveum Bohr., auriculaeforme Fr. és

sziilfajaik, az i. h. 209. o.). De ez a kevés mezei Hieracium a
Pitosella csoportjából és az az egynéhány erdei faj, mely a H
silcaticum H. horeale és a baksai var. chlorolepis G. Bkok felso-

lásával kimerült, sokkal általánosabb elterjedési!, hogysem a Nori-

kummal összefüggésben lenne. Különben is feltn kevés képvise-

lje ilyen soktagú genusnak. De a flóra általános állapotát jellemzi.

Zala vármegye kavicsos földjén dús flóra nem fejldhetett,

a kevésféle növényzet jellemét a kultúra is megtámadta. Norikumi
természete inkább csak a fvonásaiban látszik, s a norikumi növény-

fajok száma — egy arányban az egész flórával — csekély.

Leginkább szembeötl dönt fontosságú analógia Vas vármegye
flórájával a fenyvesek uralma.

Vas vármegyének Styriával és Alsó-Ausztriával határos

magasabb vidékén inkább a jegenyefeny dominál, a répafeny
messzebbre száll le és a két vármegye norikumának alacsonyabb

részeit foglalja el. Utolsó törzsei Vas vármegyében a síkság hatá-

rára szállónak és a Hercseg oldaláról néznek a pannon mezkre. 2
)

Minél lejebb, az Abies ahies annyival ritkább. Ha nagyobb csoport-

ban terem, ültetett. így Pórszombaton. Ahol mégis az erdbe
vegyül, inkább a lomberdt választja, ezzel is hol az emberi kézre,

hol újabb bevándorlásra mutatva Körmend és Baksa között több

ilyen keverék-erd van, a hol a terebélyes tölgy és bükk közül

tele életervel nyomulnak ég felé a karcsú fenyk.
A Pinus isilvestris erdeje tiszta. srégi telepedés. Legfeljebb

a bükkel fog kezet

*) Die Namen u. Standorte sind aus d. ung. Texte zu ontnelunen. Red.

9 A muraszombati járással határos vidék nagyrészben más flóravidék tagja.

Térképe Borb. Balaton növ. 194. o.

3
)
A tiszta norikumi flóravidék keleti határa ugyan a vasmegyei hegyek

lábánál Kszeg alatt van, de egyes tagjai sokkal messzebbre leszállanák úgy,
hogy az egész terület, mely Kszegtl a Kemenesig terjed, a norikumi flóra-

vidék lassú elveszése. Szombathelyen számos más norikumi növény mellett az

Euplirasia perincisa Borb is terem. A Vasmegyében igen ritka Antinne
Hepatica Sárvár némely erdejében tömérdek, a sárvári erdk tavaszszal száz-

ezernyi hóvirágtól és szentjózsefvirágtól ( Galanfhvs niv. és var. montanus Scuur.

Leucoium vem. és var. Carpaticnm Hkrb.) fehérlenek. A Galanthus niv. és

Leucoium vem. typusa a Rábavölaye erdségeit sokkal mélyebbre is lokiséri :

Kenyéri.
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Elhelyezkedése is a természetes fejldés h képe és az ala-

csony vidéken feltn jelenség: a Pinas a dombok tetejét foglalja

el, a lombos fák a domb oldalán és a lapályon sorakoznak. Leg-
inkább a mocsártölgy Q. sessiliflorával, gyertyánnal, gyakran a

bükkel keverve, de egyes dombokon a bükk maga is alkot erdt.
Gólicán a bükkös és a pinetum a határvonalon egymásba folyik.

A Pinus silvestris a kavicsos talajt jól bírja. Parlag helyeket

hamar elfoglal, mint Vas megyében a természetben él emberek
mesélik és Torony mellett magam is megfigyeltem. Körmend fell

Paksa felé szakadékos kavicspartokon az utas gyakran megcso-
dálja a mostoha sorssal megküzd fenyket. Fele gyökerük a

levegben, fele görcsösen kapaszkodik a terméketlen talajba. De
megélnek és az utas kedvére csinálhatja hasonlatait.

Száraz kavicsdombokon a foglalás elsbbségét gyakran egy
apró tlevel bokor vitatja el tle, a csarab (Calluna). Kiterjedt

formációja közös vonása a Dunántúl nyugati vármegyéinek. 3
)

De más norikumi növény, ha nagy számban van is, for-

mációba nem igen egyesül, hanem erdn-mezn mint uralkodó

nvén} hívja magára a figyelmet. Füves domboldalon, erdk szélén

tavaszszal ezer Primula acaulis sárgállik, a vasvármegyei hegyvidék
uralkodó szedre, a Babus bifrons mindenütt közönséges. Erdkben,
bokros helyeken a Galium silvaticum. Cytism supinus, Astrantia

maior. Hypericum hirs.. Majanth ., Anemone nemor., Diantli us

saxigent is, Knautia intermedia Pernh és Wettst4
)

seregük, a

résznek i réteken Sanguisorba. De a többi norikumi növény nem
nagy számú, ezeket már egyenkint kell erdn-mezn összeszedni.

Baksán a Fosa rubiginosa
,
Babus sulcatus, Sorbus aucuparia (a

cupi erdben), Babus Gremlii Focke (a szt.-andrási erdben)
;
Reszne-

ken a Hypericum humifusum aratás után a tarlókon is megjelen,
Thymus spathulatus Oe. 5

),
Achillea Ptarmica és var. lineáris De..;

a legtöbb norikumi növény még a gólicai erdben gylt össze : Pirola
rt., minor, Galium rotundif., Epipactis latif . viridans. Listera ov.,

Asperula od., Sanicula
,
Pimpi nella magna, Melampynnn pratense L.

a
) Vas vármegyében Asszonyfa mellett, a hol a föld egészen szabályos

dombhnllámokat vet, a száraz, kavicsos tetket a Calluna lepte el, a völgyek-
ben az Asphocleltis liliomserego felién ik.

4
) Virágfészke gyakran kicsi, alig sugárzó és ilyenkor a K. Dnjmeiálól

csak ritkább szrzete különbözteti 1904. nyarán, a nagy szárazság idejében,
Simonkai tanár úrral Vas vármegyében járva, csupa apró virágfészkt láttunk.
Kertben meleg déli helyen kultiválva. az els évben sugárzó nagy virágfészk volt.

a köv. esztendben viráafészke apró, teljesen sugártalan, szörözete ersebb lett.
5

) Vklenovsky legutóbb új alapon osztályozta a Thymust

:

IX. Xaclitr.

1908. 10 26. Szerinte a Th. hirsutior VI. B. - Th. Transsilv. Schuh = Th

.

romosus Hei ff., a Th. Cliamaedrys BT. — Th. alpestris Tausch., a Th. Marschall.,
mely szerinte Középeurópában is elfordul, igen kurta szni, a Th. Dalmaticus
Freyn nem synonymja a Th. effusus HosT-nak, mely a var. Kapelaerel egyetemben= Dalmaticus X ovatus, a Th. collinus M. B. kétes, az e néven ismert növé-
nyünkét a Th. Lövyanus Op. név illeti, etc. csupa oly adat, mely a magyar
flórát közelrl érinti és a magyar T/p/ímts-monographiák adataival nem egyez.
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(alacsonyabb helyeken a .1/. commut.), Ruhás bifrons és 7»\ longi-

frons Borb. Vasm. növ. 301. (fide Simk.), a magyarországi norikum
endemikus szedre. Jellegzetes levele a cseresznye levelét utánozza.

Az egyezés Vas vármegye flórájával néha annyira megy.
hogy egész apró alakváltozások Zala vármegyében megismétld-
nek: Circaea latét. var. subglabra Borr. a Túrt erdben Pórszom-
bat mellett. Centaurium umbell. Gm. var. stenantham Bori:. Gólicán.

A norikumi hatás alatt a Melandryum album virága (az uradalom
gyümölcsösében) rózsaszínre változik, az Ach/ea millefoliam pedig
gyakori rózsaszín virágával hol a nedves talajra (var. rubriradia

Borb. Bal. növ. 347.), hol a norikumi hatásra utal (var. enjthrantha

Borb. Vasm. 189.). A Linaria vulgáris virágzati tengelye gyakran
csaknem lekopaszodik és a L. intermediára üt. 6

)
(Résznek.)

Sokkal alacsonyabb azonban a vidék, sokkal inkább elüt
már a kiimája, hogysem azok a növények, melyek Styria szom-
szédos hegyeiben és Vas vármegye magasabb vidékén ottho-

nosak. nagyobb számban követhették volna. Az alacsony vidék

elüt égalját jelzi a Heracleum cMoranthum.
De sok növényfaj azok közül is, amelyek itt a Xorikum

növényei gyanánt állanak, nem egyedül a Norikumot jellemzi,

hanem általában az erds dombvidék növénye. (Asperula od. a

Bakonyban etc.) De ide a Norikumból jutott. Kelet fell a Zala

mocsárvidékén keresztül kivált egy emberölt eltt még át nem
jöhetett. Ez az akadály csak újabb idben a vizek lecsapolásával

van megsznben és csak azóta tudott a Timica Sárifragu is

Somló-Vásárhelyti keletre a Marcal vidékén keresztül Ukkra
eljutni. A kavicsos vidék természetes szegénysége, a sok nedves

terület és a növényforgalmi akadályok eredményezik, hogy a míg
egynémely növényfaj individnmainak rengeteg sokaságával lép föl

(G. verum. melynek individumai között feltn sok az asvngamikns,
G elatum

,
G. molhigo. a hybridek : G. ochroleucum Wolf, G. inter-

eedens Kern. A G. erectum ritkább : Reszneken). addig a másutt

közönséges réti virágokból Salviát nem láttam, a vetés kíséri

közül pedig a Nigella, Adón is és Delphinium úgy mint Vas vár-

megye számos üdékén, ritka. A Delphiniumot tarka színekben

inkább a falusi kertekben látni Nigella Damascenával.'1
)
A A'.

«) A L. intermedia Schir mirigytelensége a termhely nagyobb lui rr-
ségével függ össze. Kolozsvárott is szárazabb, naposabb helyeken a typikus

/,. vulgáris terem, viszont a Helianthemm obsctirum a Békás- és Plecskavölgy
hvös helyein ersen a H. glabrmn felé hajlik.

7

)
Á kerítésre Convolvulus arv. szövdik (gyövtin, gyöjtövény, gyujto-

vány) Baksán Thecaphora Gonvolvuli ScmLB.-vel. Ez a gomba másutt is

gyakori rajta. Visegrádon egy ilyen gombától megtámadott Convolvulus-indivi-

duumnak igen sok virágszála elágazva két-há.iom virágot is hordott. arv.

Baksán a Medesben a typus között feléig, kétharmadáig hasított szirmokkal
fordul el. Hasonló lusus ez, mint azon a Potentilla rubensen, a melyet Buda-

pesten találtam szabálytalanul, mélyen összehasogatott sziromlevelekkel. Elbbi
corolla quinqueflda, utóbbi petalis incisis.
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arvensü L. helyett itt csak a N. traehycarpa BoRi;.-ot találtam, de

a Kemenesalján sima terméssel is elfordul. A kett között csupán

a termés felületében van különbség. Érdes termése révén a X.
trachycarpávai közel rokon a A", tubereulata Grisb., mely Callier

It. Taur. III. a. 1900. 523.. 524. sz. exs. sz. csupán abban külön-

bözik tle. hogy kehelylevele egyenesebben megy át a nyélbe,

nem szélesedik ki alul csaknem szívessé, mint a magyar Xigei!

a

kelyhe. Grisb. Spic. ti. Rum. I. 318. több különbséget említ, azon-

ban ezeken a példákon úgy, mint a magyar növényeken, a kehely

lemeze nagyobb a nyelénél, az antherák függeléke egyforma
hosszú. A deresség pedig helyi viszonyoktól függ. A tarlón deres

a növény, árnyékban zöld. Azonban a habitusban is van talán

különbség. Tauria példái egyenesszáruak. csupán a fels részük

gyengén ágas. A mi Nigellánk tövétl ágas, terebélyes.

A vetések jellemz kíséretét Nigella etc. helyett inkább az

Allium vineale és A. olerac. alkotják, kissé nedvesebb földeken

pedig már a Ramex silvester kólói emelkednek. A vizenys rétek,

állóvizek és patakok flórájában a közönséges vízi és vízparti növé-
nyeken (Xymphaea álba A.-Lendva, Xaphar luteum patakban
Baksán. álló vízben Reszneken, 2. lypha. Spárgán, ered.. Juncusolc

,

Oenanthe fist.. Simn, Berula, Reszneken Alopeeurus fulvus és

génié.. Carex stricta Lenti, Hydrocharis Rédies és Résznek között

etc.) kivül kevés feljegyzésre méltó akad: a szt.-andrási réten

Viola stagnina Kit.. Veroniea elatior. Myosotis palustris var.

memor Kitt.. Baksán Gratiola offic. var. angnstifolia Wierzb.
Gentiana Bneumonanthe

,
egy kiszáradt tócsa fenekén Heleocharis

acic.. Reszneken Peplis Portula. Eupborbia vi/losa var. glabrifolia

Borb., több Epilobium : hirs., pal., Larnyi és néhány faj. amelvet
már felemlítettünk, mint Ptarmica.

Az alacsoii}’ vidék elüt kiimája már más növényeket is

hoz ide egy déli flóravidékrl, amelynek legelterjedtebb képviselje
a Gén ista nervata Kit. (G. lasiocarpa Spach). Ezt már Hermánk
Gábor közli A.-Lendva vidékérl a Termr. fz. 1885. 281 -5. o
Rokona a G. sagittalis Baksa szt.-andrási és Túrt erdejében a mi
vidékünkön feltn külsejével déli eredetre mutat. Gondozatlan
utakon, száraz, napos helyeken a tikkadt vándorra gyakran tekint
a Tasione szelíd kék szeme. Ahol. miként a szt.-andrási erd
szélén, nagy sokaságban seregük össze, mintha a nyári kék égbolt-
ról hullott volna le egy darab. Erdk szélén a leggyakoribb
szegf a Dianthus barbatus. Baksán Moenchia mantica képviseli
a déli elemet, Reszneken nedves mezkön a Suceisa aastralis.

a tarlók éget földjén Scleranthns fastigiatvs terem. A gólicai erd
norikumi flórájában pedig a vegetáció ellentéteképen a szelíd
gesztenye megjelen. - A termhelyek különféleségét jelzi a Lotu

s

romié, szélsségek között mozgó szrözete és a Hypericnm perf.
nagy alakváltozása a széles levelii erdei alaktól a nedves helyek
kevésvirágú satn3’a alakján át ahhoz a hségszülte növényhez,
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amelyet Beck G. FI. N. ('). 530. H. veronense SoHRK-nak nevez,
mely azonban a H. perf. b. angustifolium De. (H. stenophyllum
Opiz, moesiaeum Velen. IX. Nachtr. 1903. 2.)-tól állandóan aligha
különbözik.

Kevés növény van, ami ezeken kívül még említésre méltó.
A pannon mezk jellemz füve, a Holcus lanatas minden réten
közönséges. Baksán a Helleborus dumetorum Kit., Brunella elatior

Salis marschl. (B. angustisecta Borb.j. Stellaria Barthiana Schur,
Reszneken Polygala nxyptera Rchb., Gólicán Origanum Barcev.se

Síjük . Az A/thaea micravtha Wiesh. azonban idegen. A falusi

kertekben tartják, onnan elvadul.

Apró közlemények. — Kleine Mitteiluugen.

Scabiosa calcarea Tocl. (Fin Beitrag zr Flóra Nordungarns
im Sitzungsber. d. kgl. böhm. Gesell. d. Wiss. 1900) quae ex ipso

inventore S. lucidae Vill. proxima est, ut pro illius subspecie
haberi potest, longe difiért a Scabiosa calcarea1 Ai.bow (Prodromus
Flóráé Colchicae 1895 p. 127), quae nisi spéciéin distinetam Flóráé
Caucasi propriam sistit. inter varietates S. ochroleucae L. seeun-
dum beatum Albow ponenda est. Quare honim homonymorum
reeentius, i. e. nmén Toclianum in aliud non minus apte stationem
plantae signilioam mutandum : nmén tale érit :

Scabiosa calcicola Mihi
vei S

. lucida Yill. subsp. (var. ?) calcicola Mihi. Spiczyncze
(Gouv. Kieff) 22. XII. 1904. Dr Fr. Blonski.

Külföldi botanikai dolgosatok ismertetése.

Referate über auslándische botan. Arbeiten.

Szabó Zoltán «Über eine neue Hyphomyceten-Gattung >

(Egy új Hyphomyceta nemzetségrl) «Hedwigia» XLI\'. köt. 70— 70.

old. Ábrával.

A Tetracoccosporium Paxia-
uum Szaró nev új gombának
leírását tartalmazza, melyet
hazánkfia, a ki jelenleg tanul-

mányait Breslauban folytatja,

az odavaló állatkertben fede-

zett fel.

Beschreibung eines neuen
Pilzart- u. Gattung: Tetracocco-

sporitcm Paxianum
,

welche
unser seine Studien z. z. in

Breslau fortsetzender Lands-
mann im dortigen zoolog. Gar-

ten entdeckt hat.

Schur Prof. Férd. Phytographische Mittheilungen über
Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten dér st

-

Ung. Monarchie. (Opus posthumum, Fortsetzung). Verh. des

Xaturf. \’er. in Brünn XLI1. Brünn 1904.
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