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Abaúj-Torna vármegye flórájából.

Zr Flóra dér Comitates Abaúj-Torna.

Von-
• kengyel Géza (Budapest.)

Abaúj-Torna vármegye egyike hazánk ama számos vidékeinek,

melyekrl való florisztikai ismereteink legalább is hézagosaknak
mondhatók. Jóllehet már Kitaibel is többször járt ottan, a minek
emlékét néhány adatban rzi az irodalom s azóta is többen fel-

keresték flóráját, mégis alapos áttekint flóra hazánk e részérl

mindeddig nem jelent meg. Mellzve az elszórt adatokat, els —
bár töredékes — áttekintést Pawlovszky Sándor 2

)
nyújt a megyérl,

formatiókban és néhány lelhely szerint csoportosítva az általa

ismert abaúji növén}T

eket. Hazslinszky Frigyes 2
)
és Richter Aladár 3

)

nyújt egyetmást Abaúj-Tornamegye növényeinek ismeretéhez, majd
Borbás Vincze a «Magyarország vármegyéi és Városai* vállalatban:

«Abaúj-Torna vármegye flórája* czímmel az irodalom, fleg Paw-
lovszky, továbbá Richter Lajos gyjtései alapján foglalja össze

mindazt, amit eddig a megyébl ismerünk. Ilyenformán bséges
tere volna még Abaúj-Torna megyében a florisztikai munkálkodás-
nak, amit számos növényzeti érdekessége folytán bizonyára meg
is érdemelne. Én ebben a közleményben két esztendvel ezeltt

tett rövid gyjtéseim eredményekép csupán azoknak a növények-
nek felsorolására fogok szorítkozni, melyek Borbás összeállításában

hiányzanak.

A megye északnyugoti és keleti része, mint két ellentétes

geológiai képzdmény florisztikailag is eltér. A megye keleti olda-

lán végigvonuló eperjes-tokaji hegység az alföldet szegélyez
trachytvonulat egyik tagja, lábánál alföldi, flórával, míg maga
a M á t r a és Bükkel lép összeköttetésbe. Északnyugati részén a

megyének mészkvidék terül el, Simonra i tátrai, Borbás kárpátalji

flóravidékének egyik tagja, s mészk minden jellemz növény-

gazdagságával. Kiváló érdekességül az itt elterül mészkplateau,
melynek mély bevágású szakgatott völgyeinek változatos vege-

tatiójába már havasalji vonások vegyülnek.
(
Atragene alpina

,
Múl-

gedium alpinum
,
Erysimum Cheiranthus

,
Arábis alpina). Valószín lég

ezek a növények a plateautól északra terül rozsnyó-kassai mészk-
vonulatról húzódtak le, melynek csúcsai már 1400 méterre emel-

kednek s havasalji jellegekkel bírnak. A plateauvidék patakjai e

hegység fell erednek s bizonyára tetemes részük van a flóra

alakulásában. Ezekhez az alhavasi növényekhez társul az Asple-

nium viride is, melynek Észak-Magyarországban ily alacsony ten-

P Beitrage zr Flóra Oberungarns (Verh. des Vereius f. Naturkunde
Presb. I.).

p A Tokaj-Hegyal.ja flórája.
3
)
Gömor és Abaúj-Torna vármegye növényeinek ismeretéhez. (Természet-

rajzi Füzetek XII.)
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gerszín felett való elfordulására érdekes példát nyújt az Áji völgy

hvös szakadéka.

Adataim a következk

:

Asplenium viride Huds. Az Aji völgy oldalán erdei sziklákon,

továbbá ugyancsak itt mélyen a völgy szakadékéban.

Typha angustifoJia L. A megyében több helyütt nagyon gya-
kori, így: Csány, Csécs, Szepsi, Somodi.

Acorus Calamus L. Patakok mentén Szádel körül.

Allium ftavum L. A Szádeli völgy sziklafalain.

Polygonum Persicaria L. Szepsi.

Chenopodium Bonus Henricus L. Gazos helyeken Torna és

Aj mellett.

Silene venosa (Gilib.) Aschers. Réteken Szádel mellett.

Aconitum Anikóira L. Szádeli völgy.

Sempervivum hirtum L. Szádeli völgy szikláin.

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. Patakok mentén : Csány,
Szepsi, Szádel.

Geránium palustre L. Szádeli völgy.

G. silvaticum L. A szádeli és áji völgyek.

Oxalis stricta L. (sensu Schinz und Thellung in Bull. Herb.

Boiss., 1907 pag. 810) Borbás még ritkának jelzi; Szepsi mellett

a réteken nagyon gyakori, szinte lóherék módjára n; vetések

között is sokszor elfordul.

Hypericum hirsutum L. Erdkben a szádeli fürészmalom
körül.

Astrantia major L.
J3.

montana Stur. A Szádeli és Aji völgy

között lev fensíkon.

Bérüla angustifoJia (L.) Ivoch. Patakok mentén Szádel, Szepsi

körül.

Bupleurum falcatum L. A Szádeli völgy szikláin.

Seseli annuum L. Erdk szélein ; Udvarnok.
Heracleum Sphondylium L. Szepsi, szádeli völgy.

Lamium album L. Patakok mentén nagyon gyakori : Szepsi.

Galeopsis puhescens Bess Szepsi.

G. puhescens Bess. var. setosum Schur. Szádeli völgy. G.

speciosa Mill. Ugyanott.

G. canescens Schult. Mvelt területen: Szepsi.

Nepeta Cataria L. Szádeli völgy.

Scutellaria galericulata L. Patakok mentén : Torna, Szepsi.

Teucrium montanum L. A Szádeli völgy szikláin.

T. Cliamaedrys L. Szádeli völgy.

T. Botrys L. Bségesen a Szádeli völgy elején lev marha-
járta ktörmelékes helyeken.

Veronica orchidea Cr. Erdk szélén: Szádel.
Euphrasia Rostkoviana Hayne. Réteken Szádel körül.

E. stricta Hst. Szádeli völgy.

Gálrum Mollugo L. Bozótokban: Szepsi, Torna.
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Asperula Aparine M. B. Patakok mentén Lamium album-mai
nagyon gyakori: Szepsi.

Valeriána officina!is L. var. angu.stifólia Tausch. Szádeli
völgy.

Scábiosa Columbaria L. Ugyanott.
Campanula bononiensis L. Szádel eltt erdk szélén.

C. carpathica Jacq. Aji völgy.

Seneeio Doria L. Szádel és Torna között réteken.

S. Jacobaea L. Szádeli' völgy.

*9. barbareaefolius Ivrock. Ugyanott.

S. nemorensis L. Ugyanott.
Solidago canadensis L. Kassa mellett füzesekben a Hernád

közelében.

Achillea pseudotanacetifólia Wierzb. Szádeli völgy. Feltn,
hogy a délkeleti A. distans W. K.-t az északabbra fekv Imricli-

falu (Szepes m.) mellett Dobsina közelében szedtem.

Inula ensifolia L. Aji völgyben typikus példányokban.
Carlina vulgáris L. var. brevibradeata Andrae. Aji völgy

erdei tisztásain.

Carduus crispus L. Árnyas patakok mentén. Szádel, Szepsi.

Centaurea axillaris Willd. Á Szádeli völgy , szikláin.

Centaurea stenolepis Kern. A Szádeli és Áji völgy között

lev fensíkon.

Hieracium bupleuroides Gmf.l f. latisquamum N. P. (det.

Zahn). Feltnen hasonlít ennek a flóravidéknek egy másik Hiera-

ciumjához : a H. Tátráé Gris.-Iioz, csakhogy fészekpikkelyei mirigy -

telenek. Terem a Szádeli völgy meredek sziklafalain.

Unsere floristischen Kenntnisse vöm Kom. Abaúj-Torna sind

noch ziemlich lückenhaft. Obzwar schon Kitaibel mehrmals in

dieser Gégéiül var, so besitzen wir von diesem Teile Ungarns
docli keine übersichtliehe Flóra. Die wichtigsten Angaben dér

Litteratur stammen von S. Pawlovszky. F. v. Hazslinszky, A. Rich-

ter und V. v. Borbás, dér die Sammlung aus Abaúj-Torna von

L. Richter aufgearbeitet und publiziert hat. Yerfasser beschrankt

sieli ausschliesslich auf das Publizieren derjenigen Pflanzen, die

in dér Zusammenstellung Borbás’s fehlen.

lm östlichen Teile des Komitates beflndet sich das Eperjes-

Tokajer Gebirge, am Fusse dieses Gebirges stösst die montane
Flóra mit jener dér Ebene zusammen; im Xorden und Westen
beflndet sich ein ausgebreitetes Kalkgebiet mit charakteristischer

reicher Kalkflora. Dieser Teil des Komitates, welchen Simonkai

als Glied des «Tátra-Florengebietes». Borbás aber als Glied dér

«subkarpatischen» Flóra bezeichnet, weist schon mehrere subalpine

Ztige auf, welche zwischen den Pflanzen des mederen Kalkstein-

plateau’s ziemlich auffallend sind.
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