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viridia subglaucescentia acuta, utrinque disperse. in margine

fere mediocriter setoso-püosa, 2—4 mm, subtus mediocriter

vei sat dense floccosa; caulina 2 (-3). Stolones tenues

valde elongati, foliis subanguste lanceolatis mediocriter

longis obsiti, modiee pilosi, + dense floccosi. Flores dilute

lutei, ligulae apiee interdum subrubeseentes.

Croatia : Velnac (Sagorski). - In m. Yisoéica supra

Poéitelj, 8ü0 m. (Deg.)

Nehány észrevétel Vinna és Homonna vidékének

flórájára.

Einige Bemerkungen zr Flóra dér Umgebung von Vinna und
Homonna.

Közli

Von
I>r. Sinionkai

Egykori tudós vezérem, meg-
boldogult nagyhír botaniku-

sunk, Hazslinszky Frigyes, az

ö, 1872-ben megjelent a-Füvé-

szeti kézikönyvé-ben», a jelzett

vidékrl oly érdekes növény-

földrajzi adatokat közlött, hogy
én, mint a növényföldrajzzal

örömmel foglalkozó, rég vágy-
tam arra, hogy Vinna és Ho-
monna vidéke flórájába — már
a mennyire tehettem — szemé-
lyesen is belepillantsak. Ez a

régi vágyam megifjult bennem
akkor, a midn a múlt nyáron

(1906) megkaptam Dk Chyzer
Kornél íloristikai és nagy tu-

dásról tanúskodó mvét : « Ada-
tok Éjszaki- Magyarország ....
párájához », a mely sok évi ta-

pasztalat után beszámol azok-

ról a kutatásokról, a melyeket
ott mint botanikus fáradság-

gal végzett. Elhatároztam ezért,

hogy augusztus 2-án reggel

elzónázom Vinna és Homonna
vidékére, hogy emez elttem
eddig ismeretlen táj hegy-völ-

gyeinek remek flórájában gyö-
nyörködjem. Negyed napra szép

Lajos (Budapest).

Mein verewigter Lehrer, dér

verstorbene berühmte Botani-

ker Friedrich Hazslinszky hat

in seinem i. J. 1872 erschie-

nenen «Fvészeti kézikönyv

»

aus dér im Titel genannten

Gegend so interessante pflan-

zengeographische Angaben ver-

öffentlicht, dass ich schon lángé

den Wunsch gehegt habé, einen

Blick auf die Flóra dieser zwei

Orte zu werfen. Dieser Wunsch
wurde lebhafter, als ich im
vorigen Sommer den von ausser-

ordentlichem Wissen Zeugnis

ablegenden floristischen Artikel

Dr. Cornel Chyzer’s « Adatok
északi Magyarország . . . flórá-

jához)) erhielt, in welchem die-

ser Forscher die Ergebnisse

seiner vieljahrigen mühevollen
botanischen Erfahrungen nie-

dergelegt hat. Ich entschloss

mich v. J. am 2. August nach
Vinna und Homonna abzurei-

sen. um mich an dér köstlichen

Flóra dieser mir bisher unbe-
kannten Gegend zu erlaben.

Nach vier Tagén kehrte ich

zuriick und will mm im Föl-
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eredményinél hazaérkeztem
és ez eredmény lényegérl
óhajtanék most pontonként be-

számolni.

1. Els sorban azon czélból

utaztam a jelzett vidékre, hogy
Vinna és Homonna vidékének
szirtes árnyas helyein megke-
ressem a Coronilla elegáns Pan-
éic nev délkeletvidéki gyö-
nyör növényfajt. Chyzer Kor-
nél e növényt legújabban Ho-
inonna-st irtaijáról közli (1. c. 18),

a melynek szilijei, sziklatömb-

jei mészkonglomerátból álla-

nak: Hazslinszky Frigyes pedig

1872-ben Coronilla varia ji) lati-

fólia Hazsl. név alatt jelzi a

vinna i trachyt-hegyékrl. A
Magyar Nemzeti Múzeum gyj-
teményében láttam a Chyzer
szirtaljai növényét

;
láttam több

példányban (virágzóan és ter-

mésesen), még pedig Vinna és

l Vy/rarhogy vidékeirl is ugyan-
csak a Magyar Nemzeti Mú-
zeum herbáriumában, a Hazs-

linszky gyjtésében ezt a ha-

zánk flórájára növényföldrajzi-

lag igen nevezetes növényfajt.

A Magyar Nemzeti Muzeum
herbáriumában lev példányok

nyomán bizonyos tehát, hogy
Hazslinszky Vinna és Ungvár,

Chyzer pedig a Homonnai-szirt-

alján gyjtötték a Coronilla

elegáns Panic nev növény-
;

fajt; sajnos, hogy én rövidre

szabott kirándulásom ideje alatt

sem Vinna hegyein, sem Ho-
monna-szirtalján nem találtam

meg. Pedig egész kirándulásom
alatt mindenütt els sorban a

Coronilla elegans-t kerestem, a

melyet jól ismerek nemcsak
más gyjteményekbl, hanem
a magam herbáriumából is

;

genden von den wichtigsten

Ergebnissen referieren.

1. Ieh suehte die genannte
Gegend in erster Linie darum
auf, um die an schattigen, fel-

sigen Stellen bei Vinna und
Honimmá angegebene schöne,

östliehe Coronilla elegáns Panc.

aufzusuchen. Chyzer gibt diese

Pflanze neuerdings (a. a. 0. p.

18) vöm Berg Szirtalja bei

Honimmá an, dessen Felsen

aus Kalkkonglomerat bestehen.

Hazslinszky erwahnt sie schon

i. .1. 1872 von Vinna als C.

varia 3) Hazsl. leli habé im
ungar. Nat. Museum die Pflanze

von Chyzer gesehen ; auch la-

gen dórt mehrere Exemplare
dieser in pflanzengeographi-

scher Beziehung für die Flóra

unseres Landes höchst interes-

santen Pflanze sowohl in Blte,
als auch in Frucht, auf Bergen
bei Vinna und Ungvár von
Hazslinszky gesammelt, vor.

Nacli diesen Exemplaren ist es

unzweifelhaft, dass Hazsl. bei

Vinna und Ungvár, Chyzer aber

bei Homonna die C. elegáns

Panc. gefunden habén. Ich be-

dauere, dass ich wáhred mei-

ner kurzen Excursion diese

Pflanze weder auf den Bergen
bei Vinna, nocli auf dem Berg
Szirtalja bei Homonna finden

konnte. leli bedauere dies umso-

mehr, als ich wahrend meiner

ganzen Excursion überall in

erster Linie die C. elegáns ge-

sucht habé, welche ich gut

kenne, da ich sie nicht nur in

fremden Herbarien gesehen

habé, sondern sie auch in mei-

nem eigenen Herbar in authen-
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mert authentikus példányban
hever az gyjteményemben, az

Aldima völgyének szerbiai ol-

dalának árnyékos szírijeirl,

ott a Traján-tábla közelében

gyjtve.
Nem találván meg a mit ke-

restem, bizonyos negatív ered-

ménynyel végzdött kirándulá-

som ez els ezélja. De azért

valami positiv eredmény mégis
fakadt e kutatásomból. Ez a

positiv eredmén}" elsbbed is

az, hogy a jelzett lelhelyein

a Coronilla elegans-t újra ke-

resnünk kell, mert ott több tu-

dós brtanikusunk gyüjté; má-
sodsorban pedig az, hogy a

Coronilla elegáns Pancic a Panc.

FI. serb. 1874 -ik évben kelte-

zett mvében lett csak elne-

vezve, holott Hazslinszky a

magyar füv. könyv 58. lapján

már 1872-ben nevezte el Coro-

nilla varia var. latifólia-mik.

Ebbl az következnék, hogy
voltaképen HAzsLiNszKY-nak
volna prioritása, ha az új wieni

szabályok e név restituálását

nem tiltanák. Hazslinszky a

«Magyar füv. könyv® (1872) 58.

lapján csak ennyit ir az «Co-

ronilla varia 3) latifólián-járói:

«Levélkéi visszásán tojásdadok
vagy kerülékesek, melyek hosz-

szasága vagy másfélszer ha-

ladja meg a szélességet. Bokr.

piv.® Azt is írja róla, hogy le-

vélkéi feltnen szélesebbek,

mint a Coronilla varia-e. Hát
ez a jellemzés a látott példá-

nyok után a növény felisme-

résére teljesen elegend volna.

2. Kutatásom második ered-

ménye teljesen tisztázza az

Achillea macrophylla Hazsi,.

éj szaki Magyarhon lövészeti

tischen Exemplaren von scliat-

tigen, felsigen Stellen des un-

teren Donautales in dér Náhe
dér Trajanstafel gesammelt.

besitze.

Da ich nun das nicht finden

konnte. Avas ich suchte, war
das Ergebnis des ersten Zwe-
ckes meiner Reise negatív.

Eine positive Tatsache liatte sie

aber doch zr Folgc,unddies ist.

dass Coronilla elegáns Panc.

(FI serb. 1874) schon von Hazs-

linszky i. J. 1872 in «Magy.
füv. könyv® p. 58 als C. varia

var. latifólia unterschieden wor-

den ist. Hazslinszky hiitte alsó

eigentlich Priori tát. wenn die

neuen Wiener Regein nicht

eine andere Bestimmung ent-

hielten. Hazslinszky beschreibt

a. a. 0. seine C. varia p) lati-

/b/mfolgenderweise: « Bláttchen

verkehrt eiförmig oder óval,

ihre Lángé übertrifft die Breite

um das Anderthalbfache. Bili-

men rt.® Er schreibt noch,

dass ihre Bláttchen auffallend

breiter seien als jene dér Cor.

varia. Diese Charakterisierung

würde alsó zr Unterscheidung
diesel’ Art vollkommen genli-

gen.

2. Das zweite Ergebnis mei-
ner Forschung hat die Angabe
Hazslinszky’s über das Vor-
kommen von Achillea macro-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



•232

kézikönyve (1864) 243; Hazsl.

Magjaikon frész, kézikönyve

( 1872) 299 növényföldrajzi ada-

tát Hazslinszky mindkét helyen

a vinned trachytkegyek erdei-

bl közli. Ez az adat nekem
(valamint a megboldogult Janka
ViKTOR-nak is) roppant szemet
szúrt; ezért 1874-ben, mint a

bpesti tud. egyetem assistense,

azzal a kéréssel fordultam az

én tanáromhoz és ekkor már
nagyrabecsülmhöz : szívesked-

nék az egyetemi herbárium szá-

mára a viunai Achillea maero-

phylla-bél csak egy szálat is

küldeni
;
vagy ha az nem le-

hetséges, legalább összehason-

lításra küldeni egy szálat, mi
azt köszönettel vissza fogjuk

származtatni. E kér levelemre

- jegyzékeim szerint — Hazs-

linszky így válaszolt: « Gyjte-
ményemben nincs meg. Ördög
Dani tolcsvai tanító szedte

Vinnán a Várhegyen és Iz-

bagya meg Nagy-Szentmihály
közt az út mellett erdk szé-

lein. Nekem az Ördög Dani
példánya nem kellett — mert
idétlenül volt gyjtve — de

föltettem magamban, hogy mi-

elbb Vinnára utazom és ott

magam fogom az érdekes nö-

vényt szépen begyjteni. El is

utaztam Vinnára, de én ott az

Achilla macrophyllat hiába ke-

restem. Ha az ügy érdekli,

tessék Tolesván Ördög Dani-í

felkeresni és ott a kérdéses nö-

vényt alaposan megvizsgálni.))

Kis családommal 1876 júliu-

sában rokonaink látogatására a

Tokaj-hegyalj ára, els sorban

Tólcsvára utaztunk. Ekkor ro-

konaimhoz kérdést intéztem,

hogy ismerik-e Ördög Dani-í,

phylla. in Oberungarn (Éjszaki

Magyarhon füv. kézikönyve

1864 p. 243 und Magyarhon
füv. kézikönyve 1872 p. 299)
aufgeklart.HAzsLiNszKY erwáhnt
diese Art an beiden Stellen

aus den Waldern dér Trachyt-
berge bei Vinna, Diese Angabe
ist mir (aber auch dem ver-

storbenen V. Janka) sehr auf-

gefallen, so dass ich i. J. 1874
noch als Assistent dér Univer-

sitiit mich an meinen Lehrer
Hazslinszky mit dem Ersuchen
gewandt habé, er müge für

das Herbar dér Universitát ein

Stückchen dér vinna-er Achil-

lea macrophylla überlassen, oder

wenn dies nicht möglich ware,
uns doch wenigstens den Ver-

gleich seiner Pflanze er-

möglichen. Auf dieses Ersuchen
antwortete Hazslinszky : «In

meiner Sammlung besitze ich

diese Pflanze nicht. Es hat sie

auf dem Schlossberge bei Vinna
und an Waldrándern zwisclien

Izbugya und Nagy-Széntmihály
dér Lehrer Dániel Ördög in

Tolcsva gesammelt. Ich habé
das Exemplar D. Ördög’s nicht

behalten. da es unvollstándig

gesammelt war und da ich mir

vorgenommen hatte, baldmög-
lichst nach Vinna zu reisen

um dórt diese interessante

Pflanze selbst schön einzu-

sammeln. Ich bili auch nach

Vinna gereist, doch habé ich

dórt Achillea macrophylla ver-

geblich gesucht. Wenn Sie die

Sache interessiert, suchen Sie

in Tolcsva Dániel Ördög auf,

dórt können Sie die Pflanze

dann gründlich untersuchen.»

Int Juli 1876 reiste ich nun
mit meiner Familie zum Be-
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hogy él-e még? « Bizony nagyon
összeesett öreg ember az már
és nagyon el van szegényedve.*

De hát — mondok — talán

csak mégis találkozhatnám vele.

«Óh hogyne, holnap este, a mi-

kor a kirándulásodból hazajösz,

itt lesz*. Ott is volt az öreg

nyugalmazott tanító és gyönyö-
rséggel nézte, hogy mit szed-

tem én Tolcsva vidékén és a

gyjtött anyagot hogyan prae-

parálom. Kérdem ekkor tle,

hogy van-e még növénygyj-
teménye? Biz az javarészben

elpusztult. Hát Vinna vidékérl
van-e Achillea macrophylla-ja,

a melyet önnek Hazslinszky

határozott. Nincs uram. én bi-

zony már nem is emlékszem
reá. Azóta Ördög Dani már
rég alussza örök álmait; gyj-
teményét pedig elégették tüze-

lnek.

Hazslinszky gyjteményében
(Magy. Nemz. Múzeum) sincs

példány a vinnaiAchillea macro-
phylla-ból; Chyzer sem említi

e vidékrl
; Pax (Yegetation

dér Kárpát.) sem tesz róla em-
lítést. Keresend e növényt, én
Nátafalva állomásnál ütöttem
tanyát. Onnan a Laborcz vizén

;it Izbugya és Szentmihály közt

mentem át. Erdtlen és gazda-
sági kultúra alá került síkságra

suche von Verwandten in die

Tokaj- Hegyalja, zuerst nach
Tolcsva. Ich frug meine Ver-
wandten, ob sie Dániel Ördög
keimen, und ob er noch lebe.

Die Antwort lautete, dass er

schon sehr alt und ganz vér-

árait sei. Aut meine Anfrage,

ob ich ihn irgendwo treffen

könne, erhielt ich die Antwort,
dass er für den darauffolgen-

den Tag Abends, wenn ich

von ineiner Excursion zurück-

gekehrt sein würde, bestellt

werden könne. Er kann auch,

ein altér pensionierter Lebrer.

und sah mir mit Entzücken zu,

was ich alles an diesem Tagé
in dér Umgehung von Tolcsva
gesammelt hatte und wie ich

espraeparierte.AufmeineFrage,
ob er noch sein Herbar be-

sit-ze, antwortete er, dass es

schon zum grössten Teile zu

Grunde gegangen sei, und als

ich ihn frug, ob er die Achillea

macrophylla noch besitze, wel-

che ihm Hazslinszky bestimmt
hat, sagte er, dass er sie nicht

mehr habé und sich ihrer nicht

mehr entsinne. Dániel Ördög
hat seither auch das Zeitliche

gesegnet, seine Pflanzensamm-
lung aber wurde von seinen

Angehörigen verbrannt.

In Hazslinszky’s Herbar (Ung.

Nat. Museum) hndet sich tat-

sachlich kein vinna-er Exem-
plar von A. macrophylla

;

auch
Chyzer erwálmt sie nicht ; Pax
(Veget, dér Karp.) hat sie auch
nicht aufgenommen. Ich fuhr
nach Nátafalva, von dórt setzte

ich zwischen Izbugya und
Nagy-Szentmihály itber (len

Fluss Laborcz. Dórt fand ich

waldloses Culturgebiet und
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akadtam. Tartottam ezért lz-

bugya-'aak, innen Tárná-nak.
a mely felett ott mered a szép

Yinna-vára
,

a mely azonban
csak a meredek, sziklás és

roppant meleg égaljú fszirt-

éltl kelet felé tartozik Vinna-
hoz, a hegy nyugatibb, szl-
kertes és erds része Tárná
határához való. Sziklát, erdt,
várromat összejárva, csak nem
akadtam az Achillea macro-

phylla-ra. Majd délután Vinna
szép erdeiben sem, a melyek
tele vannak sétautakkal és gyö-
nyör erdei tisztásokkal. De
hát hogyan is akadhattam volna

reá itt a Laborcz alföldjén, a

mely most csupa rét meg szántó-

föld, valamint Tárná- Vinna
dombjain, a melyek legfeljebb

300—400 m. magasra emel-

kednek, arra az Achillea macro-
phylla L. speciesre : a mely
Tirol és Svájcz havasainak
1800—2000 m. magasságú tá-

jain otthonos, a havasalji erdk
meg a glecserek szélein. Mind-
ezekbl a következ tanúságo-

kat vonom le: a) Hogy micsoda
növényfajt véltek Hazslinszky

és Ördög Dani Achillea micro-

phylla alatt, az többé meg nem
állapítható, kutatni sem kívá-

nom, mert fölösleges volna.

b) Bizonyos, hogy Achillea

macrophylla L. Vinna vidékén

vadon, önként nem terem
;
te-

hát hogy a Hazslinszky meg-
határozása hibás volt s marad.

c) Hogy hazánk flórájából,

legalább Vinna vidéke flórájá-

ból az Achillea macrophylla L.

törlend.

3. Kirándulásom legérdeke-

ging deshalb gégén Izbugya
und von hier nach Tárná, íiber

welchen rt sich das schöne

Schloss Vinna er'nebt, dessen

östliche steile, ungemein heisse,

íelsige Abhánge zu Vinna ge-

hören, wahrend dér westliche,

mit Wein bepflanzte teilweise

aber auch bewaldete Teil dem
Gebiete von Tárná angehört.

Ich durehsuchte Felsen. Ruinen,

Walder, ohne die Achillea an-

zutreffen. Nachmittags durch-

suchte ich nocli die Walder
bei Vinna, welche von Prome-
nadewegen durchquert sind

und stellenweise schöne Wald-
schláge einschliessen.

Dodi wie sollte ich auch in

dér Ebene dér Laborcz, welche

jetzt mit Wiesen und Aeckern
bedeckt ist, oder auf den 3—
400 m hohen Húgéin von Tarna-

Vinna Achillea macrophylla

flnden, eine Alpenpflanze dér

Schweiz und Tirol’s, welche

Hben von 1800—2000 m am
Iíande subalpiner Walder und
Gletscher bewohnt.
Aus allédéin ziehe ich fol-

gende Schliisse: a) was Hazs-

linszky und Dániel Ördög fúr

Achillea macrophylla gehalten

habén, ist heute nicht mehr zu

eruieren : ich halté weitere

Nachforschungen fúr überflüs-

sig
;

b) ist es sicher, dass A.

macrophylla L. in dér Umge-
bung von Vinna wild nicht

vorkommt, dass alsó die Be-

stimmung Hazslinszky’s falsch

war und bleibt; c) dass sie

aus dér Flóra unseres Landes
oder wenigstens aus jener dér

Umgebung Vinna’s zu streichen

ist.

3. Für den interessantesten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



235

sebb positiv eredményének tar-

tom azt a Cytisus-fajt, a me-
lyet a Vinnai-vár-hoz felvezet

sziklás és a szeleknek nagyon
kitett meredek hegyormon szed-

tem. Augusztusban, a mikor

rajta jártam az ö fátlan és

tarajként kiálló sziklás virágos

meredekein, teljes verfényben
állott e hegyorom. s oly hség
volt rajta, hogy szinte elolvadt

ott az ember. De tavasszal és

sszel vajmi hideg szelek so-

dorhatják. Ily éghajlati okok-

ból magyarázom azt, hogy épen

a hegyéi dereka táján, a nö-

vényvilágot különben is más
kzeteknél késbben fakasztó

trachyt szikláin, megtaláltam a

Cytisus serotinus Kit. in De.

prodr. II. (1825) 156. lapon le-

írt növényfajt. Kitaibel e nö-

vényt trachyt hegyeken Mun-
kácsnál a Xagyhegyalján, vala-

mint Mernyik-nél Varannó kö-

zelében szedte
;
Vinna várhegye

épen e két végpont közt lev
egyenes vonalban van. Kitaibf.l

óta ezen növényfajt hazánkban
senki sem szedte ;

Fax a Kár-
pátok vegetatiójáról szóló m-
vében (1898) még a nevét sem
említi, pedig a Cytisus seroti-

nus Kit., magyarul mondva a

Kései Zanót
,
tudomásunk sze-

rint ekkorig egyik jellemz
bennszülött (endemikus) növény-
faj a az északkeleti Kárpátok-
nak, Varannótól Munkácsig.
Máshonnan mint innen nem is-

meretes. De vájjon mint nö-

vényfaj megállja-e a helyét?

Kétségtelenül meg! Mert ha
gyjteményem, valamint ((Ma-

gyarország és Zanótjai» (1888)
1

czímü mvem alapján meg
akarom határozni e vinna-vár-

Fund meiner Excursion halté

ich einen Cytisus
,
welchen ich

auf dem zum Schloss Vinna
hinaufführenden felsigen und
den Winden stark exponierten

Grat gesammelt habé. lm Mo-
nate August, als ich dórt war,

ragte dieser baumlose felsige

und blumenreiche Grat wie ein

Kamm dér vollsten Sonnen-
glut entgegen; die Hitze war
dórt geradezu zum versclimaeh-

ten. Doch dürfte er im Früh-
jahre und im Herbstevon ziem-

lich kalten Winden bestrichen

werden. Alis diesen klimati-

sclien Extrémén erklare ich

mir, dass ich gerade in dér

Mitte des Grates auf Trachyt-
felsen, auf welchen sich die

Vegetation spáter zu entwi-

ckeln pflegt, als auf anderen

Gesteinsarten, den Cytisus se-

rotinus Kit. gefunden habé,

welcher in DC. Prodr. II. (1825)

p. 156 beschrieben ist. Kitaibf.l

hat diese Pflanze auf Trachyt-
bergen bei Munkács in dér

Grossen Hegyalja, ferner bei

Mernyik in dér Nahe von Va-
rannó gesammelt

;
dér Schloss-

berg von Vinna steht gerade
zwisclien diesen zwei Punkten
in dér Mitte. Seit Kitaibel

hatte diese Pflanze niemand
wiedergefunden ; Pax erwahnt
in seinem Werke über die Ve-
getation dér Ivarpathen (1898)
nicht eiumal den Namen : doch
ist Cytisus serotinus Kit. nacli

unserem Wissen eine ende-

mische Art dér nordöstlichen

Karpathen von Varannó bis

Munkács. Von einem anderen
Standort ist er bisher nicht

bekannt geworden. Ist er aber

als selbststandige Art anzuer-

17
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hegyi növényt, akkor arra ju-

tok, hogy tartozik az a « Tu-
bocytisus Dc.o szakaszba és

tartozik e szakasznak abba a

csoportjába, a melyet így jel-

zek (1. c. 374) b) «Virágok
mind a tavalyi ágak oldalain.

»

E csoportban ff jelzés mellett

ez áll : hajtások s többnyire a

levélnyél is, derékszög alatt

berzed szröktl borzasok ; vi-

rág sárga. Ide való és pedig

közvetetlenül a Cytisus leuco-

trichus Sc.hur, meg a Cytisus

cihatus közé helyezend a

Cytisus serotinus Kit. ! Keve-
sebb köze van a Wahlenberg
Cytius ciliatus-ához, legfeljebb

annyi, hogy levélkéi elliptiku-

sak, vagy visszásán toj ásda-

dok és szinükön élénk zöldek

s meztelenek ! mint a Cytisus

leucotrichus-hoz
; ez utóbbitól

azonban nemcsak az különböz-

teti, hogy levelei szinükön nem
szrösek

;
nemcsak az, hogy

nem májusban, hanem augusz-

tusban virít (innen a neve C.

serotinus. Kései) ; hanem az is,

hogy idei hajtásait is sokkal

késbben fejleszti, nyár dere-

kán : ezért e hajtásai szig ke-

vésbé érhetnek meg mint a
C. leucotrichus-é

;
ezért e haj-

tásainak csak a töve nem fagy

le, de legnagyobb részük mint

az igazi félcserjés növényeké
lefagy; ezért az idei hajtásai,

fkép a csúcsuk felé, nem
ritka s berzedt szrözetüek, mi-

nk a tavasszal hajtó C. leuco-

trichus-^ i, hanem idei hajtásai

alantról kezdve apró szröze-
tüek, csúcsuk felé hovatovább

,

selymesen szürke mezüek, hogy
a hideg ellen ekként védekez-

hessenek. Ez már csak eléggé
!

keimen ? Zweifellos ! Wenn mán
ihn naeh meinem Werk ((Ma-

gyarország zanótjai» (1888) de-

terminieren will, kommt mán
zr Sect-ion Tubocytisus DC.
und zwar zr Gruppé dér la-

teral blühenden Arten
;
unter

diesen steht er unter den gelb-

bliihenden Arten mit abstehend
behaarten Zweigen und Blatt-

stielen zwisehen C.leucotrichus

Schur. und C. ciliatus Wah-
lenb. Mit letzterer Art ist er

nnr insoferne verwandt, als er

elliptische oder verkelirt eiför-

mige Blátter hat, welche ober-

seits kahl u. lebhaft grün sind

;

er steht aber dem C. leucotri-

chus naher, von welchem er

aber nicht nur dureh die ober-

seits kaidén Blátter u. die spate

(August und nicht Mai!) Bliite-

zeit verschieden ist, sondern
auch dadurch, dass sicli seine

heurigen Triebe viel spiiter

entwickeln und in Folge dessen
bis zum Herbst nicht reif wer-

den, so dass ihr grösster Teil

wie bei den echten Halbstráu-

chern abfriert
;

seine heurigen

Triebe sind insbesondere gégén
ihre Bpitze nicht mit zerstreu-

ten abstehenden Haaren besetzt

wie jene des im Frühjahr trei-

benden C. leucotrichus
,
sondern

vöm Grunde an kurz und gégén
die Spitze Ilin anliegend seidig

graubehaart, um sich in diesel*

Weise gégén die Kiilte zu

schiitzen. Das sind genügend
charakteristische Merkmale so-

wmhl gegenüber C. ciliatus als

auch gegenüber C. leucotrichus.
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jellemz különbség akár a Cyt.
|

cüiatus, akár a Cyt. leucotri-

chussal szemben.

De. már bevezette a tudo-

mányba, de annyit ide jegy-

zek mégis : Proximus C. leu-

cotricho Schur. a quo foliolisfacie

glabris, et ramis hornotinis api-

cem versus cano-sericeis difiért.

Terem T
rinna- Tárná vár-

hegyén egy másik érdekes,

az északkeleti és a délkeleti Kár-
pátokat jellemz Cytisus is, de

már fent a Vár alatt lev vé-

dettebi) hajtásban. Ez a Cytisus

obvallatus Schur (C. alkus Hac-
quet). Csodálatos, hogy Pax ezt

a Kárpátok flóráját olyannyira

jellemz növényfajt sem vette

fel az kárpáti vegetatiójába,

1898-ban.

4. Kirándulásomnak egyik

fczélja az is volt, hogy lássam

azokat a hegyvidékeket, a me-
lyek a Magyaralföld legészakibb

nyúlványának határt szabnak,

ott a Laborcza és Ondóvá tá-

ján. Az Erdskáripátok déli nyúl-

ványai, meg nyugat fell az

eperjes-tokaji hegylánezok, kelet

fell pedig a Vihorlat hegylán-

czolatja úgy összeszorítja a Ma-
gyaralföld északi nyúlványát,

hogy azontúl az alföldet elkép-

zelni sem lehet tovább. A Vihor-

lat hegylánczolatának keletrl

nyugatra lejt hegyvonulata a
fütközje annak az alföldünk

rl odaáramló széliránylatnak,

a mely a Magyaralföld jellem-

zje. Gondoltam, hogy ott, hol

a Magyaralföld flóravidékének

a hatásköre összeér a Vihorlat

flóravidékének és az eperjes-

Diese Art wurde, wie er-

wáhnt, schon von DC. besehrie-

ben, ich füge dér Diagnose
hinzu : «proximus C. leucotricho

Schur, a quo foliolis facie glab-

ris et ramis hornotinis apicem
versus cano-sericeis difiért.

»

AufdemVinna-TarnaerSchloss-
berg wachst au eh noch ein an-

derer die nordöstlichen und
südöstlicheu Karpathen cha-

rakterisierender Cytisus
,
doch

erst oben unter dem Selilosse

in einer geschützteren Mulde.

Es ist dies C. obvallatus Schur
(C. albus Hacqu.). Merkwürdi-
ger Weise hat Pax diese so

charakteristische Pflanze dér

Karpathenflora in sein i. J. 1 898
erschienenes Werk nicht auf-

genommen.
4. Ein Hauptzweck meiner

Excursion war, die Berge in

dér Gegend dér Laborcza und
Ondóvá kennen zu lemen,
welche als nördlichste Arme
das ungar. Tiefland begren-

zen. Die südlichen Auslaufer

dér Wald-Karpathen, ferner

westlich die Eperjes-Tokajer

Bergkette, östlich aber das
Vihorlat- gebirge engen diesen

am nördlichsten vorgeschobe-

nen Teil des ungar. Tieflandes

in einer Weise ein, dass mán
sich keine weitere Fortsetzung
mehr denken kann. Dér von
Osten nach Westen ziehende

Bergzug dér Vihorlat ist die

Pralhvand des vöm ungar. Tief-

lande gégén dieses Gebirge
wehenden Windes, des charak-

teristischen Windes dér ung.

Tiefebene. Ich vermutete an

17*
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dér Stelle. \vo das Gebiet des
ung. Tiefiandes mit jenem dér

Vihorlat und des Eperjes-To-

kajer Gebirgszuges zusammen-
stosst, eine Yermischung dér
Flórén - Elemente anzutreffen.

Und so war es auch. Wáhrend
des kurzen Streifzuges traf ich

in dér Umgebung von Yinna
u. Homonna Pflanzen, welehe
fül* die Flóra dér ungar. Tief-

ebene charakteristisch sind.

,

Solehe sind:

A) A Magyar alföld jelle m z i. Ilyenek

:

1. Yeronica pseudochamaedrys Jacq. (V. crinita Chyzer ada-

tok). Köz. Yinna várhegyének széles erdei vágásai, útjai

és tisztásai szélein (Waldrauder).

2. AchSllea collina Becker. (A. sefacea Chyzer adatok.)

3. Achillea Nereichii A. Kern. Yinna várhegye verfényes
alján bven. Azt hiszem terjedéskörének Vinnán van
északi határa, mert Chyzer csak Sátoraljaújhely hegyeirl
közli. (Dürfte bei Yinna ihre Nordgrenze erreichen. da sie

Chyzer nur von Sátoralj a-Ujliely erwiihnt.)

í. Stachys recta L. Köz. Yinna várhegyén.

5. Potentilia crassa Tausch. Yinna várheg}'e verfényes mere-
dekein.

6. Phleum laeve M. B. Levele keskenyebb mint a Phleum
Böhmeri-é

,
a mellyel összevonják; de kalásza is feltnen

keskeny, csaknem meztelen polyvákkal. Bven terem Yinna
várhegye verfényes meredekein

;
egyébiránt meg van

gyjteményemben Nagyvárad vidékérl és Nyíregyháza
melll, Szabolcsmegyébl. (Blattéi* schmáler als bei P. Boeh-

meri, mit welchem es oft verwechselt wird
;

Scheináhre

schmal, Hüllspelzen fást kaid. Bei Yinna
; auch bei Nagy-

várad und bei Nyíregyháza.)

7. Centaurea pannonica (Heuff.). Yinna. Tárná hegyvidékei

tisztásain.

8. Centaurea axillaris v. ochrolepis. Yinna várhegyén a leg-

verfényesebb helyeken bven. Ezeken a verfényes helye-

ken potyogtak már a Cornus más L. érett piros termései.

9. Knautia dumetorum Heuff. Köz. a hegyek alján, erdk,
erdei tisztások tájain (Háufig.)

10. Medicago prostrata Jacq. A verfényes trachytormon kö-

zönséges. Javában érlelte terméseit. (Auf den Trachvt-

kuppen háufig.)

11. Ononis spinosa v. angustifolia Neilr. Túrna és Yinna
közt a legelkön közönséges.

tokaji hegylancz vidéké nö-

vényzetének hatáskörével : vala-

milyes vegyes növényzetre aka-

dok. Úgy is volt. Mert csekély

kutatásaim mellett is találtam

én Yinna Homonna vidékén

olyan növényeket, a melyek

:
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12. Potentilla subpedata C. Koch (P. reptans Auct. Hung.)

Patakok mentén, nedves legelkön közönséges.

B) Délkeleti felföldünk jellemzi. (Andere charak-

teristische Pflanzen dér südöstlichen Berggelande)

:

1. Veronica Jacquini B.yumg. Bven Vinna várhegye szirt-

alján.

2. Origanum Barcense Simk. Bven Vinna várhegyének szirt-

alján.

3. Artemisia pontica L. Vinna várhegyén.

4. TJianthus saxigenus Schur. Köz. e hegyvidéken. (Géméin).

5. Plantago argyrostachys (lanceolata X média) Simk. Habitat,

in Hungáriáé cottus Ung, in monte Vinna Tárná- Várhegye
,

inter Plantaginem : lanceolatam et médiám. Habitu Plan-

togmi lanceolatae similis : séd fólia basilaria laté lanceo-

lata et nec solum dorso, séd etiam secus marginem equi-

dem pubescentia
;
spiea cum staminibus et corollis argyreo

nitet; calyx viridis (non nigrescens). A Plantagine média

L. toto habita aliena. Fólia nam basilaria habét longe-

petiolata, Janceolato-e/ongata

;

spicam etiam breviorem et

angustiorem.

Adatok Bakabánya Rubusainak ismeretéhez.

Beitráge zr Kenntnis dér Rubus Flóra von Bakabánya,

y^'
|

Kúposok Samu.

Bakabánya volt szab. kir. bányaváros, most nagyközség?
fekszik Hontmegye északi részén a nem magas, Selmeczbányától
húzódó hegyláncz (legmagasabb csúcsa a Veternik 754 m. a t. sz. f.)

tövén 345 m. tengerszín felett való magasságban
;
ezen heg3dáncz

egyik ága Garamszlls nev községnél leereszkedik egészen
a Garamig. Délkelet felé hajló lejti, oldalai lombos fákkal és bok-
rokkal. északnyugati oldalai nagyobbára fenyvesekkel borítvák.

Magától értetdik, hogy a hegyeken és a hegyek között kisebb-

nagyobb, rövidébb-hosszabb, sekélyebb-mélyebb völgyek képzdnek,
mélyükben forrásokkal és patakocskákkal s hogy a hegyoldalokon
s a hegytetkön is tisztások és hegyi rétek is terjeszkednek. Ilyen

kedvez fekvés nagyon is alkalmas a növényzetnek. És ha tekin-

tetbe veszszük, hogy majd minden évben új erdei vágások nyílnak
s hogy a hegyek a bányászok által felnyitott, fetbontott felületein,

ahol arany- és eziistérczet kerestek, mélyedések, gödrök, aknák,
földhányások és töltések keletkeztek, melyekbl források bugy-
gyantak el, melyek kis patakocskákban folyván tovább, vízzel

állandóan bven ellátott vízmosásokat, árkokat vájnak, íg}
T a term-

helyek változatosságában találjuk magyarázatát annak, hogy miért
oly gazdag Bakabánya területe szedrekben, Ab^ws-okban, rózsák-
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