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dést okoz. Ha mindezeket figyelembe veszszük, könny lesz megmagya-

rázni a verseczi növényzettel való összehasonlításból folyó legfeltnbb

jelenségeket, úgy mint a fajoknak és a formáczióknak nagyobb mélységben

való megjelenését, a bükkösnek jellemzbb, tisztább kifejldését és az epiphyt-

növények srbb tenyészését. Hogy a verseczi hegység szárazabb oldalain a

hegység tövétl egészen a legmagasabb csúcsáig tölgyes n, ellenben a

lokvai hegységen már 200—300 méter magasságban típusos bükkös találkozik,

ez nem rendkívüli jelenség, a fentebbiekbl könnyen magyarázható és hozzá

hasonló példa Magyarországon bven van. így pl. ugyancsak Krassó-Szörény-

megyében, a megye szívében, emelkedik a Muntye Szemenik. E hegy ersen

kimagaslik a különben hegyes-völgyes környezetébl. Rajta 1445 méter magas-

ságig emelkedik a bükkös, ellenben Oraviczán, a báziási Ribis-völgyhez

hasonlóan, szken összeszoruló, meredekfalú völgyek oldalain, vagy 400 méter

magasságban fenyves n si idk óta. Tehát itt egyrészt a hely kitettsége a

bükkösnek roppant magasságba való felhatolását tette lehetvé, másrészt a

kedvez völgyképzdés a fenyvesnek igen alacsony fekvésben való megjele-

nését okozta.

Gombocz Endre: Sopron környékének edényes flórája.*

Hazánknak több olyan területe van, a melyet florisztikai tekintetben még

nem kutattak át, pedig talán sajátságai miatt vagy a teljes hazai flóra össze-

állításának érdekében megérdemelte volna. Ezek közé tartozik Sopron-megyének

és Sopron város környékének területe is, melyre vonatkozólag csak nagyon

gyér adataink vannak. E közleményemben csak ezen adatokat akartam szapo-

rítani, a megnevezett nóraterületre vonatkozólag.

Sopron flórájával körülbelül öt éve foglalkozom, ez alatt sikerült meg-

lehetsen teljes gyjteményt összeállítanom ; a kétes fajokat a Nemzeti Múzeum

növénytani osztályának herbáriumi anyagával hasonlítottam össze. Dolgoza-

tomnak összeállításakor Ne ilr e i ch-nek »Flóra von Niederösterreiclv: czím
munkáját vettem alapul.

Geográfiai és geológiai viszonyok.

Ha az átkutatott flóraterület nem is vonatkozik az egész megye terjedel-

mére, annyiban mégis érdemes volt az áttanulmányozásra, a mennyiben a

megyének éppen ezen a részén érintkezik a síkvidéki Hóra az ausztriai alhavasok

növényzetével és e területen együtt találjuk a kristályos kzeteknek és a meszes

paláknak jellemz növényeit.

A soproni flóraterület két oldalt emelked medenczét alkot, a melynek

határai a Fert tava, északon a somfalvai dombok, nyugot felé az Alpeseknek

a nyújtványai, melyek a barkai dombokkal a déli határokat alkotják. A terület

* A növénytani szakosztálynak 1901. évi februárius 13-iki ülésén elterjesz-

tette F i 1 a r s y. k y N á n d o r.

Növénytani Közlemények, ihol'. I. kötet, 1. füzet. *J
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túlnyomóan hegyes. Megszakítja és a keleti meg a nyugoti félt egymástól

elválalasztja egy északnyugot felöl délkelet felé húzódó keskeny lapályos

csík, mely nek átlagos magassága 200 méter és ott legkeskenyebb, a hol

Sopron város fekszik. Délkelet felé mindjobban kiszélesedik és >a Kis-Magyar-

Alföldbe olvad bele. Kisebb lapály terül a Tó-malomnak nevezett mocsaras

vidék körül, mely észak felé a kismartoni síkságban folytatódik. A Fertnek

nyugoti partján is húzódik egy keskeny sík.

A hegyes vidéknek egyik fzömét az Alpesek nyújtványai alkotják, a

melyek Fraknó alatt lépnek át Sopron-megyébe a hol észak felé ágat bocsá-

tanak, mely a Rosalia-hegységet alkotja; egy másikat kelet felé, a mely Brenn-

bergnél több ágra szakadva, nagyobb terjedelm hegyes vidékké szélesül ki.

Egyike ezen ágaknak egészen Sopronig nyúlik és keleti lejtjén a »lverek-

nek« nevezett gyümölcsös kertek foglalnak helyet.

Az Alpcseknek nyújtványai, melyeknek átlagos magassága 450 m, fleg

gnejszbl, csillámpalából vagy a két kzet közötti átmenetekbl vannak alkotva.

Összefügg sziklákat nem igen képez; innen van e hegyeknek a hullámszer

ellaposodó alakjuk. A brcnnbergi hegyekben harmadkori rétegekbe lerakódott

kszéntelepek vannak.

A fertmelléki dombok t/2 mértföld szélességben három mértföld hosszú-

ságban és 230 méter átlagos magasságban a Fertnek a nyugoti partján vonul-

nak. Valamint a Soprontól északra cs dombvidék (ú. n. bécsi dombok), úgy

ezek is a Lajtha-h^gységnek a kiágazásai. Fképzik a lajthamész, a homokk,

a konglomerát és a márga. A lajthamész, melyben tömérdek kövület (Pecten,

Ostrea stb.) található, hatalmas kbányák nyitására adott alkalmat.

A somfalvai, a kopházai és a rákosi lapályok harmadkori rétegekbl,

ú. m. homokból, agyagból és belvedere-bl vannak alkotva. A Fert nyugoti

partja keskeny alluvium-korbeli rakodmány.

Florisztikai tekintetben lényegesebb folyóvíz a brennbergi hegyekben két

ágban ered Ikva, mely a Hanságban vész el. Nagyobb állóviz a Kis- és a

Nagy-Tómalom.

A Fert tava eredetileg körülbelül 8 l/>> négyzetmértföld terület volt, ma
már a lecsapolás következtében ennek a felére apadt. Sókkal rendkívül telített

vize nagyon kedves tenyész helye volt a halophilnövényeknek, melyek ma
talán már végképen kivesztek a környékérl.

Florisztikai viszonyok. Sopron környéke nem specziális flóraterület

;

növényzete meglehetsen egyezik Alsó-Ausztriáéval, de természetesen ezé a

havasi flórának nagyszámú képviseli miatt jóval gazdagabb. N e i 1 r e i c h

»Flora von Niederösterreich« czím müvében csak egy növény van említve,

a mely Sopronmegyében megvan, Alsó-Ausztriában pedig Alsine fuscietdata

M. K. nem fordul el. A Cirsium oleraceum Scop. var. amaraniiiium-ot,

melyet szintén találtam Sopron környékén, Neilreich ugyancsak nem említi

az alsó-ausztriai növények között. De ezért Sopron flóráját nem mondhatjuk

szegényesnek. Kovács Gyula, hazánknak már régebben elhunyt botanikusa

szerint, Sopronmegye flórája 1200 fajt számlál (lásd : A magy. orv. és termvizsg.

1841-iki vándorgylését .Sopronban).
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Hogy a flóra képe az idvel miként változott, azt megítélhetni abból

a két munkából, a melybl egyedül lehet valamit .Sopronnak egész flórájára

nézve menteni. Az egyik Deccard és Loev »Flóra Soproniensis« czímíí

mve 1700-nak els felébl, (csak az eredeti kézirat másolata van meg a soproni

ev. lyceum könyvtárában ; az eredeti kézirat hollétét nem tudni) ;* a másik

Szontagh Mi kló s-nak »Enumeratio plantarum territorii Soproniensis

stb.v; czím munkája 1863-ból (megjelent a »Verhandlungen der kais. königl.

zool.-bot. Gesellsch. in Wien". 1803-ik évi kötetében). E két munkából

nagyon sok érdekes adat ötlik szemünkbe. így, hogy egyet jegyezzek csak

meg, nagyon különös, hogy az Erigeron canadense LA még Szontagh
sem említi. Ha tekintetbe vesszük, hogy Sopron környékén különösen az újabb

idben történtek nagyobb mérv természeti változások (erdirtás, a Fert

lecsapolása), úgy jogosnak vehetjük azt a föltevést is, hogy Sopron flórája az

els 150-éves idszakban legfeljebb ugyanannyit változott, mint az utolsó 40 esz-

tend alatt.

A következ Ü e c c a r d említette növényeket már S z o n t a g h sem

találta :

Hypochoeris glabra L.

Sonchus palustris L.

Chenopodium Botrys L

Cerastium repens L:

Myosurus minimus L.

Bupleurum rotundifolium L.

Seseli Hippomarathrum L.

Orlaya granditlora Hoffm.

Lythrum Hyssopifolia L.

Daphne Mezéreum L.

Alisma ranunculoides L.

Orchis mascula L.

Ophrys myodes L.

Gymnadenia odoratissima

Reichb.

Calamintha alpina Lam.

Ajuga Chamaepytis Schreb.

Petasites albus Gártn.

Senecio Doria L.

Arnoseris pusilla L.

Az utóbbi 40 év alatt valószínleg a következk veszhettek ki :

Potamogeton natans L. ! Centaurea solstitialis L. I Nuphar luteum Sm.

Loranthus europaeus

Ceratocephalus falcatus Pers. Potentilla supina L.

Ranunculus aconitifolius L. ' Potentilla hirta L.

Linum narbonense L. (?) Potentilla aurea L.

Euphorhia segetalis L. \'icia onobrychioides L.

Gentiana cruciata L.

Xeranthemum anniium

Primula farinosa L.

Androsace maxima L. Kuhus caesius

Viszont észlelhet az az érdekes jelenség, hogy némely faj közel két év-

századon át megtartotta eredeti termhelyét (Listera ovata R. Br., Linaria

genistaefolia MM., Asplenium Ruta Muraria L., Bupleurum falcain ni L.j.

Itt lehet megemlíteni, hogy a brennbergi kszénbánya bitumen-es márga-

paláiban találtak levéllenyomatokat, a melyek a Salicaceae meg a Cupuliferae

családba tartoztak, vagy pedig a Betula prisca E/t., Taxodites dubius Sternb.,

vagy a Daphnogene és Carya fajoktól származtak.

A következ növényeket sem Deccard, sem Szontagh nem emlí-

tette még és így Sopron flórájára nézve újaknak tekinthetk.

Lemna minor L. Aliiura l'allax R. et. S.
|
Crocus Heuffelii Köm.

Alisma plantago L. var.

lanceolatum Koch.

Alopecurus geniculatus

Phleum pratense L.

Allium flavum L.

Allium oleraceum L

Veratrum album L.

Iris variegata I.

'ans q uadrifolia

I Orchis maculata L.

Cephalanthera rubra Rich.

Cephalanthera pallens Rich.

* Lásd: Kanitz, Kin Versuch der Geschichte der Botanik in Ungarn.
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Epipactis latifolia Ali.

Himantoglossum hircinum

Rich.

Coralorrhiza innata R. Br.

Cuscuta europaea L.

Tragopogon orientális 1

T. minor L.

Prenanthes pürpurea L.

!
Lactuca muralis L.

Chondrilla juncea L.

Myosotis hispida Schlechtd. : Taraxacum corniculatum DC.

Salvia ofíicinalis L.

Origanum albiflorum L.

Lamium album L

Galeopsis pubescens Bess.

Veronica prostrata L.

V. serpyllifolia A 11.

Melarapyrurn barbatum L.

Cephalaria transsilvanica

Schrad.

Erigeron canadense L.

Inula ensifolia L.

Galinsoga parviflora Cav.

Tanacctum vulgare L.

Filago germanica L.

Senecio silvaticus L.

Centaurea montana L.

Cirsium canum M. B.

Cirsium oleraceum Scop.

var. amarantinum

Hieracium boreale Fr.

H. rigidum Martin.

Pirola rotundifolia L.

Monotropa Hypopytis L.

Cucubalus bacciferus L.

Stellaria glauca With.

Malachium aquaticum Fr.

CerastiumglomeratumThuill.

Alsine setacea W. K.

Portulaca oleracea L.

Hepatica triloba Chaix.

Ranunculus Lingua L.

Thalictrum minus L.

Aquilegia vulgáris L.

Actaea spicata L.

Erysimum cheiranthoides L.

Farsetia incana R. Br.

Dentaria bulbifera L.

Oxalis stricta L.

O. Acetosella L.

Geránium pusillum L.

G. eolumbinum L.

Hypericum hirsutum L.

Euphorbia t'alcata L.

Astrantia major L.

Trinia vulgáris DC.

T. Kitaibelii M. B.

Pimpinella magna L.

Seseli coloratum Ehr.

S. glaucum L.

Peucedanum Chabraei

Reichb.

P. alsaticum L.

Selinum carvifolia L.

Oenothcra biennis L.

Spiraea Ulmaria L.

Prunus insititia L.

Genista Mayeri Janka.

Trifolium rubens L.

Trifolium procumbens L.

Melilotus álba Desv.

Robinia Pseudacacia L.

Coronilla montana Scop.

B o r b á s Vincze a Természetrajzi Füzetek 1884-iki évfolyamában (VIII.

k. p. 74), »Amagy. nemz. múzeum növénytani kézirataibók czím czikket közöl,

melyben írja, hogy F o r s t e r Károly Sadler Budapest növényzetérl köz-

lött els enumeratiójában aláhúzta azokat, melyek Szalonak körül közönsé-

gesek, azokat melyeket Sadler nem említ, a betzött tiszta lapokra jegyzé fel.

Forsternck ezen adataibi Borbás is közöl Sopronmegyére új adatokat, azon-

ban ezek csak részben újak, mert Impatiens noli tengere L., Physalis Alke-

kengi L., Phyteuma spicatum L., Scabiosa Succisa L., Spiraea Aruncus L.,

Calluna vulgáris Salisb., Bellis perennis L. fajokat már részben Deccard,
részben S z o n t a g h vagy mindketten említik és. így csak a következ fajok

Actaea spicata L., Lysimachia punctata L., Sanicula europaea L., Veronica

longiíölia L. maradnak mint újak ; ezeket én is gyjtöttem.

A flóraterületen két egymástól határozottan elüt részt különböztethetünk

meg; a keleti fél meszes talajának flóráját és a nyugoti rész kristályos kze-

teinek növényzetét. A két terület közötti ellentét olyan nagy, hogy p. o. egyes

növények, melyek a nyugoti területen óriási számban fordulnak el, így a

Calluna vulgáris Salisb., Vaccinium Myrtillus L., a keleti részen egészen

hiányzanak. Viszont a meszes talajt kedvel Linum-ok nem találhatók a nyu-

goti félen. A keleti meszes dombokon még az is észlelhet, hogy a Hóra

itt-ott egyes foltokra, erdkre izolálódik. Ez a terület általában gazdagabb a

nyugotinál.

Ugyanitt a Tómalom-nak nevezett mocsaras vidéken a mocsári flóra

is képviselve van. Itt található a Pinguicula vulgáris L., mely Klein

Gyula tanár szerint (L. Term. Közi. IX. k. 32. lap. Magyarországnak csak
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három vidéken található, ú. m. a Kárpátokban, a Hanságban és Sopron

környékén.

A nyugoti flóraterület sokkal szegényebb, de annál üdébbnek látszik a

»szürkének« mondható meszes flórával szemben.

Különösen jellemzi e vidéket, hogy egyes fajok nagy csuportokban talál-

hatók, így a Calluna vulgáris Sálisb., Vaccinium Myrtillus /... Eupatorium

c.uuiabiiiuni L., Gnaphaliiim ok, Filago-k, Sénecio-k. stb. Az erdkben a

Pozsony megyében is hiányzó Cyclamen europaeum L. bven található.

Külön területet zár magába a Kecske-pataknak mély völgye, melynek

némely részében különösen a Humulus és a Cucubalus jelenik meg óriási

mennyiségben.

A két hegyvidék között húzódó sík területnek flórája a mi veit romtalaj

és a legel növényei közül kerül ki. Különösen számosak a Cardwus-ok,

Onopordon, /falum, Dipsacus, Euphorbia-k, Marrubium stb. fajok.

Tuzson János: A ketts évgyr keletkezésének

egyik esetérl.*

A ketts vagy álévgyrk keletkezésével különösen K n y, W i 1 h e 1 m és

Jóst foglalkoztak és dolgozataikból kiderül, hogy ha hernyórágás, mesterséges

lekoppasztás, vagy korai lombhullás miatt a lombos fák leveleiket nyár folya-

mán elvesztik, e fák még ugyanabban a tenyészeti idtartamban újra kihajtanak

és az új kihojtás eltt és után keletkezett farész, két évgyr gyanánt jelen-

kezik. A lombozat hirtelen elpusztulását tavaly május 12-én és 13-án ész-

leltem, a mikor országszerte ers kései fagy (Selmeczbányán 5-5° C.)

volt, a minek következtében a bükk- és a tölgyerdk lombozata nagy területeken

egészen elpusztult. Ezek az erdk nyár derekán ismét kihajtottak.

A bükkfák ugyanazon évi vastagodását vizsgálva, azt találtam, hogy

ez az évgyr egyrészt vékonyabb, mint a megelz években keletkezettek,

másrészt pedig, hogy két lenyészeti gyrbl van alkotva.

A szerint, a mint a csúcsokból, vagy a törzsek alsóbb részeibl, - az

excentrikus keresztmetszetek szélesebb vagy szkebb oldaláról és ersebb

vagy lassúbb növés példányokról vett darabokon vizsgáljuk e jelenséget, el-

térések tapasztalhatók : majd az els, majd a második fagyr a szélesebb,

st egyik vagy a másik el is maradhat. Emez eltérést az egyes részek és

példányok különféle növekedési menetébl magyarázom.

A tölgyfákon (üuercus sessiliflora) az illet évgyrben nem látható

két tenyészeti gyr és csupán az jelzi a lombozat elfagyásának meg az újból

való kihajtásnak a hatását, hogy ez az évgyr az elbbieknél szkebb és a

tavaszi edéuygyr jóval szélesebb, mint rendesen szokott lenni.

* Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1901. évi április 10-iki ülésén.


