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Bányai János: Adatok Abrudbánya környékének
flórájához.

Botanikusaink közül többen jártak Abrudbánya környékén
(Baumgarten, Schur, Janka, Simonkai, Csató stb.),

de mindannyian csak átutazóban lévén, az itt töltött pár nap
alatt természetesen alapos gyjtést nem végezhettek. Minden-
esetre czélszerü lett volna munkámat az eddigi gyjtkével
vonatkozásba hozni, de távol minden kulturközponttól, a rendel-

kezésemre álló kevés irodalmi adat felhasználásával ezt meg
nem tehettem, s így egyelre a gyjtött adataim és megfigyelé-

seim felsorolásával kell beérnem.

Flóravidékünk jellemzéséhez szükségesnek vélem, hogy
egy pár földrajzi és geológiai adatot elre bocsássak, a mennyi-

ben e tényezk igen sajátságos tagozódást teremtettek már ezen

a kis területen is úgy, hogy a szomszédos, de tle orografiailag

teljesen elzárt Zalatna és Brád völgye is igen elüt növény-
világot rejt magában.

Az általam kutatott terület vizrajzilag az Aranyos folyó

vidékéhez tartozik. Délrl a 957 m magas ^ Nagyhegy [Oyalu
Maré) zárja el az Ompoly patak-völgyétl és nyugaton a 751 m-es
Vulkánhágó a Fehér Körös völgyétl. Keletrl eléggé jól hatá-

rolja a mogosi völgy felöl északra siet és az Aranyosba öml
Hermonyásza patak. Ezt a négyszögalakú medenczét az északi

szelek ellen a Bihari havasok 1700—1800 méteres csúcsai és

hatalmas hegyhátai meglehetsen védik.

Délen és keleten a Nagyhegy (957 m) és Botes (1263 m)
homokk hegyhátai és a Vulkoj (1349 m), Zsamena (1364 és

1357 m), valamint a Verespatahtól keletre es andezit kúpok
(1100—1200 m) emelkednek.

Az egész terület homokköböl áll és ebbl emelkednek ki

Verespatak és Bucsony (régen Bucsum) határában a riolit (liparit)

sziklák^ a széleken pedig az andezit-erupcziók, a melyekhez az

oszlopos bazaltjáról nevezetes Detonata is csatlakozik. Kis fol-

tok alakjában gyakoriak az úgyszólván pár m^-nyi mészszirtek

is, melyek mésznövényeikkel apró szigeteket alkotnak a hatal-

mas homokk-zónában, kivéve a méreteivel is impozánsan ható

Vulkánhegy jurakori szikláját.

A flóra általános jellemzéséhez felemlítendnek tartom,

hogy a hegyek erdit már jórészt letarolták.

Az erdk javarészét Fagus silvatica és Carpinus betulus

alkotja, köztük szórványosan Acer pseudoplatanus L., Populus
tremula L., Fraxinus excelsiorh., Betida verrucosa Ehrh. (más
Betula-ía}t nem találtam !) is elfordul.

' A magassági adatokat a 75,000-es katonai térkép „Abrudbánya'
és „Zalatna" jel lapjairól vettem.
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A bucsonyi részen az Abies álba Mill. alkot nagyobb
erdket, melyekben keverten a Picea excelsa (P o i r.) Link is

elfordul. A Nagyhegyen lev Abies álba ágait a Viscum album
L. bokrai lepik el. Kisebb foltokban az Abies álba a Vulkán

felé es völgyekben is gyakori, st a Vulkán északi oldalán
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nagy erdt alkot. Pinus silvestris L. mint újabb ültetés az

abrudfalvi templom mellett borit egy kis területet.

Az erdszéleknek gyakori bokrai: a Prunus spinosa L.,

Crataegus oxyacantha L., Ligustrum vulgare L., Rosa- és Rubus-
fajok, melyek a letarolt hegyoldalakon is gyakran áthatolhatat-

lan srséget alkotnak, a hegytetkön pedig mindezek helyén a

Calluna vulgáris (L.) Salisb. diszlik. Kisebb mennyiségben:
Rhamnus frangula L., Sambuciis nigra L. és S. racemosa L.,

Lonicera xylosteum L. A L. leiophylla K e r n.-t, melyet innen

közöltek, a legszorgosabb kutatással sem sikerült megtalálnom,

bár úgyszólván a vidék összes Loniceráit megnéztem. Gyakoriak

még a Viburnum opulus L., Acer campestre L., Sorbus aucuparia

lanuginosa Kit. alakja, mely egy-egy helyen hatalmas fává

növekedett.

Abrudbánya nagy tengerszín feletti magassága (600 m) okozza,

hogy az Aranyos alsó folyásánál az Ompoly és a Fehér Krös
völgyeiben közönséges Alnus glutinosa (L.) DC. itt kimarad s

helyét az Alnus incana Willd. foglalja el, mint a patakok

állandó kísérje, nagy fává nve, vagy a szárazabb hegyolda-

lokon cserjévé szétágazva.

A polg. iskolai botanikus kerttl nem messze a Styurc-

hegy (938 m) északkeleti lejtjén a katonai lövtér mocsaras

árkaiban a Menyanthes trifoliata L. terem bven Oeum rivale

L., Caltha alpestris Sch. N. et K. és a még kés szig is virító

Bidens cernua L.-vel.

A hegy alján a Jdz (patak) mellett az Alnus incana

Willd. csoportjai alatt, különösen az Incze-kert mögött és a

mécsai oldalon Abies álba árnyékában április hó folyamán sok az

Adoxa moschatellina h., melyet a Detonata goale hegy tövében

is megtaláltam.

A hegy szárazabb, naposabb oldalait szereti a Cerastium
vulgatum L. p. fontanum Baumg., Phyteuma tetramerum
Schur., Ph. orbiculare L. és a Salvia pratensis L. is. A Ver-

bascumohat a V. Hinhei Friv. szép példányai és a V. nigrumh.
képviselik. A Olechoma hirsuta L. pedig helyettesíti a más vidé-

ken közönséges G. hederacea L.-t.

A Styurc-hegygyel szemközt fekv Szohárnalc kiváló neve-

zetessége a Filago germanica és a bokrok közt meghúzódó kora

tavasztól kés szig virító Aposeris foetida (L.) C a s s.

Általában a hegyi kaszálóknak gyakori növényei a Trifo-

liumoJc {pannonicum Jacq., alpesire L., repens L., montanum
L. stb.), Filipendula hexapetala Gilib., Pedicularis campestris

G r i s e b. és a vele keverten él f. coronensis Schur. A Tha-
lictrum galioides Nest., Bunias orientális h., Barbarea vulgáris

R. B r. sárga virágaikkal már messzirl feltnnek, úgyszintén a
bokrok mellett meghúzódó Ranunculus auricomus L. és egyik

alakja a var. fallax W. et G.

A magasabb tetkön (Paperdeje fölött különösen) a Poten-
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tilla álba L, virágzik kora tavaszszal és kés szszel is. A Bányá-
szok hegyének palás meredek oldalán a Ranunculus hulbosus L.,

Scleranthus dichotomus S c h u r. Carex pallescens L., Polygala

vulgáris L. és az Antennaria dioica (L.) Gártn. gyakori.

Az árnyékos hegyszakadékokban lépten-nyomon találjuk a

Symphytum tuherosum L. és a S. cordatum W. et K.-t, a Ptd-

monaria rubra Sch. et Ky.-val keverten.

Még jeges a föld, a mikor megjelenik a Oalanthus niva-

lis L. és a Leucojum vernum h. Az utóbbi egy- és kétvirágú

kocsánynyal. Kétvirágú alakját S i m o n k a i L. hiflorum és

H e r b i c h L. carpaticum néven varietásnak, illetve alfajnak

vette. Négy évi megfigyelésem alapján mondhatom, hogy a

kétvirágú példányokat igy elkülöníteni lehetetlen, mivel ugyanaz
a hagyma egyik évben egy, a másik évben kétvirágú kocsánynyal
jelenik meg. St találtam olyan példányt is, a hol egy tönkbl
két különálló hagyma ntt ki, csakhogy az egyik egy, a másik
pedig két virággal. (Ez a példány az abrudbányai polg. isk.

múzeumában van.) A Leucojum vernum diagnózisának „egy- és

kétvirágú" kibvítésével a többi név törülhet volna.

összehasonlítás kedvéért most felsorolom a szomszédos
vidék flórájának egy pár feltnbb faját, melyek az abrudbányai

völgyben hiányoznak. Hiányoznak pl. a Helleborusok, pedig a

VulJcán- szikléin — melyre figyelmemet épp a flórahatár meg-
állapítása czéljából terjesztettem ki — és a Fehér Krös Töl-

gyében még elfordulnak. Hiányzanak a Delphiniumok, Pulsatil-

lák és Ado7iisok is.

Igen szépen megállapítható a Primulák elterjedési köre is.

Az Ompoly és a Fehér Körös völgyében nagy mennyiségben
term Primula acaulis (L.) Hill. és P. canescens Opiz. az

abrudbányai medenczében teljesen hiányzik. Ezeket a P. carpa-

tica G r i s e b. pótolja, mely olykor még szszel is virágzik.

Hiányzik továbbá a Scilla bifolia L. és Erythronium dens canis L.

A Lilium Jankae Kern.-nek egész Magyarországon egye-

düli termhelye Verespatak, azonban az oktalan pusztítás annyira

meggyérítette, hogy most csak a gauri dl egy-egy rejtettebb

zugában fordul el Arnica montana h., Eriophorum latifolium

Hoppé, Lathyrus niger (L.) Bernh., Ferulago silvatica

B e s s., Melampyrum bihariense Kern., Rosa dumetorum
T h u i 1 1. társaságában. Igen jó volna valamilyes módon a teljes

kipusztulástól megóvni. A verespataki híres Csetatye-hegy érdekes

szikláin terem a Lycopodium complanatum L., mely a L. clava-

tu/m L., Vaccinium vitis idaea L., V. myrtillus L., Calluna vul-

gáris (L.) Salisb. és különféle zuzmóval képezi a kevésszámú
növényi társadalmat.

Innen nem messze Szarvaspatak (Koma) völgyének meredek
oldalán van a Somoskö (oláhul Cornyec), mely nevét épp a nagy
tömegben elforduló Cornus mas-töl nyerte.

Mintegy szigetként emelkedik a homokk-zóna kells köze-
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pén tipikus növényeivel, melyeket egyebütt Ahrudhánya környé-

kén nem találtam. Ilyenek pl. Aristolochia paliida WiUd.,
Allium oleraceum K., Dianthus marisensis Simk., mely itt a

D. carthausiajiorum L.-t helyettesíti, Silene venosa f. hostiiaca^

Coeloglossum viride (L.) Hartm. (szálanként), Neottia nidus

avis (L.) Rich. a szikla alatti bükk erdben. Árum alpinum

S c h 1 1., melyet még csak a Vulkánon találtam. Potentilla

recta L., Rosa canina L, f. marisensis Simk., Vero^úca Jacquini

B a u m g. Az ersen karsztos sziklák mélyedéseiben : a Valeriána

officiyialis L. jí. collitia Wallr., Phleum phleoides (L.) Simk.
(Tylenchus phalaridistl eltorzítva), Alliaria officinalis Andrz.,
Festuca sulcata Hack. f. hirsuta Hst., Melandryum nemorale

Heuff., Fragaria viridis Duch. A sziklák melletti napsütötte

legelket ellepik a O-ymnadenia conopsea (L.) R. B r. elég gyak-

ran fehér virágokkal is, Thesium intermedium Schrad., Orchis

ustulata L., Ajuga reptans L. (fehér- és rózsaszín virágai

gyakoriak), Brunella grandiflora (L.) J a c q. Az erdszéleken,

cserjésekben nagy mennyiségben n a Gentiana asclepiadea L.

(oláhul Tresztii), melynek kiszáradt szárából az oláh bányászok

a robbantáshoz szükséges gyújtót készítik. Erre a czélra szszel

kiválasztják a vastagabb szárakat, jól kiszárítva és kétfelé

hasítva a belét kivakarják. Az így keletkezett csatornát finom-

szemü puskaporral tömik meg, az egyik végét kihegyezik a tapló

számára és kész a könnyen és olcsón elállítható gyújtó szerszám.

A Detonaták körüli fenyerdk, melyek a Zsamena iker-

kúpjáig terjednek, nagyrészt Ahies albahól állanak. Ezeknek az

alját június hóban srn borítja a Pirola uniflora L. és a

Luzula angustifolia (Wulf.) G arc ke, melyet a többi helyen a

L. angust. var. cuprina Roch. helyettesít. Igen gyakori még a

Cynoglossum officináié L., Dentaria bulbifera L. és D. glandu-

losa W. et K., Scrophidaria nodosa L., Doronicum austriacum

Jacq., Verbascum Hinkei Friv. és az Adoxa moschatellina L.

A bazaltoszlopok fekete színébl élesen válnak ki a Baeo-

myces byssodes (L.) Schaer. rózsaszín, a Caloplaca callopisma

Th. Fr. sárga és a Rhizocarpon geographicum (L.) DC. zöldes

foltjai. Fenn a csúcson a Csató-menhkz mellett — a honnan
remek kilátás nyílik a vidékre — a Pirola secunda L , Galium
erectum Huds., Digitális ambigua Murr. Silene glabra {^ ch.k.)

DC, Lilium martagon L, Thymus alpestris Tausch,, Rumex
acetosella L., Hieracium pilosella L., Valeriána officinalis L.,

V. sambueifolia Mik., Hypericum perforatum L., Antennaria

dioica (L.) Gártn., Dactylis glomeratah., Fragaria vesca L., a

fák, cserjék közül pedig Salix caprea L., ISorbus lanuginosa

Kit., Fagus silvatica L., Rosa pendulina L., Cotoneaster inte-

gerrima M e d i c, Spiraea ulmifolia S c o p. fordulnak el szálan-

ként a fenyk között.

A nedvesebb, árnyékosabb helyeken meg a zuzmók ütnek

tanyát. Pl. Cladonia furcata Schrad. var. racemosa Fik., CL
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squamosa (Scop.) Hoffm., Cl. gracilis (L.) Willd., Peltigera

aphthosa (L.) Hoffm., P. rufescens (lm.) Hoffm., P. horizon-

tális H of f m.

A leomló törmelékek közt van a Saxifraga aizoon Jacq.,
valamint a Valeriána tripteris L. is.

Nézzünk át a szomszédos és botanikailag nem ismert

Detonata flocosa (szrös, bozontos) beerdsített csúcsára. A
feljutás a sr, cserjés és sziklás meredek oldalán nagyon
nehéz. Inkább a turista kiváncsiság vezetett, mert botanikai

szempontból a sr fenyves nem volt egy csöppet sem biztató.

Hanem annál nagyobb volt a meglepetésem, mikor az Alnus
viridis (Vili.) DC. és a Lonicera nigra L. vidékünkrl idáig

nem ismert rügyes példányait, úgyszintén az eddig csak a Vulkán

mészszikláján látott Rihes alpinuni L. f. Scopolii (H 1 a d n.) S i m k.

példányait megpillantottam. Még meglehets nagy hó volt a sr
fenyves közt, de már a csúcson virágzott a Pulmonaria rubra

Sch. et Ky., még pedig több példánya fehér virágokkal is.

Késbb, június 20 án, kerestem még fel e helyet, ekkor

meg a Rosa reversa W. et K. {pendulina X pimpinellifolia) vala-

mely alakja tnt szemem elé, a mely rózsa Jávorka S. dr.

úr szíves közlése szerint csak Selmeczhánya melll és Horvát-

országhói ismeretes ; klasszikus lelhelyérl, a Mátrából pedig,

úgy látszik, már kiveszett. A kis, alig pár lépés terület csúcson

a Cornus sanguinea L., Corylus avellana L., Lonicera xylosteum

L., Clematis alpina (L.) Mill., Spiraea ulmifolia Scop. és a
Sambucus racemosa L. bokrai fonódnak sr bozóttá össze.

A két Detonata közti réten június 20. és 23-án már virág-

zott a Gentiana carpaticola B o r b.

A Detonatáktól délkeletre a Bucsony és a Mogos völgy

közti vízválasztó az egyedüli termhelye itt az Orchis morio

L.-nek, mely az Alectorolophus glandulosus (S i m k.)-val bven
ellepi a kaszálókat. Lejebb pedig a Bucsony felli völgyben a

Scopolia carniolica J a c q. közönséges a Atropa belladona L.-vel

együtt a cserjés helyeken.

1901 ápr. 28-án tett kirándulásom alkalmával a vulkán-

hágói korcsma körül a Colchicum autumnale L. virító példányait

gyjtöttem. A szikla déli oldalán lev apró szirtek között pedig

ugyanekkor az Evonymus latifolius Scop. hosszú, orsóalakú,

vöröses rügyeit pillantottam meg. Már elvirágzóban volt a

Daphne mezereum L. s a nedvesebb és hvösebb szakadékok-

ban a Petasites hyhridus (L.) G. M. Sch. és P. albus (L.)

Gártn., Mercurialis perennis L., Pídmonaria officinalis L. és

P. rubra S c h o 1 1. et K y.

Május hóban már egészen jól megközelíthet a Vulkán.

Az abrudbányai völgybl fölfelé emelkedve, lassanként elmarad

a kárpáti homokktalajt kedvel Primula carpatica Griseb.
és a Vulkán mészszirtjeihez érve a mésztalajon már csak a P.

caneseens Opiz s azontúl a P. acaulis L. fajt találjuk.

Botanikai Közlemények. 3—4. füzei. 11
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A kárpáti homokk-platót borító Fagus silvatica és Car-
pinus betulus erdkön keresztül menve kis kapaszkodás után a

Vulkán két hatalmas sziklája közti szép rétre érünk, melyet a
Hellehorus purpurascens W. et K. — mint legkeletibb elfor-

dulás — és a Yeratrum Lohelianum Bernh. óriási mennyisége
lep el. ösz felé a Telekia speciosa (S c h r e b.) B a u m g. és a

Gentiana asdepiadea L. jelenik meg.
A sziklaormokhoz közel a Rihes alpinum L. (melyre Miké I.

abrudfalvi erdfmérnök úr volt szíves figyelmeztetni), Rihes gi'os-

sularia f. hunyadense Simk., Spiraea ulmifolia Scop. virágzó

bokrai vannak a Clematis alpina (L.) Mi 11. és C. vitaiba L.

virágos ágaival össze-vissza fonva. A szintén május hóban virágzó

vad Syringa vulgáris L. tulajdonkép nem a Vulkán sziklán van,

hanem a tle északra fekv Vurfii Sohodolului-on. (Téves közlés

miatt sokan hiába keresték a vadon növ Syringát a Vulkánon.)

Ha a Vulkán fszirtjére akarunk felkapaszkodni, akkor az

elbb említett rétrl nyugatra egy nagy kgörgetegen kell átver-

gdnünk. Itt a kis sziklák között nedves mélyedésekben Saxi-

fraga tridactylifes L., Oalium SchuUesii V e s t., Doronicum cor-

datum (W u 1 f.) S c h u 1 1 z, D. austriacum J a c q , Myosotis
montana Bess., Lithospermum arvense L., Pedicularis verticil-

lata L., Senecio rupestrís W. et K., Arabis glabra (L.) Weim.,
A. hirsuta (L.) Scop, Erysimum cheiranthoides h., E. pannoni-
cum C r. szép csoportjait láthatjuk, melyekhez késbben még a

Campanula Kladniana (Schur) Gentiana ciliata L., Aconitum
anthora L. [3. Jacquini R e i c h. és Monotropa midtiflora (S c o p.)

F r i t s c h társul,

A kiálló napsütötte sziklák egy-egy kis mélyedésében talál-

juk a következket: Sesleria rigida Heuff., Hypericum perfo-

ratum L., Thynius collinus M, B., Th. comosus H e uf f., Teucrium
montanum L. var, prostratmn Schur és a Nepeta pannonica L.

apróvirágú változatát, A Cynanchum vincetoxicum (L.) R. B r.-et,

melyet S i m o n k a i Erdély flórájába nem vett fel (csak a C.

laxum Bárt 1-ot) szintén itt szedtem.

A sziklák kopár oldalán szedtem még a következket:
Dianthus spiculifolius Schur, Isatis praecox Kit., Saxifraga
aizoon J a c q., Libanotis montana C r., Potentilla recta L.,

Viola trieolor L., V. saxatilis Schm., Scrophularia lasiocaulis

Schur, Sedum glaucum W. et K. f. glanduloso-setosum F e i c h t.

és Sempervivum blandum Schott,
Egy-egy sziklafalon az Abies álba Mi 11, kiszáradt pél-

dányai meredeznek a levegbe zuzmóktól ellepve. Evernia pru~
nastri (L.) A eh,, E. furfuracea L,, Ramalina pollinaria A eh.,

R. fraxinea L., Parmelia saxatilis (L.) F r., P. caperata (L.)

A eh., Anaptychia ciliaris (L.), Physcia paríetina L., Usnea
dasypoga A eh. tanyázik rajtuk.

Fenn a Vulkán tetején hatalmas platószer lapály terül el,

melynek egyes részein a dolinák által képzett tölcséralakú
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mélyedések kaszálók gyanánt szolgálnak. A többi része, leszá-

mítva a kis felszántott részt, inkább cserjéssel van borítva.

A brádi országúttól nem messze akadtam a Linaria vul-

gáris M i 1 l.-ra, melyet még közvetlen Abrudbánya mellett is

sikerült megtalálnom, ahol a L. intermedia Schur.-al együtt

keverten fordul el.

Teljesség kedvéért rendszerbe szedve közlöm az eddig

gyjtött anyag jegyzékét is, ahol az egyes fontosabb fajok lel-

helyét pontosabban tüntetem fel, míg az általában mindenütt

található közönségesebbeket minden megjegyzés nélkül hagyom.

Könnyebb eligazodás kedvéért mellékelem Abrudbánya környé-

kének térképét is.

Végül szinte köszönettel adózom dr. Jávorka S., Nya-
ra d y E. Gy. és T i m k ó Gy. uraknak, kik gyjtésem egy részé-

nek revideálásában és determinálásában lekötelez szívességgel

támogattak. Megjegyzem még, hogy az egyes érdekesebb, illetve

fontosabb fajok duplumait a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani

osztályának adtam át.

Polypodiaceae.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Paperdeje. Nephrodium dila-

latum (Hoffm.) Desf. Detonata goale. N. filix vias (L.) Rich.
Polystichum aculeatum (L.) Roth. Detonata goale. Aspleniuni tricho-

manes L. Vulkán, Somoskö. A. septentrionale (h.) Hoffm. Detonata

goale. A. ruta muraria L. Vulkán, Somoskö. Scolopendrium vulgare

Sm. Vulkán. Pteridium aquilinnm (L.) Kuhn. Polypodium vulgare

L. Vulkán, Somoskö.

Equisetaceae.

Equisetíim arvense. L. E.palustre L. E. silvaticum L. E. maxi-

mum Lam. Bncsony-Cserbu. Hatvani szikla mellett. E. hiemale L.

Lycopodiaceae.

Lycopod'mm selago L. Detonata körüli fenyvesekben. L. dava-

tuni L. L. complanatmn L. Verespataki Csetatyén.

Selaginellaceae.

Selaginella helcetica (L.) L k. Paperdeje.

Taxaceae.

Taxus haccata L. Vulkán és Detonata goale. Találta Némethy
S., polg. isk. igazgató.

Abietaceae.

Pinus silvcstris L. Abrudfalvi templom mellett egy kis erd.

P. nigra A r n. Polgáin iskola kertjében. Ügy látszik régi ültetés. P.

slrobus L. Újabb ültetés a Detonata mellett. Larix decidua Mi 11.

Abrudkerpenyes és Detonata. Picea excelsa (P o i r.) Link. Abies

álba Mill. Bucsony, Vulkán, Mécsa. Jiiniperus communis L.

11*
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Alismataceae.

Alisma plantago L.

Gramineae.

Anthoxanthum odoratum L. Melica nutans L. Sesleria rigida

Heuff. Vulkán. Phleum phleoides (L.) S i m k. Somoskö. Festuca

elatior L. F. sulcata H a s k. f. hirsuta Hst. Somoskö, Lolium

perenne L. Poa pratensis L. [3. angustifolia L. Polgári iskola kert-

jében. Briza média L. Dadylis glomerata L.

Cyperaceae.

Heleocharis palustris (L.) R. B r. Igen törpe példányai az

abrudfalvi fenyves kis tócsáiban. Cyperus flavescens L. Keverten a

fenyves fölötti tócsákban. C. fuscus L. Keverten a fenyves fölötti

tócsákban, Scirpus süvatkus L. Eriophorum latifolium Hoppé.
Verespataki gauri részen. Carex montana L. Kincstári gát fölött.

C. hirta L, Kincstári gát fölött. C. transsilvanica S c h u r. Kincstári

gát fölött. C. digitata L. Kincstári gát fölölt. G. pilosa L. C. tomen-

tosa L, Verespataki gauri részen. C. pallescens L. Bányászok hegye.

Araceae.

Árum alpinum S c h o 1 1. Somoskö, Vulkán.

Lemnaceae.

Lemna minor L,

Juncaceae,

Luzula pilosa (L.) Willd. L. angustifolia (W u 1 f.) G arc ke.

Detonata. L. angustifolia (W u 1 f.) G a r c k e var. cuprina R o c h.

Liliaceae.

Colchicum autumnale L, C. vernum Schrk. Vulkán. Scilla

bifolia L. Vulkán, Veratrum Lobelianum B e r n h. Majanthemum bifo-

lium (L.) DC. Paris quadrifolia L. Polygonatum rerticillatum (L

)

Ali. P. latifolium (J a c q.) D e s f, P. officináié Ali. Czirkásmalom

felett. P. multiflorum (L.) Szelistyei völgy. Allium oleraceum L, Vulkán,

Somoskö, A. ursinum L. Szelistyei tó mellett, Gagea lutea (L,) Ker
Lilium Jankae Kern. Verespatak gauri rész. L. martagon L.

Amaryllidaceae.

Leucojum vernum L. L. hifiorum S i ra k. Galanthus nivalis L,

Iridaceae.

Crocus Heufelianus H e r b. C. banaticns G a y. Gladiolus imbri-

catus L.
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Orchidaceae.

Orchis tnorio L. Bucsonypolyén és Mogos közti hegyháton. 0.

coriophora L. 0. globosa L. 0. ustulata L. Somoskö környékén.

0. speciosa Hst. Fenyves fölötti cserjésben. 0. palustris Jacq.
Csernic mellett. 0. sambudna L. Styurc hegyen. 0. maculata L.

0. iiicarnata L. Verespatak gauri részen. Gymnadenia conopsea (L.)

R. B r. Coeloglossum viride (L.) Hartm. Polg. iskola kertje és

Somoskö. Platanthera bifolia (h.) Ri eh. Cephalanihera longifolin (h.)

Fritsch. Csuta. Listera ovata (L.) R. B r. Somoskö, Detonata.

Neottia nidus avis (L.) Rich. Somoskö melletti btikkerdöben.

Salicaceae.

Popnlus tremula L. P. pyramidalis (Roz.) S p a c h. Salix

fragilis L. S. caprea L.

Juglandaceae.

Juglans regia L. Igen ritka.

Betulaceae.

Carpinus betulus L. Corylus avellana L. Betula verrucosa

Ehr. Alnus viridis (Vili.) DC. Detonata flocosán. A. glutinosa (L.)

DC. csak a polg. iskola kertjében A. incana Willd.

Fagaceae.

Fagus silvatica L. Quercus sp. Újabb ültetés a Vulkán felé.

ülmus scabra M i 1 1.

Humulus lupulus L.

Ulmaceae.

Moraceae.

Urticaceae.

Urtica urens L. U. dioica L.

Santalaceae.

Thesium intennedium S c h r a d. Somoskö.

Loranthaceae.

Viscum album L. Bucsonyi Nagyhegy jegenyefenyöin nagyon

elterjedt

Aristolochiaceae.

Aristolochia paliida Willd. Somoskö. Asarum europaeum L.

Polygonaceae.

Rumex acetosella L. B. aretosa L.
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Caryophyllaceae.

Arcnaria serpyllif'olia L. Stj'urc he^^yen. Mui iningia muscosah.

Mészsziklákoii. DiantJius carthausUinorum L. D. marisensis Simk.
Somoskö. D. spiculifolius Schur. Vulkán. Stellaria média L. Vul-

kán. S. holostea L. Silene venosa L. f. bosniaca B e c k. Somoskö.

S. glabra (Schk.). DC. üetonata goalen. Cerastium vulgatum L.

p. fontanum B a u m g. Styurchegy napos oldalán. Scleranthus dicJio-

tomus Schur. Bányászok begye kopár oldalán. Malachium aquati-

cum (L.) Fr. Detonata goale alatt. Viscaria vulgáris (L.) Röhl.
Verespatak, Somoskö. Melandrijum nemorale Heuff. Somoskö.

Ranunculaceae.

Caliha alpestris S c h. W. et K. Trollins europaeus L. Csernic

mellett. Helleborus piirpurascens W. et K. Vulkán. Isopyrum thalic-

troides L. AquiJegia vulgáris L. Aconiium anthora L. j3. Jacquini

Reich. Vulkánon. A. moldavicum J a c q. Aneiiione rammculoides L.

A. nemorosah. Hepatica triloba Chaix. Cleniatis alpina (L.) M i II.

Vulkánon, Detonata flocosa, Bucsoi>y és Isbita szikla szorosában. C.

vitaiba L. Ranuncnlus anricoinus L. Szohárhegy cserjei közt. B. auri-

comus L. var. fallax W. et G r. R. alliariaefolius Reich. R. repens

L. -R. montanus W i 1 1 d. Vulkán. B. btdbosus L. Bányászok hegye.

B. ficaria L. B. Breynimis C r. Szohár hegyen. R. acer L. R. tri-

chophyllos Chaix. Abrudkerpenyes út melletti tócsáiban. Thalictrmn

galioides Nestl. Styurc hegyen és a Csernicpatak melletti réteken.

Berberidaceae.

Berberis vulgáris L. A Geley-féle rétea csak.

Papaveraceae.

Corydalis solida (L.) Sm.

Cruciferae.

Alliaria officinalis Andrz. Somoskö. Isatis praecox Kit.

Vulkán. Cardamine hirsuta L. Vulkán. C. pratensis L. Csernic völ-

gyében. C. amara L. Paperdeje. C impatiens L. Verespatak. Den-

taria bulbifera L. D. glandulosa W. el K. Capsclla bursa pastoris

(L.) M n c h. Camelina microcarpa Andrz. Draba verna L. Arabis

glabra (L.) W e i n m. Vulkán alatt. A. hirsuta (L.) S c o p. Csernic

völgyében. A. arcnosa S c o p. Csak a mészsziklákon. Erysimum
cheiranthoides L. Vulkán. E. pannonicuui C r. Vulkán. Bunias orien-

tális L. Barbarea vulgáris R. B r.

Crassulaceae.

Sedum glaucum W. et K. Detonata goale. S. glaucum W. et K.

f. glanduloso-setosum F e i c h t. Mészsziklákon. S. maximum (L.) Vul-

kán. <S. carpathicum R e u s s. Somoskö. Sempervivum blandiim

S eh tt. Vulkán.
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Saxifragaceae.

Saxifraga aizoon J a c q. Vulkán és Detonata goale. S. trida-

ctylites L. Vulkán. Chrysosplenium alternifolium L. Ribes hunyadense

S i m k. A mészszirteken. R. grossularia L. p. glanduloso-setosum

K c h. Abrudbánya-Verespatak közt. B. alpinum L. f. Scopolii

(H 1 a d n.) S i m k. Vulkán és Detonata flocosa. Parnassia palustris L.

Vulkán körül.

Rosaceae.

Sorbus ária (L.) C r. Csak a Vulkánon láttam. S. micuparia

lanuginosa Kit. Spiraea ulmifolia S c o p. Vulkán, Bucsony. Coto-

neaster integerrima M e d i c. Detonata goale tetején. Crataegus oxy-

acantha L. Fragaria vesca L. F. viridis D u c h. Somoskön. Potentilla

álba L. Paperdeje fölött. P. recta L. Somoskön. P. reptans L, P.

argentea L. Geum urbanum L. Somoskön. G. rivale L. Styurc tócsái-

ban. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. F. hexapetala Gilib. Agri-

monia eupatoria L, Rosa penduUna L. Detonata goale R. p)^^duUna

L. p. adenophora K i t. Bucsony-Cserbunál a Hatvani sziklán. R.
dumetorum Thuill. Verespataki gauri részen. R. reversa W. et K.

Detonata flocosa. R. canina L. f. marisensis S i m k. Somoskö. Pru-

nus padus L. P. spinosa L.

Leguminosae.

Genista sagittalis. L. G. tinctoria L. Cytisus nigricans L.

Ononis spinosa L. 0. hircina Jacq. Anthyllis vulnerariaL. a. poly-

phylla K i t. Vulkán. TrifoUum incarnatum L. Bucsonysásza. T. minus

S c h m. Vulkán. T. moninnum L. T. pannonicum Jacq. Csernic völ-

gyében. T. alpesire L. Vulkán, Somoskö. T. repens L. T. aureum

Poll. Lotus corniculatiis L. Medicago falcata L. Coronilla varia h.

Onobrychis viciaefolia S c o p. Lathyrus silvestris L. L. pratensis L.

L. vernus (L.) Bernh. Somoskö. L. niger (L.) Bernh. Vicia

cracca L. V. sepium L.

Geraniaceae.

Geránium macrorrhizum L. Topánfalva felé. G. sanguineum L.

Vulkán. G. columbinum L. Vulkán, Somoskö. G. pusillum L. Vulkán.

6r. phaeum L. G. Robertianum L.

• Oxalidaceae.

Oxalis acetosella L.

Linaceae.

Linum catharticum L.

Polygalaceae.

Polygala vulgáris L.

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis L. Euphorbia amygdaloides L. E. carniO'

lica Jacq. E. helioscopia L. Vulkán alatt. E. cyparissias L.
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Celastraceae.

Evonymus verrucosa S c o p. Vulkán, Paperdeje fölött. E. lati-

folia S c p. Vulkán. E. europaea L.

Aceraceae.

Acer campestre L. A. pseudoplatanus L.

Rhamnaceae.

Rhamnus frangula L.

Tiliaceae.

Tilia cordata Mill.

Guttiterae.

Hypericum perforatum L. H. quadrangulum L. Vulkán,

Cistaceae.

Helianthemum obscurum P e r s. Vulkán.

Violaceae.

Viola tricolor L. Vulkán. V. saxatilis S c h m. Vulkán. V. sil-

vestris L. V. hirta L. 7. canina L.

Thymelaceae.

Daphne mezereum L.

Umbelliferae.

Sanicula curopaea L. Vulkán. Astrantia major L. Aethusa

cynapium L. Kertekben. Oenanthe banatica Heuff. Ferulago sylva-

tica B e s s. Ghaerophyllum cicutaria Vili. Szelistyei völgy. Libanotis

montana L. Vulkán. Heracleum sphondyleum L. Conium maculatum L.

Anthriscus süvestris (L.) Hoffm. Somoskö. Aegopodium podagraria.

L. Somoskö.
Cornaceae.

Cornus mos L. C. sanguinea L.

Pirolaceae.

Pirola imiflora L. Detonata, P. secunda L. Detonata. Mono-

tropa multifiora (S c o p.) F r i t s c h. Vulkán.

Ericaceae.

Vacciniuni vitis idaea L. Verespatak. V. myrtülus L. Veres-

patak. Calluna vulgáris (L.) Salisb.

Primulaceae.

Lysimachia vulgáris L. Verespatak gauri dülö. L. punctata L.

Vulkán alatt. Primula canescens p i z. Vulkán. P. elatior (L.) H i 1 1.

P. carpatíca Griseb.
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Oleaceae.

Fraxinus excelsior h.Syringa vulgarisL-Vrí. Sohodolnlui-on vadon.

liigustrum vulgare.

Gentianaceae.

Erythraea centaurium (L.) P e r s. Menyanthes trifoUata L.

Styurc tócsáiban, Gentiana ciliata L. Vulkán. G. asclepiadea L. G.

cruciata L. Vulkán alatt. G. c.arpaticola B o r b.

Asclepiadaceae.

Cynanchum vincetoxicum (L.) B r. Vulkán.

Borraginaceae.

Symphytum cordatum W. et K. S. tuberosum L. S. officináié

L. Myosotis silvatica Hoffm. M. montana B e s s. Csernic mellett.

M. scorpioides p. scabra (Simk.) Lithospermum arvense L. Vulkán.

Echiuni vulgare L. Cynoglossum officináié L. Detonata goale alatt

Pulmonaria ruhra S c h. N. et K y. P. officinalis L.

Verbenaceae.

Verbéna officinalis L.

Labiatae.

Ajuga reptans L. Teucrium montanum L. var. prostratum

Schur. Vulkán. T. botrys L. Bucsony. Nepeta pannonica L. Gle-

choma hirsuta L. Brunella vulgáris L. B. grandiflora (L.) J a c q.

Somoskö. Melittis melissophyllum L. Galeopsis pubescens B e s s.

Lamium luteum (Huds.) Krock. L. purpureum L, L. foliosum

C r. Vulkán felé. L. album h. Ballota nigrah. Stachys officinalis (L.)

Trev. S. silvatica L. S. annua L. S. alpina L. Vulkán. S. germa-

nica L. Vulkán alatt. Origanum vulgare L. Lycopus euro^jaeus L.

Salvia verticillata L. S. glutinosa L. S. pratensis L. Thi/mus collinus

M. B. Vulkán. T. comosus Heuff. Vulkán. T. alpestris Tausch.
Vulkán és Detonata goale.

Solanaceae.

Lycium vulgare D u n. Abrudbánya. Atropa belladonna L. Vul-

kán felé. Scopolia carniolica Jacq. Bucsony. Hyoscyamus niger L.

Solanum dulcamara L. Datura stramonium L.

Scrophulareaceae.

Verbascum Hinkei Friv. F. nigrum L. Somoskö. Linaria

vulgáris M i 1 1. Vulkán és Abrudbánya mellett. L. intermedia Schur.
Scrophularia lasiocaulis Schur. Vulkán. S. nodosa L. Digitális

ambigua Murr. Melampyrum barbatum W. et K. Somoskö. M.
arvense L. M. bihariense Kern. Euphrasia Rostkoviana Hayne.
Veronica latifolia L. F. anagallis L. F. Jacquini B a u m g. Somoskö.

F. beccabunga L. F. chamaedrys L. Vulkán. F. serjyyllifolia L.

Bányászok hegye. V. officinalis L. Alectorolophus minor (E h r.) W i m.
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et G r. A. glatidulosus (S i m k.) Bucsony, Vulkán. Pedicularis verti-

cillata L. Vulkán. P. campestris Griseb. P. coronensis Schur.

Orobanchaceae.

Orobanche álba S t e p h. Detonata goale oldalán. Lathraea

squamaria L.

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata L. P. média L. P. major L. P. altissima L.

Rubiaceae.

Asperula odorata L, Galium cruciatum (L.) S c o p. G. vernum

S c o p. G. palustrc L. G. aparine L. G. Schultesii V e s t. G. erectum

Huds.
Caprifoliaceae.

Sambucus racemosa L. »S'. nigra L. S. ebulus L. Viburnum

opulus L. Loniccra xylosteum L. L nigra L, Detonata ílocosán.

Adoxaceae.

Adoxa moschatellina L. Incze felé a nyári mulató mögött és

Mécsában.

Valerianaceae.

Valeriána officinalis L. Somoskö. V. sambucifolia Mik. V.

tripteris L. Vulkán és Detonata goale.

Cucurbitaceae.

Thladiantha dubia B u n g e. Polg. iskola kertjében. Bryonia albah.

Campanulaceae.

Campanula patula L. C. glomerata L. C, Kladniana (S c h u r.)

Vulkán. C. persicifolia L. C. persicifólia L. (3. dasycarpa Kit.

Somoskö. C. trachelium L. Vulkán. Phyteuma orbiculare L. P. íeíra-

meruni Schur.
Compositae.

Senerio rupestris W. et K. Vulkán. S. vulgáris L. S. silvaUcus

L. Bugya. S. sarracenicus L. iS. nemorensis L. J.rwííca montana L.

Verespatak gauri dülö. Petasites hybridus (L.) G. M. Se h. P. albus

(L.) Gartn. Vulkán, Bugya. Garlina vulgáris L. Bugya. (7. acaulis L.

C acaulis p. alpina J a c q. Vulkán, Bugya. Bidens tripartita L. P.

cerwMa L. Styurc tócsáiban. Antennaria dioica (L.) Gartn, Anthemis

macrantha Heuff. Vulkán. A. arvensis L, Vulkán alatt. Filago ger-

manica L. Szohár hegyen. Achillea millefolium L. A. tanacetifolia A 1 1.

Vulkán. Doronicum austriacum J a c q. Sziklás helyeken. D. cordatum

(Wolf.) Schultz. Vulkán, Somoskö. Aposeris foetida (L.) Cass.

Carduus personata (L.) Jacq. Csernic patak völgyében. Hieracium auran-

tiacum L. H. pilosella L. Detonata flocosa. Scorzonera rosea W. et K.

Botes.

(A szakosztály 1912. évi május hó 8-án tartott ülésébl.)


