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1903-ra:

Balázs István, Budapesti VI. ker. állami
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Varga Oszkár, Vangel Jen, Verzár Gyula,

Wagner János.

1904-re :

Reutter Camilló, Richter Lajos, Vangel
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NURICSÁN JÓZSEK

pénztáros.

Tudomásul.

Tudatjuk tagtársainkkal, hogy az el-
lizetk száma folyó évi június hó 30-áig

bezárólag 332.

A kéziratok kiállítására vonat-

kozólag.

Minden kézirat revízió alá kerül. Ugyan-
azért szükséges, hogy a kéziratnak olyan

küls formája legyen, a mely a dolgozat

revídeálását, szerkesztését és sajtó alá ren-

dezését lehetvé teszi. E szempontból a

szerkesztség a következ szabályzatot ál-

lapította meg : 1. A kézirat könnyen olvas-

ható legyen ; a tulajdonnevek és mkifeje-

zések írására kiváló gond fordítandó. 2. Az
irás félíveken, a lapnak csak az egyik ol-

dalán, annak is csak az egyik felén és

lapszámozva legyen ; az u. n. »kutyanyelv«

nem használható. 3. A papiros fehér és

egyforma nag3rságú, a használt tenta fekete

legyen. 4. .A. rajzok külön papiroslapokra

tussal rajzolandók, megszámozandók és szá-

maik az aláírással együtt a kézirat üres margó-
jára jegyezcndk. 5. A mszavak ugyanazok
legyenek, a melyeket a Társulat rendesen

használ. 6. A szemelynevek egyszer vonal-

lal legyenek aláhúzva, az esetleg kiemelen-

dk pedig vagy :>kurzív« jelzéssel, vagy
.-- zegzugos vonallal legyenek jelölve.

7. .\ nyomatás végett beküldött kéziratokon

a javítfisok alkalmával jelentékenyebb vál-

toztatások (törlések és betoldások) nem tehe-

tk ; ellenkez esetben e nyomdai költségek
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Bartal Kornél: Adatok a Baba-hegycsoport és kör-

nyéke növényzetének ismeretéhez.*

L Földrajzi, geológiai és meteorológiai viszonyok. A Király-hegy

hatalmas hegytömeget a Hernád és a Fekete-Vág völgye választja el a Hun-

falvytól Vikartóczi-hegységnek nevezett hegycsoporttól, mely mint az Alacsony-

Tátra legészakibb kiágazása a Hernád, Fekete- és Fehér Vág, továbbá a Poprád

folyók között terül el.

A Vikartóczi-hegységet Lucsivna közelében a Lopusna mély völgye

szeli ketté, egy nyugoti és egy keleti részre. A keleti rész, mivel a Lucsivna

közelében fekv Lopusna-völgytl kezdve kelet felé csak kevéssel terjed túl

Gánóczon : Gánócz-Lucsivnai hegység elnevezés alatt ismeretes, ennek

határai e szerint : keleten a Gánócz-patak, délen a Hernád, északon a Poprád,

nyugaton pedig a Lopusna; így e hegycsoport éles, természetes határokkal

lévén elválasztva a környez hegyektl, eléggé különálló hegység, mely

Szepes megye északnyugoti részében teri el, a Poprád völgyében felnyúló

Szepesi-Felföldet délrl határolva. E hegység az é. sz. 49*^ és 49" 3',

a Ferro-tól számított k. h. 37'^ 47' és 38*^ közé esik és az 1:75,000 katonai

térkép Zone 9, Col. XXII. lapnak alsó jobb sarkát foglalja el.

Az egész hegycsoportnak legmagasabb csúcsa az ennek déli részében

a Hernád völgyébl meredeken kiemelked Kozi-Kamen (1243 m), azaz

Kccskek. Dénes F erén ez** magyar Rigi-nek nevezte e hegyet, mert

nem találunk hasonló pontot, mely a Magas-Tátrának mind a két szárnyát

teljességében olyan nagyszeren mutatná be, mint e csúcs.

A Kozi-Kamentl kelet felé a Hernád völgyét köveive hegygerincz

húzódik, vízválasztót képezve a Hernád és a Poprád között, mely tehát

része a nagy európai vízválasztónak.

E hegygerinczen több csúcsot találunk, melyek nyugatról kelet felé a

következk: Velky-Koberecz (1210 m), HoláMihalová (1173 m), Krizna

(1101 m), Bonvald-Berg (1022 m), Krizova (943 m) és Schlösschen (922 m).

Összehasonlítva a magassági adatokat, kitnik hogy a hegység kelet felé

mindinkább alacsonyabb lesz és a Gánócz-patak völgyében körülbelül 580 m
magasságban van az egész területnek a legniél3'ebb pontja.

*

**
Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1903. évi május 14-iki ülésén.

Szobissek József: Szepes-vármegye domborzati viszonyainak leírása.

Szepesi Emlékkönyv. Szepes-Váralja 1888. p. 7.

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 3. füzet '
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A Kozi-Kamen-bl azonban kelet felé is indul egy hegygerincz, mely a

Lopusna völgyébl kiemelked Cerna-ban (1091 m) ér véget.

A Velky-Koberecz tájékán észak felé húzódó hegygerincz magában foglalja

a Maly-Koberecz (894 m) és Polakova-csúcsot, északi részében azonban ketté-

ágazva nyugoti ágán látjuk a Kis Baba-hegyet (979 m) a Kis-Poprád és a

Lopusna képezte sarokban, keleti ága pedig kelet felé fordulva követi a

Poprádot ; ez az úgynevezett Maly-Szmolnik (955 m), mely Teplicz felé az

alacsony Stokova- és Bor nak nevezett dombvidékben ér véget.

A Szmolnik-tól délre, vele párvonala san, azonban tle mély völgytl

elválasztva húzódik a Nagy-Baba gerincze, olyanképpen, hogy ez a Szmolnik

poprádmelléki és a hernádmelléki déli hegygerinczek közé ékeldik ; e gerincz

szintén kelet-nyugoti irányú, nyugoti részében az 1004 m magas Nagy-Baba

csúcscsal kezddve, kelet felé a Dokolisi és Zamcsiszko-nak nevezett hegyekbe

megyén ái és folytonosan alacsonyodva, a Morenseif-patak könyökénél a 776 m
magas Zdjar-hegygyel ér véget.

A mondottakból kitnik, hogy a Gánócz-Lucsivnai hegyláncz korántsem

egységes hegyvonulat, hanem tulajdonképpen három egymással párvonalasan

haladó kelet-nj^ugot irányú hegylánczból van alakulva.

A két északi hegj'lánczot (a Szmolnik—Kis Baba és a Nagy-Baba—Zdjar)

a déli hernádmelléki hegyláncztól a feltn mély Morenseifen-völgy, illetve

patak választja el. A Morenseif-patak a katonai térképeken tévesen Teplicz-

pataknak van nevezve, pedig a Teplicz patak Szepes-Teplicz községen folyik

keresztül ; ez a patak a katonai térképen egyáltalában nincsen is megnevezve.

A Morenseifen-völgy élesen két részre választja az egész hegytömeget : egy

északi poprádmelléki és egy déli hernádmelléki részre.

Én a Morenseifen-völgytl északra elterül részt tettem tanulmányozásom

tárgyává, így tehát már most eltekintve a déli hegyláncztól, csupán az északi

részszel fogok tüzetesebben foglalkozni.

Az említett északi rész a mondottak szerint a következ határok közé

esik : északról a Poprád folyó határolja egészen a Poprád város közelében

fekv, Sluffen nek nevezett rétekig, a hol a Poprádba öml Morenseif-patak

szabja meg területem keleti határát. A csekélyvíz Morenseif-patak inkább

csak csermely, a Zdjarhegyig É.-D. irányú ; e hegytl délre azonban hirtelen

kanyarulattal nyugotnak fordul a Morenseifcn-völgybe és megtartja ezen irányát

egészen a Polakova n lev eredetéig, területemnek déli határát képezvén.

A Morenseif-patak eredetétl a Lopu.sna-ba öml Jaskova-patakig, körl-

bclll km hosszúságban nincsen a terület élesen elválasztva a déli résztl, mivel

itt a Velky-Koberecz-bl észak felé kiinduló hegygerincz összeköti az északi

részt a délivel. Emez aránylag nagyon csekély köz az egyedüli hely, a hol területem

a környez hegyektl nincsen éles határral elválasztva és a hol kénytelen

voltam magam megszabni a határt ; ezt legtermészetesebben úgy véltem meg-

oldhatni, hogy határúi vettem a Morenseif-patak eredetétl a Polakova-csúcson

keresztül a Jaskova-patak völgyébe húzott legrövidebb vonalat, melynek

hossza, mint föntebb említettem, megközelítleg 1 km.
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Nyugatról a területet déli részében a Jaskova-patak, tovább északra,

mivel a Jaskova a Lopusna-ba ömlik, a Lopusna határolja.

A terület hossza 7'5 km, szélessége körülbelül 3 km, kiterjedése

20—22 km2.

Az így határolt területen hegyes és sík részt lehet megkülönböztetni.

A Szepesi-Felföld a Poprád völgyében benyúlik a Magas- és Alacsony-Tátra

közé és így Poprád várostól kezdve jMenguszfalváig a két hegyláncz között

csaknem igazi síkság teri cl, mely átterjed a Poprád- folyó mindkét partjára

és területemnek északkeleti részében, annak mintegy harmadát szintén magá-

ban foglalja.

A Poprád folyó partját szegélyez síkság legmélyebb pontja a Morenseif-

pataknak a Poprádba való torkolatánál körülbelül G80 m magasságban van.

E ponttól kezdve a térszín minden irányban emelkedik, a keleti részben

lassan, fokozatosan megyén át a Zdjar-hegységbe és itt a sík, szántóföldekkel

és rétekkel borított terület a legszélesebb is. Nyugot felé a hegyek mindinkább

megközelítik a Poprád folyót és így itt a sík terület mindinkább keskenyebb

lesz, míg végre a Zabava nak nevezett kacsmával szemben a Poprád közet-

lenl mossa a hegy lábát. A Szakmáry-féle kavicsbánya eltt a Poprád

megint távolodik a hegytl és így itt ismét síkság támad a Baba és a Poprád

között, mely azután még kiszélesedve a Lopusna völgyében, a lucsivnai mész-

égetig nyúlik fel.

Az itt leírt síkság nyugoti része a Lopusna völgyében és a Poprád

mentén száraz rét vagy szántóföld, de kelet felé már a batizfalvi vasúti állo-

mással szemben kezd mindinkább nedvesebb és süppedékesebb lenni.

A Szmolnik keleti végén a hegy lábából bviz forrás bugyog el, melyet

Vapena-Dolka-nak neveznek (Szlencsik, tepliczi körjegyz szíves közlése sze-

rint). E forrásból kis patak ered, mely a Poprádba ömlik. E pataktól keletre

már nagyon nedves, süppedékes a talaj, míg végre a hegység keleti végén a

»Pod-Horom«-nak nevezett területen a tepliczi lápba megyén át.

E lápos terület határai a hegyek keleti nyúlványai, a Tepliczrl Batiz-

falu felé viv mezei út és a Tepliczrl dél felé a Zdjar-hegyre vezet

mezei út.

A síkság legkeletibb része megint jó száraz szántóföld és rét.

Maga a hegység meredeken, 25—40'^- os lejtvel emelkedik ki a síkságból.

Északnyugoti végén a Kis-Baba-hegygyel kezddik. E hegy sr erdvel van

borítva, északi részében van a Szakmáry-féle kavicsbánya, mely az úlak

kavicsolására szükséges kavicsot szolgáltatja. A Kis-Baba hegy E.-K. oldalán

a puszta mész-szikla messzire kinyúlik, éles, nagyon meredek, magas és zord

sziklacsoportozalot képezve, melyet Várady-Szakmáry Adorján szíves közlése

szerint, — mivel ott fészkelnek a baglyok, — Szova-Szkalanak neveznek.

A Szova-Szkala-tól keletre mély völgy választja el a Kis-Baba-t a kelet-

nyugoti irányban hosszant elnyúló Szmolnik-tól, melyet szintén a meredek

lejtk jellemeznek. A Kis-Baba, továbbá a Szmolnik nyugoti és keleti vége

sr erdkkel vannak borítva, közepe azonban úgy a déli mint az északi oldalon

régi vágás, nagyon buja és változatos növényzettel, melynek takaróját csak itt-ott

1*
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szakítja meg egy-egy a felszínre tör szikla. Kelet felé a Szmolnik mindinkább

alacsonyodik, míg végre a részint erdvel, részint szántóföldekkel borított

vagy kopár, sziklás dombvidékbe megyén át, melyet Stokova- és Na-Bor nak

neveznek (Szlencsik szerint). vS c li e r fe 1 Aurél munkájában a »Krivdax nevet

említi, mely elnevezés azonban az odavaló lakosok között ismeretlen és a tér-

képeken sem fordul el sehol ; bizonyos azonban, mivel a Krivda-ról említett

növények csak itt a Stokova-n és Bor-on fordulnak el, hogy Scherfel Krivda-ja

azonos e dombokkal.

A Kis-Baba-tól délre fekv terület kisebb-nagyobb csúcsaival és völ-

gyeivel egészen a Polakova-ig régi vágás vagy irtás, csak helylyel-közzel

erdvel borítva.

Magát a Polakova t sr erd borítja, melynek azonban csak csekély része

esik az én területemen belül.

A Morenseif-patak mentén haladva, lejutunk a Morenseifen völgybe,

melytl északra terül cl a Nagy-Baba, Dokolisi és Zamcsiszko csoportja,

nyugoti és keleti végén sr erdvel födve, közepén irtás. A Nagy-Baba leg-

tetején hatalmas koczkaalakú sziklatömb helyezkedik el, az egész terület

legmagasabb (1004 m) pontja gyanánt.

A Nagy-Baba csoportja és a Szmolnik közé mély völgy nyúlik be : a

Medzi Horom-völgy (Szlencsik szerint), melyben erdei út vezet Teplicz felé.

E völgy nyugaton villásan ketté ágazik és két ága közé a Kis-Baba legkele-

tibb nyúlványa ékeldik be, erdejétl megfosztva ugyan, de annál érdekesebb

növényzettel.

A mint a föntebb mondottakból kitnik, az erd túlnyomó része áldo-

zatául esett a fejszének, úgy hogy a régebben bizonyára szép erdvel födött

terület nagyobb része fátalan legel, vagy bokrokkal és bogáncsokkal srn
bentt, szinte járhatatlan terület. Ujabban azonban úgy látszik, pótolni igye-

kesznek a kipusztított erdt, a mennyiben a Szmolnik és a Nagy-Baba déli

oldalán mindenütt új erd-ültetést találtam és érdekes, hogy az újonnan ülte-

tett fácskákban mindenütt Pinus silvesli is-re ismertem.

Mészterületrl lévén szó, elre is bizonyos, hogy az egész hegységben

nem találunk forrást és tévedne az, a ki a Morenseif-patak eredeténél vélne

forrást találni, melybl szomját csillapíthatná. E patak eredeténél csupán abból

következtethetünk víz jelenlétére, hogy itt a talaj keskeny sávon kissé ned-

vesebb ; lefelé haladva, mindinkább fokozódik e nedvesség, majd lejebb már

egyes tócsákat is találunk a nedves sáv mentén ; még lejebb már folj'ik

helyenként a víz, de olyan gyéren, hogy tenyerünkkel könnyen föltarthatjuk

az egész » folyót « és ez így megyén egészen a Zdjar-hegyig, a hol egy másik

patak is ömlik a Morenseif-patakba és innen már olyan bviz, hogy itt már

meríthetünk belle egy pohár vizet, a miben azonban nincsen köszönet, mert a

víz meleg nyári napokon nagyon rossz és ihatatlan.

Annál bvebben találunk azonban forrásra és vízre a tepliczi lápban,

a hol lépten-nyomon bugyog el a mészkavics közül egy kristálytiszta, jóvíz

forrás. Legtöbb ilyen forrás van a Pod-Horom területen, melyek az elég bviz
Potocsok-patakká egyesülve, a Teplicz-patakba ömlenek.
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Teplicztl délre a Pod-Kamen-nek nevezett területen a hegy lábánál,

a puszta fátalan területen már messzirl feltnik egy sr facsoport. Kíván-

csian közeledünk feléje és egy mély medenczébl eltör nagyon bviz forrást

találunk alatta, melyet az ottan tenyész növényzet egészen körülvesz és

sátorszerüen elföd. Csak keskeny, taposott gyalogúton juthatunk le a forrás-

hoz, hogy itt e gyönyör eleven sátorban a csörgedez forrásból enyhítsük

szomjúságunkat és a körülötte tenyész buja növényzetet megdézsmálva, sza-

porítsuk gyjteményünket. Nem nagy távolságban találunk még egy ilyen forrás-

csoportot ; ezek az úgynevezett tepliczi források, »die Ouellen«, vagy mint

a teplicziek nevezik : Stare Okno és Nve Okno (Szlencsik szerint) ; ezek egye-

sülésébl ered a Teplicz községen keresztül folyó Teplicz-patak, mely tehát

nem azonos a katonai térképen Tepliczpataknak nevezett Morenseif-patakkal.

Forrást találunk még a Szmolnik északi lábán (Vapena-Dolka), melyet

már föntebb is említettem.

A terület nyugoti határát megszabó Jaskova-, illetve Lopusna-patak eléggé

bviz, azonban a körülötte legelész és benne gázoló marha miatt vize ren-

desen piszkos és ihatatlan.

Az egész területen csak Szepes-TepUcz község fekszik, ezen kívül csak

a Morenseifen-völgyben lev vadászház és tepliczi mészéget, továbbá a Lo-

puína-völgj'ben lev lucsivnai mészéget szolgálnak emberek lakóhelyéül.

A térképen a Jaskova-völgyben még mindenütt szerepel a lucsivnai

gzfrész, mely azonban már régebben elpusztult, helye most a legel marhá-

nak szolgál éjjeli tanyául ; a hol e dolgozatomban pásztortanyáról van szó, e

helyet értem alatta.

A terület geológiai alakulása az 1 : 75,000 méret katonai geológiai

térkép szerint a következ : A Poprád alluvialis völgyébl kiemelked rész, a

Kis Baba, Szmolnik és a Nagy-Baba északi fele fels trias-korú dolomitból

való, melyhez dél felé a Morenseifen alluvialis völgyéig az alsó trias-korú mész

csatlakozik, melynek a Morenseifen-völgyben vége is szakad, a mennyiben e

völgyön túl már werfeni palák következnek. A terület legkeletibb pontja, a

Zdjar-hegy melaphirbl való és részét teszi azon hosszú melaphir sávnak, mely

a Liptóban lev Maluzsina-pataktól (az Ördöglakodalom hágó közelében) hú-

zódik kelet felé szakadatlanul a Zdjar-ig és innen a Morenseif-pataktól

megszakítva, ugyancsak a poprádi Schlösschen melaphir tömegébe folytatódik.

A Zdjar-tól északra fekv síkságot részint kárpáti homokk, részint pedig

tzeg foglalja el.

Ha a mondottak után azt kutatjuk, hogy a Gánócz-Lucsivnai hegyvo-

nulat, geológiai szerkezetét véve figyelembe, mely területtel van összefüggésben,

a következ eredményre jutunk.

A fels trias-dolomit, mely hegységünk ftömegét képezi, a bélai mész-

hegyekben is feltnik ugyan, sokkal nagyobb tömegben van azonban meg az

Alacson^'-Tátra liptói részében. Itt Vázsecztl kezdve a Fehér- és Fekete-Vág

közötti hegység, a két Vág egyesülése után a Vágtól délre es hegytömeg a

Nagy-Palugya mellett a Vágba öml Palugyanszka-patakig túlnyomóan fels

trias-dolomitbl való ; mivel pedig még e liptói dolomit-hegység és a Gánócz-
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Lucsivnai hegyvonulat között is helyenként felüti magát a fels trias dolomit,

azt hiszem, egész jogosan lehet a Baba-hegycsoportot ezen liptói dolomit-

hegység közetlen folytatásának tekinteni, annál is inkább, mert az alsó trias-

mész, mely a Baba-hegycsoportban a fels trias-dolomittól délre fekszik,

a Vág mentén is kiséri a fels trias-dolomitot, csakhogy itt ennek északi

oldalán van meg.

IVIíg tehát a mész és dolomit a liptói hegyekhez kapcsolja a Baba-

hegycsoportot, addig a keleti részében megjelen melaphir-tömeg a liptói

hegyekbl kiindulva a Zdjar közvetítésével átmenetet képez a Lcse-Lublói

hegységbe és így a Baba-hegycsoport mintegy összeköt kapocsnak tekint-

het az említett két hegycsoport között. .

A meteorológiai viszonyokra vonatkozólag , mivel a területen csak

Szepes-Teplicz község fekszik, ott pedig meteorológiai állomás nincsen, a

közeli Menguszfalván pedig csak 1902. július hónapban létesült ilyen állomás,

— mely még elég adatot nem szolgáltathat — Új-Tátrafürednek adatait, mint

legközelebbi meteorológiai állomásét kell irányadókúl elfogadnunk ; ezt bíz-

vást megtehetjük, a mennyiben a 998 m magas Új-Tátrafüred alig van

12 km-nyire területemtl.

Szepes-vármegye éghajlati viszonyairól néhai dr. S z o n t á g h M i k 1 ó s,

Új-Tátrafüred tulajdonosától kimerít értekezés jelent meg ; mivel ezen a

téren saját megfigyeléseim nincsenek, tisztán vSzontágh-ra támaszkodva kívánok

egyetmást fölemlíteni.

Szerinte télen átlag 300 m emelkedésnek felel meg lo C. hcsökkenés,

nyáron azonban már 190 m elégséges, a mibl következik, hogy a lapály és

hegy közötti hkülönbség legnagyobb nyáron, legkisebb télen ; ennek oka az,

hogy tavaszszal a völgyek gyorsan fölmelegednek, a csúcsok ellenben még

hóval vannak borítva, mely különbség télen nem tapasztalható.

Arra, hogy az 5o isotherma Budapestrl Új-Tátrafüredre érjen, három

hétre van szüksége, a Gerlachfalvi-csúcsra ellenben csak három hónap

múlva ér fel.

A fagypont-isotherma körülbelül május 20-ikán ér a Gerlachfalvi-csúcsra

és akkor hmérséklete ugyanaz, mint Dél-Grönlandnak vagy a Hudson-öbölnek,

júliusban pedig csak közetlenül az északi sark környéke hidegebb a Gerlach-

falvi csúcsnál.

A 00 isotherma legalacsonyabb januárius 7-ikén (100 m), legmagasabb

augusztus 5-ikén, 3550 m. A O" isotherma emelkedése lassú és 212 napig

tart, sülyedése gyorsabb és 152 nap alatt megyén végbe.

A 0*^ isotherma nem esik össze a hóhatárral, a kett között 1000—1200 m
különbség is van. Télen a hóhatár messze Oo alatt van, nyáron ellenben

7"5—70 C. isothermával egy magasságban van a hó határa.

A Magas Tátrának legérdekesebb jelensége a hmérséklet emelkedése tél

közepén, azaz a Magas-Tátra lejtin tél közepén sokkal melegebb id jár,

mint lent a völgyekben, a mit különben az Alpokban is észleltek.

Ennek magyarázata F u c h s Frigyes szerint a következ : míg sz-

szel az uralkodó ködök a völgyeket kitöltik és elzárják a nap sugarai ell.
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addig a magas csúcsok e ködtenger fölé nyúlva, a legszebb verfényben ra-

gyognak és így ki lévén téve a melegít napsugaraknak, annyi meleget

nyelnek el, annyira átmelegesznek, hogy itt a legkeményebb tél közepén is

folytonosan olvad a hó, alulról.

így tehát a magas csúcsok télen melegítik környéküket, a mi a Magas-

Tátra alján feltnen kimutatható ; így például Uj-Tátrafüred középhmérsék-

lete januáriusban —4-Oo C, Késmárké —5"lo C, Iglóé —S'O" C, Szomolnoké

—6 00 C, Javorináé — 070 C. (Szontagh szerint).

A Magas-Tátra két oldalán nem egyenl a hmérséklet. DéH oldala

sokkal melegebb, mint az északi, a mi minden bvebb magyarázat nélkül

könnyen belátható.

Szontagh szerint a Magas-Tátra déli oldalának a Hernád-völgyhöz

viszonyítva »óczeáni« klímája van, a mi ugyan kissé merész állításnak látszik.

A mi a szeleket illeti, Új-Tátrafüreden van a Szepességen legkevesebb

szeles nap: 115; legtöbb Lcsének: 292. Itt azonban megjegyzem, hogy a

Baba környékét nem lehet Üj-Tátrafüreddel összehasonlítani, mivel itt sokkal

több a szeles nap mint Új -Tátrafüreden, a mit személyes tapasztalásból tudok
;

míg lent a völgyben, még a Tátrafüredhez közel fekv Gerlachfalván is ers

szél dühöngött, addig a védett Tátra-Füreden valóságos szélcsend uralkodott.

Irány szerint Új-Tátrafüreden a szelek következképpen oszlanak meg :

az évi 344 szélmegfigyelés alkalmával volt: N. 38, NE. 31, E. 39, SE. 40,

S. (33, SW. 54, W. 42, NW. 34.

De már Késmárkon, a hol 294 szeles nap van átlag, 882 szélmegfigyelés

közül : N. 338, NE. 145, E. 32, SE. 66, S. 301, SW. 85, W. 139, NW. 73.

E két szélsség közé esik valószínleg a Baba környéke.

A mi a csapadékot illeti, egész Szepes-megyében Új-Tátrafürednek van

legtöbb csapadéka, évi 832 mm ; csapadékos napjainak a száma : 134 ; napi

maximális csapadéka 67 mm.

Különösség okáért megjegyzem még e helyen, hogy a jégcs, mely

Lucsivna és Poprád környékén nem éppen ritka, Batizfalu környékén a leg-

nagyobb ritkaságok közé tartozik, úgy hogy itt a legöregebb emberek sem

emlékeznek nagy jégesre; jéggel kevert es ritkán ugyan, de elfordul.

Ha ezek után Új-Tátrafüred meteorológiai adatait veszszük figyelembe,

kitnik hogy Új-Tátrafüred havi középhmérséklete: jan. —4'0o C, febr. —2-Q^C,

márcz. —MOC, ápr. 5-50 C, máj. l02o, jún. 14*3 C, júl. 16-loC, aug. 15o,

szept. 12-20 C, okt. 7-30C, nov. 0-6, decz. — 3-10; évi középhmérséklete 5-9o

;

maximum 31-20C, minimum —28o C.

Késmárkra nézve: jan. —5"10C, febr. —3'4o C, márcz. 0'4o C, ápr. 6'3o C,

máj. 11-90C, jún. 16-20C, júl. 17-20C, aug. 16-30C, szept. 12-8oC, okt. 7-8o C,

nov. 0-70 C, decz. —4-60 C. Évi közép 6-3oC, max. 31-60C, min. —30-OoC.

Összehasonlítva e két hely adatait, kitnik, hogy a nyár valamivel

hvösebb ugyan a 998 m magas Tátrafüreden, mint a 626 m magas Kés-

márkon, a tél azonban Új-Tátrafüreden sokkal enyhébb ; ez a körülmény

okozza azt, hogy a Magas-Tátra déli oldalán a termesztett növények olyan tetemes

magasságig hatnak fel: a búza 800 m-ig, rozs, árpa 850 m, len 880 m, st
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Batizfalván (756 m) még a kajszín-baraczk is megérik, tenyészik itt továbbá

birsalma és diófa is, régebben még ákáczfa is zöldéit itten.

A mi az egyes növények érési idejét illeti, arra nézve is közlök itt

S z n t á g h értekezésébl néhány adatot ; melyek közetlenül a Baba kör-

nyékére vonatkoznak :

Árpa július 6-ikán kezd virágozni, augusztus 15-ikén aratják.

szi rozs június 17-ikcn kezd virágozni, augusztus 10-ikén aratják.

Búza június 25-ikén kezd virágozni, augusztus 15 ikén aratják.

Szcnatakarítás július 3-ikán kezddik, földi eper június 25-ikén, cse-

resznye Felkán július 23 ikán, Új -Tátrafüreden szeptember 20-ikán, vörös

ribizke Új -Tátrafüreden július 28-ikán, málna július 25ikén, alma október

20-ikán érik (vS z o n t á g h szerint).

II. A terület növényzetének eddigi kutatói. A Baba-hegycsoportnak

legrégibb kutatója, kirl az irodalom, említést tesz, a késmárki születés, késbb

nagyszalóki evang. lelkész M a u k s c h Tamás, a ki a XVIII. század végén

járt és botanizált e területen. Kutatásainak eredményét azonban önálló munkában

nem tette közé, hanem ismeretségben lévén K i t a i b e 1-lel, ezzel közölte meg-

figyeléseit ; K i t a i b e 1 volt az, a ki M a u k s c h adatai és gyjteménye alapján

néhány adatot közölt e területrl. Kitaibel munkájában, mely csak 1864-ben

K a n i tz kiadásában jelent meg,* nagyon sokhelyen találkozunk az egyes növények

termhelyeinek elsorolásánál : in uliginosis Cottus vScepusiensibus, in rupibus

et subalpinis Cottus Scepusiensibus, in alpis et subalpinis Scepusii, in silvis

subalpinis Scepusiensibus és hasonló kitételekkel, melyek mind M a u k s c h

közlésén alapúinak. Már ezekbl is következhetnénk arra, hogy M a u k s c h

járt a Baba környékén; kétségtelenné teszi azonban ezt a Daphne Cneorum

termhelyeinek elsorolása között elforduló kitétel : »In monte calcinoso

Szmolnik Töpliciensi (Mauksch) [Kit. p. 368—369].

M a u k s c h után a szintén késmárki születés orvos G e n e r s i c h

Sámuel tette botanikai kutatásai tárgyává Szepes-megyét, szintén a XVIII. század

utolsó éveibSn. Genersich Scherfel szerint Mauksch hatása alatt és

bíztatására kezdett botanikával, illetve növénygyjtéssel foglalkozni és kutatá-

sainak eredményét az 1798-ban Lcsén megjelent »Elenchus seu enumeratio

plantarum in comitatu Hungáriáé Scepusiensi eumque percurrentibus montibus

Carpathici sponte crescentium« czím munkájában tette közé. E munkának

azonban óriási hiánya az, hogy egyrészt az egyes növénynevek mellett nem

közli a névszerzt (auctor), másrészt hogy a termhelyiek megjelölése nagyon

hiányos, mivel ezeket csak utólag emlékezetbl jegyezte föl, a mi kitnik a

lelhelyek elsorolása után tett »me coUegisse memini« kitételbl is. Gener-

sich herbáriumában, — melyet a bécsi k. k. naturhist. Hofmuseum-ban riz-

nek, — is hiányzik az egyes növényeken a termhely megjelölése.**

* Pauli Kitaibelii additamcnta ad floram Hungaricain czímmel.
** Scherfel: Der alteste botanische Schriftsteller Zipsens und sein Herbar. — Ann.

des k. u. k. naturhist. Hofmuseums. Wien. X. p. 115— 123.
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Il^xn körülmények között nem lehet határozottan eldönteni, vájjon

Gcnersich járt e a I-5aba környékén, vagy nem, hacsak a y>Daucns mauri-

tanicusv-náX elforduló kitételbl : »In pratis post Luscivnam« nem akarunk

arra következtetni, mivel e kitétel vonatkozhatnék a Baba környékére.

A két említett szepesi botanikus után 1813-ban Wahlenberg upsalai

egyetemi tanár tette botanikai kutatásai tárgyává a Magas-Tátrát és elhegyeit,

és így a Baba hegycsoport is bele esik flóraterületébe. Hogy a Baba érdekes

növényzetérl tudomása volt, kitnik következ nyilatkozatából : »Abhinc (t. i.

Kralova hoki) processus montani descendunt versus planitiem Scepusiensem ct

terminantur prope Lucsivnam et Teplicz nomine Babahora, plantis raris sat

insignes« (p. XLIV). Azt, vájjon maga járt-e a Babán, mvében hatá-

rozottan sehol sem mondja, de mivel az e területrl említett több növény-

nél Maukschra hivatkozik, mint a kinek adatai alapján közli a term-

helyeket, addig más e területrl említett növényeknél nem hivatkozik senkire,

a mibl jogosan azt következtethetjük, hogy e növényeket maga

gyjtötte ott. így pl. a 148. oldalon Mespihis tomentosa-níú : ad Hradek et

Teplicz, a 166. oldalon az Anemone paleiis-né\ : infra Lucsivnam, a 279.

oldalon a Centaurea motitana-nil : ad Hradek et Teplicz kitételek vannak,

mely lelhelyek kétségtelenül a Baba-hegycsoportra vonatkoznak.

A XIX. században a külföldi botanikusok közül sokan fordultak meg

a Szepességen, de természetesen mivel a Magas-Tátra vadregényes és szaggatott

csúcsaival egyrészt több természeti szépséget nyújt, másrészt mivel talán

botanikai szempontból is érdekesebbnek találták : figyelmük a Magas-Tátra

felé fordult, ezt kutatták, míg az alacsonyabb elhegycknek legföljebb azon

részét járták be, melyen Poprádról a dobsinai jégbarlanghoz, mint Fels-

Magyarország egyik legérdekesebb természeti látványosságához vezet az

országút ; itten tehát nem annyira a botanikai kutatás, mint inkább a

dobsinai jégbarlang kedvéért mentek végig. 1850 köri Hazslinszky
Frigyes, akkor már eperjesi tanár tanulmányozta a Magas-Tátra és el-

hegj'einek növényzetét és ez alkalommal a Babán is megfordult, a mi több

nyilatkozatából kétségtelenül kitnik ; így pl. Polygala major : a Hernád-

völgybl Tepliczig nyúl fel (Zool. bot. 1850. p. 203). Dianthus glaucus L. .

»Bei Teplicz mit weisser, fasst doppelt so grosser Blüthe als die des ver-

breiteten D. deltoides \\j. ott. p. 204.). Pidsatilla pátens Wbg. /?. Auf rasigem

Boden der Babagura bei Lucsivna (U. ott. p. 206.). Daphne Cneonim : wáchst

nur am Kalkgebirge bei Teplicz und Lucsivna (Zool. bot. 1853. p. 141.).

A Arctoslaphylos officinalis IVim. et Grab. a Szepességi Teplicztl kezdve

nyugat felé több helyen (É. M. V. p. 164) ; OpJtrys mtiscifera Fltids.

Teplicz környékén a Szepességen (É. M. V. p. 287.).

1853-ban Reuss Gusztáv nagy-rczei (Gömör-m.) orvos, a ki botanikai

kutatásait egész Fels-Magyarországra terjesztette ki, járt ismét a Babán és

1853-ban Stavnic-on megjelent »Kwetna slovenska« czímü tót nyelv mvében
több helyen említi területemet ; így pl. az általa megnevezett Pidsalilla slavica-nél

azt írja: »na juznich kopcech Liptove a Spise, okoló Hradku, na Choci,

pri Lucsivne, ja ji pri Kr. Lehote nalezl«. A hol a »nalezl« (találtam) szó
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világosan mutatja, hogy maga járt Lucsivna mellett, illetve mivel a

Piilsatilla slavica ezen a vidéken csak a Babán fordul el, a Babán is.

Munkáját, sajnos idhiányból nem tanulmányozhattam behatóbban ; K a 1 c h-

brenner arról következképpen nyilatkozik: » méltán meglep tehát,

ha olyan téren, hol az otthonos búvár már csak szegényes böngészetet tehet,

és fél évtized alatt alig lel egy új növényt, egy idegen fvész az új fajokat

mindjárt tuczatonként leli és ez által itteni collegáinak a legnagyobb szegény-

ségi bizonja'tványt állítja ki. Ilyen meglepetést okozott nekünk szegény szepe-

sicknek tíz évivel ezeltt Reuss, a »Kwetna Slowenská« szerzje.

Az ember nem tudja, higyjen e szemeinek, ha kinyomatva látja, hogy

pl. Orcliis Traunsíeineri, Homogyne discolor, AchiUea CJavenae atrata és

Clusiana, Senecio nebrodensis, Geiitiana Iiitea, Pedicularis recutita, Gypso-

phila acutifolia stb. a Tátrán elfordulnak.

«

1863-ban Kalchbrenner Károly szepes-olaszü evang. lelkész a

M. Tud. Akadémia megbízásából tett botanikai kutatásokat a Magas- és Alacsony-

Tátra területén, a mikor 1863. június lO-ikén a Baba hegyen is megfordult.

Utazásáról a Math. és Termtud. Közlemények III. kötetében számol be és itt

a vSzova-Szkala érdekességét emeli ki, melyrl a 110. oldalon a következket

írja : »E gerincz megérdemli, hogy meglep növénybeli gazdagságáért és

virányának sajátságáért mint igazi »locus classicus'c kiemeltessék*. Tovább a

Silene infrada W. K.-xö\ tesz említést, mely itt olj^an típusos alakban fordul

el, mint másutt sehol, majd azt írja : »Magán a gerinczen Arctostaphylos

Ojfficinalis által lépettem meg, mely növény a Szepesség többi részében egészen

idegen, de itten tömött, messzire nyúló pázsitokat képezve puszpángzöld

leveleivel a kopár sziklát bevonja, úgyszintén Dryas oclopetala által, mely-

nek eljövetele oly mélyen fekv helyen valóban feltn. « Azután még e

terület több érdekes növényérl tesz említést, a mit majd az elsorolásban

jegyzek meg.

Kalchbrenner után 1879-ig semmi adatot sem találunk a Baba-

hegycsoport növényzetére vonatkozólag ; ez évben azonban annál kimerítbb

munka öleli fel e hegység növén^'-zetét. Scherfel Aurél felkai gyógyszerész

fáradhatatlanul buzgólkodott a Szepesség növényzetének megismerése körül és

kutatásainak eredményeit a Magyarországi Kárpát-Egyesület Évkönyvének VI. és

VII. évfolyamaiban* közölte. Ezen értekezés els fele (M. K. E. Évk. VI. évf.

p. 265— 287) a Szepesi Felföld növényzetét öleli fel. E rész Somogyi Géza
magyar fordításában is megjelent, ugyancsak a M. K. E. Évk. VI. évfolyamá-

ban. Az értekezés második fele, melyet D a i t s Ede felkai orvos fordított

magyarra, a Magas-Tátrán a Gerlachfalvi-csúcstól a bélai mészhavasokig és a

Gánócz-Lucsivnai hegyvonulaton észlelt növények jegyzékét foglalja magában,

termhelyeikkel együtt. A területemrl e két értekezésben fölemlített növényeket

elsorolásomban megjelöltem és ebbl kitnik, hogy Scherfel aránylag

sok növényt említ területemrl, melyeknek legnagyobb része azonban közön-

séges réti növény vagy mezei gyom és aránylag kevés hegyi és erdei növény.

* Kleine Beitrage zur Kenntniss dcr subalpinen und alpinen Flóra dcr Zipscr Tátra.
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Scherfcl Aurél késbb egész Szepes-megye növényzetét is leírta

és a » Magyar orvosok és természetvizsgálók Tátra-Füreden tartott XXIV. vándor-

gylésének emlékére a Császka György szepesi püspök kiadta Szepesi

Emlékkönyv«-ben közölte. E munkájában röviden jellemzi az egyes formáczió-

kat és e rövid jellemzés után közli az illet formácziót alkotó növények

lajstromát, minden közelebbi termliely-megjelölés nélkül, st a nevek melll

még a névszerzk (auctor) is hiányzanak.

Még ugyanabban az évben, 1888-ban jelent meg Felkán »Szcpes-vármegyé-

bcn eddig észlelt vadon term vagy nagyban mvelt edényes növények jegy-

zéke« czím munkája, mely azonban nem egyéb, mint 1378 növénynek

száraz és rendszeres elsorolása.

1890 körül BorbásVincze a vitás murányi Daphne arbiisciila

megvizsgálása végett járt Fels-Magyarországon és ez alkalommal, mivel az

irodalom több helyen tesz említést a Babán term Daphne Cneoriim-ról, ezt

is fölkereste, kutatásainak eredményérl »Közlemények Békés- és Bihar-vár-

megyék Flórájából« (M. orv. és természetvizsg. XX\'. 1890 p. 503) czím
értekezésének végéhez csatolt külön szakaszban számol be ; ugyanitt említi a

Piilsalilla slavica Reiiss t is a Babáról.

Végi még megemlítem, hogy 1900. június hónapban Filarszk}^
Nándor is járt a Babán

;
gyjtésének eredményét azonban nem közölte,

hanem szíves volt az itt, valamint a Hernád-völgyben gyjtött növényeket

megtekintés végett nekem átengedni. E növényekre clsorolásomban több

helyütt fogok hivatkozni.

«

III. A terület nevezetesebb formácziói. 1. A szántóföldek és kertek

növényzete. A tlóraterületemen lev szántóföldek talaja meglehetsen sovány,

homokos, a hegj'^ek közelében mészkavicscsal nagyon keverve ; különösen fel-

tn ez a Medzi-Horom-völgyben fekv szántóföldeken, a hol a talaj a bele

keveredett mészk-törmeléktl egészen fehéres ; csodálatos, hogy daczára

annak, hogy a mészkavics között arán3'lag nagyon kevés a term talaj, mégis

eléggé jó termést ad. E talajon fleg borsót termesztenek, mely itt nagyon jól

megterem ; de láttam burgonyát is hasonló talajon, a mely azonban nagj^on

siralmasan tengette életét és nem hiszem, hogy valami b termést adhatott.

A szántóföldeken fleg árpát, fehér és fekete zabot, rozsot, burgonyát

és Teplicz határában nagyon sok borsót termesztenek. Teplicz környékén azon-

ban a búza sem tartozik a ritkaságok közé, mely itt a tenger színe fölött

700—720 m magasságban még nagyon jól megterem és szép nagyszem ter-

mést ad. Nagyobb magasságban is megterem itt a környéken, így például

Batizfalu környékén még 800 m magasságban is láttam nagyon szép búzát.

Az említett növényeken kívül bvebb mennyiségben lent is termelnek

itt ; a takarmánynövények közül luczernát, lóherét és bükkönyt, aránylag

csekély mennyiségben ; káposztát és takarmányrépát területemen nem láttam,

noha a közel szomszédos területeken bven termesztik ezeket is.

A szántóföldeken mint mindenütt, úgy itt is, találunk gyomnövényt

bven ; mindenütt megtaláljuk a Sinapis arvensis-t és Capsella bursa pastoris-t,
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e valódi kozmopolita gyomnövényeket, továbbá : Anthemis arvensis, Cardiius

acatithoides, Centanrea Cyanus, Cirsium arvense, Crepis biennis és C. íeclorum,

Matricaria inodora, AchiUea miUefoliiim^ Picris hieracioides, Sonchus arvensis,

S. asper, S. oleraceus, Tussilago farfara, Agrostemma Githago, Arenaria serpylli-

folia, Cerasliitm arvense, Anagallis arvensis, Chenopodimn album, Echium

vnlgare, Glechoma hederacea, Sherardia arvensis, Polygonum aviculare, P.

lapathifoUum, P. Persicaria, Campannla glomerata, C. rapiinculoides, Veronica

Totirnefortii, TrifoUitm arvense, ConvoJvidus arvensis, Lathynis íitberosus stb.

Árpa, rozs és zab között ritkábbak : Alyssum calycinimt és Spergxda arven-

sis. Teplicz környékén elfordul a Ranunculus arvensis, mely növény az eddig

e területre vonatkozó egyik botanikai munkában sincsen fölemlítve ; ugyanitt

terem az Adonis aestivalis és Papaver Rhoeas is, mely utóbbi növény

Scherfel szerint itt Poprád város környékén hiányzik.

Ritkább gyom a Delphiniiim consolida is, mely óriási virágaival tnik fel,

minthogy itt csaknem másfélszer akkorák, mint az alföldi példányokon,

a mi kétségtelenül a magasan fekv termhelynek a következménye.

Teplicz-tl északra a CerasHum semidecandrum közönséges gyom. E

növény szintén hiányzik az összes botanikusok enumerácziójából, a kik ez ideig

Szepes-megye növényzetét ismertették. Nem ritka a Fumaria Vaillantii és F.

officinalis, Campanida bononiensis, Eiiphorbia helioscopia, Linaria vulgáris,

Laviiiim amplexicatde, Litliospermitm ai^vense, Melandryuni album, Thlaspi

arvense, Stachys palustris, St. recta, Agropyrunt repens, Bromus secalinus,

Cynosnrus eristatus, Lolium perenne és L. temidentum. Mint gyom fordul el

itt, daczára hogy a környéken nem termesztik, a Fagopyrum sagittatum. Len

között a Camelina sativa és N'esUa paniculala közönséges. Mesgyéken a

Pastinaca sativa, Ononis hircina, Rtibus caesius stb. gyakori.

A Kis-Baba nyugoti lejtjén és a Szmolnik keleti végén lev szántó-

földeken Anthemis tinctoria jelenik meg tömegesen a mesgyéken Knautia

arvensis és Scabiosa columbaria társaságában, st utóbbi helyen még a

Dapline Cneorum is belekeveredik a vetés közé.

A mi a kertekben termesztett növényeket illeti, e helyen eltekinthetünk

a dísznövényektl ; a konyhakerti növények sorából is csak azokat kívánom

megjegyezni, melyeknek elfordulása ilyen magasságban érdekes. így például

még megterem itt a kukoricza, paradicsom, alma, úritök, uborka, mely növények

még a 791 m magas Gerlachfalván is megteremnek. A gyümölcsök közül alma-,

körte-, különböz szilvafajták jól tenyésznek, st a 756 m magas Batizfalván

még a kajszín-baraczk is megérik. Batizfalván van egy birsalmafa is, mely

minden évben virágzik ugyan, termése azonban csak tojásnagyságúra fejldik

ki, de megsárgul. Ugyanitt láttam diófát is, mely azonban itt csak virágzik,

de már termést nem fejleszt.

A házak befuttatására a környéken elszeretettel használják a Bryonia

alba-i, mely itt vadon nem fordul el, legföljebb a kertekbl elvadulva és az

Ampelopsis hederacea-t. Kedvelt és nagyon elterjedt tenyésztett fa az Aesculus

Hippocastanitm, továbbá Tilia cordata, Popuhis tremula, Sorbus aucuparia

és az utak mentén a Popuhis pyramidalis.
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2. A rétek formácziója. A nóraterületemen lev rétek Pax értelmében mind

folyómenti völgyi réteknek tekinthetk és így itt a pázsitot alkotó füvek teszik a

növényzet túlnyomó részét (Alopeciiriis pratensis, Bromiis erecltis, Dactylis glo-

7iierala,Festiicaprateiisis,F.elatior,Phletim Boehmeri, Poa pratensis, P. nemoralis,

P. triviális), melyek között feltn mennyiségben tenyészik a Cariiin carvi, Trago-

pogon orientális, T. pratensis, Colchicuni aiitttmnale és mindenek fölött az Alecto-

roloplitis-ok: bven fordulnak még el mindenütt : Geránium pratense, Salvia

pratensis, Lotus cornictilatiis, Trifolitim, Ranunculits acer, R. repens, Melilotiis

albíis, Chrysanthemiim leticantheinuni, Lathyriis pratensis, Helianthemiim hirsutunt
;

szárazabb helyeken Gnaphalinm dioicum, Potentilla anserina, P. erecta, Liniun

catharticum, Thymiis Chamaedrys, Plantago major, P. média, P. lanceolata, Odon-

titesrubra, Brachypodium pimiattim, Briza média, Cardims personata, Centatirea

Scabiosa, C. conglomerata, Allium oleracenm, Sediim maximum, Poteritim sangui-

sorba, Sangiiisorba officinalis, Alchemilla vulgáris ; míg a nedvesebb helyeken

Crocus banaticiis, Geránium palustre, Lychnis flos cnculi, Moehringia trinervia,

Polygonum bistorta, Roripa paluslris, Trollius europaeus és Rumex acetosa

ütnek tanyát; helyenként nagyon gyéren a Sesleria coerulea var. tdiginosa is

elfordul.

Mint érdekes adatot jegyzem meg e helyen, hogy a Morenseif-patak

mentén a réten aránylag kis területen tömegesen fordul el a Melampynim cristatum,

melyet a környékrl ez ideig senki sem említett, csupán csak Wetschky
a Popova-ról, mely hely azonban szintén Szepes-megye határán kívííl esik.

»

3. A mocsarakformácziója. A területnek egyik legérdekesebb része kétségen

kívül a tepliczi lápos terület. A mocsár tulajdonképpen már a batizfalvi

vasúti állomással szemben a Szmolnik lábánál fekv réten kezddik. A
hegyek lábát szegélyez rét innen kelet felé nagyrészt már mocsaras, süp-

pedékes és már feltnik benne egy-két típusos mocsári növény : Pinguicula

vulgáris, Primida farinosa, Phyleuma orbicidare f. ftstulosum, Cardamine

pratensis és C. amara, Epilobium palustre stb. ; tovább kelet felé az Eriophortim

vaginatum töméntelen mennyiségben borítja a vizenys rétet, úgy hogy virág-

zásakor messzirl bátran hullámzó víznek tekinthetnk e fehérl területet;

ugyanitt bségesen találunk Carex-okti is (C. ílava, flacca, nigra, rostrata,

paniculata stb.).

Egészen a vSzmolnik lábán fakadó Vapena-Dolka forrásig a terület

vizenys és mocsaras ugyan, de még jól járható és legelül szolgál. A Vapena-

Dolka-ból ered kis csermely maga is mocsárba megyén át, mely valóságos

tárháza a CörtU'-eknek és közel a Poprádba való torkolása eltt megtaláljuk

benne a terület legérdekesebb növényét : a Schoemts ferrugineus-i, Alisma

plantago, több Juncus és Carex társaságában.

A forráson túl a mocsár egy darabon megszakad és kis területen

szántóföldek terinek el.

A Szmolnik legkeletibb része és a Poprád közötti rész megint mocsaras

és itt az elbbi növényzethez hozzájárul a Menyanthes trifoliata, töméntelen
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mennyiségben gyepet alkotva és virágzásakor szép fehér virágaival valóban

díszére válván e különben nem vonzó területnek.

Az itt említett vizenys rét még nem tartozik tulajdonképpen a tepliczi

áphoz, el is tér tle több tekintetben. Sphagnetumot benne nem találtam,

vize nem annyira mésztartalmú, mint az igazi lápé ; a forrásvíz nagyon

jól iható, semminem kellemetlen íze nincsen és a benne lev növényi-észeket

nem kérgezi be a mész.

A Szmolnik alján mezei út vezet Teplicz felé ; kövessük. Ez fölvezet

arra a kis partra, mely mintegy végs nyúlványa a Szmolnik gerinczének

;

délrl határolja a föntebb leírt vizenys rétet és elválasztja a tepliczi láptól.

A partra éi-ve, egyszerre elénk tárul a tepliczi láp, még pedig annak legérde-

kesebb és leginkább típusos helye, a »Pod-Horom« területe. A talaj itt már

nagyon süppedékes, úgy hogy csak zsombékról-zsombékra ugrálva jár-

hatunk itten és a minden lépéskor a zsombékszer halmocskák alól fütyülve

eltör gázok szinte félelmetesen hatnak az emberre.

Legelször szemünkbe ötlik egy Phraginiles communis-hól való nádas,

mely jóformán kizárólag maga foglal el nagy területet és mivel a fekete

tzeges altalajt itt semmiféle növénj^ nem takarja cl, ez a Phraginites között

mindenütt eltnik és elég sivár képet nyújt.

Az említett, Phragmites-hov\io\i3i terület déli végén fakadnak a »Forrá-

sok«, a hol a víz 5—6 helyen kristálytisztán bugyog el a mészkavicstól

fehérl m.edenczébl. Meglep azonban, hogy a források környékén a Sphagnum

és más növények elég vastag mészréteggel vannak kérgezve, a mi a víz ers

mésztaríalmára vall. Meszén kívül a víz azonban másféle sót aligha tartalmaz, a

mennyiben e források vizének semmi íze sincsen és nagyon jó ivóvíznek bizo-

nyult. A források köri már változatosabb a növényzet. A legészakibb forrás

medenczéje mellett van az Erylhraea idiginosa eddig ismert egyedüli szepesi

termhelye, itt találjuk a Scirpus Tahernaemonlani-i és Dianthiis deJloides-i is,

valamint itt jelenik meg ismét a Schoenits ferrugineus nagyobb mennyiségben.

A források egy, a Teplicz-patakba öml csermelybe egyesülnek, mely-

nek partját cserjék csoportja szegélyezi, melyet Salix pentandra, S. pítrpurea,

S. ciispidata, S. silesiaca és 5. aurila alkotnak ; közbe-közbe, az egész területen

csak e helyen találunk egy egy bokor Alniis ghtlinosa-t is, a közönséges

Alnits incana-ya.\ vegyest.

A láp e részében találunk még a Lylhruui saJicaria-i, Mentha silveslrisi,

Cardamine pralensis-i és ennek kis virágú változatát, a var. Hayncana-i.

A fori-ások köri az Epipactis lalifolia, E. paJiisíris, Galhim pahistre és G. vem in,

Juncus biifonitis, J. compressiis, J. glaiicus, Carex echinala, C. flacca, C. flava,

C. Hornschuchiana, C. panicttlata, C. nigra, C. rostrata, C. muricata, Cirsiinii

paJuslre, Epilobium inoulaiiiiiit, E. parvifloriim, E. paliislre, CalUia pahislris,

Myosofis pahislris, Pingtiicitla vulgáris stb. képeznek keretet.

Itt terem a Daclylis gJomcrata sajátságos alakja a var. pendia,

Deschampsia cacspilosa, CaJamagrostis littorea, Agrosíis vulgáris, Briza média,

Festuca ruhra, FilipeiuluJa uJmaria, GJyceria fluilans és G. plicata, Moliuia
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coeridea stb. társaságában. A vízben mindenfelé megtaláljuk a Veronica

Beccahunga-i és V. AnagalHs-t, a Calabrosa aqitatica-t és Equisetitui Uniosum-oi.

Az egész tepliczi lápban elszórva Bidens triparlita, Prunella vulgáris,

CampaniiJa paliila, Eqiiiseliim palnslre, Leontodon danubiaJe, Melandryum

alhiiin, Pt'diailLiris pahislris, Potentilla erecta és P. anserina, Polvgonum bistorta,

Primula fariiiosa, Ranuncithts flammula, itt-ott, egy-egy Scabiosa ochrolenca,

nagyon ritkán a Succisa pratensis var. glahrata, mindenfelé a Triglochin

palnslre és'^ToJlehlia calycitlala stb. fordulnak el.

A láp déli része kevésbé változatos, helyenként egészen kopár. Déli

részét nagy területen megint a Menyanthes Irifoíiata borítja ; c déli részben

még csak a Teplicz-patak forrásainak környéke érdekes, a mennyiben itt a

föntebb említett 5/ú--okhoz és Epilobiiiin-hoz még a Scropliularia nodosa járul

bséges mennyiségben.

E helyen említem még meg, hogy az egész terület álló vizeit Lcjuna

miiior, a kisebb pocsolyákat Callilriche verna takarója borítja és a Szova-

Szkala alatti tócsákban Raniiucidus aqualicus t és R. divaricalusi találunk,

helyenként olyan mennyiségben, hogy fehér virágaikkal egészen elfödik a víz

tükrét.

4. A patakpariok formácziója. A patakok partjait legnagyobb részükben

fzesek szegélyezik (Salix purpurea, fragilis, triandra, incana, ritkán viminalis),

melyeket itt olt egy-egy égerfa-csoportozat szakít meg. E tömegesen tenyész fák

és bokrok között szórványosan Evonymus europaca, Priiniis padiis és P. spiiwsa,

Viburniim opuliis, Ribes Grosstilaria és A', rubruin (fleg a Lopusna mentén)

is láthatók.

E bokros helyek változatos és buja növényzetnek szolgálnak term-

helyi. A nedvesebb, nyíltabb helyeket az Aegopodiiim podagraria foglalja le

a maga számára, melylyel versenyre kél az Antliriscus silvestris és Ciiaero-

phylhnn bttlbosiiiii. Másutt a hasonló helyeket az Arctiiim tomentosum fog-

lalja el, melynek széles levelei alkotta takaróját csak itt-ott töri át egy-egy

Cirsiifiii oleraceiim vagy C. rirulare, vagy közötte néhány szál Calamagrostis

pseitdophragmiU's vagy Phragmilcs coinniunis lengeti virágzatát a szélben.

A bokrok árnyékában mindenütt megtaláljuk a Thaliclriim aquilegifoliiiiii-ot,

kelet felé a Poprád mentén a Thaliclriim anguslifoliiim dugja el sárga virág-

zatát a zöld lombtakaróból. Helyenként néhány szál Polemoniiim coeruleiim

kék virágai lepik meg kellemesen a szemet.

A bokrokat mindenütt Geránium pliaeum, G. pralense és Sympliyhim offici-

nale-hó\ alakult szegély követi ; a Lopusna mentén Aconilum moldavicum és

Aquilegia vulgáris tarkítják még e szegélyt. Helyenként egy-egy szál Agrimo-

niiim Eupatoria-i találunk.

A bokrokra mindenütt Hiimuliis Lupuliis kúszik, helyenként egész sr
szövedéket képezve, m.elyet még srbbé tesz a Humulus-on itt tömegesen

megjelen Cuscuía curopaea, továbbá az ágakon össze-vissza kúszó Galium

Apariiie, G. Mollugo és G. Schiiltesii, meg a különösen kelet felé tömegesen

tenyész Solaiiiim dulcainara.
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A cserjék árnyékában mindenült Asarum ctiropaeiiiii alkot takarót ; a

bokrok alul dugják el kelyheiket a Campaniila Trachelium, C. persicifoUa,

Filipendula ulmaria és a sokkal ritkább F. hexapelala, továbbá a Lainiiim

album, L. macitlahim, Galeopsis.biftda, G.piibescens, Valeriána sanibucifolia, V.

officinalis, Lysimachia vulgáris, közbe közbe az Urlica dioica foglal el egy odvas

fzfatörzset. Az elsorolt növényekhez járulnak még : Anthoxauthiitn odorahim,

Calamagrostis arundinacea, C. epigeios, C. varia, Fesittca arundinacea, F. pra-

iensis, Fhalaris arundinacea, Poa nemorensis, Scirpus silvalicits, vizenys

helyeken mindenütt látható a Glyceria plicata.

A patakpartok ama helyein, a hol a bokros szegély hiányzik, részben

Phragmites comnmnis pótolja azt, a Lopusna mentén a Petasiles hyhiidus,

homokos helyeken a Myricaria germanica.

A Teplicz-patak mentén közetlenül a falu mellett, ettl északra Epilo-

bilim hirsiitiim alkot sr csoportozatot, a falutól délre pedig az Epilobiiiin

angitslifoliiim és E. montanum. Patakparton találjuk a Riimex crispits-t, R.

hydrolapathum-ot és R. sanguineits-i is.

E helyen jegyzem meg, hogy a Poprád partján találtam Popitlns alba-t

is, mely növényt ez ideig a Szepességrl vadon tudtommal senki sem említette
;

találtam továbbá ugyanitt Barbarea stricia-i, melyet ez ideig egyedül

Schneider és Sagorsky említ Javorina melll.

*

5. Az erdk formácziója. A Gánócz-Lucsivnai hegyvonulat erdségei

nagyon elütnek a Magas-Tátra erdeitl abban, hogy míg a Magas-Tátra

erdségeit jóformán kizárólag a Picea excelsa alkotja, addig ennek itten

meglehetsen alárendelt szerepe van és helyette a Pimis silvestris és Abies

pectinata az uralkodó fák ; itt-ott egy Larix decidiia-w&l is találkozunk.

A Kis-Baba északi lejtjét aránylag csekély területen Popiiliis Iremula,

Betula ptibescens, Acer pseiidoplatamis, Salix caprea, Fagiis silvalica, Sorbiis

aiicitparia, Piríts ária, P. communis és P. malus-hól álló lombos erdcske takarja.

Ennek kivételével mindenütt tlevel fák teszik az erdt.

Az erdben mindenütt találunk Corylus Avellana-t, Daphiie Mezereum-oi,

Viburmim Opidiis-i és aránylag gyéren Jitniperus communis-t; itt-ott egy-egy

Ribes riibriim, Rhatnnus Frangula vagy R. cathartica, a Zdjar-hegyen pedig

Ribes petraeum is tenyészik.

A mondottakból kitnik, hogy a fás növények alkotta takaró meglehetsen

egyhangú, de annál nagyobb változatosságban tenyésznek a dudvanem

növények. Az egész terület erdeiben el van terjedve az Actaea spicala és

Cimicifiiga foetida, melyek helyenként nedvesebb, szabadabb helyen olyan

tömegesen jelennek meg, hogy sr bozótot alkotnak. Elterjedt ' az Anemone

nemorosa, Ranímculiis repens és R. lanuginosus, Ajuga reptans, Orobus vernus,

Calaminiha Acinos, Trifoliiim alpesire, Melampyrum nemorosuin, Bellis

perennis, Bellidiastrum Michelii, Hypochoeris maculata, Leontodon aiilum-

nalis, Astranlia major, Laserpitium latifolium, Euphorbia amygdaloides, E.

Cyparissias, Mercurialis perennis, Aspidiiim Filix mas, Pteridiiim aqiüliniim,

Phyteuma spicatum, Liliiim Martagon, Paris qitadrifoJia, Luziila angiistifolia slb.
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A KisBaba erdeiben nem ritka az Aconiliiiii moJdavicum és A. Napd-

liís, továbbá az Aqnilegia vulgáris.

Különösen érdekes része a KisBabának az a kis völgy, jobban mondva
régi vízmosás, mely a Szakmáry-féle kavicsbányától keletre húzódik a csúcs

felé. E völgy valóságos tárháza az Orchideaceae-nck ; itt találjuk tömegesen

az Epipaclis nibiginosa t, E. Jatifolia-t, Cephalanthera rubra-t, mogyoróbokrok

alján a Cvpripediuin Calceohis-t, füves helyein a Platanthcra bifoJia-t, Listeta

ovaia-X, Gymnadenia conopsea-t és Goodyera repens-et.

Az említett völgyben nyílik kora tavaszszal a szép Dcnlaria glaudii-

losa a CorydaJis solida társaságában
;

itt találtam az Aslragalus danictis-t is,

mely vS c h n e i d e r és S a g o r s k y szerint mészterületen nem fordul el ; itt

terem bven a MeJica ntitans is.

A Kis-Baba északi lejtjén fenyfák gyökerei közé ékelve nagyon gyakori

a Neottia tiidus avis, ritkább a Monolropa hypophaegea, (a ^1/. hypopilys kopasz

alakja), mely rendesen lombos erdkben szokott elfordulni. Ezeket a terület

többi részeiben nem találtam.

A Vapena-Dolka- forrás fölötti völgyben fenyfák alján a rothadó t-

leveleken nem ritka a CoraUorhiza innata, ugyanitt a Chrysospleniiim alterni-

folium, st a Homogyne alpina is bven van, melynek elfordulása eme
750—800 m magasságban érdekes, mivel e növény rendesen csak 900— 1000 m
körül szokott tenyészni.

A hegyvonulat északi lejtjének kövesebb, szárazabb helyein mindenütt

megtaláljuk a Biscutella lacvigata-i és Thcsiiim alpinuni-o\, a Szmolnik keleti

végén a Stokova-n és Bor-on Calamintha alpina, KnaiUia silvatica és K. carpa-

tica, Cylisiis capitahis és C. iiigricans, tömegesen a Pninella grandiflora

jelenik meg, míg a vSzmolnik keleti részében az északi lejt alját a szép

Polygala major díszíti és nem ritka itt az Eiiphorbia virgata.

A Polakova erdei különösen Pirola ik miatt érdekesek ; itt találjuk,

gyéren ugyan a Pirola unijlorai, P. chlorantha-X, P. scciinda-i, P. rolundi-

foli-t és P. ininor-t.

Az erd szélét rendesen Chrysaulhemum coryiiibosuw. Geránium silva-

licum és Ranuncuhis aconiiifolius; a Kis-Babán a kavicsbánya mellett Scropliii-

laria Scopolii, Pimpiuella magna és P. saxifraga tenyésznek.

Végül még külön kívánok megemlékezni a terület legérdekesebb erdei

növényeinek egyikérl, a Daphne Cneoritm-xó\, mely növénynek e terület a

Szepességen az eddigi irodalomban fölemlített egyedüli termhelye. A Daphne

Cneoritm a Kis-Baba és a Szmolnik északi lejtjének mohos helyein nagyon

gyakori, helyenként egész gyepet alkot és szép piros, illatos virágaival nem

csekély mértékben emeli az erd szépségét. Érdekes, hogy e növény a

Szmolnik keleti végén egészen a hegy lábánál lev szántóföldekre is leszáll,

a hol a vetés között találtam.

6. Az irtások és vágások formácziója. A Gánócz-Lucsivnai hegyvonu-

latot régebben összefügg, sr erdtakaró boríthatta, ma azonban az erd

túlnyomó része ki van irtva és a hegyek egy része marhalegell szolgál, más

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 3. füzet. 8
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részük várja a már régóta késleked új befásítást, mely csak a Szmolnik déli

lejtjén és a Nagy-Babán történt meg.

Az erdejétl megfosztott terület túlnyomó része vágás, a mennyiben a

levágott fák tönkjei megmaradtak helyükön és így a talaj megbolygatva

nincsen ; csak az újonnan befásított részek irtások, a honnét a fatuskókat is

eltávolították.

Az irtás és vágás meg lévén fosztva fáitól, annál kedvezbb és alkal-

masabb helyet nyújt a dudvák és cserjék kifejldésére, melyek ezen kínálkozó

alkalmat föl is használják és olyan változatosságban és gazdagságban borítják

itt a talajt, mint sehol másutt.

Régi vágásokban csaknem mindenütt találunk Sorbus aiicuparia-\, Acer

psettdoplatanus-i, Salix caprea-\, helyenként TiJia uhnifoIiaX is.

A cserjék közül különösen elterjedt a Lonicera Xylosleum, Corylits

Avellana, Daphne Mezereum és Sambuciis racemosa, helyenként Rhamniis

caihartica-, Rh. Frangula vagy Cormis sanguinea-vaX tarkítva.

Ritkábbak a Crataegus monogyna és C. oxyacantha, melyek fleg a Pola-

kova-nak a pásztortanya fölötti lejtjét borítják nagy mennyiségben. Köves,

száraz helyeken, fleg a Szmolnik keleti részében és a Nagy-Baba keleti végén

nem ritka a Cotoneaster tomeniosa és C. integerrima. Feltn azonban a rózsa-

bokrok ritkasága, az egész területen csak négy rózsatövet találtam.

A növényzet javarészét az irtásokban és vágásokban természetesen a

dudvanemüek teszik. Helyenként a Gramineae és Cyperaceae (Agrostis álba,

Agropyrum repens, Milium effusum, Arrhenatherum elatius, Avenastrum

pubescens, Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinacea, C. epigeios,

C. varia, Deschampsia caespitosa, Festuca ovina, F. pratensis, F. rubra, Carex

flacca, Luzula pilosa) az uralkodók; míg másutt, fleg fiatalabb vágásokban ezek

háttérbe szorulva, a kétszíkeknek engedik át a teret. A vágások legfeltnbb

növényei, melyek képét lényegesen befolyásolják : a mindenütt tenyész Verhas-

cum, Hypericiim, Digitális amhigua, Laserpitinm latifoliiim, Pleiirospermiim

atistriaciim, Libanotis )nontana, Senecio Jacobaea, S. nemorensis, S. viscostts, S.

vulgáris: továbbá a helyenként tömegesen látható Cirsiiiin-o\^ és Carduns-dk, melyek

sok helyen szinte járhatatlanná teszik a területet. Kevésbé szembetn, de min-

denütt elforduló növényei a vágásoknak : Erigeron acer, Lactuca miiraUs,

Leontodon hispidns, Prenanthes purpurea, Achillea millefoliiim, Centatirea

Scabiosa, Solidago virga aurea, Atragene alpina, Aquilegia vtdgaris, Astrantia

major, Origanum vulgare, CUnopodiiim viilgare, Lamiuni macidatttm, Melliltis

melJissophyJlum, Salvia verticillata, Coronilla varia, Medicago falcata, Fragaria

collina, F. vesca, F. elatior, Planiago lanceolata, Ritmex acetosa, R. acetosella,

Gentiana asclepiadea, Galium, Polygala aniara, Veronica off'icinalis, Chcli-

donium május, itt-ott Hyoscyamus niger stb.

Érdekes, hogy az Asarum europaeum a Nagy-Baba északi lejtjén a f
között töméntelen mennyiségben fordul el és felhág egészen annak 1004 m
magas csúcsáig.

A Nagy-Baba déli lejtjén, száraz helyeken elfordul az Erigeron Droe-

bachensis; ugyanitt közönséges az Astragalus Cicer, szárazabb helyeken az
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Achillca collina és A. cíislans, keleti részében a Chatnaenerinm angustifolmm

tenyészik tömegesen és itt a SoUdago alpestris is feltnik már. A Nagy-Baba

déli lejtjét fleg Orobanche-kban való gazdagsága jellemzi, melyek másutt nagyon

ritkák, vag}'' egészen hiányzanak ; töméntelen mennyiség Orobanche caryo-

phyllea élsködik itt ; sokkal ritkább az Orobanche álba, szintúgy ritka a

Doronictini aiislriacttm is.

Érdekes terület az a kis nyúlvány, melyet a Kis Baba délkelet felé a

Nagy-Baba és a Szmolnik közötti völgybe bocsát ; érdekes, mivel északi oldalán

a Platanthera hifolia olyan tömegesen tenyészik, hogy virágzásakor az egész

hegyoldal fehérellik tle és ha ott járunk, a virágok ers szaga szinte kábítólag

hat ; de érdekes e nyúlvány azért is, mivel itt van az Orobanche coenilea

egyedüli termhelye, mely itt az Achillea millefolinm gyökerein élsködve fordul

el és itt is meglehetsen ritka.-!->»

7. A mészsziklák formácziója. A SzovaSzkala-n kívül nagyobb, össze-

függ sziklacsoportozatot a területen nem látunk, csak elszórtan találkozunk

a hegyek oldalából eltör kisebb nagyobb sziklatömbökkel. Ide kell számí-

tanunk azonban a kavicsbányákat, meg a pásztortanya fölötti sziklás és

meredek hegylejtt is.

A sziklák hasadékaiban mindenütt megtaláljuk az Aspleniinn Tricho-

manes-X, A. Ruta miiraria-t, Cystopleris fragilis-i ; sokkal ritkábban az Asple-

niiim viridei és Polypodinm vnlgare-t.

A mészsziklák növényei vízben szegény talajon teremvén, igyekcsznek

a párolgást lehetleg csökkenteni, amiértis il3^en száraz és sziklás helyeken

keskeny vagy húsos level, avagy ersen szrös növényekkel találkozunk

leginkább. így pl. keskenylevelek a Seseli glaucum, Alsine laricifolia, Caiii-

pannla roltindifolia, Dianthtis hungariciis, Bupleuriim falcatum ; a nagyon

szrösek közül fölemlíthetjük a Ccntaurea axillaris t, Cynoglossunt officiuale-\

Piilsatilla slavica-i stb. ; a húsoslevelek közül a Primula aitriculai, Carditns

glauctts t, Saxifraga adscendens et és S. Aizoon-i, Sedum acre-X, Scmpervivum

soboUfertim ot.

Érdekes a Paruassia paltistris viselkedése ; e nedvességet kedvel mocsári

növény itt a száraz mészsziklákon mindenfelé elfordul, még pedig gyakran

a legszárazabb és legnaposabb helyeken ; ilyen helyeken rendesen sokkal kevesebb

a tlevele, mint a mocsári példányokon. Hasonlóan érdekes a Campanula cav-

patica, mely itt a sziklákon mindenütt bven fordul el és nagy virágai

meg aránylag szálas, vékony levelei daczára nagyon jól elviseli a száraz-

ságot, st csak ilyen száraz helyeken tenyészik.

Az említett növényeken kívül mindenütt megtaláljuk a sziklákon az

Arabis arenosa-t, helyenként tömegesen a Bisciitella laevigata-i, Etiphrasia

Rosikoviana-t és E. siricta-i. Sokkal ritkábbak a Hippocrepis comosa, Asperula

glanca, Galium sndeticum, Polygonum Convolvulus, Szova Szkala n Sesleria

coerulea és Campaunla pnsilla.

E területnek még egy érdekes sziklanövényérl kívánok említést tenni

:

8*
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a Silene infrada W. K.-v'ó\, mely a Szova-Szkalan nem éppen ritka. E nö-

vényrl Kalchbrenner* a következket írja:

»E növényt a Szepességben a Baba-hegy sziklás gerinczén Lucsivna

és Teplicz közt nagy mennyiségben találtam, e lelet azon tekintetbl érdekes,

mivel K i t a i b e 1 fentnevezeit faját oly példányokra alapította, melyeket a

Szepességrl — ha nem csalatkozom — Rochel által kapott, míg a késbb-

korú füvészek itt mindig csak a közönséges fajra (Silene nutans) bukkantak.

«

Majd tovább : »A bécsi csereegylet S. infracta név alatt szétküldött

példánj'ai Kitaibel jellegzésének nem felelnek meg és oly szrösek, mint

a közönséges Silene nutans. A Baba-hegyen létez Silene egészen kopasz,

még a levelek alján sem pillás, tehát a valódi K i t a i b e 1-féle faj.«

Végül azt írja : »Miután másutt csupán többé-kevésbbé szrös pél-

dányok találtatnak, a Baba-hegyen pedig a tökéletesen kopasz példányok a

többséget alkotják : ezen helység a szóban lév válfaji'a »locus classicus«

gyanánt tekintend*.

NövényföJdrajzi jellemvonások. Magyarország területének túlnyomó része

D r u d e szerint a közép-európai nórabirodalomhoz tartozik, csupán legdélibb

részét foglalja el a mediterrán, a Nagy-Alföld területét pedig a pontusi flóra-

birodalom.

K e r n e r szerint Magyarország területe a balti, mediterrán, pontusi és

alpin nórabirodalmak között oszlik meg olyan módon, hogy legdélibb részét

a mediterrán, északi részét a balti, a Nagy-Alföldet pedig a pontusi flóra-

birodalom foglalja el, míg az alpin növényzet csupán a magasabb hegy-

csúcsokon jut kifejezésre.

Ilyen módon a Baba-hegycsoport Drude szerint a közép-európai,

K e r n e r szerint pedig a balti flórabirodalomhoz tartozik ; ennélfogva növényzetét

olyan növények alkotják, melyek a hideg okozta nyugalmi idszakot elbírják,

egyenletes nyári nedvességet, mérsékelt nyári meleget igényelnek és jellemz

formáczióik a magas törzs fákból valóerdk, a nyáron zöld rétek és a füves

takarók.

K c rn e r a balti nórabirodalom magyarországi részét négy flóravidékre

osztja : a dácziai, subalpin, quad és kárpáti flóravidékre. Mivel szerinte a

kárpáti nóravidék a Kárpátoknak a Vág-völgytl Bukovináig terjed részét

foglalja el : azért a Baba hegycsoportot is ide kell számítanunk.

Legújabban P a x foglalkozott a Kárpátok növényföldrajzi viszonyaival.

Szerinte a Kárpátok növénytakarójának képezésében a közép-európai, borealis

arktikus, borealis subarktikus, alpin, szudeti, mediterrán, pontusi, dácziai és

szibériai elemek vesznek részt.

Nézzük, vájjon eme különböz elemek min arányban járulnak a

Baba hegycsoport növényzetének az alakításához. A zöme természetesen a

közép európai elemekbl kerül ki ; emez elemekhez tartozik a terület erdei,

* Néhány a szepességi virányra vonatkozó észrevétel. — Magyar orvosok és

természetvizsgálók 18G7. évi augusztus hó 17-ikén tartott XXII. nagygylésének

munkálatai. 331. old.
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réti és mezei gyomnövényzetének túlnyomó része és ezek szabják meg a

terület növényzeti jellegét. A közép-európai elemeken kívül azonban még
néhány borealis arktikus, borealis subarktikus, pontusi, szibériai, dácziai és

alpin elemmel is találkozunk.

Észak fell a borealis subarktikus növények nyúlnak le nagyobb szám-

mal a Baba környékére, fleg a vizenys, árnyékos és hvös helyeket foglalva

el. Ilyenek : Alisma Plantago, Polygoniim aniphibium, Menyantlies Irifoliata,

MyriophyUiim verticillaluui, Callha pahistris, Cardatnine pralensis, Chryso-

spleniitm allernifolitiiii^ Adoxa moschatellina, Arabis Jiirstila, üetim rivaJe,

Oxalis acelosella, Monolropa hypopJiaegea, a Pirola-fajok, Polemonium coeru-

Iciini, Stachys paluslris, Toftcldia calyctilata, SleUaria iiliginosa, Parnassia

pahistris,. Epilobiiim paliislre, Corallorrhiza innata, Goodyera repens.

A száraz, napos helyeken aránylag nagyon kevés borealis subarktikus

elem tenyészik, mint például : Sambiicus racemosa^ Fragaria vesca, Potentilla

argentea, Juniperns coniininiis.

Már sokkal csekélyebb számban szerepelnek a borealis artikus növények,

melyek, mint pl. a Vaccininmok. részint az erdk árnyékában, vagy mint a

Poa alpina, Dryas octopelala, Saxifraga Aizoon és 5. adsccudens napos, száraz,

sziklás helyeken, vagy végre, mint a TroUitts eiiropaeus. Primula farinosa,

Polygoniiin vivipartim a mocsaras, nedves részeken tenyésznek itt.

A pontusi elemeket képviselik : Cytisus capiiatus, Denlaria gJandtilosa,

Ettphorbia aniygdaloides, J.iuitin flaviim, Polygala major, Centatirea axillaris,

Avenastrum planicime.

A szibériai elemek közül itt találjuk a Ribes pelraeum, Actaea spicala,

Cimicifuga foetida és Ranunculits casstibicns fajokat.

A Szudéták fell a Salix silesiaca, Genliana carpatica nyúlik le a

Poprád melléki rétekre, míg az alpin elemekhez tartozó Primula auricula,

Crepis Jacquinii és Leonlodon incanus a száraz sziklagerinczeket díszítik.

Flóraterületem 680 és 1004 m. tengerszín fölötti magasságok között fek-

szik. A növények magasságbeli elterjedését figyelembe véve, rajta két övet

különböztethetünk meg:

1. A szántóföldek és rétek öve 680—780 m között. Ez övön belül

720 m-ig terem búza és rozs. Az árpa, len, zab. borsó és burgonya 780 m-ig

emelkedik. Mivel azonban a közeli Gerlachfalu határában a Magas-Tátra déli

lejtjén még 850 m magasságban is megterem a rozs és árpa, azért bizonyos,

hogy a Babán is magasabbra nyúlhatnának a szántóföldek, a mi azonban

csupán alkalmas hely hiányában nem történik. A többi termesztett növények

közül a környéken felnyúhk : Aesculus Hippocastanuni 791 m-ig, Querciis

pedunculata 756 m, szi baraczk. cseresznye 756 m, meggy 836 m, dió, birs-

alma és ákácz 756 m-ig.

A szántóföldek fels határával természetesen a gyomnövények és réti

növények nagy része is eléri határát. Az erdei növények közül Polygala

major, Euphorbia virgata, Thesittm alpiitum, Denlaria glandulosa, An-

themis tinctoria, Scrophiilaria Scopolii, Linmn jlavum nem emelkednek

780 m-en felül.
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2. A lombos erdei fák öve 780—1004 m között. Ez öv alsó részé-

ben fordul el nagyobb mennyiségben Tilia ulmifolia, Popidus Iremula,

Acer pseudoplataniis, Betida verrucosa, Corylus Avellana, Daphne Mezereum.

Az említett fák közül legalacsonyabban tnik el a Tilia nJmifolia, mely

850 m-en felül már alig fordul el ; legmagasabbra emelkedik a Popidus tre-

tniila és Acer pseudoplataniis. Emez öv jellemz növényei közül említésre

méltók : Pulsatilla slavica, Diantlms httngaricus, Carditus glajtciis, Epipactis

rithiginosa, E. latifolia, Platanthera bifolia, Cypripeditan CalceoJus, Goodyera

repens, Neoltia nidiis avis, Corallorrhiza innata, Cainpanula piisilla, Scmper-

vivutn soboliferum, Silene infracta^ Orobanche-k csaknem kivétel nélkül , JD/'/zw^

Ctieorum.

900—1004 m között lomblevel fát vagy cserjét már alig találunk. Csak

e magasságban találtam: AJlitim fallax-ot, Adenophora liliifoliat, Pirola rotun-

difolia-X. P. minor-X, P. secunda-t és Primula elatior-i.

A terület keleti részének ökológiai viszonyai eltérnek a nyugoti rész

viszonyaitól ; éppen ügy az északi és déli rész is eltér egymástól és így ter-

mészetes, hogy e különböz viszonyoknak megfelelleg, a terület különböz

részeinek növényzete között is találunk különbségeket.

A terület keleti részén nagy terjedelm lápot találunk, míg a nyugoti

rész sík területe inkább száraz és így természetes, hogy a keleti rész mo-

csári növényeivel nyugaton nem találkozunk. Ilyen mocsári növények például

Menyanthes trifoliata, Cardamine pratensis var. Hayneana, Diantlms deltoi-

detis, Erylhraea vtdgaris var. uliginosa, Eriophoriim vaginatiim, Schoenoplectiis

Tabernaemonlani, Schoenus fernigineus és mások. A hegyek keleti végén

verfényes, köves, száraz lejtket találunk, míg nyugaton a hegyeket nagyobb-

részt erd fedi és ez ismét különbséget idéz el a keleti és nyugoti rész

növényzete között. A keleti dombok napsütötte helyein Silene Olites, Liniim

flavmn, Polygala major, Asperula Hnctoria, Brunella grandiflora és másokkal

találkozunk, míg a nyugoti rész árnyékos, nyirkos erdtalaján ezek hiányzanak

és helyettük Pirola-k, Axqtiilegia, Aconitum, Scrophidaria Scopolii stb. tnnek

fel. Trifoliiim rubens-i és Vincetoxicnm laxitm-ot csak a melaphirbl álló

Zdjar-hegyen találtam.

A hegyek északi és déli lejtin is különbözk az ökológiai viszonyok

és így a növényzetük is eltér.

A déli lejtk sokkal inkább ki vannak téve a napfénynek és így egy-

részt több fényt, de másrészt több meleget is kapnak, a minek következtében

a tülnyomó részükben erdejüktl megfosztott déli lejtk sokkal szárazabbak

is, mint az északi lejtk. Innen magyarázható az a körülmény, hogy a déli

lejtkön inkább keskenylevel, szrös, hagymás, vagy gumós növényekkel

(Anthericum, Allium fallax, Centaurea axillaris) találkozunk és hogy e lejtkön

a pázsitfvek az uralkodók, míg az északi lejtkön ezek kevésbé szárazak

és nagyobb részükben erdvel lévén borítva, az erdei növényzet egész pom-

pájában jut érvényre, a Gramineaceae inkább háttérbe szorulnak és helyettük

a kétszik dudvák és az Orchideaceae veszik át az uralkodó szerepet.

Általában az északi lejtkön sokkal nagyobb fajgazdagságban jelenik
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meg a növényzet, míg a déli lejtk növényzete aránylag kevesebb fajból kerül

ki, de az egyes növényfajok rendszerint tömegesen tenyésznek.

Még két növényrl kívánok külön megemlékezni. A Ranunculus arven-

sis-\ csupán a Teplicz körüli szántóföldeken találtam. Mivel e növényt a

környékrl ez ideig senki sem említi, valószínnek tartom, hogy ennek magja

hihetleg a vetésre szánt gabona magvával máshonnan került ide és azzal

együtt elvetve honosodott meg. A Melampyrnm cristatitm területemen csupán

a Tepliczpatak mellékén tenyészik és e pataktól nyugotra csak nagyon kis

területen fordul el, míg keletre Poprád felé, messzire követhettem ; ebbl

azt lehet következtetni, hogy e növény kelet fell nyomulhatott be terüle-

temre, de ez ideig ennek csupán legkeletibb részében tudott meghonosodni

és így tovább nyugot felé hiába kerestem.

Schneider és Sagorsky megalapították a flóra-területükön el-

forduló növények elterjedési határait. Ha a Schneider megalapította ha-

tárok helyesek, akkor a Baba-hegycsoportban elterjedésének legészakibb ha-

tárát éri el a Polygala major és Cardtius coUiniis : déli határúi a Trolliiis

eitropaeus t tekinthetnk, mivel e növény itt a 770 m magas Poprád melléki

réten fordul el, míg innen délre csak a magasabb hegyeken ; a Carduus

collinus kelet felé csupán a poprádi Schlösschen-hegyen és a közeli Vernár

község mellett fordul el.

Összehasonlítva a Baba-hegycsoport növényzetét a környez hegyekével,

a következ eredményre jutunk.

Mészterületrl lévén szó, elre is bizonyos, hogy azok a növények, melyek

elfordulása mésztalajhoz van kötve, hiányoznak a Magas-Tátra gránittömegén

és az Alacsony-Tátra wcrfeni palából és gneiss-ból álló részén, azért e

hegyektl el is tekinthetünk és csupán a környez mészhegyckkel akarom

mcgkísérleni az összehasonlítást, az irodalomban meglev adatokra tá-

maszkodva.

A Baba környékén a következ mészhegyek vannak : az Alacsony-

Tátra liptói része, a bélai mészhegyek és a Kalchbrenner értelmében

vett Szepesi-Érczhegység, azaz tulajdonképpen az Alacsony-Tátrához tartozó

ama hegycsoport, mely a Király-hegytl keletre a Hernád- és a GöUnitz-

patakok között teri el.

A mint azt az irodalomban az Alacsony-Tátra liptói részére vonatkozó

adatokból megállapíthattam, e hegység növényzete csaknem azonos a Baba-

hegycsoportéval. A Babán gyjtöttem növényeket kevés kivétellel a szóban

forgó liptói hegyekrl is közölték és csak aránylag nagyon kevés olyan növényt

gyjtöttem a Babán, melyeknek a liptói hegyekben való elfordulására nincsen

adat az irodalomban ; ilyenek például : Orobanche caryophyllea, Bitpleiirum

longifoliiim, Anthyllis viilneraria var. alpestris, Rosa pimpinellifolia, Thalictrum

minus, Carduus collintts, Melampyrnm cristatum, Viola arenaria, Geránium

boliemicum, Cytisus capiíatiis, Ranunculus arvensis, Silene Otites, S. infracta,

Veronica Teucrium, Galium anisophylliim var. sudeíiciim, Potentilla canescens.

Hogy e növények a szóban forgó hegyeken csakugyan hiányzanak-e, vagy
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csak elkerülték a botanikus kutatók figyelmét, azt a meglev irodalmi adatok-

ból határozottan megállapítani nem lehet.

A bélai mészhegj^ek növényzetére vonatkozó adatokat figyelembe véve,

feltn sok olyan növényt gyjtöttem a Babán, melyeket a bélai mész-

hegyekbl nem említ az irodalom
;
például : Adenophora Jiliifolia, Campaniila

carpatica, CaJaininllia álpma, Erytliraea vulgáris var. uliginosa, DapJtne

Cneorum, Polygala major, Orobanche coertiJea, Ptüsatilla sJavica ; 100-nál több

ilyen növényt is lehetne még elsorolni, de mivel itt is az irodalmi adat hiánya

nem bizonyítja egyszersmind az illet növénynek el nem fordulását, st

bizonyos, hogy ama növények nem csekély része, melyekrl nem találtam adatot,

mégis elfordul a bélai mészhegyeken : nem volna értelme, hogy e növényeket

itt elsoroljam és csak például kívánok fölemlíteni néhányat : Ciner..ria

caiJipestris, Anthemis tinctoria, Valeriána siinplicifolia, Seseli glauctun, Linum

flavtiin, Astragaliis Cicer, TrifoUum médium, T. rithens, Cytisus nigricans, Carex

DavaUiana, Calamagrostis liltorea, Crepis praemorsa, C. aJpesíris, Linaria minor,

Asperula tinctoria, Eriophorum vaginatum, Centaurea axillaris, Schoenoplectus

Tabernaemontani, Molinia coerulea, Polygala comosa stb.

A Szepesi Erczhegységet véve figyelembe, megint azt találjuk, hogy

ennek növényzete feltnen egyezik a Baba-hegycsoportéval, habár itt is föl-

említhetnék néhány növényt (Valeriána sambucifolia. Orobanche álba, Orchis

ustulata, Veronica Teucrium, Galium anisophyllum var. sudelicum, Centaurea

axillaris, Succisa pratensis var. glabrata, Euphorbia virgata, Orobanche álba,

0. coerulea, Polygala comosa, Pulsatilla slavica, Thalictrum angitstifolium, Carex

tomentosa, Molinia coerulea), melyeknek a Szepesi-Érczhegységben való el-

fordulására nézve nem találtam adatokat az irodalomban.

A Hernád áttörésében F i 1 a r s z k y gyjtötte növények arra engednek

következtetni, hogy a Hernád bal és jobb partján lev mészhegyek növény-

zete is azonos a Baba-hegycsoportéval.

Végre még megjegyzem, hogy találtam néhány növényt, melyeket ez ideig

sem a Baba-hegycsoportról, sem a környez területekrl nem említ az irodalom,

u. m. : Erigeron droebachensis, Galeopsis bifida, Rammculus cassubicus, Bar-

barea stricta, Populus álba (vadon), Euphrasia coerulea, Schoenus ferrugineus.

A föntebb mondottakat összefoglalva, kitnik hogy a Baba-hegycsoportot

nemcsak geológiai viszonyai fzik a legszorosabban az Alacsony-Tátra liptói

mészhegyeihez, hanem hogy ezek összetartozása még szembetnbben nyilvánul

növényzetük hasonlóságában. Mivel a Baba-hegycsoport növényzete feltnen

egyezik a Szepesi-Érczhegység növényzetével is, úgy tekinthetjük a Baba-

hegycsoportot, mint összeköt kapcsot, mely az Alacsony-Tátra liptói mész-

hegyeit összeköti a Szepesi-Érczhegység Hernád és GöUnitz közötti mészhegyeivel

|

de a bélai mészhegyek növényzetétl nagyobb mértékben különbözik.

Irodalom és jelmagyarázat.

A s c h. E n g 1. = P. Ascherson, Engler,

Kuhn und Reimann : Eine Karpatenreise.

(Verhandlungen des bot. Vereins für

Brandenburg. 1866 p. 106—173.)

A s c h. = P. Ascherson und A. Engler :

Beitrage zur Flóra Westgaliziens und

der Centralkarpaten. (Oesterreichische

Botanische Zeitschrift XY. 1865 p. 273.)
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B. = Bélai mészalpok.

B o h a c s : Einige neue P'iindorte der Flóra

Ungarns. (Oe. Bot. Z. XXV. 1875 p. 66.)

B o r b. = Borbás Vincze : Közlemények

Békés- és Bihar vármegyék flórájából.

Daphne arbuscula. (Magyar orvosok és

természetvizsg. XXV. 1820 p. 479—504.)

J. C h r. G. B a u m g a r t e n : Enumeratio

stirpium in mr.gr.o Principalu Transsil-

vaniae conscripto. Cibinii 1846.

B r a n c s i k : Der Rosudecz in Ungarn.

(Oe. Bot. Z. 1862 p. 322—326.)

C z a k ó K á 1 m á n : Az alsó-tátrafürcdi

lápos vidék nyári flórája. (A Magyar-

országi Kárpátegyesület Evkönyve XV.

1888 p. 132—160.)

Fi!. = Filarszk}' Nándor : A Pieninek és

flórája. (M. K. É. XXV. 1898 p. 26—87.)

F r c y n : Beitrag zur Flóra Oberungarns.

(Vcrhandl. des zool.-bot. Ver. in Wien.

1872 p. 341—354.)

P' r i t z c ^= R. Fritze und Ilse : Karpaten-

Reise. (Verh. des Zool.-bot. Ver. in Wien.

1870 p. 467—526.)

Genersich Sámuel: Florae Sccpu-

siensis Elcnchus. Leutschoviae 1798.

H a u s k n. = Hausknecht : Einige Mit-

theilungen über die Flóra der Central-

Karpaten. (Oe. Bot. Z. XIV. 1864 p.

205-.)

H a z s 1. = Hazslinszky Frigyes : Beitráge

zur Kenntniss der Karpatenflora. (Verh.

des zool.-bot. Ver. in Wien. I.. II., III.

1850-53.)

H a z s 1. E. M. V. = Hazslinszky Frigyes :

Északi Magyarhon viránj'a. Kassa 1864.

HazslinszkyFrigyes: Magyarhon
edényes növényeinek füvészeti kézi-

könyve. Pest 1872.

H c r b. Fii. = Filarszkj'-nak a Magyar
Nemz. Múzeum növt. osztályában lev
herbáriuma.

Hst. N i c. T h o m : Icones et descripiti-

ones gram. austriacarum.

Kalchbrcnner Károlj'^: Néhány a

szepességi virányra vonatkozó észre-

vétel (M. orvosok és természetvizsgálók.

1867 Xn. p. 33.)

K b. = Kalchbrcnner Károly : A Szepesi-

Erczhegység növényzeti jelleme. (Mathem.

és termtud. közi. ez. 1868 p. 167—220.)

Kb. Math. és Term. == Kalchbrenner

Károly: Jelentés a Szepes-meg3'ében 1863.

évben tett természettudományi utazásról.

(U. ott. III. 1865 p. 99- 125.)

K a n i t z A u g. : Pauli Kitaibelii addita-

menta ad floram Hungaricam. (Linnaea

XXXII, IV. és V. füzet p. 305—.)

K r z i s c h : Notizen über eine botanische

Excursion in die Tátra, die Central-

Karpaten der Liptau und das Tátra-

gebirge (Oe.Bot.Z.X. 1860 p. 144— 160.)

L = Liptói Alpok.

M i h..= Mihalik József : Liptó-megye topo-

graphiai tekintetben. (M K. É. XIII. 1886

p. 1—46.)

N e i 1 r e i c h A u g. : Aufzáhlung der in

Ungarn und Slavonien bisher beobachte-

ten Gefássptlanzen. Wien 1866.

N e i 1 r e i c h A u g. : Nachtrágc zur Aufz.

der in Ung.

N e i 1 r e i c h A u g. : Flora von Wien.

(Wien 1846.)

N e i 1 r e i c h A u g. : Flora von Nieder-

Österrcich. (Wien 1859.)

Neilreich Aug. : Nachtráge zu Malys

Enumeratio. (Wien 1861.)

Nymán C a r o 1 I. : Conspectus Horae

Europae. (Oerebro-Sueciae 1878— 1882.)

Nymán Carol I. : Sylloge Florae

Europae. (Oerebro-Sueciae 1854— 1858.)

Pax Ferdinánd: Grundzüge der

Pflanzenverb. in den Kárpátén. (Leipzig

1898.)

Pantocsek: Aus der Tátra. (Oe. Bot.

Z. 1869 p. 334-.)-

Richter Aladár: Plantae Europae.

Leipzig 1890.

Richter Aladár: Zvvei Excursionen

in der Tátra. (Oe. Bot. Z. 1875 p. 203.)

Reuss Gusztáv: Kwetna Slovenska.

Stavnic 1853.

R o c h e 1 A. : Naturhistorische Miscellen.

Pest 1821.

S c h e r f e I Aurél: Szepes-vármegyében

eddig észlelt vadon term vagy nagy-

ban mívelt edényes növények rendszeres

jegyzéke. Felka 1888,

S c h e r f e 1 A. : Szepcs-vármegye növény-

zeti viszonyai. Szepesi Emlékkönyv. (M.

orv. és term. vizsg. XXIV. 1888 p.74—93.)

S cherfel A.: Der álteste botanische

Schriftsteller Zipsens und sein Herbar.

(Ann. d. k. u. k. Hofmuseums. Wien X.

P. 115-.)

S f. K. E. VI. = Scherfel : Kleine Beitráge

zur Kenntniss der alpinen und subalpinen

Flora der Zipser Tátra. (M. K. É. VL
1879 p. 265—287.)
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S f. K. E. VII. = U. az. (M. K. E. VII.

1880 p. 335—371.)

S f. = Scherfel.

Schiller: Flóra der Gegend des Warm-
bades Teplicz (Oe. Bot. 1867 p. 37.)

Schn. = Schneider et Sagorsky: Flóra

der Central-Karpaten. (Leipzig 1891.)

Sigmund Carl Ludwig: Füreds

Mineralquellen und der Plattensee. Pest

1837.

Simon kai Lajos: Erdély edényes

flórájának helyesbített foglalata. Buda-

pest 1886.

S o n k 1 a r : Zur Flóra von Wiener-Neu-

stadt (Oe. Bot. Z. 1866.)

Szontagh Miklós: Adatok Gömör
vármegye ENy. részének viránj'ához.

(M. orv. és term. XI. 1865 p. 279—.)

Szontagh Miklós: Szepes-vármegye

éghajlati viszonyai. (Szepesi Emlékkönyv.

1888 p. 46—73.)

Torna schek: Beitráge zur Flóra der

Umgebung Lembergs. (Verh. der zool.

bot. Ges. in Wien. 1862 p. 63—86.)

Uechtritz: Botanische Excursicn in

die Centralkarpathen (Oe. Bot. Z. 1857

p. 342—344.)

Uechtritz: Bemerkungen über einige

Pflanzen der ungarischen Flóra. (Oe.

Bot. Z. 1866 p. 209.)

U 1 1 e p i t s c h : Correspondenz. (Oe. Bot.

Z. 1886 p. 298, 399, 1887 p. 12, 46,

84, 134, 260; 1888 p. 19.)

W. = Wahlenberg Georg : Flóra Carpa-

torum Principalium. (Göttingae 1814.)

Wetschky József: Zur Flóra des

nördlichen Ungarns. (Oe. Bot. Z. XXVUI.
1878 p. 224.)

WetschkyJózsef: Botanischer Aus-

flug in das obere Waaggebiet. (Oe. Bot.

Z. XXII. 1872 p. 321.)

Jegyzet. Az enumeráczióban *-gal jelölt

növényeket magam nem gyjtöttem.

A növények elsorolása.

Embryophyta zoidiogama.

(Archegoniatae.)

Pteridophyta.

I. Cl. Filicales.

I. O. Filicales Leptosporangiatae.

I. Fam. Polypodiaceae.

1. PolypodiuiH vulgare I.. A Vapena-

Dolka fölötti völgyben sziklák hasa-

dékaiban.

2. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Erdben, vágásban közönséges.

3. Aspleniuin Trichonianes L. Sziklák

hasadékaiban közönséges.

4. Asplenimn viride Huds. Szova-Szkala

hasadékában. [B. (Schn. p. 578, Pan-

tocsek) L. (Mih. p. 44.)]

5. Aspleniuin Ruta inuraria L. Sziklá-

kon közönséges.

6. Phcgopteris Dryopteris Féc. A Vapena-

Dolka fölötti völgyben.

7. Cystopteris fragilis Bernh. Sziklákon

közönséges.

8. Aspidiuin Filix inas Roth. Erdben
közönséges.

9.* Woodsia ilvensis R. Br. A Lopusna
völgyében. Melaphyron. (Kbr. M. e.

T. K. III. 1865. p. 110.) [L. (Schn.

p. 583, Mih. p. 44, Asch. Engl. p.

163.)]

II. Cl. Equisetaks.

I. 0. Eueqviisetales.

I. Fam. Equisetaceae.

10. Eqiiisetuin arvense L. Szántóföldön

közönséges.

11. E. liniosuni L. A Szakmáry-féle

kavicsbánya eltt a Poprádban ; tep-

liczi lápban.

12. E. palustre L. Tepliczi lápban köz.

Embryophyta siphonogama.

Gymnospermae.

I. Cl. Coniferae.

I. Fam. Pinaccae.

I. Subfam. Abietineae.

13. Pimis silvestris L. A terület erdsé-

ségeinek nagy részét képezi.

14. Abies álba Mill. A terület erdségei-

nek uralkodó fája.

15. Picca excelsa Link. Ellcntében a tát-

rai erdségekkel itt alárendelt szere-

pet játszik.

16. Larix decidua Mill. A Kis-Babán

nagyon szórványosan.
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II. Subfani. Cupressincae.

17. Jimiperus communis L. Erdben
köz., fleg a Pavlován szép faalakú

példányokban.

Angiospermae.

I. Cl. Monocotyledoneae,
I. O. Pandanaks.

I. Fam. Typliaccae.

18. Typha latifólia L. Régebben a hatiz-

falvi vasúti állomással szemben lev
mocíárban bven tenyészett, ma már
kiveszett. E hely kívül esik terijlete-

men, de alig van tle néhány száz

lépésnyire.

II. 0. Hclobiae.

I. Fam. Potamogetonaceae.

19.* Poiamogcton natmis L. A Poprád

melletti árkok álló vizeiben. (.Sf. K.

E. VI. p. 272.) [L. {.Mih. p. 41.)]

20.* P. piisilltis L. A batizfalvi (régeb-

ben lucsivnai) állomás melletti ár-

kokban (Sf. K. E. VI. p. 272). E
hely kivül esik területemen. [L.

(Mih. p. 41. )1

II. Fam. Juncaginaceae.

I. Subfam. Triglochincac.

21.* Scheuchzcria pahistris L. Gánócz és

Teplicz mellett. (Schn. et Sag. p.

48U : Herb. tatr. !)

22. Triglochin pahistre L. Nedves ré-

teken, a tepliczi lápban köz.

III. Fam. Alismaceae.

23. Alisma Plantagú L. Árkokban, po-

csolyákban nagyon közönséges.

III. 0. Glumiflorae.

I. Fam. Grainineae.

I. Subfam. Alaydcae.

24. Zca Mays L. Kertekben itt-ott ter-

mesztik.

II. Subfam. Phalarideac.

25. Typhoides arundinaccac. (L.) Moench.

A Poprád mentén bokrok közt köz.

26. Anthoxaihuiii odoratum L. Réteken

közönséges,

27. A. odoratum L. var. iitontamiiii

Asch. et Gr. Szova-Szkala körül

sziklás helyeken.

28. A. odovatum L. var. unibrosiiiii

Bolle. A Poprád mentén bokrok közt.

III. Subfam. Agrostideac.

29. Milium effusum L. Vágásokban nem
ritka.

30. Alopecurus pratensis L. Réten köz.

31.* A. gcnictdatus L. Nedves helyeken,

árkokban. (Sf. K. E. VI. p. 270.)

32. Phleum Boehtneri Wibel. A rét szá-

razabb helyein közönséges.

33. Phleiiin pratensc L. Réten köz.

34. Agrostis vulgáris With. Tepliczi

lápban,

35. A. vulgáris With. var. stolonifera

(L.) Koch. Nagy-Babán vágásban.

36. A. álba L. Szmolnikon vágásban.

37. Calamagrostis arundinacea Roth.

A Poprád mentén bokrok közt, vá-

gásokban mindenütt közönséges.

38. C. varia (Schrad) Bautng. f. fla-

vcscens Stebler et Schröter. A Pop-

rád mentén, vágásokban, lápban köz.

39. C. varia (Schrad) Baiiing. f. colorata

Torges. A Szmolnik é. lejtjén vágás-

ban, Szova-Szkalán.

40. C. epigeia (L.) Roth. A Poprád part-

ján a \'apena-l)olka-forrásból kelet-

kez mocsárban, Nagy-Babán irtás-

ban. [L. (Mih. p. 45) Új-Leszna

(Czakó p. 158.)]

41. C. littorea DC. [Pseudophragmites

(Hall. fii.) Baumg.] A Poprád mentén

bokrok között, lápban köz. [(L. Kés-

márk (Wbg. p. 35), Poprád. (F"ritze

zool.-bot. 1870. p. 499.)
I

IV. Subfam. Aveneae.

42. Deschaiiipsia caespitosa Bcauv. A
rét nedves helyein, lápban közöns.

43. D. caespitosa Beauv. var. altissiina

(Moench.) Aschers. Nagy-Babán ir-

tásban.

44.* Trisetum flavescens Bcauv. Réteken.

(Sf. K. E. VI. p. 270.)

45. Avcna sativa L. (Fleg a var. brun-

nea Körn.) termesztve.

46.* A. fatua L. Szántóföldeken mint

gyom. (Sf. K. E. VI. p. 280.)

47. Avenastruin planiadme (Schrad)

Jess. A Szakmáry-féle kavicsbánya

eltti réten, Teplicz felé a Stokován.

[A Szepességrl eddig ismeretlen.

Liptóból említik : Klak, Smrkovicza

(Wbg. p. 32), Chocs (Krzisch), Stoch

(Vitkay Schn. et Sag.-nál p. 538.)]
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48. A. pubescens (L.) Jess. A Vapena-

Dolka fölötti völgyben, a Szova-

Szkala körüli vágásban.

V. Subfam. Festuccae.

49. Phraginites coininunis Trin. Tepliczi

lápban és a Szova-Szkala alatti vizes

réten bven.

50. Seskria coeruka (L.) Scop. var.

nliginosa Opiz. A Szmolnik alatti

réten ritka.

51. S. coeruka (L.) Scop. var. cakaria
V

Cdak. Mészsziklákon nagyon gyéren.

52. MeUca itittans L. A Szakmáry-féle

kavicsbányától K.-re lév völgyben.

'53. Kockria eristata Pers. Szova-Szkala,

Nagy-Baba, Szmolnik száraz, köves

helyein.

54. Molinia coerulea Moench. A Vapena-

Dolka körül, tepliczi lápban. [L.

(Késmárk (W. p. 21) L. (Mih, p.

45.)]

55. Catabrosa aqiiatica Beauv. Tepliczi

tzegmocsárban, a rét nedves helyein,

patakparton nem ritka. [B. (Schn. p.

543) L. (Uechtr. p. 379) Késmárk

(W. p. 19.)]

56. Cynosurus eristatus L. A rét száraz

helyein, szántóföldön közönséges.

57.* Poa annua L. Útfélen köz. (Sf. K.

É. VI. p. 284.)

58.* P. comprcssa L. Vizenys helyeken.

(Sf. K. E. VI. p. 270.)

59. Poa alpina L. A Vapena-Dolka

fölötti nagy sziklán. Elfordulása ilyen

alacsony helyen feltn, a mennyi-

ben e havasi növény Schn. et Sag.

(p. 545) szerint csak 1000 m.-en

felül szokott elfordulni, az említett

szikla pedig alig 750 m. magas.

60. P. nemoralis L. Réten, vágásban,

bokros helyeken közönséges.

61. P. nemoralis L. var. teneJla Rchb.

A Szakmáry-féle kavicsbánya alatti

pocsolyában.

62. P. pratensis L. Réten nagyon köz.

63. P. pratensis L. var. augustifolia (L.)

Sin. Tepliczi lápban és a rét ned-

ves helyein.

64. P. pratensis L. var. setacea (Hoffm.J

Döll. A Szakmáry-féle kavicsbánya

fölött a Kis-Baba száraz, köves he-

lyein.

65. P. triviális L. A rét nedvesebb he-

lyein közönséges.

66. Briza média L. Réten, lápban, vá-

gásban nagyon közönséges.

67. Glyccria Jluitans R. Br. Tepliczi

lápban. [L. (Mih. p. 45) Tátrafüred

(Czakó p. 159) Javorina (Uechtr.

p. 352.)] Schn. et Sag. e növényt

a nóraterületrl kétségbe vonja, sze-

rinte az összes itteni elfordulására

vonatkozó adat téves és a Herb.

tatr.-ban lev példány is Gl. pHcata

(p. 548). Az én példányom ellenben

a diagnosis-nak egészen megfelel és

így azt hiszem, hogy a kétségbe

vont növényt megtaláltam, annál is

inkább, mivel ugyanazon helyen ta-

láltam Gl plicata-t is és így módom-

ban volt a két növényt egy lel-

helyrl összehasonlítani és meg-

gyzdni, hogy a kett nem azonos.

68. Glyceria plicata Fr. A tepliczi láp-

ban, a rét nedves helyein, a Poprád

partján nagyon közönséges.

69.* Festuca ovina L. var. glauca Hacliel.

Mészsziklákon Lucsivna mellett. (Sf.

K. E. VII. p. 343.)

70. F. ovina L. subsp. sulcata Hacliel.

A lucsivnai mészégetvel szemben a

a Kis-Baba száraz köves helyein.

71. F. varia Haenke. Szova-Szkalán,

Szakmáry-féle kavicsbánya alatti ré-

ten. [L. (Mih. p. 45) B. (Asch. Engl.

p. 154.)]

72. F. rubra L. Tepliczi lápban, vágá-

sokban közönséges.

73. F. gigantea Vili. Bokrok között kö?.

(Sf. K. E. VI. p. 270.)

74. F. elatior L. Réten, irtásban, Pop-

rád mentén közönséges.

75. F. amethystina L. (?) A Szova Szka-

lán és a Szmolnik ny. lejtjén szá-

raz, köves helyeken.

76. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

Száraz helyeken, hegyeken és réten

közönséges.

77. Broiiiiis erectiis Huds. Száraz helye-

ken réten és útszélen.

78. B. en-ercctiis Asch. et Graeb. Réten

nem ritka.

79.* Br. inerinis Leysser. Útfélen köz.

(Sf. K. E. VI. p. 284.)

80. Br. secalinus L. Szántóföldeken nem

gyakori.

81. Br. hordcaceus L. Réten, a Poprád

partján közönséges.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

VI. Subf. Hordeaceae.

Lolium perenne L. Szántóföldön, út-

szélen közönséges.

L. ieiinilcnhun L. var. arvense With.

A kavicsbányától Ny.-ra fekv szántó-

földeken nem gyakori.

Agropynttn caninum (L.) R. Sch.

Bokrok közt. (Sf. K. E. VI. p. 270

)

[L. (Mih. p. 44) B. (Schn. p. 562.)]

A. repens (L.) Beauv. Vágásokban,

bokros helyeken közönséges.

A. repens (L.) Beauv. var. aristatnm

Döll. Réten, bokros helyeken köz.

Secale cereale L. termesztve.

TrUicuui vtilgare Vili. Teplicz körül

termesztve.

Hordeiim distichum L. termesztve.

II. Fam. Cyperaceae.

I. Subfam. Scirpoideae.

90. Eriophoruui vagiiiatuni L. A Vapcna-

Dolka körülés a tepliczi lápban nagyon

köz. [L. (Mih. p. 43, Bohacs.) Tátra-

füred (Czakó p. 155), Felkai völgy

(Richter.) P'ehértó, (Asch. Engl. p.

157.)]

91. Blysums compressus (L.) Panz.

Tepliczi tó'zegmocsár, Szova-Szkala

alatti nedves réten.

92. Scirpns silvaticiis L. Bokrok közt a

Poprád mentén nem ritka.

93. Schoeitoplccitts Tabcrnaeinonfaiii

(Gtnel.) Palla. A tepliczi láp forrásai

körül, a Vapena-Dolkából keletkez

mocsárban. E lelhelyein kívül csak

következ lelhelyei ismeretesek

Schn. et Sag. fióraterületén : Gánócz

mellett. (Sf. K. E. VII. p. 344), a

Vág jobb partján Kralován fölött.

(Schn, et Sag. p. 497.)

94. Schoenus ferrugineiis L. A tepliczi

láp forrásai köri és abban a mocsár-

ban, melj'ct a Vapcna Dolka-ból ei-ed

patak a Poprádba való torkolása eltt

képez.

Kétségtelenül e terület legérdekesebb növénye a Schoenus ferrugineiis L.,*

a mennyiben ez ideig nemcsak hogy a Szepesscgrol nem ismeretes, de Magyar-

országon való elfordulására nézve is csak nagyon kevés és részben ellent-

mondó adatot találunk. Az irodalom erre vonatkozó adatai a következk.

Nymán 1854—55-ben megjelent: »Sylloge Florae Europae« czímü

munkájában fölemlíti azon országokat, melyekben a Scli.ferrttgineus L. elfordul

;

ezek között van Erdély is, Magyarországról azonban még nem tesz említést,

de már 1878—82-ben megjelent »Conspectus Florae Europaes (1878—82)

czímü munkájában a következ országokat említi : Déli Norvégia, Svéd-

ország Lappland kivételével, Dánia, Németország, Francziaország (Dauphiné,

Cüte-d'or, Jura) Svájcz, Tirol, Ausztria, Magyarország, Erdély, Szerbia, Her-

czegovina, Thracia és Közép-Oroszország. E munkájában már külön említi a

Schoemts ferritgineus-i Erdélybl és Magyarországból is (p. 761).

Richter (»Plantae Europae« Lipcse, 1890) sz&x'mi a. Schoemtsferritgivieits

a continentalis, borealis és Közép-Európában fordul el és Európának benn-

szülött növénye (p. 144).

Ha az Erdélyre és Magyarországra vonatkozó irodalmat kutatjuk, a

Sch. ferrtigineiis elfordulására a következ adatokat találjuk.

Baumgarten (Enum. Stirpium in magnó Principatu Transsilvaniae

conscriptu Cibinii 1864.) »In piscinis et pratis subalpinis et uliginosis juxta

Lázárfalva atque in S. Háromszék ibidem versus M. Büdös. « (III.

köt. p. 316.)

* Bemutatta a szerz e növényt a növénytani szakosztálynak 1903. évi már-

czius 11-iki ülésén. (.Szerk.)
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Fuss (Flóra Transsilvaniae Excursoria. Cibinii 1866) csak B a u m-

garten adatát közli (p. 668).

Azonban Schur (Enum. plantarum Transsilvaniae. Vindobonae 1866)

Baumgarten adatán kívül Borszék melll is említi a Schoeniis ferrugi-

neus-t (p. 689).

S i m n k a i (Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata. Budapest

1886) szerint ezen Erdélybl említett Schoeniis ferrngineus nem azonos a

Linné-féle Schoemis ferriigiemís-sa.1, hanem a Sch. nigricans L.-vel, mely

Erdélyben több helyen elfordul.

Végeredményben tehát oda jutottunk, hogy a Schoemis ferrngineus

S i m o n k a i szerint Erdélyben nem fordul el, hanem az onnan e néven

említett növények mind egyenlk Sch. nigricans L.-vel.

Nézzük már most, hogy állunk Magyarországra nézve a növénynyel.

Genersich Sámuel (Florae Scepusiensis Elcnchus. Leutschoviae

1798) a Szepességrl említ Schoenus nigricaiis-i. Érdekes azonban, hogy

Genersich ezen adata N e i 1 r e i c h-et kivéve, az összes a Szepességre vonat-

kozó botanikai munkákban hiányzik és így vSclineider és Sagorsky
» Flóra der Kárpátén «-jébl is. Mivel a Szepességben Schoenus nigricans-t,

G e n e r s i c h-en kívül senki sem talált, tehát senki sem ersíti meg, hogy

Genersich növénye csakugyan Schoenus tiigricans és nem ferrngineus

;

nagyon könnyen lehetséges, hogy Genersich szintén a gyjtöttem Schoenus

ferrugineiis-t találta, csak félreismerte és akkor Genersich-é volna az

érdem, hogy e növényt Magyarországban elsnek gyjtötte.

Genersich után vS i g m u n d (Füred's Mineraiquellen und der Platten-

see. Pest 1837) volt az els, a ki ismét említi a Schoenus ferrugineusi

Magyarország területérl, még pedig a Balaton mellékérl (p. 48).

1853-ban R e u s s (Kwetna Szlovenska Stavnic. 1853.) említi a Pozsony

közelében, a határon fekv Bretislava melll.

N e i 1 r fc i c h (Aufzáhlung der in Ungarn und Slavonien bisher

beobachteten Gefásspflanzen. Wien 1866) csak S i g m u n d és R e u s s ada-

tát közli ; R e u s s adatának helyességét azonban kétségbe vonja és kételkedését

egy odatett kérdjel alakjában fejezi ki (p. 41). Ugyancsak N ei 1 r eí c h-nél

(Nachtráge zur Aufzáhlung der in Ungarn und Slavonien beobachteten Gefáss-

pflanzen) találunk még egy adatot a Schoenus ferrngineus Magyarországban

való elfordulására nézve, t. i. a Fert-Tó melll említi Rauscher nyomán.

Rauscher, a kire itt hivatkozik, linzi tanár és botanikai közleményeit

az Oesterr. Bot. Zeitschr..-ban tette közé. Én összes közlerr:ényeit átnéztem, a

Schoenus ferrtigiiieus-ra. vonatkozó adatot azonban nem találtam sehol és így

valószín, hogy Neilreich ezen adata R a u s c h c r-nek csak szóbeli, vagy

levélbeli közlésén alapúi, annál is inkább, mivel Neilreich forrásainak elsoro-

lásában nem említi R a u s c h e r-t.

Hazslinszky (Magyarhon edényes növ. fvészeti kézikönyve

Pest. 1872) csak Rauscher és Sigmund adatait közli.

Végre még Beck is (Hóra von Nieder-Oesterreich. Berlin 1898) említi a

Fert-Tó meWi a. Schoenusferrugineus-t (p. 128.) ; de hogy ezen adata saját meg-
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figyelésén alapúi- e, vagy csak valamely elbbi adat nyomán említi-e mun-

kájában ? — el nem dönthet.

1900-ban jelent meg : »A Balaton tudományos kutatásainak eredményei«

czím munka, melyben B o r b á s ismerteti a Balaton növényzetét. E mun-

kájában a ScJioemts fernigineus-TÓl is szól (p. 324). Szerinte e növény a Balaton

mellékén nem fordul el és így S i g m u n d-nak erre vonatkozó adata is

téves és az növénye sem más, mint Schoenus nigricans.

Mivel ilyen módon az erdélyi adatokat Simonkai, a Balaton mellé-

kére vonatkozó adatokat Borba s, Reuss adatát pedig N e i 1 r e i c h vonja

kétségbe: a Schoenus fcrriiginens-va. vonatkozó egyedüli biztos adat a R a u-

s c h e r-é, a ki a Fert-Tó melll említi a kérdéses növényt és adatának helyes-

sége mellett bizonyít az is, hogy a Ferthöz közel, Bécs környékén (Him-

berg, Moosbrunn, Kottingbrunn (Neilreich : Flóra von Wien 1846 és Flóra

von Nieder-Oesterreich. Wien 1859.) mellett hiteles adatok szerint elfordul

a Schoenus ferrugineus L.

Végre még megjegyzem, hogy Tomaschefsky (Zool.-bot. Ges.

1859. II. p. 52) szerint Lemberg mellett, Purk (Lotos 1800. p. 20) szerint

pedig Csehországban is elfordul a Schoenus ferrugineus.

95. Heleocharis paJustris (L.) R. Br.

Tepliczi lápban cs a Vapena-Dolka

melletti mocsárban Schoenus ferru-

gineus-sal együtt.

90. Carex Davalliana Sm. A \'^apena-

Dolkából ered patak mentén köz.

[Ismert termhelyei a környéken :

Menhardsbach, Lajbitzerhach men-

tén, késmárki Rohrwiesen (W. p.

293), Liptó állandó mocsaraiban a

Tátra aljáig (Mih. p. 43), Új-Leszna

felé és a Rohrbach körül (Czakó

p. 157), Sub-Lechnitz mellett a

Jordanecz völgj'ében (Fii. p. 81),

Szepesi-Érczhegységben (Kb.)].

97. C. mtiricata L. A rét mocsaras he-

lyein, fleg a Vapena-Dolka körül köz.

98. C paniculata L. Vapena-Dolka körül

és a tepliczi lápban köz (Sf. is említi).

[Ismert termhelyei még : Barlang-

liget (Schn. Sag. p. 508), Lubochna,

Lucski (W. p. 294), Liptó állandó

mocsaraiban (Mih. p. 43), Szepesi

Erczhegység (Kb.) Sub-Lechnitz vi-

dékén árkok és mocsarak szélén.

(Fii. p. 80)].

99.* C. paradoxa Willd. A tepliczi patak

partján a források közelében (Sf.

K. E. VIL p. 343).

100.* C. leporina L. Nedves réteken köz.

(Sf. K. E. VI. p. 270).

101. C. cchinata Murr. A tepliczi lápban

nem ritka.

102.* C. acuta L. Nedves reteken. (Sf. K.

E. VI. p. 270).

103. C. lomentosa L. Posványos réteken

Teplicz és Felka mellett. (Sf. is em-

líti) [L. (Mih. p. 43, W. p. 301.)|

Lubochna (W. p. 304), Liptó ned-

ves rétjein (Mih. p. 43).

104. C. verna Vili. A Szakmáry-féle

kavicsbánya körül száraz helyeken.

105.* C. digHata L. A tepliczi mészhegye-

ken gyakori (Sf. K. E. VII. p. 344).

100. C. ornithopoda Willd. A Szakmáry-

féle kavicsbánya körül (Sf. is említi).

[B. (Uechtr. p. 309), L. (Mih. p. 43)].

107.* C álba Scop. A Baba-hegyen Lu-

csivna mellett (Sf. K. E. VII. p. 344),

[L. (Mih. p. 43), B. L. (Schn. p. 510)

stb.].

108. C. panicea L. A Vapena-Dolka körül.

109. C. flacca Schreh. A Szakmáry-féle

kavicsbánya alatti pocsolyában, tep-

liczi lápban, Nagy-Babán irtásban.

1 10.* C. pallescens L. A tepliczi hegyeken.

(Sf. K. E. VII. p. 344).

111. C. distans L. Nedves réteken nem
ritka.

112. C. Hornschuchiana Hoppé. A tepliczi

lápban nem ritka.

[A Szepesség nedves rétjein ritka

(W. p. 296), Liptóban (Uechtr.)].
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113. C. flava L. A rét nedves helyein,

lápban közönséges.

114. C. nigra L. A kavicsbánya alatti

pocsolyában.

115. C. rostrata Wilk. Lápban köz.

IIG. C. rufa (L.) A rét nedves helyein

közönséges.

117.* C. acutiforiitis Ehrh. Nedves réicken

köz. (.Sf. K. E. VI. p. 270).

IV. O. Spathiflorae.

I. Fam. Lemnaceae.

118. Lcmna minor. L. Álló vizekben köz.

V. O. Liliijlorae.

I. Fam. Juncaceae.

119." Jíuíciis cffusits L. Árkokban, pocso-

lyákban mindenütt köz. (.Sf. K. E.

VI. p. 271).

120. /. glauctis Ehrh. Vapena-Dolka kö-

rül, tepliczi lápban.

121. /. arUciüatus L. Vapena-Dolka kö-

rül, tepliczi lápban.

122. /. coinprcssus Jacqii. Tepliczi láp-

ban közönséges.

123. /. bufonius L. Tepliczi lápban,

Vapena-Dolka körül.

124. Ltizia albida DC. Hegyeken, erd-

ben, vágásban mindenütt közöns.

125. L. campestris DC. Réten mindenütt

közönséges.

126. L. vernalis DC. A Szakniáry-Iéle

kavicsbánya körül, Szmolnik tetején;

Stokován száraz, köves helyeken.

II. Fam. Lüiaceae.

I. subf. Mdanthioideae

.

127. Tofieldia calyciata Whg. Nedves

helyeken közönséges.

128. Verairtim Lobelianiun Bcrnh. A
Szmolnikon irtásban ritka.

129. ColchicHin antimiuale L. A rét nedves

helyein közönséges.

II. Subf. Asphoddoideae.

130. Autbcricinii ramosutii L. A Szmolnik

és a Baba száraz, köves hel3'ein köz.

(Sf. is említi innen.) [L. (W. p. 97),

(Mih. p. 42), Hernád áttörése (Herb.

Fii.)].

131.* Gagea lutca Schult. Bokrok között

közönséges (Sf. K. E. VI. p. 271).

132. AUiuiii faUax Schidt. (A. senescens

Whbg.) csak a Szmolnik déli lejt-

jén, köves, száraz helyeken.

133. A. oleraccuw L. A Szmolnik déli

lejtjén és a Lopusna völgyében

száraz helyeken.

III. Subfam. Lilioideae.

134. Lilitwi Martagon L. Erdben, vágás-

ban, az egész területen közönséges.

IV. Subfam. Asparagoideae.

135. Majaiitlieimiin bifolimn DC. Erd-
ben közönséges.

13G. Polygonaluiii officináié Allioni. A Kis-

Baba E.-N}''. sarkán alul, az út mellett

kis területen.

137. P. iituUiJloriitn Allioni. A Poprád-

melléki bokrok között, fleg a tepliczi

híd mellett.

138. Convcillaria majális L. A Szmolnik

és a Kis-Baba északi lejtin minde-

nütt tömegesen; a déli lejtn hiányzik.

139. Paris quadrifolia L. Árnyékos, ned-

ves helyeken az erdben és a Poprád

mentén nem ritka. A Vapena-Dolka

fölötti völgyben kis területen csupa

5-level, feljebb csupa 3-level pél-

dányt találtam.

III. Fam. Iridaccae.

140. Crocus banaticus Hetiff. Csak a

Szakmáry- féle kavicsbánj^a alatti

réten.

141. GJadiohis imbricatiis L. A Lopusna

völgyében és Teplicz közelében a

szántóföldeken nem gyakori.

VI. 0. Microsperinae.

I. Fam. Orchidaccae.

I. Subfam. Diandrae.

142. Cypripcdiíun Calceolus L. A Szak-

márj'^-féle kavicsbányától keletre lev
völgyben, mogyoróbokor alján. (Sf.

is említi.) [B. (W. p. 292), L. A.

(Mih. p. 41, W. p. 292), Kálvária-

hegyen Káposztafalu mellett (Herb.

Fii.)].

II. Subfam. Monandrae.
143.* Oplirys ínyodes Jacqn. Nagj'on ritka

mészköveken Teplicz mellett, atepliczi

patak forrásaitól fölfelé és Ny.-ra.

(Sf. K. E. VII. p. 346, Hazsl. E. M.

Vir. p. 287.) [Popován (Wetschky

Oe. bot. Z. 1878. p. 224.)].

144. Orchis ustídala L. Stokován, Kis-

Babán a kavicsbánva körül ritka.
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145.

146.

147.

149.

|B. (Schn. p. 472), L. A. (Schn. p.

472, W. p. 287, Mih. p. 41.) Popova

(Wetschky)].

0. iridcntata Scop. Csak a Kis-Baba

északi lejtjén, bokros helyeken.

Schn. et. Sag. nem említi, tehát új

a vidékre.

0. inascta L. A kavicsbánya alatti

réten.

0. lafifoUa L. Nedves hclj-eken köz.

148. Gymnadcnia albida L. .Stokova füves

helyein. [B. L. (Schn. p. 474.)]

G. odoratissiiiia Ricli. A Zdjar-hegy

északi lejtjén, füves helyeken, Kis-

Babán a kavicsbán3^a mellett. (Említi

innen : Mauksch (W. p. 288), Sf.) [B.

L. (Schn. p. 475), Popova (Wetschky)

Djömbér, Chocs (Krzisch )]

G. coliopsea R. Br. A Lopiisna mel-

letti réten, Stokován, Bor-on füves

helyeken.

151. Coeloglossum viride Harlvi. A Kis-

Babán a kavicsbányától K.-re ritka.

[B (Schn. p. 478, Asch. Engl. p. 154),

Új-Leszna (Czakó p. 155). L. Mih.

p. 41), Popován (Wetschky), Öt-tó

(Richter p. 203), Tarpataki-Völgy

(Pantocsek.)]

PlatanÜicra bifolia L. Kis-Babán, f-
leg D.-K. nyúlványán (Medzi-Horoni-

völgyben) füves helyeken.

Cephahinthera rithra L. A Kis-Babán

a Szakmárj'-féle kavicsbányától K.-re

lev völgyben, itt gyakori. (Innen

emliti Mauksch is (\V. p. 291); (Herb.

150.

152.

153.

Fii.) [B. (Schn. p. 476), L. (Mih. p.

41), Popova (Wetschky.)]

154. Epipadis rubigiuosa (Crantz). A
pásztortanya fölötti lejtn és a Kis-

Babán sziklás helyeken. [B. [.. (Schn.

p. 477), Popova (Wetschky), Rox
(Asch. Eng.), Kálvária Káposztafalu

mellett. (Herb. Fii.)]

155. E. viridaiis Craidz. Baba, Szmolnik,

Stokova E. lejtin, az erdben
nem ritka. (Sf. is említi.) [B. (Schn.

p. 477), L. (Mih. p. 41), Sz. É. (Kb.)]

156. E. palustris Craidz. Csak a tepliczi

lápban, a források körül (Humber-

gen Batizfalu mellett). [L. (Schn.

p. 476, Pantocsek), Sz. É. (Kb.)]

157. Listcra ovata R. Br. Csak a Kis-

Babán a Szakmáry-féle kavicsbánya

mellett. (Batizfalvi vasúti ;illomás

eltti mocsárban bven.)

158. Neottia nidus avis L. A Kis-Baba

és a Szmolnik E. lejtjén, Picea ex-

celsa gyökerein.

159. Goodyera rcpens B. Br. Csak a

Szmolnik Ny. lejtjén a Szova-Szkalá-

val szemközt és a Stokován, ritka.

[L. (Schn. p. 479, W. p. 290, Mih.

p. 41, Wetschky), B. (Schn. p. 279)

Tátrafüred (Czakó p. 155), Hernád

áttörésében. (Herb. Fii.) Sz. É. (Kb.)]

160. Corallorrhiza innata R. Br. A
V^apena-Dolka fölötti völgyben feny-
fák alján. [L. (Schn. p. 479, Szont.

W. p. 290, Mih. p. 42, Krzisch), B.

(Schn. p. 479), Új -Tátrafüred (Czakó

p. 155.)]

(Vége következik.)

Tuzson János: A bélsugarak sejtfalának csavaros

szerkezetérl.*

(Két eredeti rajzzal.)

Ha bükkfadarabot tangentialis irányban elhasítunk és a szakadási fölü-

leten a bélsugarak keresztmetszetét megvizsgáljuk, akkor ersebb kézi nagyítóval

finom szálakat veszünk azon észre, melyek olyanok, mintha a bélsugarakból

gombafonalak nnének ki.

Ha ilyen bélsugár-fölületet mikroszkóppal vizsgálunk meg, azt találjuk,

* A növénytani szakosztálynak 1903. évi június 10-iki ülésén elterjesztette

Klein Gyula.

Növénytani Közlemények. 1903. II. kötet, 3. füzet. 9
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hogy ezek a szálak csavarosán haladó szalagok, melyek a bélsugár-sejtek

belsejébl a szakítás következtében húzódtak ki.

A mellékelt rajzok (1. és 2.) ilyen bélsugárfölületeket tüntetnek el kereszt-

es hosszmetszetben. A mint ezeken látható, a különféle szélesség csavaros

szalagok a bélsugár sejtek falának harmadlagos és másodlagos lemezeibl

erednek.

Az épen maradt bélsugár-sejtek keresztmetszetén a sejtfalnak szakítás

által lefejthet bels rétege gyür-alakban veszi körül a sejtüreget, a mely

gyr majd vastagabb, majd pedig vékonyabb, éppen úgy mint az a réteg

is, mely a csavaros szalag kihúzódása után a finom elsdleges lemezzel

a készítményekben visszamarad. Az 1. rajzon egyes bélsugár-sejtekben eme

gyrket még lefejtetlenl láthatjuk, egyes sejtekbl már hiányzanak és néme-

lyekbl végül a szakítás által kihúzott csavaros-szalagok emelkednek ki.

1. rajz. rajz.

405
1. rajz. A bclsugar szakított felülete keresztmetszetben. ——

.

2. rajz. A bélsugár szakított felülete sugárirányú hosszmetszetben.
450

A sugárirányú hosszmetszet rajzán (2.) látható, hogy a sejtfal bels

lemezeinek csavaros szerkezete, csak közetlenl a szakítási fölület közelében

tnik el, a bélsugár-sejtek eltávolított részleteibl kihúzódott, szabadon álló

csavaros szalagok folytatása gyanánt. A bélsugár sejtek egyszer gödörkéi

természetcsen a kihúzódott szalagokon is láthatók.

A szalagoknak szabályos csavarvonalban történ lefejtödése kétségen kívül

arra mutat, hogy a csavaros szerkezetnek az érintetlen sejtfalban is meg

kell lennie.

Tudtommal a parenchymás bélsugár-sejtek eme csavaros szerkezetét sehol-

sem találjuk az irodalomban ismertetve és hogy e szerkezet mindeddig észre-

vétlenül maradt, ezt annak a körülménynek kell betudnunk, hog^^ az a sejt-

falakon csakis szakítás következtében tnik fel.
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Ha ugyanis a bélsugarak ama bels részeit vizsgáljuk meg, a hová a

szakítás nem hatott, vagy olyan készítményeket, a melyekben a bélsugár-

végzdések borotvával vagy mikrotommal metszettek el, úgy a sejtfal csavaros

szerkezetének nyomát sem látjuk. E szerkezet létezését sem színezéssel,

sem a sejtfal fénytörési sajátságainak vizsgálásával nem sikerült ép sejtekben

fölismernem. Gombák által felbontott, fehérre és vörösre korhadt bükkfát is

vizsgáltam ez irányban, a bélsugarak csavaros falszerkezete azonban az ilyen

fában is rejtve maradt.

A bélsugár-sejtek eme falszerkezetére nézve, a bükkfán kívül — melyen

a jelenséget elször ismertem föl — más fafajokat is megvizsgáltam és a

vizsgálat eredménye az volt, hogy habár a szakítás által olyan feltnen

hosszú csavaros szalagok, mint a bükkfán, az alábbi fafajok egyikén sem

voltak tapasztalhatók, a szakítási fölület közetlen közelében a fák nagy részén

többé-kevésbé mégis feltnt a csavaros szerkezet.

A megvizsgált fafajok közül a leírt csavaros szerkezet jól volt látható

a Plataniis orientális, Qiiercus scssiliflora és Qii. Cerris, Ulmiis campestris,

Oslrya carpinifolia, Robinia Psetidacacia, Ailanthiis glaiuliilosa, Carpintts

Betultis és az Acer Pseudoplataniis fajok bélsugarain ; kevésbé volt észlelhet

a Tilia platyphylla, Pntnus aviitm és Fraxinus excehior fajokon és egyáltalá-

ban nem volt észlelhet a Sorbtts Attcuparia, Beiula verrncosa, Alnus incana,

Picea excelsa és a Piiiiis siJvesiris finom bélsugarain.

Az els csoportban említett fák bélsugarainak szakítási fölületén a

csavaros szerkezet körülbelül úgy tnt fel, mint a hogy az a bükkfa bél-

sugarainak sugárirányú metszetén (2. rajz) látható, azzal a különbséggel, hogy a

szabadon álló, kihúzódott csavaros-szalagok hiányoztak ; egyeseknél így külö-

nösen a fönt nevezett Platantis, Oslrya és Qiiercus fajok bélsugarain azonban

ilyen kinyúló csavaros szalagok is voltak észlelhetk, különösen a kereszt-

metszeteken, melyeken ugyanis a mikroszkop-mikrometercsavarának ki- és

visszaforgatása közben jól lehetett a csavarodó szalagokat látni.*

A leírlak szeriül a bélsiigársejlek csavaros falszerkezele, különösen a

vaslag bélsugara fafajoknál nieglehelösen elterjedi sajátság, a micly e sejtek-

nek, valamint általában a farésznek bizonyos rugalmasságot, szilárdságot köl-

csönöz. Az ilyen bélsugarak a törzsben tehát nemcsak a tápláló anyagok

átal.ikílási, raktározási és közlekedési helyei gyanánt szolgálnak, hanem lénye-

gesen hozzájárulnak a fi szilárdításához is.

A bélsugarak eme csavaros falszerkezete egyrészrl megvédi magukat a

bélsugár-sejteket attól^ hogy a fának hosszirányban haladó elemi alkotó részei

által összenyomassanak és másrészrl rugalmas ellenálló tehetséget kölcsönöz

a törzsnek, különösen a csavaró hatásokkal szemben.

A Trametes stereoides (Fr.) nev gombától vörösre korhadt bükkfán**

* .Megemlítem itt, hogy a vizsgálathoz a szakítási fölülctet lehetleg változat-

lanul kell preparálni és mikroszkóp alá juttatni ; ez okból a metszeteket a kell

óvatossággal kell készíteni.

** Math. és természettud. Értesít. 1903. XXI. kötet. 132. old.

9*
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gyakran megfigyelhettem, hogy a bélsugarak a fa elporladása után is, mint

szilárd szalagok sokáig megmaradnak. Ez nyilván annak tulajdonítandó, hogy

a bélsugarak, mint a véd váladékok keletkezési helyei, a legjobban konzer-

vált részei a fának. Az ilyen módon szabaddá vált bélsugarakon azt tapasz-

taltam, hogy ezek hosszirányban tetemes rugalmasságot fejtenek ki. Ez, azt

hiszem, a sejtfalak csavaros szerkezetével kapcsolatos és bizonyára észlelhet

lesz egyéb vastag bélsugarú fafajoknak ilyen módon elkülönített bélsugarain is.

Hollós László: Nógrád-megye földalatti gombái.*

Kondor Vilmos m. kir. erdmester Nógrád vármegyébl több ízben

küldött érdekes földalatti gombákat és ezért magam is megnéztem Litke erdejét,

honnan a küldemények java része származott. Csak öt napot tölthettem e

helyen, de mivel nemcsak az erdmester úr volt szíves kalauzolni, hanem

egy ügyes erdrt is rendelt mellém : e néhány nap alatt annyira bven
került földalatti gomba, mint ez ideig hazánk egyik helyérl sem. Daczára a

nagy szárazságnak, daczára annak, hogy es rég nem volt és így a föld

csaknem kkemény ln, 15 fajból mintegy 500 példát gyjtöttünk.

Még egjr kirándulást tettem a megyében Verczére, ebben F i 1 a r s z k y
Nándor múzeumi rrel.

Magyarországból ez id szerint mintegj^ 60 faj földalatti gombát isme-

rünk és így az alábbiakban, Nógrád-vármegye néhány pontjáról elsorolt

20 faj egy harmadrészét teszi a nálunk ismeretes fajoknak. Ha csak néhány

olyan ügyszeret erdész találkoznék, mint Kondor Vilmos erdmester, úgy

hazánk földalatti gombáinak világos képét csakhamar megismerhetnk. Az

európai mvelt államok földalatti gombái rég ismertetve vannak tekintélyes

monográfiákban, míg mi itt is a kezdetnek a kezdetén vagyunk.

Megjegyzem, hogy a földalatti gombákra vonatkozó összes irodalom

megvan nálam, de nem idézem, nehogy a dolgozat terjedelmét növeljem.

E kis közlemény úgyis csak elmunkálat hazánk föld alatt term gombáinak

monográfiájához. A dolog természetébl folyik, hogy minden fajt mikrosz-

kóppal vizsgáltam.

I. Hymenogastraceae Vitt.

1. Melanogaster ambigitus Tttl. Fiatal tölgyek alatt, a levéltörmelék

között, augusztus végén. Litke (Makcsa és Pólya erdrész).

2. Melanogaster variegatiis Tttl. Gyertyánfa alatt, augusztus elején.

Litke (Kkapu erdrész).

3. Hymenogaster decorits Tttl. Bükkfa mellett, augusztus elején. Piliny.

4. Hysterangium nephriticttm Berk. Vén bükkfák gyökerei között,

* A növénytani szakosztálynak 1903. évi januárius 14-iki lcsén elterjesz-

tette Mágócsy-DietzSándor.
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nagyon gyakori. Csertölgy alatt is terem. Augusztus elején és szeptemberben.

Litke (Kkapu, Krétás, Makcsa, Alsó-bükk).

5. Hysterangium fragile Vitt. Bükk- és tölgyfák mellett, augusztusban.

Litke (Kkapu és Bükktet erdrész).

6. Hysterangium stoloniferum Tiil. Tölgyfák alatt, augusztus elején.

Litke (Kkapu erdrész).

7. Oclaviania liilea Hesse. Mintegy húsz éves, meglehetsen zárt

gyertyános erdben a levelek alatt, július végén. Litke (az állami csemete-

kert mellett).

8. Oclaviania mittabilis Hesse. Vén bükkfa gyökerénél, augusztus végén.

Litké (Kkapu erdrész).

9. Gautieria morchelliformis Vitt. Tölgy- és gyertyánfák alatt, augusz-

tusban. Litke (Kkapu s Alsóbükk erdrész).

n. Tuberoideae Vitt.

10. Tiiber aestivinn Vitt. Tölgyfák mellett augusztus elején. Piliny,

Littke (Kkapu erdrész). Valószínleg megvan Vercze mellett is a Borbély-

hegyen. Ottlétemkor temérdek disznótúrást láttam és Filarszky kérde-

zsködésére a kanász egész jól leírta e gombát, melyet a disznók kitúrnak.

Példányt azonban innen nem lehetett keríteni.

Kondor erdmester Litkén olyan makkot ültetett el 1901 szén, mely

szarvasgombás erdbl származik ; és így hazánkban valószínleg az els,

ki a szarvasgomba tenyésztését franczia mód szerint nálunk megkísérli. Szíves

tudósítása révén a következ adatokat jegyzem föl az ültetésre vonatkozólag

:

»A múlt évi nagyon gyenge niakktermés következtében, a kísérletekre szánt

tölgycsemeték nevelése csak szk korlátok között volt teljesíthet ; a szarvas-

gomba pilinyi lelhelj'én (báró Prónay Gábor erdejében) ugyanis, a mely

mintegy 1-5 k. holdra tehet, csertölgy közé elegyítve, egyes 35—40 éves

pelyhes íölgj' (Ouercus pubescens) törzsek állanak és csupán ezeken volt

alig számbavehet, csekély makktermés. Minthogy pedig a helyenként elég

vastag, fekete televényréteggel borított talaj, a makkhullás idején feltn

sok myceliumtól volt átszve, a lehullott és körülbelül egy hétig hevertetett

makk nagyon alkalmasnak látszott a kísérletezésre ; miértis gondosan fölsze-

dettem és — bár nagyrészben férges volt — elvetettem. Az eredmény 250

darab egyéves csemete, melyeket' legutóbb már átiskoláztattam. Ez évben a

kérdéses helyen makktermés egyáltalán nem volt«.

11. Tiiber dryophilnm TtiL Bükkfák alatt, augusztus elején. Litke.

12. Títber ntfiim Pico. Öreg tölgyesben, augusztus elején Litke.

13. Pachypliloeiis conglomeratus Berk. et Br. Vén bükkfa gyökere

mellett, szeptember elején, Litke (Alsóbükk), Vercze.

14. Genea hispidiila Berk. Vén bükkfák gyökerei mellett, augusztus és

szeptember hónapokban. Litke (Kkapu és Alsó-bükk).

15. Genea verriicosa Vitt. Vén bükkfa mellett, a levéltörmelék között,

szeptember elején. Litke (Makcsa erdrész).
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16. Elaphomyces variegahis Vitt. Tölgy-, bükk- és gyertyánfa gyökerei

mellett, augusztus végén, november elején. Litke (Kkapu, Málnás és Makcsa).

17. Elaphomyces aculealus Vitt. Bven mogyoróbokrok gyökerei mellett,

szeptember és november elején. Litke (Alsó-bükk).

18. Elaphomyces Léveillei Tul. 100—120-éves gyertyánfák gyökerei

mellett bven találtuk, augusztus végén. Vén és fiatal bükkfák, meg mogyoró

alatt november elején. Litke (Kkapu, Bükk-oldal).

19. Elaphomyces pyri/ormis Tul. Vén bükkfa mellett, augusztus és

november végével. Litke (Alsó bükk).

20. Elaphomyces anthracinus Vitt. Bükkösben, november elején. Litke

(Ivkapu).

Most jelent meg az oroszországi Hypogaea-k monográfiája, F. Bucholtz

rigai tanártól. Az orosz birodalomból 45 faj földalatti gomba ismeretes, míg

nálunk magából Nógrád-vármegyébl 20 faj így tehát csaknem félannyi került el.

IRODALMI ISMERTET.

Magyarország virágos növényei. (A Hoffmann K. növényatlaszának képei-

vel.) A dr. Hoffmann Gy. átdolgozta harmadik kiadás alapján írta

Wagner János tanítóképz-intézeti tanár. A magyar szöveget átnézte

M ágó csy-Dietz Sándor egyetemi tanár (67 táblán 375 és 582 szöveg-

közötti képpel.) Budapest. Kiadja a kir. m. Természettudományi Társulat. 1903.

40. XXVI és 241 oldal.

K föntebbi mvel, mint Társulatunk könyvkiadó vállalata XL (1902— 1904.

évi) cziklusának második kötetével a magyar olvasóközönség réges-régi óhajtása

teljesült.

Azóta, hogy a Schreiber-Wilkomm-Borbá s-féle színes táblájú

és korának megfelel újabb iskolai atlasz elfogyott, olyan mü nélkül szköl-

ködtünk, a melybl a növények kedvelje az érdekldését fölkelt közön-

ségesebb virágot színes képében és rövid leírásában megismerhette volna.

A ki figyelemmel kísérte Társulatunk közlönyének azt a rovatát, a mely

a tagok kérdéseit közli : eddig újra meg újra elpirulva olvashatta, hogy a

hazai növények megismerésére vezet ilyennem magyar kalauzunk nincsen,

Közlönyünk ebbeli rovatának mindannyiszor — kivált tavaszszal — nyug-

talanító kérdése az elttünk fekv könyv megjelenésével nagyon rövid és

megnyugtató feleletben fog ezután részesülhetni.

A kiadott m els sorban ezt a sóvárgást akarja oltani. Ezért nem

baj, hogy a Társulatban nem eredetinek hosszadalmas, minduntalan más föl-

merül kívánsággal megakasztott költséges kidolgozására gondoltak, hanem

jóformán elfogadható kész munkának alkalmas és olcsó átültetését határoz-

ták el.
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A német atlasz tetszets lapjainál fogva még. a tartózkodó francziák

között is hódított, a kik a munkát azonban a II. kiadás után a természetes

rendszerrel gyúrták át. Angol átdolgozása is készül.

E szerint nekünk sem kell röstellenünk, hogy német munkát átültettünk.

A nyilvánuló kívánságok egyikét-másikát azonban meg kellett tenni.

Hoffmann növényatlaszának még az si S c h r ei b er-félénél is

gyarlóbb els kiadását a második és ezt a teljesen átdolgozott harmadika

követte. Festékesnyomású egészen új tábláinak akárhány képe ízlésrl is

tanúskodik.

Azonban a nemet munka két irányban nem elégíti ki a mi kívánsá-

gainkat. Elször sok olyan növényt mutat be, a milyet nálunk hiába kere-

sünk, másodszor pedig sajátságos magyar növényeinket nem találhatjuk

meg benne.

De hallgassuk meg Mágócsy-Dietz Sándor ebbeli jelentését a

magyar kiadás elszavából.

»Hoffmann Károly »Pnanzen-Atlas«-ának d r. Hoffmann
Gyula átdolgozta harmadik kiadása 875 növényt ismertet. Ezek sorából 56

növényt el kellett hagynunk, mivel hazánkban nem terem ; tulajdonképpen

még többet kellett volna elhagynunk, de az el nem hagyható színes képek

kedvéért meg kellett tartanunk.

«

Ilyenekre legyen itt példaképpen a X. táblán és a 36. oldalon bemu-

tatott havasi harangrojt, a XXIV. táblán és a 80. oldalon a hamvas hanga,

az LV. táblán és 168. oldalon a fekete búzavirág képe, illetve leírása.

»Az ilyen módon megmaradt 819 növényleírást Wagner megtoldotta

446-tal, úgy, hogy a magyar kiadás 1265 növényt ismertet.

«

»A magyar kiadás képeinek száma is meghaladja a német kiadásét.

Ugyanis a német kiadás képeinek száma az átvett 64 színes táblán 354 ; a

magyar kiadás három új színes táblája 21 Magyarországra jellemz növényt

közöl színesen, így tehát a magyar kiadás színes képeinek száma 375. A három

új tábla közül a 65. és 67. Réti Ödön, a 66. Wagner Ágoston rajz-

tanárok ügyességét dicsérik.

A 65-ik táblán például a piros hunyor, a 66 ikon a pompás Telckia, a

67 iken a Sternbergia jól festett képe látható.

»A német második kiadás 65. és 66. tábláját, valamint egyáltalában a

moszatokra, a gombákra, a zuzmókra és a mohokra vonatkozó részt, minthogy a

magyar kiadás czéljainak nem feleltek meg, nem vettük át. — hanem csak

a virágos növényeket és a puszta szemmel is fölismerhet, meg a virágos

növényekhez külsleg hasonló harasztféléket, az úgynevezett edényes virág-

talanokat tárgyaló részt.

«

»A német kiadásból átvett szövegközti képek száma 415 ; — a fönt

részletezett okokból ugyanis az eredeti 475-bl el kellett 60-at hagynunk. Az

ismertetett új növények illusztrálására más könyvekbl átvettünk 122-t, új

kép készült 45. A magyar kiadás szövegközti képeinek száma tehát 582,

vagyis a színes képekkel együtt összesen 957 növény képét tartalmazza ez a



136 IRODALMI ISMERTET.

könyv. Az új képek fele részét Wagner Ágoston, másik fele részét

Wagner János természetbl rajzolta.«

A m hasznavehetségének fokozására szerzje és átvizsgálója tájé-

koztatót bocsátottak eléje, hogy az olvasó a szükséges mszókkal magából

a könyvbl ismerkedjék meg és hogy a fölhasználásnak módjával meg-

barátkozzék.

Az alúlirottnak a tanulók kárára szerzett régi tapasztalata az, hogy a

haladás csak akkor biztos, ha a tanuló szerzett ismereteinek mennyiségét

maga is áttekintheti. A növények megismerésének legjobban megnyugtató

ilyen eszköze az annyiszor becsmérelt L i n n é-féle rendszer. Azért csak örö-

münket nyilváníthatjuk, hogy a könyv az eredetinek ezt a menetét meg-

tartotta.

A könyvnek egyéb jó tulajdonságai között els sorban azt kell meg-

említenünk, hogy Wagner »a német munka leírását nem fordította le egy-

szeren és ha egyik-másik növény leírását le is fordította, mindig bvítette,

helyesbítette ; a legtöbb növényt azonban újonnan írta le segédmunkák és

saját tapasztalata alapján, különösen pedig önállóan járt el a ritkább növények,

nevezetesen a magyar növények leírásában*.

A leíráshoz csatolt szövegbeli képek többnyire egyszer termet-rajzok,

ritkábban látunk széttagolt részeket. Az új képeknek ehhez a szabáshoz

kellett alkalmazkodniok, de azért mégis — kivált a könyv számára külön rajzolt

magyar növényeké között — akárhányuk megkapóan beszédes, például a 13.

oldalon a hernyós czinczor, vagy a 84. oldalon a magyar királydinnye.

Ezzel a szerz és az átvizsgáló megfeleltek volna a reájok háruló föl-

adatnak. De éppen a hazai növényfajokra irányított figyelmük nemes elhatá-

rozásukat dagasztotta és mondhatjuk : a tudomány javára.

Eddig az egész szakirodalmat kellett átfürkésznünk, hogy a hazánkban

föllelhet fajokról tudomást szerezhessünk. A Wagner- Mágócsy- féle

könyv megjelenésével ebben is van kalauzunk » minden tárgyalt növényfaj,

vagy egy növénynemhez tartozó növényfajok leírása után elsoroltuk azokat

a fajokat, a melyek még hazánkban tenyésznek«.

Tehát végre megvan hazai virágos, st edényes növényeink rendszeres

egybeállítása (enumeratio). Más szakfvész találhat rajta kifogásolni valót, de

még ez is kénytelen lesz reá támaszkodni.

Ebbl az egybeállításból azt is látjuk, hogy a könyv német czímét

(Pflanzen-Atlas) miért másították meg a magyarban. De még mást is látunk

belle.

»A fajok újabb megítélése, vagy neveiknek újabb megrostálása sok

esetben arra kényszerített, hogy a magyar irodalom eddig használta latin nevek

helyett az újabban megállapítottakat használjuk ; de ez esetben a magyar

irodalom használta régibb nevet mint egyjelentést (synonymot) zárójelben

mégis közöljük, hogy a magyar szakirodalomban való tájékozódást meg-

könnyítsük.

«

Sokkal nagyobb föladat volt az alkalmas magyar nemzetség- és faj-

nevezetek megállapítása.
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»A leírt növények magyar nevel els sorban azt fogadtuk el, a melyet

Diószegi Sámuel és F a z e k a s Mihály jeles »Magyar Füvészkönyve«

óta jóformán minden magyar botanikus használ. A rossz képzésüek, vagy a

latinból egyszeren átírtak helyett a késbbi irodalom nevei vagy a gyjtött

népies nevek között választottunk.

«

Wagner évek óta a régibb irodalomból és a nép ajkáról vagy 6000

magyar növénynevet gyjtött össze.

A közlött régi irodalmi nevek és új-gyüjtés népies nevezetek a növény

megismeréséhez is vezethetnek. így például egyik tanítványom kérdezte, hogy

mi az a burusnyán, melyet a székelyföldi legények tavaszszal a tanulók szü-

leinek cselédje elbeszélése szerint ünnepnapra kalapjukba tznek ? Ez a név

ugyan nincsen meg Wagner- M á g ó c s y könyvében, de van helyette

boroszlán, vagyis az orgonabokor. Tanítványom megmutatta otthon az I. tábla

képét és a kalauzolás helyességérl gyzdött meg. Ezért bátran mondhatjuk,

hogy a 27 oldalra terjed bséges tárgymutató sokban fog az érdemes munka
elterjedéséhez, azaz a növények megismeréséhez járulni.

Azonban a terjedelmes tárgymutatóba foglalt vagy 6000 nevezet között

» Némely növénynek . . . népies nevére nem akadtunk. « Ilyen esetben vagy a

latin, a szláv, vagy a német nevek alapján alkottunk újat, vagy a közelrl rokon

növények neveinek fölhasználásával segítettünk magunkon. Ebben Paszlavszky
József, Társulatunk érdemes ftitkára is segítségünkre volt ; tanácsait

egyébként is az egész munkában szíves köszönettel követtük.*

A munka elszavából vett és példákkal megvilágosított részletek közlé-

sével befejeztük volna az új növény-atlasz bemutatását és letehetnk a tollat.

Azonban a közlöttek egyik-másik részletét még egyéb szempontokból

is figyelemre kell méltatnunk, st az egészet a nemzeti általános mveldés
magaslatából kell áttekintenünk.

Röviden szólva, bírálatba is kell bocsátkoznunk a végett, hogy meg-

állapíthassuk, vájjon a bemutatott könyvre fordított áldozat, fáradozás és

körültekintés remélhet-e méltatást; még pedig nemcsak üzletit, hogy a kiadás

elkel, hanem azt is, hogyha elkelt, megtartja-e a becsét, teljesít-e hivatást ?

Ezért legyen szabad azokat az okokat fürkésznünk, a melyek a növények

ismeretének megfogamzását és hagyományos továbbszármazását eddig csö-

könyösen megakasztották és ennek kapcsán könyvünkbe pillantanunk, hogy

a megfogamzás és a továbbszármazás föltételei megvannak-e benne?

Mert a Magyar Füvészkönyv nem a Tudományok Egyetemén született,

nem verhetett a jöv nemzedékben gyökeret. Az egyetemen tudniillik a

növények megismerésével foglalkoztak ugyan, de sokáig latinul, azután meg

németül.

A mikor a német nyelv az egyetemen végre otthonossá lett, a szak

míveljének személye többször változott. Végre állandóság következett be és

a növények megismerését az alma mater nem részesíthette a kell ápolásában.

Hozzá még a Németországból hozott H e r b a r t-imádás saját tantervezetével

a gimnázium alsó osztályaiból kirekesztette a természetrajzot.
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Hogy a természetrajz elvesztette még elbbi helyét az orvosi pályára

kötelez tudományszakok Icözött is, talán ennek tudható be.

Végre huszonötévi ellankasztó sürgetés és megtör lemondás után a

természetrajz a leginkább gabona-, gyümölcs-, szl és takarmány-termesz-

téssel, állattenyésztéssel, vadászattal és halászattal, valamint bányászattal fog-

lalkozó Magyarország gimnáziumában az egyetemi mostani szaktanárok lelkes

közremködésével nemcsak régi helyét kapta vissza, de a legújabb tanítási

tervezetben ennél valamivel nagyobb tért is.

Az idközben keletkezett egyéb középfokú szakiskolák is tért engednek

a természetrajznak, tehát a növények megismerésének is. Ezek akárhánya

terjeszti majd a W a g n e r - H o f f m a n n-féle igazán nagy igyekezettel, szak-

értelemmel és ízléssel készített könyvet.

Annak a végs kérdésnek az eldöntése, vájjon a könyv Társulatunk

tagjainak állandó érdekldését kívánja-e, azaz czéljának megfelel-e, magyar

voltának megállapításából következik.

A m ebbl a szempontból két feladatnak kíván megfelelni.

A magyar nóvényvirulat egészének egybefoglalása (enumeratio florae

Hungaricae) arról tanúskodik, hogy az egyes növények ismerete, (a mennyiben

a magyar szöveget Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár vizsgálta

meg) az egyetemen is méltatásban részesül, st már több év óta gondos

ápolás alá kerülve megfogamzott, ennélfogva tökéletesedését és továbbszárma-

zását nyugodtan várhatjuk.

De Társulatunk a tudományok ápolását csak másodsorban vallja fel-

adatának, fczélja a természettudományi közmveltség terjesztése. Ennek szol-

gálatában népszersíti a természettudományokat élszóval és írással.

A népszersítésre a természettudományok szakjaiból a legalkalmasabb

a növénytan. Tárgyai, a növények és részeik, kivált a gyümölcsök és a

virágok az embert gyermekkorától az elaggásáig kísérik és ezért érdeklik.

A növénytan mégsem képes akkora érdekldést elérni, mint tárgyai.

Erre a megdöbbent tüneményre Gaston Bonnier* figyelmét egykori

oktatója és igazgatója Ernest Bersot, a ki a lentjelzett könyv megírására

buzdította, a következ szavakkal irányítja

:

»A növénytan a legcsalfább tudományszakok egyike. Mivel a növény-

kék kedvesek, az ember azt képzeli, hogy a tudomány is kedves ;
csakhogy

az ember nagyhamar kiábrándul. Mért is hát, mért ? Azért, mert a tudósok

saját magukra gondoltak, nem pedig reánk.

«

Ha már franczia ember szólhat így, mennél jogosabb a mi panaszunk !

A magyar növénytan mívelinek els ketteje, Diószegi és Fazekas,
saját tudományukra, Linné alkotmányának nemi izímereire gondoltak inkább,

mint reánk, tudniillik a mívelt közönségre. Magyar szóval író utódaik ettl

* Les plantes des champs et des bois par Gaston Bonnier, Paris, Bail-

licre. 1902. — A Préface V. oldalán így ír : »La botanique est une des scienccs les

plus trompeuses. Comme les fleurs sönt charmantes, on s'iinagine qu'elle est charmante

aussi et on est vite desabusé. Pourquoi donc ? ah ! pourquoi ? c'est que les savants

ont songé á eux et non pas á nous.«
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fölbátorodva tértek cl nemcsak a magyar értelmes beszédtl, hanem a magyar

gondolkodástól is. Ez, valamint a nyelvújítás és nyelvszépítés békói és kor-

látai már elbb jelzett egyéb bajokkal szövetkezve, a növénytant a mívelt

közönségtl egészen eltorlaszolták.

Még csak a Természettudományi Társulat Közlönyének megindulása

fogott a torlaszok szétszedéséhez.*

Egyetemeinknek a Társulatban közremköd, az általános növénytannal

fcglalkozó szaktanárai a tudomány egyéb közmunkásaival összefogva a m-
nyelvet annyira visszamagyarosították, hogy a legtöbb mszót a növény meg-

tekintésekor a köznyelvbl megérthetjük.

Az elttünk fekv Wagner- M ág ócsy- féle könyv a mindinkább

javuló és érthet mnyelvet alkalmazza.

Hogy a forrás idejében még némi kiforratlanság is észlelhet, azt a

könyv írói sem utasítják el maguktól. Azért azzal a jóakarattal, a melyet

méltán elvárhatnak, legyen szabad egy-két megjegyzést koczkáztatnunk.

A foniszinnú szónak els hallatára nem tudjuk, hogy be-, el , föl-,

ki- vagy összeforrt-e ; világos értelme csak így van : összeforrt-szirmú.

A szikár szóval mások után indulva a szikkadó termhelyet akarják

megjelölni. Már pedig ezt a szót a nyelvújítás** czingár, hitvány, tsappadt,

ösztövér, madárhúsú, száraz helyett, a mint sokfelé kérdezsködve meg-

gyzdtem, de csak emberre és állatra alkalmazza ; a föld soványságára ne

használjuk.

A növényfaj megnevezésében a szerzk szintén érthetségre törekedtek,

a mit az olvasó akkor vesz észre, hogyha a szöveg továbbhaladását egybe-

hasonlítja.

Míg a 65 ik oldalon a locsahúr olvasható, addig a 192iken locsagaz helyett

már tócsagaz áll.

A könyv írói annyi meg annyi régibb és újabb kelet gyanús nevezetbe

botlottak, hogy els látásra meghökkenve munkaközben olyannak is meg-

kegyelmeztek, a mely nem érdemli meg.

Ezt belátva, nem vehetjük zokon, hogy az irodalomban fölhalmozódott

nevezetekbl elvétve megkíméltek rejtve-trágárt (csékcsillag), parlagiast (borjú-

pázsit, lófarkfü, só-múcsing), érthetetlent (patkóczím, baltaczim), másértelmüt

(lepkeszeg, gazillat, pedig ez utóbbi fonnyadt vagy száraz állapotában fölsé-

gesen vaniliaillatú), valótlant (zörgöfü, kökényszilva, mely néven ehet piaczi,

apró nyári gyümölcs ismeretes), csúfolkodót (apácza-konty), nagyképen tudo-

mányosat (kazuárbokor, holott a hazai és nem ausztráliai bokrocska édes

szllejébl legföljebb ürge és fogoly lakmározhatnak).

A meghökkenéssel a figyelmet félbeszakító ilyen gyanús nevek legtöbbjét

azonban megjavítva láthatjuk. A XIX. a Csporzósak osztályában például a

Magyar Füvészkönyv 25 ilyen nevet ajánl ; mások is kínálnak. Wagner-

* L. Szily Kálmán czikkét Közlönyünk 1899. évi fcbruáriusi, 354.

füzetében.
** L. Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, Budapest, 1902. czím

könvv 307. oldalát.
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Mágócsy könyve ezekbl 19-et megjavít, például kappanör helyett arnika,

csühtíllö h. búzavirág (délkeleti megyéinkben valamennyi pézsma, a mely

nevezetet a könyv rekesztjel közé zár), körfény h. bábakalács stb., és csak

négyet hagyott meg.

Jobb génusz-név kiszemelésére az eddigi irodalmat gondos figyelemben

részesítve találjuk. B o r b á s szerencsés szógyjtése vagy érdekkelt ötlete a

megérdemlett méltatásban részesülnek
;

például fanyarka, gyöngyvesszö, svéd-

búza, sédkender, tündérfátyol, tündérfürt, zseJlérke stb.

Akárhány növénynév, a mint már az elszó közlésébl láthatjuk,

Wagner, Paszlavszky és Mágócsy-Dietz nemes ízlésére vall, pl.

törpe diindi.

Az eladás nyelvezetébl is azt látjuk, hogy a könyv a magyar gon-

dolkodás menetét iparkodik ellesni. A személytelen, száraz, fárasztóan tárgyi

németes leírás helyett (a mely oly hidegen érint), sok helyen személyes,

eleven, értelmes, könny^ majdnem természetes folyóbeszédet találunk.

A magyar könyv a kiindulásra szolgáló német könyvnél összehasonlít-

hatatlanul magasabban áll.

A könyvnek küls megjelenése a czélhoz méltó ; a választott betk

alakja és nagysága jól olvasható, a szedés és javítás gondos, a papiros jó.

Az Athenaeum részvénytársulat könyvsajtója szinte elismerést érdemel.

De maga az Athenaeum vállalatának igazgatósága is lekötelezi a

közönséget, a mennyiben a kikötött ívek számán készségesen és önzetlenül

túlmenni nem vonakodott.

A könyvet avatott szakértelem és odaadó buzgalom teremtette meg ; meg

is lesz a megérdemlett eredménye az, hogy kívánatossá teszi magát a tárgyat.

Belle a Természettudományi Társulat újjáteremtivel egyetemben, kivált

a könyv újabb, még jobb kiadásaiból még megérhetjük azt az általánosan

bizonyára megérleld meggyzdést, hogy a növénytan kedves tudomány.

FiAi.owsKi (Budapest).

NÖVÉNYTANI REPERTÓRIUM.*
a) Hazai irodalom:

Barna Balázs : Védekezési kísérletek a moharüszög (Ustilago Crameri

Kcke.) ellen formaldehyddel. — Kisérletügyi Közlemények, 1903. évf. (VI. köt.),

56—64. old.

Bernátsky Jen dr. : A Ruscus-phyllocladium morphologiai értelme-

zése anatómiai alapon. — Mathematikai és Természettudományi Értesít,

1903. évf. (XXI. köt), 177—189. old.

* E rovat alatt rendszeresen fogjuk közölni minden az elz füzet óta nyomtatás-

ban megjelent hazai eredet, vagy hazai vonatkozású szakirodalmat, kiterjeszkedvén

a növénytannak minden egyes ágára. Kérjük e végbl a szerzket, hogy megjelent

közleményeiket a szerkesztségnek beküldeni, vagy pedig a megjelent közlemény forrá-

sáról értesíteni szíveskedjenek. (Szerk.)
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Borbás Vincze dr. : A mogyorófélék meg a nyirfafélék családja

egyesítend. — Magyar Botanikai Lapok, 1903. évf. (II. köt.), 179—180. old.

Flatt Károly : A herbáriumok történetéhez (folytatás). — Magyar Bota-

nikai Lapok, 1903. évf. (II. köt.), 184—194. old.

Francé Rezs : A fajkeletkezés elméletének fejldése. — Pótfüzetek a

Természettudományi Közlönyhöz, 1903. évf. (LXX. füz.), 49—66. old.

Gyrffy István : Népies magyar növénynevek. — Orvos-természettudo-

mányi Értesít, 1903. évf. (XXIV. köt.), I— III. füzetbl különlenyomat, 3 old.

Hajts Béla : A magyar gyümölcs-nomenclatura és írásmódja. — Ker-

tészeti Lapok, 1903. évf. (XVIII. köt.), 161— 166. old.

Istvánffi Gyula dr. : Az Ithyphallus gomba és Coepophagus atka

együttes föllépésérl hazánkban. — Mathematikai és Természetudományi

P^rtcsít, 1903. évf. (XXI. köt.), 182-183. old.

Lengyel Béla : Egy ritka májmoh elfordulása hazánkban. — Magyar

Botanikai Lapok, 1903. évf. (II. köt.), 182—183. oldal.

Linhart György : Gyümölcsfáinknak élsdi gombák által okozott leg-

fontosabb betegségei és az ellenök való védekezés. — A m. kir. növény élet-

és kórtani állomás kiadványa. Magyar-Ovár, 1903.

— — Legfontosabb mezgazdasági kultúrnövényeinken elforduló élsdi

gombák, illetve bacteriumok és az ellenök való védekezésmódok. — A m.

kir. növényeiét- és kórtani állomás kiadványa. Magyar-Óvár, 1903.

Magyar Botanikai Lapok (Ungarische Botanische Blatter). — Kiadja

dr. I) e g e n A r p á d, szerkeszti Alföldi Flatt Károly, fmunkatárs

T.h a i s z Lajos. — 1903. évf. (II. köt.); megjelent a 6-ik füzet.

Pósch Károly : A rózsa gombabetegségei. — A Kert, 1903. évf.

(IX. köt.), 339-341. old.

— — A gyümölcsfák és szl fogékonysága gombabetegségekkel szem-

ben. — Gyümölcskertész, 1903. évf. (XIIL köt.), 91—92., 102-103.. 115—117.,

126—127. old.

'Sigmond Elek dr. : Pillangósokkal együttél talaj-baktériumokról. —
Köztelek, 1903. évf. (XIIL köt.), 825—826. old.

Szittyay Géza : Világító állatok és növények. — Uránia, 1903. évf.

(IV. köt.), 304-305. old.

Tuzson János dr. : A közönséges bükk fájának egynémely tulajdon-

ságáról. — Erdészeti Kísérletek, 1903. évf. (V. köt.), 1—14. old.

— — Anatómiai és mykologiai vizsgálatok a kóros és a korhadó

bükkfán. — Mathematikai és Természettudományi Értesít, 1903. évf. (XXI.

köt.), 97—134. old.

Weissmann Arthur dr. : A Phytolacca decandra gyökerérl és gyü-

mölcsérl. — Gyógyszerészi Értesít. 1903. évf. (XI. köt.), 483—485., 503—506.,

523-526., 543—545. old.

Zahlbruckner Sándor dr. : A pannóniai Flóra »Parmelia ryssolea<:<-ja

(egy táblával). — Magyar Botanikai Lapok, 1903. évf. (II. köt.), 175—179.
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h) Külföldi irodalom:

Anonymus : Die Aufforstung im Flugsandgebiete von Deliblat. —
Oesterreichischc Forst- u. Jagdzeitung, Jahrg. 1903. (Bd. XXL), vSeite 57—58.

Roll, Július : Beitrage zur Laubmoosflora von Herkulesbad in Süd-

ungarn. — Hedwigia, Jahrg. 1902. (Bd. XLL), Seite 215—218.

Sajó, K. : Nützlichkeit der Ameisen. — Zeitschrift für Pflanzenkrank-

heiten. Jahrg. 1902. (Bd. XII.), Seite 215-218.

SZAKOSZTÁLYI ÜGYEK.

A növénytani szakosztálynak 1903.

április l-seji (XCIII.) ülése.

Elnök : Klein Gyula
; jegyz : S c h i 1-

b e r s z k y Károly.

1. Lengyel Béla »A Hypenantron

fragrans Balb. új lelhelyérl* értekezvén,

fölemlíti, hogy 1903. márczius 25-én résztvett

a Simonkai Lajos tanár vezetésével

rendezett botanikai kiránduláson és ez alka-

lommal a bánhidai »TuruI«-hegyen csinos

májmohot talált, mely els megtekintésre

Griiiialdia harbifrons-nak látszott, azonban

pontosabb vizsgálatok és különösen S i-

m o n k a i beható tanulmányozása után ki-

derült, liogy Hypenantron fragrans Balb.

és mint ilyen hazánlíra egészen új adatot,

a mennyiben a hazai májmohokkal foglal-

kozó botanikusok munkáiban (se Limpricht-

nél, se Simonkainál, se Borbásnál, se Hazs-

linszky összefoglaló munkájában) nincsen

fölemlítve.

Fbb társnevei : Marchantia fragrans

Balb. 1S05, Fimbriaria fragrans Nees ab.

Esenbcck és Hypcnaiüron fragrans Balb.

sub Marchaniia. Különbözik a Grinialdia

génusztól abban, hogy a Grimaldia-génusz

fajain a terms vaczkok széle hasábos,

ellenben a Hypenanfroii-génusz vaczka

épszél, azonkívül a Hypcnaniron-génusz

antheridiumai szórványosan vannak a lomb

fels lapján, míg a GriniaJdia-gcnuszníl

az antheridium-fészkek a lomb fonákán

fordulnak el. Dumortier: »Hcpaticae

Europae (1874) munkájában Fimbriaria

fragrans-nak nevezi (pg. 158), ugyané
név alatt fordul el az irodalomban még
sok helyen, de a génusz neve Fimbriaria

nem lehet, mert még C o r d a eltt (1829),

J u s s i e u már régebben nevezett el

egy génuszt Fimbriaria-n&k. a virágos

növények sorából, melyet manapság a

Ma]pighia-félék családjába soroznak. Ezért

a génusz helyes neve Hypcnaniron, úgy
a hogy azt Engler-Prantl Natürliche

Pflanzenfamilien-jében is találhatjuk (91/92,

Liefg. p. 33, f. C. 8 F. H).'Van ezen

növénynek még egy másik leírása szép és

tökéletes rajzzal, Marchantia fragrans

Balb. név alatt W a 1 1 r o t h : Annus bota-

nicus-ában (1815 p. 129. Tab. VI. fig. 9.).

Dumortier azt mondja, hogy Hel-

vetiában és Itáliában fordul el leg-

inkább, de Nees ab Esenbeck,
Gottsche, Cohn és mások a Hype-

nantron vagy Fimbriaria fragrans-ról mint

nagyon ritka növényrl emlékeznek meg.

Komárom-megyében Alsó-Galla község

és a TuruLhegy közötti mészsziklák repe-

déseiben sötét televényen találtuk és pedig

a bánhidai »Turul«-emlék közelében leg-

inkább napos helyeken, egészen kifejldött

term receptaculum-okkaL

A //jy/'e»i7«/ro7/-génuszból hazánkra ed-

dig csak egy kétes adatunk volt. L i m-

p r i c h t találta a Fimbriaria pilosa

(Wahl.)-i a Magas-Tátrában a Lengyel-

Nyereg északi lejtjén, de csak medd
állapotban, mely körülmény a meghatáro-

zás pontosságát és megbízhatóságát meg-

lehetsen megnehezíti ; a Hypenantron

fragrans Balb. pedig ezek után hazánkra

nézve egészen új adat.

2. Lengyel Béla »A budapesti egye-

temi növénytani intézetnek Anisits Jüan
Dániel ajándékozta paraguaji fák« czímen

bemutatta gazdag sorozatát ama fatörzsek-

nek, melj'ck a nevezett egyetem xylologiai
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gyjteményét tetemesen gyarapították. El-
adó az egyes érdekesebb fajokat megfelel

magy;ir;izó észrevételekkel kísérte ; végül

az :ij;indckozónak, A n i s i t s hazánkfiá-

nak életrajzi adatairól emlékezett meg, a

ki mint okleveles gyógyszerész került

Assuncionba és ott azóta tanári hivatása

mellett utazásai közben tanuhnánj'ozza és

g]'jti az odavaló növényeket, nem feled-

kezvén meg ezalatt hazájának tudományos

intézeteirl sem.

3. Augustin Béla »A porzók fel-

nyílási mechanizmusa a Solanaceae-család-

ban« czím eladása során fölemlíti, hogy
a Capsictnii aimiiuui és az Atroya BeUa-

donna-i&iok virágaiban az antherák vá-

lasztó falának a küls része nagyon széles.

A nyitó réteg kifejtette er nem lenne

elég arra, hogy az antherák falát azon

helyen felszakítsa ; ezért a választófalak

küls részében átalakulás mcg3'en végbe,

a mennyiben az epidermis alatt fekv
sejtréteg egészen megtelik calciumoxalat-

kristálj'okkal, melyek a választófalak szö-

vetében is megjelennek. A porzók érése

idejében c kristályok eltnnek, az epider-

mis alatt fekv sejtréteg — mely egészen

tele volt kristályokkal — elpusztul és a

nyitó réteg felszakítja az antherákat.

4. Ernyey József »Növénytani biblio-

graphiánk szláv adatai« czímen tartott el-

adást. Hivatkozással arra, hogj^ a szláv, neve-

zetesen : cseh, lengyel és tót könyvészeti

adatok az eddigi bibliographiai közlések

nyomán nehezen állíthatók össze, a szerz
privátim revideálta a nevezett irodalma'.íat.

Elsorolja a legrégibb cseh-tót fvs-
könyveket és a cseh fotyóiratokat, melyek-

ben hazai tárgyú botanikai közlések talál-

hatók. Ilyenek : K o 1 i n s k y 1553. évi

kézirata, Bartholomeides 1798. évi,

Budán megjelent tót természetrajza, a

nag3'szombati tót herbár 1793-ból. Cseh

folyóiratok közül ; a Casopis Ceskeho

Múzeum 1827-tl kezdve, a .Matica Slo-

venská kiadványai, Pohlady és Sbornik.

Lengyel folyóiratok közül : a krakói tud.

Akadémia jelentései : Rozprawy i Spra-

wozdania és Sprawozdanie Komysyi fizyo-

giaficznej, melyekbl mintegy 80 a hazai

könyvészetben eddig ismeretlen adat talál-

ható. A gyjtést Ernyey folytatja, fleg
a cseh adatok kiegészítése végett.

5. F i a 1 o w s k i Lajos : »A Hoffmann-

Wagner-féle Növényatlasz bemutatása.

«

Fialowski ismerteti és méltatja a Termé-
szettudományi Társulat könyvkiadó válla-

latának egyik utóbbi kötete g3ranánt meg-
jelent mvet, mely nemcsak tetemesen van

átdolgozva a hazai viszonyoknak megfele-

len, de azonkívül a jellemz benszülött

magyar növényekrl készült színes képek

három táblán vannak e mhöz csatolva.

6. Istvánffi Gyula »Adatok a szl
gyökérromlásának ismeretéhez« czím el-
adásában István ffi rövid áttekintést nyújt

a szlgyökér romlását okozó gombákról

és azután összefoglalja idevágó vizsgá-

latait. Behatóan tárgyalja a Dcinatoyhora

(vagy Rosellinia) necaírix és D. glovieraia

fejldését és utal arra, hogy ez a két faj

Magyarországon rendkívül közönséges a

szlkben. Eddig ugyanis azt hitték, hogj'

csak nekány helyen fordulnak el. Kiemeli

továbbá, hogy a D. glomerata nem ragasz-

kodik kizáróan a homokos talajhoz, mint

azt eddig leírták, hanem kötött talajban

is közönséges. Bemutatja e gomba fejl-

désére vonatkozó vizsgálatait, tiszta tenyé-

szetekben nyert eddig ismeretlen conidium-

tartó-képzését és behatóan ismerteti az

oltványiskolákban tapasztalt nagy fiusztí-

tásait. Ezért nem lehet eléggé ajánlani az

oltványiskolák gondos ellenrzését. A be-

mutatott színes képek a gyökérpenészektl

szenved tkék felismerését nagyon meg-

könnyítik és az eladó dolgozatának mel-

lékletei gj'anánt az »Ampelologiai Intézet

Közleményei«-ben fognak kiadatni. Bemu-
tatja továbbá a gyökérpusztító gyanánt

megjelen Hypholoina fascictare-i, mely

sárgásbarna zsinóros rhizomorpha-jával

pusztítja a szl földalatti részeit és az

él szl tkéjén termi bokros sereges

kalapjait. Ha ehhez hozzáveszszük még az

Istvánffi által más alkalommal már
gyökérpusztító gyanánt bemutatott Ithy-

fhallus iinpiidicus-t, Magyarországon már
két egészen új gyökérpusztító szlellen-

ség vált ismeretessé.

7. Istvánffi Gyula. »A szürke rot-

hadás (Botrj'tis cinerea) sclerotiumai szl-
bogyókon« czím eladásában vázolja vizs-

gálatait a Botrytis cinerea sclerotiumainak

fejldését illetleg. Két éven át folytatott

vizsgálatai révén meggj^zdött arról, hogj^

a sclerotiumok az ér szlfürtök bogyóin,

valamint az érd — le nem szedett —
hajtásokon is kifejldnek. Ilyen módon a

lehulló beteg, sclerotiumokat visel bogyók
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is hozzájárulnak a Botrytis cinerca (szürke

rothadás) elterjesztéséhez. A bogyókon fej-

ld sclerotiumok nagyon hasonlítanak a fe-

kete-rothadás (Guignardia Bidwellii) okozta

bántalom bizonyos fejldési állapotához és

ezt az esetleges összetévesztés lehetsége

miatt eladó különösen kiemeli. A hason-

latosság annál nagyobb, mivel a bogyókon

termett sclerotiumokba VerticiUitim-Í3.iok

fészkelik be magukat és az ilyen esetek

nagyon emlékeztetnek a black-rot coni-

diumos állapotára. Istvánffi eladását

sok természet után festett képpel kísérte és

jelezte, hogy dolgozata az »Anipelologiai

Intézet Közleményei«-ben fog megjelenni.

Az itt tárgyalt vizsgálatok gyakorlati sz-
lsgazdáinkat annál is inkább érdeklik,

miután egy némileg hasonló esettl el-

tekintve, melyet legújabban Ausztráliában

fig3feltek meg, az irodalomban a sclerotiu-

mok ilyennem megjelenése leírva még
nem volt.

8. Jávorka Sándor »Nehány növény

újabb termhelyérl* tartott eladásában

bemutatással kapcsolatosan körülbelül 30

gyérebben elforduló növénynek újabb

lelhelyét ismertette, a melyek részben

Selmeczbánya, részben Esztergom köi'nyé-

kérl, részben pedig Hunyad-megye közepe

tájáról valók.

9. Szabó Zoltán »Phyllosticta sabali-

cola nov. spec.« czímen közölte, hogy a

budapesti tud.-egyetemi botanikai kert pál-

maházában a Sabal Blackburiüaiium Glarb.

pálmafajon él egy saprophyt gomba, mely

a Fungi imperfecti körébe tartozik. Közel

esik a PJi. peliireUo és PJioma Sabaleos-

hoz, de spórákban és elfordulási módban
eltér ezektl. Pyknidium subepidermialis,

spórái mikrospórák (13— 14 /u).

10. Schilberszky Károly szak-

osztályi jegyz jelenti, hogy Hollós
László-nak a »Növénytani Közlemények*

ez évi els füzetében a hazai szarvasgom-

bák elterjedését (térképpel) tárgyaló dolgo-

zatából 200 darab különlenyomat készült,

melyet a Társulat titkársága a íöldmíve-

lésügyi m. kir. miniszterhez terjesztett föl,

az erdészeti szakközegek között való

szétosztás végett.

Végül a jegyz elterjesztésére a szak-

osztály' elhatározta, hogy a pünkösdi ün-

nepek folyamán a botanikai tanulmányi

kirándulást Selmeczbánya vidékére tervezi

és a további teendkkel a jegyzt meg-

bízza.



;i szerzket illetik. A mennyiben azonban

ilyen lényegesebb változtatásoknak a szük-

sége mégis fölmerülne, ezek a kinyomtatott

szöveg végén mint » Fiiggeléli<t vagy y>Póilás«

szövcgczéndk. 8. A kéziratok és rajzok a

Társulat tulajdonát képezik és az irattúrban

megriztetnek ; ez okból az eredeti kéziratok

másolatokban küldendk a szerkesztség

cziniéro.

A szerkeszt -bizottság tagjai :

Klein G }• u 1 a (elnöke) mcgj'ctemi

tanár, Filarszky N ;í n d o r, ni. nem-
zeti múzeumi növénytani osztály-igazgató,

M á g ó c s y - D i e t z Sándor egyetemi

tanár, S c h i 1 b e r s z k y Károly tanár,

5 t a u b Móricz tanár.

A szakosztály tisztikara

:

Elnök : K 1 c i n Gyúl a megyetemi
tanár (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 1

.

szám) ; alelnök : Staub Móricz f-
gimnáziumi tanár (Budapest, VIII., Trcfort-

utcza 8. szám)
; jegyz : Schilberszky

Károly tanár (Budapest, I., Budafoki-út

13. szám).

Tudósítás.

A y>Növénytani Közleményeké ellizetit

és munkatársait kérjük, hogy fol3'óiratunk

anyagi ügyeiben (elfizetés, alapítás, lakás-

változás) a K. M. Te r m é s z e 1 1 u d o m á-

nyi Társulat pénztárához (Buda-

pest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám), a

folyóirat szellemi részét illet küldemények
vagy felvilágosítások ügyében pedig S c h i 1-

b e r s z k }' K á r o 1 y szerkeszthöz (Buda-

pest, I., Budafoki-út 13. sz.) forduljanak.

A növénytani szakosztály czélja és

mködése.
1. Czélja a Kir. M. Természettudományi

Társulat keretén belül alkalmat nyújtani

szakszer közlemények elterjesztésére, vo-

natkozzanak azok akár eredeti megfigyelé-

sekre, akár a szakirodalomban megjelent

értekezésekre, avagy elre kitzött tudomá-

nyos kérdések megvitatására ; továbbá, hogy

ezzel kapcsolatban alkalom adassék az

ugj'anazon szakban munkálkodóknak eg}'-

mással való fesztelen érintkezésre és tudo-

mányos eszmecserére.

2. Az osztály-ülések, a Társulat szün-

idejét kivéve, havonként eg3'szer, és pedig

szakosztályi határozat szerint minden hó-

napnak második szerdáján tartandók ; szá-

muk a bejelentett eladások számához ké-

pest szaporíthiitó, nem elegend bejelentés

esetén csökkenthet. .A választmányi ülés

napján osztál3'lés nem tartható.

3. A szakosztálynak tisztviseli a kö-

vetkezk :

a) az elnök, /?,> a másodelnök, t-^ a jegy-

z. A szakosztály szükséghez képest vá-

laszthat még egy helyettes elnököt és egy

segédjegyzt.

4. A tisztviselket a szakosztálv ren-

des tagjai három-évenként, a Társulat évi köz-

gylését követ értekezleten titkos szavazás

útján általános szótöbbséggel választják és

a választmánynak bejelentik.

5. A jegyz nyilvántartja a tagok név-

sorát. Eladásokról gondoskodik. Össze-

állítja az ülés tárgyait és azok czímét öt

nappal az ülés eltt a Társulat titkárságával

kinyomatás végett közli. A meghívókat az

ülés eltt kell idben megküldi a szak-

osztály tagjainak ; e czélra igénybe veheti

a Társulat irodáját.

6. Eladást tartani óhajtó tagok az

eladás tárgyát legalább nyolcz nappal
elbb a jegyznek (Schilberszky Károly,

Budapest, I. ker., Budafoki-út 13. szám)
bejelenteni tartoznak.

7. Vidéki tagok, a kik dolgozataikat

felolvastatni kiv;inják, ezt lehetleg rövid

kivonat kíséretében a jegyznek küldik,

a ki e dolgozatot ismertetés czcljábol a

szakoszt.'ily valamelyik, az illet tárgygyal

foglalkozó rendes tagjának adja ;it.

8. A napirendre kitzött eladás rend-

szerint fél óránál tovább nem tarthat. Na-

gyobb szabású és kiválóbb érdek eladásokra

az elnök kivételesen hosszabb idt engedhet.

9. Minden eladó köteles eladásá-
nak tömött rövidséggel szerkesztett ki-

I
vonatát még az eladás estéjén, vagy

' legkésbb következ napon a jegyz
kezéhez juttatni, hogy a jegj-zkönj'v

összeállítása ne késleltessék.

i

10. Azon tagok, kik eladásuk kivona-

tának valamel}' külföldi szaklapban való

megjelenését is óhajtják, a jegj'zkönyvi

kivonat mellé csatolják egj-úttal annak for-

dítását is.

A »Növénytani Közlemények « ügy-

rendje.

1. E folyóirat tisztán és kizárólag a

növénytani szakosztály folyóirata lévén, els
sorban az ott napirendre kerül eladásokat,

felolvasásokat és ismertetéseket közli (a

czikkek tartalmáért a szerzk felelsek) ; má-

sodsorban pedig közli a hazai növénytani iro-

dalom és a hazára vonatkozó külföldi iro-



dalom repertóriumát ; harmadsorban végül

apró közleményeket.

2. A folyóirat egyelre lö-ivnyi terje-

delemben, negyedévenként, füzetekben jele-

nik meg. Egy közlemény (a rajzokat bele-

ért\'e) egy nyomtatott ívnél többre nem ter-

jedhet ; a mennyiben a benyújtott és ki-

nyomatásra szánt kézirat e terjedelmet fölül-

múlná, a szerz az egy íven túl terjed

szövegért tiszteletdíjban nem részesül, vala-

mint a többletért járó nyomdai költségek is

a szerzt terhelik. Ilyen közlemények azon-

ban a 3 nyomtatott ívet nem haladhatják meg.

3. A folyóiratot a Társulat (az 1901.

november 20-ikl választmányi ülés határo-

zata alapján) évenként 1500 (egyezerötszáz)

korona segélyben részesíti ; ez okból a folyó-

irat a Társulat tulajdona.

4. Minden társulati tag 3 kor. el-
fizetéssel mint a szakosztálynak rendes

tagja, nem társulati tag pedig 5 korona
elfizetéssel, mint a szakosztálynak

rendkívüli tagja kapja a »Növénytani

Közlemények«-et; intézetek és testületek

mint állandó elfizetk, legalább három
évi kötelezettséggel, hasonlóképpen 3

koronával fizethetnek el a folyó-

iratra.

A szakosztály ülésein a Társulat min-

den tagja résztvehet, szavazati joguk azon-

ban a szakosztály ügj^eiben csak a folyó-

irat alapító és elfizet tagjainak van.

5. Az elfizetésképpen befolyó összege-

ket a Társulat szedi be és a »növénytani

szakosztály számlája« czímén külön kezeli
;

ez összegeket a szakosztály a folyóirat ki-

adásának költségeire fordítja.

6. A kik a »Növénytani Közlemények*
érdekében alapítványt tesznek, egyszer és

mindenkorra legalább 50 koronát fizetnek a

folyóirat czéljaira ; az ez úton befolyó

összeg a »Növénytani Alap« javára kebelez-

tetik be. Az alapítók a folyóiratot élet-

hossziglan ingyen kapják.

7. A »Növénytani Alap«-nak csak a

kamatai fordíthatók a folyóirat czéljaira.

8. A »Növén3'tani Alap«-ot a Társulat

nyilvántartja és állásáról a szakosztály elnö-

két minden új évfotyam megindítása eltt

egy hónappal értesíti.

9. Ha a folyóirat bármi okból meg-
sznnék, a Társulat az alapítóknak — ha a

megsznés napjától hat hónap alatt köve-

telnék -;- a befizetett tkét kamatok nélkül

visszaszolgáltatja, máskülönben a Társulat

alaptkéjéhez csatolja.

10. A »Növénytani Közlemények* írói

díjait (eredeti közlemények ivenként 50 kor.,

ismertet közlemények ívenként 30 kor.) és

egyéb költségeket, valamint a szerkeszt

tiszteletdíját a növénytani szakosztály elnöké-

nek utalványára a Társulat pénztárosa fizeti ki.

Értesítés.

A kik a »Növénytani Közleinények«-hen

megjelent dolgozataikból különlenyomatokat

óhajtanak, szíveskedjenek a példányok kí-

vánt számát (borítékkal vagy a nélkül) a

ben\'újtott kéziratra vezetni, hogy a szer-

keszt ez iránt intézkedhessek. A külön-

lenyomatok mérsékelt díjszabását a Társu-

lattal szemben a szerzk egyenlítik ki.

Szakosztályi ülésnapok.

A növénytani szakosztály rendes üléseit

ahónapok következ napjain tartja 1903-ban:

október 14-ikén, november 11-ikénés deczem-

ber 9-ikén.

Állattani Közlemények.

A f. évi 3. füzet megjelent a következ

tartalommal : Adatok a delibláti homokpuszta

és a Lokva-hegység faunájához, M é h e 1 y
Lajostól. — A palaearctikus Bracon-félék

rendszere, Szépligeti Gyztl. —
Alagyaroi'szág Hister-féléi (2 eredeti rajzzal).

Csíki Erntl. — Irodalom (Kokén,

Rosa, Standfuss és Kassowitz munkái),

ismerteti Gorka Sándor. — Szak-

osztályi ülések jegyzkönj'vei, Kertész
Kálmántól.

Megjelenik negyedévenként, idnként
illusztrálva. Elfizetési dija tagok részérl

3 kor., nem tagoknak 5 kor.

A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felels vezet : Kózol AnfaJ J.), Dorottya-utcza 14-


